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Abecedno kazalo naredb, važnejših razglasov in objav, 
priobčenih v Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo od dne 5. januarja 1921. dol 

vštetega dne 27. junija 1921. (Št. 1 do 71.) 

Stvarno kazalo. 
(DcfcelejSe številke pomenijo na

redbe.) 
Absolventi višje strojne šole na 

tehniški srednji šoli v Ljublja
ni; olajšave zanje ob nastopu 
koncesioniranih mehanično teh
ničnih obrtov. 141, 56, str. 288. 

Agrarna reforma: 
pravilnik, kako je postopati 

ob delitvi imovine v njene 
svrhe 10; 3, str. 28; 

iovoljevanjo, izplačevanje in 
uporabljanje subvencij (pri
pomoči) ekonomskim združ
bam naseljenih ddbrovolj-
eev, poljedelcev, -r in inter
esentov agrarno reforme 50; 
17, str. 111; 

nakazovanje kuriva in stavb
nega lesa v veleposestniških 
gozdih interesentom v Slo
veniji 154; 60, str. 308. 

Agrarske operacije; urad kra.jne-
ga komisarja za Štajersko v 
Mariboru je začasno premeščen 
v Ljubljano. 65, str. 330. 

Agronomski fondi za Slovenijo; 
ustanovitev. 62; 24, str. 141. 

Alkohol; nateoaj za. sliko, ki ka
že, kako škodiiivo učinkuje al
kohol. 67, str. 336. 

Alkoholne pijače; naredba o njih 
točenju in prodajanju z dne 
19. aprila 192CÌ., št. 180 Ur. L, 
je razveljavljena. 97; 37, str. 
197. 

Amerika; potovanje in priselje
vanje. 15, str. 101. — 34, str. 
182. — 46, str. 242. 

Amerikanski državljani; taksa 
za vizum njih pripotovanja in 
odpotovanja. 31, str. 169. 

Amoniakova soda; izvozna cari
na. 186; 70, str. 348. 

Anatomski instituti; uredba o 
njih zalaganju z mrliči. 84; 34, 
str. 181. 

Angleški državljani; taksa za vi-
diranje njih potnih listov. 69, 
str. 344. 

Arrangement, bernski; roki iz 
1. člena so podaljšani. 117; 46, 
str. 241. 

Avstrijske 4%%ne davka prosto 
razdolžne nakaznice državne
ga zaklada iz leta 1914.; 7.-žre-
banje. 55, str. 286. 

Avstrijski bivši častniki in usluž
benci; izvoz njih pohištva in 
selitvenih stvari. 147; 57, str. 
298. — 70, str. 348. 

Avstrijski državljani; taksa za 
vidiranje njih potnih listov. 
40, str. 215. 

Avstro-o<rrski uietniki, bivši, v 
sovjetski Rusiji; prijave od
škodnine za izgubljene denar
ne pošiljke takim ujetnikom. 
51, str. 263. 

Avstro-ogrski železni drobiž. 51, 
etr. 265. — 63, str. 320. 

Avtomobili, državni, za osebno 
uporabo. 106; 41, str. 220. 

cAvtomobilna prometna d. d.»; 
ustanovitev te delniške druž
be je dovoljena. 5, str. 42. 

Avtonomne naprave; pravilnik o 
poslovanju specialnih računo
vodstev in blagajn pri njih. 58; 
19, str. 117. 

Avtorizacije, inženjerske (geo-
rr.etrske); kompetenca za njih 
izdajanje; 40, str. 218. — 58, 
str. 302. 

«Balkan», trgovska, spedicijska 
in komisionalna delniška druž
ba v Ljubljani, sme izvrševati 
carinsko-posredovalne posle pri 
carinarnici ljubljanski. 53, str. 
271. 

Banka deželna, za bivšo vojvo
dino Kranjsko v Ljubljani; li
kvidacija. 55, str. 285. 

Banke, naknadno pooblaščene 
za zavarovanje valute. 52, str. 
267. 

Bankovci: 
đvaisetdinarski, odnosno osem-

deeetkroneki (popis njih fal-
zifikatov) 8, str. 59; ti ban
kovci so vzeti iz prometa 
12, str. 90; 

enodinarski (pomota v cirilici) 
34, str. 181; 

enokronski in dvokronski (spre
jemanje pri državnih blagaj
nah) 74; 28, str. 155; 

količina pri enem vplačilu 63. 
str. 319; 

poškodovani in obrabiieni (za-
menjavanie) 63, str. 319. — 
66, str. 336. 

Belgija; uvoz živali in živalskih 
sirovin od tam. 65, str. 328. 

Beograjski konservatorij; ured
ba o njem. 36; 12, str. 85. 

Bernski arrangement; roki iz 1. 
dlena, so podaljšani. 117; 46, 
str. 241. 

Bivanje v ljubljanskem, maribor
skem in celjskem policijskem 
okolišu. 1*22; 46, str. 241. ' 

Blagajna, okrajna bolniška, v 
Logatcu se je priključila 
okrajni bolniški blagajni v 
Ljubljani. 64, str. 323. 

Blagaine, državne: 
sprejemanje enokronskih in 

dvokrons'-ih bankovcev 74; 
28, str. 155; 

sprejemanje, železnega kova
nega drobiža bivše avstro-
orrrske mon.irhijo 63. str. 320. 

Blagajne, specialne, avtonomnih 
naprav: pravilnik o njih poslo
vanju. 58; 19, str. 117.' 

Blago: 
luksusno in neluksusno (nje

gov popis) 11, str. 82. — 
12, str. 89; 

na železniških postajah (brez
plačno ležanje se dne 1. ju
nija ukine) 45, str. 237; 
nemško; elei: Nemško blago; 

uvozno in izvozno (pobiranje 
2%nega davka od deklara
tivne vrednosti) 10, str. 72. 

Blagovni promet, češko-slovaški-

t.ržaSki; tarifa. SO. str. 160. 
Blaznica na Studencu in blazni-

ca-hiralnica v Ljubljani; oskrb
nina. 5, str. 42. 

Bled; zdraviliški Ted za to zdra
vilišče. 115; 43, str. 228. 

Bolezni onih, ki so bili lota 1920. 
odpuščeni iz javnih in zaseb
nih bolnic v Plovenni ali pa so 
umrli v njih; izkaz. 19. str. 12J. 

Boljševiški papirnati rublji. 13, 
str. 91. 

Bolnice: 
državne ('zdravljenje dijakov) 

12, str. 88; 
moška usmiljenih bratov v 

Kandiji pri Novem mestu 
(pravica javnosti) 19, str: 121 : 

• občinska iavna v Krškem 
(oskrbnina) 12, str. 89; 

občno javne (oskrbnina: v 
Brežicah. Oeliji. L"ibliani, 
Mariboru, Murski Soboti 6, 
str. 42; v Novem mestu 12, 
str. 89; v Ptuiu, Slovenigrad-
cu 5, str. 42.). 

Bolniki v iavnih in zasebnih bol
nicah Slovenije v letu 1920.; 
izkaz o niih. 19, str. 121. 

Bolniške blagajne: 
mestnih nameščencev ljubljan

skih (vpis te blagaine v re
gister pomožnih blagajn pri 
poverieništvu za. socialno 
skrbstvo) 5, str. 42; 

okrajna v Logatcu (priključi
tev k okrpjni bolniški bla
gajni v Ljubljani) 64, str. 323. 

Boni, državni 6%ni, v kronah in 
dinarjih; 
njih izplačevanje in podaljše

vanje. 49, str. 255; 
izplačevanje premij. 66, str. 333; 
dopisi o niih so prosti kolka 

52, etr. 269. 
Bramba narodna; oddelek zanjo 

pri predsedništvu deželne vla
de za Slovenijo je ukinjen. 20, 
str. 125. 

Brezplačno ležanje blaga na že
lezniških postajah se dne 1. ju
nija ukine. 45, str. 237. 

Brivci; pravilnik zanje. 20; 5, 
str. 42. 

Carinarnice: 
v DomafSld-Erihodošu 6, str. 

45; 
v Murski Soboti. 6, str. 45; 
v Srdici 6, str. 45. 

Carine, izvozne: 
izprememba tarife 67; 26, 

str. 147. — 80; 30, str. 163. 
kako naj se pobirajo 11; 3, 

str. 29; 
na celulozo, k.tvstično sodo in 

natrijev . Hl-jjj. "*jpat (ta cari
na je uiririjcnà) 146; 57, str. 
297; 

na dalmatinski in drugi cement 
186; 70, Btr. 348; 

na kristalno in amoniakovo 
sodo 186; 70, str. 348. 

Carinjenje, uvozno, poštnih pa
ketov iz Nemčije. 184; 70, 

str. 347. 
Carinska tarifa, splošna; uredba 

o izpremembah in dopolnitvah 
zakona o niej iz leta 1904. z 
njegovimi izpremembami iz 
leta 1909. in 1910. 152; 60, 
str. 308. 

Carinski oddelki: 
v Ceršaku 13, str. 91; 
v Sladki gori 13, str. 91; 
na Vrhniki 56, str. 287. 

Carinski posredovalni posli pri 
carinarnici ljubljanski; dovoli
tev, da jih sme izvrševati 
«Balkan», trgovska, spedicij
ska in komisionalna delniška 
družba v Ljubljani. 53, str. 271. 

Carinski uradniki; dnevnice. 53, 
str. 271. 

Carinski zakon z dne 23. januar
ja 1899. z izpremembami in do
polnitvami z dne 25. februarja 
1904.; uredba o njegovih iz
premembah ia^dopomitvän. 151; 
60, str. 307. 

«Celerità«», iugoslavensko ot-
premničko importno i eksport
no, d.d. v Zagrebu: ta delniška 
družba je pripuščena k poslo
vanju v Sloveniji. 10, str. 72. 

Celjska cinkarna, državna, sme 
brez carine in drugih davščin 
izvažati cink, cinkotvo ploče-

; vino in cink v prahu. 20, str. 
123. 

Gensko mesto: 
davek od prenočišč 94; 36, 

str. 193; 
davek na vozila 176; 67, 

str. 335. 
Celjski policijski okoliš; nadalj

nje bivanje in nastanitev v 
njem. 122; 46, str. 241. 

Celuloza; carina nanio je ukinje
na. 146; 57, str. 297. 

Cement dalmatinski in drugi; 
izvozna carina. 186; 70, str. 348. 

Cenzura pisem je odpravljena, 
120; 46< str. 241. 

Ceplienje ko« po okra inih zdrav
nikih 48; 17, str. 110. 

Cerkniška občina; pobiranje 
1000% ne doklade. 82; 31, 
str. 169. 

Cestna železnica, električna, v 
Ljubljani; mestni davek na 
njene vozno listke. 165; 63, 
str. 319. 

Cinkarna, državna v Celju sme 
brez carine in drugih davščin 
izvažati cink, cinkovo ploče-

, vino in cink v prahu. 20, 
str. 123. 

Civilna inženjerska praksa; av-
toriziranie za njeno izvrševanje. 
40, str. 218. — 58, str. 302. 

čas, delovni: 
kako se nadziraj 'izvrševanje 

uredbe o njem 108; 42. 
Btr. 223; 

uredba o izpremembah in do
polnitvah v uredbi z dne 12. 
septembra 1919. 111; 43, str. 
227. 

častniki, bivši avstrijski; izvoz 
njih pohištva in selitvenih 
stvari. 147; 57, str. 298. — 70, 
str. 348. * 

češkoslovaški državljani; taksa 
za vidiranje njih potnih listov. 
69, str. 344. 

ČeškosJovaški-tržaški blagovni 
promet; tarifa. 29, str. 160. 

Čežana; uvoz v Nemčijo. 15, 
str. 101. 

Čipkarski tečaji po deželi, stalni; 
ustanovitev šolskih odborov 
zanje. 142; 56, str. 289. 

čista teža: 
kako je pobirati carino nanjo' 

8, str. 58; 
nje ugotavljanje: pri petroleju, 

ki se uvaža v lesenih sodih 
53, str. 272; pri trošarin-
skih tekočinah 69, str. 343. 

Cisti dobiček dTžavne razredne 
loterije; uredba, kako je daja
ti podpore iz njega. 33; 11, 
str. 81. 

Čistota zlata in srebra: nie kon
troliranje. 95; 37, str. 197. 

Čiščenje postajnih prostorov; 
taksa zanje. 58, str. 302. 

Dajatve, vojne; dolžnost zanje 
je ukinjena. 45; 15, str. 101. 

Dalmatinski cement; izvozna ca
rina. 186; 70, str. 348. 

Darila za pogorelce: 
v Novi vasi (občina S,v. Marko 

niže Ptuia) 8, str. 59; 
v Skorbi 12, str. 88. 

Davčne prijave in davčne knjiži
ce; takse. 22, str. 131. 

Davčni izvrševalci (eksekutorji); 
uredba o njih postavlianju 5; 
2, str. 23. — Dopolnitev te 
uredbe 110; 42, str. 223. 

Davki: 
invalidski davek od obresti 

hranilnih vlog, (njega izraču
navanje in pobiranje) 35, 
str. 188; 

na poslovni promet: pravilnik 
o nietrovem pobiranju 32; 
11, str. 75. — 109; 42, str. 223; 
plačevanje po poljedelskih 
zadrugah ob uvozu, oziroma 
izvozu 37; 12, str. 87. 

na vozne listke električne cest
ne železnica v Ljubiiani 165; 
63, str. 319; 

obrtni; plačevanje po poljedel
skih zadrugah ob uvozu, 
oziroma izvozu 37; 12. str. 87; 

od deklarativne vrednosti na 
uvozno in izvozno blago 10, 
str. 72; 

od prenočišč: 
v Celin 94; 36, str. 193; 
v Ljubljani 18: 5, str. 40; 
v Mariboru 189; 71, str. 352; 
v Ptuju 174; 66, str. 332; 

od vozil: 
v Celiu 176; 67, str. 335; 
v L'ubh'ani 19: 5, str. 41; 
v Mariboru 188; 71, str. 351; 
v Ptuju 173; 66, str. 331. 
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pasji v Mariboru 190; l ì , -ï 
etr. 853; 

veselični: 
v Ljubljani 72; 27, str. 158; 
v Mariboru 191; 71, etr. 358. 

Davščina od prirastka na vred- ! | 
nost nepremičnin. 15; 11, etr. 
35. — 71, str. 353. 

Dejanja; demonstrativna, nevar
na državi. 37, str. 198. — 126; 
47, str. 249. 

Deklarativna vrednost na uvoz
no in izvozno blago; pobiranje 
2%nega davka. 10, str. 72. 

Dela: 
deška ročna (uvedba v ljudske 

šole v Sloveniji) 123; 4& 
str. 241; 

ženeka rodna na ljudskih in 
meščanskih šolah; (odhodno 
izpričevalo ženske obrtne šo
le na tehniški srednji šoli • 
Ljubljani, nadomešča dokaz 
usposobljenosti za pouk Y 
teh delih) 166; 63, str. 319. 

Delegacije, finančne; pravilnik© 
pravicah in dolžnostih pomoČ-š 
nikov delegatom ministra z a Š 
finance pri njih. 35; 12, str. 84. - m 

Delitev imovin v svrhe agrarno 
reforme; pravilnik. 10; 3, itr. 28. 

Delniške družbe, inozemske, ki 
jim je dovoljeno poslovanje v 
naši kraljevini; jezik in valuta 
v njih poslovnih knjigah. 96; 
37, str. 197. 

Delovni čas; 
kako se nadziraj izvrševanje 

predpisov uredbe o njem 108; " 
42, str. 223; 

uredba o izpremembah in do
polnitvah v uredbi o njem z-3j 
dne 12. septembra 1919. l l l ï j i 
43, str. 227. 

Demobilizacija, stvarna; komisil 
zanjo je ukinjena. 81; 30, Ster? 
163. 

Demonstrativna dejanja, nevarna 
državi. 37, str. 198.' —126; 47, 
str. 249. 

Denarna pomoč našim državlja-§j 
nom, ki potujejo v inozemstvo. 
31, str. 169. 

Denarne pošiljke, izgubljene, biv- '\ 
šira avstroogrskim ujetnikom v " 
sovjetski Rusiii; prijave od
škodnine zanje. 51, str. 268. 

Denarni zavodi, naknadno 
oblaščeni za zavarovanje va£j§ 
lute. 52, str. 267. •"/ 

Dentisti; program za njih stro
kovni izpit 169; 65, str. 327. : 

Desinfekcija postajnih prostorov^" 
taksa zanjo. 58, str. 302. J 

Deška ročna dela, njih uvedba;^, 
ljudske šole v Sloveniji. 12Ш 
46, str. 241. -"--J 

Devize: 
uredba o njih 149: 58, str. 209;/ 
. izprememba člena 8. te uredbe 

159; 62, str. 315; 
popravek k uredbi 160; 62,. strls 

316. 
Deželna banka za bivšo vojvodi? 

no Kranjsko v Ljubi iani; njo/ 
likvidacija. 55, str. 285. ; ;y 

Deželna vlada v Ljubljani; pi&| 
stojnost п^епега predsednižl 
128; 48, str. 251. 

Dinarske plače državnih usliiž* 
bencev v krajinah izvun Srbi? 
je in Črne gore; uredba o 
vedbi na te plače. 143; 57, SI 
295. 

Divizijski komandanti; pra 
kaznovanja, določena v 
nu o ustroju vojske, je 
prešla nanje. 90; 85, sfa'. 

Deželni posojili bivše vojvodi 
Kranjske iz leta 1888._ in Ш 
žrebanje njiju obveznic. Sj'' 
44. 
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Dijaki; njih zdravljenje v držav
nih bolnicah. 12, str. 88. 

Direktni promet med železniški
mi postajami južno od Beo
grada in postajami 8evemo in 
jugozapadno od Beograda. 53, 
str. 271. 

Dnevnice: 
carinskim uradnikom 53, str. 271; 

okrajnim zdravnikom, ki po
tujejo zaradi cepljenja in re-
vakcinacije 48; 17, str. 110; 

onim osebam izvun Srbije in 
Črne gore, ki prejemajo iz dr
žavne blagajne milostne 
oskrbnine, življenske rente 
ali miloščine 179; 67, str. 341. 

Dobiček, čisti, državne razredne 
loterije; uredba, kako je dajati 
podpore iz njega. 33; 11, str. 81. 

Dobrniče, ne: Dobernič ali Dober-
niče 38, str. 204. 

Dobrovoljci, naseljeni; dovoljeva
nje, izplačevanje in uporablja
nje subvencij (pripomoči) njih 
ekonomskim združbam 50; 17, 
str. .111. 

Dodatka: 
k naredbi o izenačitvi plač 

srednješolskih nastavnikov 
180; 67, str. 341; 

k začasnemu zakonu o prora
čunu državnih razhodkov in 
dohodkov za leto 1920./1921. 
6 finančnim zakonom za isto 
leto 21; 6, str. 46. 

Dodelitev Prekmurja v področje 
državnega kletarskega nadzor
nika v Mariboru. 36. str. 195. 

Dokaz usposobljenosti za pouk v 
, ženskih ročnih delih na ljud

skih in meščanskih šolah; od-
hodno izpričevalo ženske obrt
ne šole na tehniški srednji šo
li v Ljubljani ga nadomešča. 
166; 63, str. 319. 

Doklade: 
draginjske; glej: draginjske do

klade; 
občinske; glej: občinske dokla

de; 
Dokončni šolski in učni red; iz-

prememba nekaterih členov. 
123; 46, str. 241. 

«Dolenjski železnici»; prenos se
deža te delniške družbe v Ljub
ljano je odobren. 7, str. 55. 

Dolžnost za vojne dajatve je 

ukinjena, 45; 15, str. 101. 
Domača živina; izpremembe in 

dopolnitve v uredbi o njenem 
dopisu z dne 31. marca 1920. 
17; 5, str. 40. 

Doneski požarnih zavarovalnic 
in družb v korist gasilnih straž 
in v podporo ponesrečenim 
gasilcem; popravili te nared-
•be (Ur. 1. št. 420 iz leta 1920.). 
31; 10, str. 71. 

Dopisi o bonih, Id imajo pravico 
do .premije, in glede izplačila 
teh bonov so prosti kolka, 52, 

.. Btr.269. 
Dopolnitve uredbe o pridobitvi 

in izgubi državljanstva kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z opcijo in prošnjo z 
dne 25. novembra 1920. 4; 2, 
str. 22. 

Dopolnitve uredbe o draginjskih 
dokladah državnih uslužbencev, 
ki so po uredbi z dne 28. apri
la 1921., D R br. 60.000 pre
vedeni na dinarske plače. 178; 
67, str. 339. 

Dopustna povišba najemnin v 
Sloveniji 40; 12, str. 87. — 18, 
str. 114. 

Doseljevan.lc na podstavi opcij
ske pravice; uvoz in izvoz pre
mičnin dotičnih oseb. 138; 56, 
str. 287. 

Draginjske doklade: 
državnih uslužbencev, ki so po 

uredbi z dne 28. aprila 1921., 
D R br. 60.000, prevedeni na 
dinarske plače, istotako dra
ginjske doklade učiteljev in 
nastavnikov srednjih in višjih 
šol v krajinah izvun Srbije 
in Črne gore; (uredba) 144; 
57, str. 296; 

državnih uslužbencev, 'upoko
jencev in upokojenk na 
ozemlju Srbije in Črne gore 
(uredba) 178; 67, str. 339. 

cDrava», lesna industrijska del
niška družba v Mariboru, sme 
svisati delniško glavnico. 51, 
str. 263. 

Dravograd: 
izvoz živali in živalskih siro

vih 65, str. 328; 
obmejna veterinarska postaja 

34, str. 182. 
Drobiž, avstroogrski želnznL 51, 

str. 265. — 63, str. 320. 
Družbe, inozemske delniške, ki 

jat. je dovoljeno poslovanje v 

naši kraljevini; jezik in valuta 
v njih poslovnih knjigah. 96; 
37, str. 197. 

Družbe, požarne; popravek na
redbe o njih doneskih v korist 
gasilnih straž in v podporo po
nesrečenim gajsilcem. 31; 10, 
str. 71. 

Družine padlih in pogrešanih vo
jakov; pokojnine zanje. 23, 
str. 136. 

Državi nevarna demonstrativna 
dejanja, 37, str. 198. — 126; 
47, str. 249. 

Državljani, naši: 
ki potujejo v inozemstvo (de

narna pomoč) 31, str. 169; 
vidiranje njih potnih listov po 

zastopništvih Združenih ame
riških držav 37, str. 198. 

Državljani, tuji (taksa za vidi
ranje njih potnih listov in njih 
selitev po 3. alineji točke 24. 
člena 6. zakona o splošni ca
rinski tarifi); glej: Potni listi. 

Državljanstvo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; dopol
nitve uredbe o njega pridobit
vi in izgubi z opcijo in prošnjo 
z dne 25. novembra 1920. 4; 2, 
str. 22. 

Državna cinkarna v ' Celju sme 
brez carine in drugih davščin 
izvažati cink, cinkovo pločevi
no in cink v prahu. 20, str. 123. 

Državna komisija za preživlja
nje v Ljubljani je prenehala 
poslovati. 6, str. 46. 

Državna obrtna šola v Ljubljani; 
izprememba njenega naslova. 
12, str. 88. 

Državna razredna loterija; ured
ba, kako je dajati podpore iz 
njenega čistega dobička 33; 
11, str. 81. 

Državna trošarina; pobiranje na 
sladkor, ki ga imajo oalajeni 
likerji v sebi. 70, str. 348. 

Državne blagajne: : 

sprejemanje enokronskih in 
dvokronskih bankovcev 74; 
28, str. 155; 

sprejemanje železnega kovane
ga drobiža bivše avstro-ogr-
ske monarhije 63, str. 320. 

Državne bolnice; zdravljenje dija
kov. 12, str. 88. 

Državni avtomobili za osebno 
uporabo; pravilnik. 106; 41, 
str. 220. 

Državni boni, 6%ni, v kronah 
in v dinarjih; njih izplačevanje 
in podaljševanje. 49, str. 255. 

Državni izpiti, teoretični, na uni
verzi v Liubljani; izpremembe 
12; 3, str. 29. 

Državni štipendisti v inozem
stvu; izplačevanje njih prejem
kov. 75; 28, str. 155. 

Državni uslužbenci: 
uredba o njih nabavlialnih za

drugah 29; 9, str. 65; 
v inozemstvu (izplačevanje 

njih prejemkov) 75; 28, str. 
155; 

ustanovni odbor za zvezo njih 
nabavljalnih zadrug 37, 

'str. 198; 
izvuh Srbije in Črno gore 

(uredba o prevedbi na dinar
ske plače) 143; 57, str. 295; 

pojasnilo k uredbi o povračilu 
,' stroškov ob službenem po

tovanju in selitvi 65, str. 328; 
oni, ki so po uredbi z dne 

28. aprila 1921., D R broj 
60.000, prevedeni na dinar
ske plače (uredba o njih dra
ginjskih dokladah) 144; 57, 
str. 296. — 178; 68, str. 339. 

Državno zdravilišče za bolne na 
pljučih v Topolščici; oskrbnina 
48, str. 252. 

Državoslovne študije na univer
zi v Ljubljani; izpremembe. 12; 
3, str. 29. 

Državoslovni izpit; izpraševalna 
komisija. 59, str. 304. 

Dubrovnik; ondotnemu franco
skemu in italijanskemu posla
niku je podeljena kraljevska 
eksekvatura. 64, str. 323. 

Dvajsetdinarski bankovci: 
popis njih falzifikatov 8, 
'_ str. 59; 

ti bankovci so vzeti iz prometa 
12, str. 90. 

Dvanajstine, proračunske za me
seca junij in julii 1921.; začas
ni zakon o njih. 158; 62, 
str. 315. 

Dvokronski bankovci: 
njih sprejemanje pri držav

nih blagajnah 74; 28, str. 155; 
njih zamena 51, str. 265. 

«Ekonom», razpečevalnica kme
tijskih in gozdarskih potreb
ščin in pridelkov, d. d. v Ljub
ljani; dovolilo za ustanovitev 
je minilo 51, str. 263. 

Ekonomske združbe naseljenih 
dobrovoljcev, poljedelcev in 
interesentov agrarne reforme; 
dovoljevanje, izplačevanje in 
uporabljanje subvencij (pripo
moči) zanje. 50; 17, str. 111. 

Eksekutorji; uredba o njih po
stavljanju. 5; 2, str. 23. — do
polnitev te uredbe 110: 42, str. 
223. 

Eksekvatura, kraljevska, je po
deljena francoskemu in itali
janskemu poslaniku v Dubrov
niku. 64, str. 323. 

Električna cestna železnica v 
Ljubljani; pobiranje mestnega 
davka na njene vozne lisr.ke. 
165; 63, str. 319. 

Enodinarski bankovci; pomota 
v cirilici. 34, str. 181. 

Enokronski bankovci: 
njih sprejemanie pri državnih 

blagajnah. 74; 28, str. 155; 
njih zamena 54, str. 265. 

Enotno postopanje zdravstvenih 
zavodov. 44, str. 234. 

Eksekucijske (izvršilne) pristoj
bine za mesto ljubljansko; njih 
pobiranje. 129; 49, str. 255. 

Fakulteta, kmetijska; 58, str. 299. 
Falzifikati dvajsetdinarskih (osem-

desetkronekih) bankovcev; po
pis. 8, str. 59. 

Finančna kontrola kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
uredba o njeni organizaciji. 
23; 7, str. 49. 

Finančna straža; ustanovitev no
vega oddelka v Radencih. 10, 
str. 72. 

Finančne delegacije; pravilnik o 
pravicah in dolžnostih pomoč
nikov delegatom ministra za 
finance pri njih. 35; 12, str. 84. 

Finančni zakon za leto 1920./1921.; 
dodatek. 21; 6, str. 46. 

Fond, orožniški pokojninski; 
uredba. 61; 24, str. 139. 

Fondi, agronomski in veterinar
ski za Slovenijo; ustanovitev. 
62; 24, str. 141. 

Francoskemu konzulu v Dubrov
niku je podeljena kraljevska 
eksekvatura. 64, str. 323. 

Francoski državljani; taksa za 
vidiranje njih potnih listov. 
63, str. 320. 

Gasilci, ponesrečeni; popravek 
naredbe o dp.neskih požarnih 
zavarovalnic ,'rh. družb v njih 
podporo. 31; 10, str. 71. 

Gasilna društva so oproščena 
carine na predmete, ki jih uva. 
žajo za svojo izključno potre-

_ bo. 163; 62, str. 316. 
Geometerska praksa; avtorizacija. 

40, str. 218. — 58, str. 302. 
Gerentstva, občinska; izpremebe 

o njih (glej: mzpust občinskih 
Gerentstva, občinska; izpremem

be o njih (glej: Razpust občin
skih odborov, oziroma izpre
membe o geréntstvih). 

Glavarstva, okrajna: 
v Guštanju, 13, str. 92 (ustano

vitev); 57, str. 295 (premesti
tev v Prevalje); 

v Logatcu (upostavitev) 34, 
str. 182; 

v Murski Soboti (ustanovitev) 
56, 8tr.287. 

Glavna kontrola; izprememba 
člena 2. v uredbi o njeni orga
nizaciji. 153; 60, str. 308. 

Gornja Radgona; izvoz živali in 
živalskih sirovin. 65, str. 328. 

Gospodarska komisija za stvar
no demobilizacijo je ukinjena. 
81; 30, str. 163. 

Gospodinjske šole za meščanske 
sloje v Sloveniji; izpitni red 
za njih učiteljske kandidatinje. 

- 66; 25, str. 144. 
Gostaščina v Ljubljani. 119: 46, 

str. 241. 
Goveja kuga; pouk o njej. 52, 

str. 268. 
Goveja živina: 

njen uvoz iz Belgije, Rusije? 
Ukrajine in Turčije je zaradi 
goveje kuge prepovedan 22, 
str. 132; 

uvoz v Italijo 36, str. 195. — 
44, str. 234. — 51, Etr. 263. 

Gozdi, veleposestniški; nakazo
vanje kuriva in stavbnega le
sa interesentom agrarne refor
me v Sloveniji. 154; 60, str. 308. 

Gozdno-policijski predpisi, ve
ljavni v Sloveniji, so razširje
ni na Prekmurje. 103; 40, 
str. 215. 

Grški državljani, taksa za vidi
ranje njih potnih listov. 63, 
str. 320. — 69, str. 344. 

Guštanj: 
ustanovitev okrajnega glavar

stva 13, str. 92; 
sedež okrajnega glavarstva je 

premeščen v Prevalje1 57, 
str. 295. 

Hrana, ljudska in živalska: 
pojasnila glede odredb o pre

povedi njiju izvoza 45, 
str. 237; 

prepoved o nje izvozu je raz
veljavljena 133; 52, str. 267. 

Hrana živalska; količina, ki se 
sme izvažati ob transportu pra
šičev, ovac in volov. 55; 18, 
str. 114. 

Hranilne vloge; izračunavanje in 
pobiranje invalidskega davka 
od njih obresti. 35, str. 188. 

Hrastnik; območje tamošnje sta-
novanske komisije je razšir
jeno. 170; 65, 8Ш328. 

Hrastov taninski les in hrastovi 
železniški pragi; pojasnilo o 
njih izvozni prepovedi. 58, 
fltr. 300. 

Hrvatsko-slavonska zemaljska hi
potekama banka; njene hipote-
kame zastavnice in komunal
ne zadolžnice smejo javni ura
di sprejemati. 69, str. 345. 

Imena, krajevna slovenska; njih 
raba v javnem prometu. 78; 
29, str. 159. 

Imovina, zavezana pristojbinske-
mu namestku; napoved. 44; 
14, str. 95. 

Imovine; pravilnik, kako je po
stopati, ob njih delitvi v svr
he agrarne Teforme. 10; 3, 
str. 28. 

Industrijska podjetja; naredba z 
dne 4. avgusta 1919., št. 647 
Ur. ]., o njih uničevanju je raz
veljavljena. 181; 69, str. 343. 

Industrijska svojina: 
uredba o njeni zaščiti 1; 1, 

Str. 1; 
naredba o izvrševanju uredbe 

o njeni zaščiti 2; 1, str. 11. 
— 98; 38, str. 203; 

pravilnik o postavljanju tolma
čev pri upravi za njeno za
ščito 49; 17, str. 110; 

postopanje pri njeni zaščiti na 
podstavi mednarodnih po
godb 70; 27, str. 152; 

pristop kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev k med
narodnim pogodbam o njeni 
zaščiti 69; 27, str. 151. 

Inozemci, ki prihajajo iz republi
ke Češkoslovaške, republike 
Avstrije in z ozemlja «Julijske 
Benečije» v kopališča in leto
višča na ozemlju Hrvatske, 
Slavonije, Dalmacije in Slove
nije; postopek ob izdajanju vi-
zov na njih potne listine. 145: 
57, str. 297. 

Inozemske delniške družbe, ki 
jim je dovoljeno poslovanje v 
naši kraljevini; jezik in valuta 
v njih poslovnih knjigah. 96; 
37, str. 197. 

Inozemske zavarovalnice; ured
ba o prevzemu portfeljev živ-
ljenekih zavarovanj od njih. 
156; 61, str. 311. 

Inozemski državljani: 
njih selitev po 3. alineji točke 

24. člena 6. zakona o splošni 
carinski tarifi 138; 56, str. 
287; 

vidiranje njih potnih iiAtov; 
^ glej: Potni listi. 

Inozemstvo: 
denarna pomoč našim državlja

nom, ki potujejo v inozem
stvo 31, str. 169; 

izplačevanje prejemkov držav
nih uslužbencev in državnih 
štipendistov v inozemstvu 
75; 28, str. 155. 

Instituti, anatomski; uredba o 
njih zalaganju z mrliči. 84; 34, 
str. 181, 

Interesenti agrarne reforme: 
dovoljevanje, izplačevanje in 

uporabljanje subvencij (pri
pomoči) njih ekonomskim 
združbam 50; 17, str. 111; 

nakazovanje kuriva in stavb
nega lesa v veleposestniških 
gozdih v Sloveniji 154; 60, 
str. 308. 

Invalidi; uredbi o začasni pomo
či zanje. 124; 47, str. 245. — 
125; 47, str. 248. — 47, str. 249. 

Invalidski davek od obresti hra
nilnih vlog; izračunavanje in 
pobiranje. 35, str. 188. 

Inženjerske avtorizacije; kompe-
tenca za njih izdaianje. 40, 
str. 218. — 58, str. 302. ' 

Itali ianska pristanišča; vkrca va
nje v njih je prepovedano onim 
izseljenikom, ki prihajajo iz 
tržaškega zaledja. 31, str. 169. 

Italijanskemu konzulu v Du
brovniku se je podelila kra-
linvska eksekvatura, 64, stran 
323. 

Italijanski državljani; vidiranje 
njih potnih listov. 37, str. 198. 

Izdajanje: 
inženjerskih (geometrskih) av-

torizacij (kompetenca) 40, 
str. 218. —58, str. 302; 

omejenih stavbno-obrtnih kon
cesij 22; 6, str. 46; 

vizov na potne listo inozem-
cev , ki prihajajo iz repu
blike Češkoslovaške, repu
blike Avstrije in z ozemlja 
«Julijske Benečije» v kopa
lišča in letovišča na ozemlju 
Hrvatske, Slavonije, Dalma
cije in Slovenije 145; 57, 
str. 297. 

Izdelki, tobačni; izvoz do dveh 
kilogramov je privatnim ose
bam dovoljen brez zavarova
nja valute. 52, str. 267. 

Izenačitev plač srednješolskih 
nastavnikov v kraljevini. 53; 
18, str. 113. — 180; 67, str. 341. 

Izguba državljanstva kral.'cvine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
opcijo in prošnjo; dopolnitve 
uredbe o njej z dne 25. novem
bra 1920. 4; 2, str. 22. 

Izgubljene denarne pošiljke biv
šim avstro-ogrskim ujetnikom 
v sovjetski Rusiji; prijave od
škodnine zanje. 51, str.-263. 

Izkazi: 
bolnikov in bolezni onih, ki so 

bili leta 1920. odpuščeni iz 
javnih in zasebnih bolnic v 
Sloveniji ali pa so • njih 
umrli. 19, str. 121; 

daril za pogorelcé: v Novi vasi, 
občina Sv. Marko niže Ptuja. 
8, str. 59; v Skorbi. 12, str. 
88. 

Izkuhane vinske tropine; izvoz. 

37, str. 197. 
Izpiti (gloj tudi: Preizkušnje): 

državoslovni (izpraševalna ko
misija) 59, str. 304; 

osebja pri parnih kotlih (pri
stojbine) 183; 69, str. 343; 

pravosodni (izpraševalna ko
misija) 59, str. 304; 

strokovni dentistov in zobnih 
tohnikov (program) 169; 65, 
str. 327; 

teoretični državni na univerti 
v Ljubljani (izpremembe) 12; 
3, str. 29* 

usposobljcnostni za ljudske in 
mešičanske šole. (izpremem
be) 182; 69, str. 343; 

sprejemni na učiteljiščih 182; 
69, str. 343; 

zrelostni, na učiteljiščih 182; 
69, str. 343. 

Izpitna komisija za stavbnike. 
30, str. 163. 

Izpitni red: 
za učiteljske kandidatinje ku

harskih in gospodinjskih Sol 
za meščanske sloje v Slove
niji 66; 25, str. 144; 

za učiteljske kandidatinje 
kmetijsko-gospodinjskih šol v 
Sloveniji 79; 29, str. 159. 

Izplačevanje: 
bonov, ki imajo pravico premi

je (dopisi glede izplačila so 
prosti kolka) 52, str. 269; 

državnih bonov v kronah in v 
dinarjih 49, str. 255; 

premij za bone 66, str. 333; 
prejemkov državnih uslužben

cev in državnih štipendistov 
v inozemstvu 75; 28, str. 155; 

subvencij (pripomoči) okonom-
skim združbam naseljenih do
brovoljcev, poljedelcev in in-

- teresentov agrarne reforme 
50: 17. str. 111. 

Izplačila na podstavi kompenza
cijske pogodbe z Nemško Av
strijo se ne smejo več izvrše
vati. 44, str. 233. 

Izpraševalne komisije: 
za državoslovni izpit 59, str. 

304; 
za posebne usposobljenostno 

preizkušnje za telovadbo na 
liudskih in meščanskih šolah 
28, str. 156. — 42, str. 224; 

za pravosodni izpit 59, str. 304; 
za slovensko stenografijo 31, 

str. 169. — 45, str. 237. 
Izpraševalni odsek za usposoblje-

nostne preizkušnje za pomožne 
šele. 34, str. 183. 

Izpremembe: 
glede usposoblj.enostnega izpita 

za ljudske šole. 182; 69, str. 
848; 

inren: 
«Dobmiče», ne: «Dobrnič» ali 

«Doberniče» 38, str. 204; 
«Janževski vrh-Orlica>, ne: «Jan-

žev vrh» 55, str. 285; 
«Orlica», ne: «Arlica» 55, str. 

285; 
«Pristava», ne: «Pristova» 59, 

sir. 301; 
«Sveti Peter v Savinski dolini», 

ne: «Sveti Peter ob Savinji» 
59, str. 304; 
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«Šmartno v Rožni dolini», ne: 
«Sveti Martin v Rožni doli
ni» 59, str. 304; 

orožniška postaja Javornik pri 
Guslanju se imenuje odslej: 
orožniška postaja Guštanj 34, 
str. 183; 

postaja «Vuhreil - Marbek» se 
imenuje odslej: «Vuhred-Ma-
renberg» 4, str. 38; 

meje med občinama Stražiščem 
in Kranjem 67, str. 336; 

naslova državni obrtni šoli v 
Ljubljani 12. str. 88; 

nekaterih členov dokončnega 
šolskega in učnega reda 123; 
46, str. 241; 

pravilnika o pobiranju davka 
na poslovni promet 109; 42, 
str. 223; 

pravilnika za izpraševalno ko
misijo za slovensko stenogra
fijo v Ljubljani 45,.' str. 237: 

pravilnika za izvrševanje pred
pisov k tar. post. 99. a o 
plačevanju takse na vstopni
ce za zabave, gledališča, bio-
skope itd. 86; 34, str. 182; 

tarife izvoznih carin 67; 26, str. 
147; 

tarife pri pošiljkah mineralne 
vode in praznih steklenic za 
mineralno vodo 37, str. 198; 

tarife za staro železo 40, str. 
215; 

v uredbi o ustroju ministrstva 
za prosveto 63; 25, str. 143. 

Izpremembe, dopolnitve in po
pravki naredbe o izvrševanju 
uredbe o zaščiti industrijske 
svojine z dne 17. novembra 
1920. 98; 38, str. 203. 

Izpremembe in dopolnitve: 
carinskega zakona z dne 23. 

januarja 1899. z izprememba-
mi in dopolnitvami z dna 25. 
februarja 1904. 151; 60, str. 
307; 

izvozne. carine z dne 19. febru
arja. 1921. 185; 70, str. 347; 

uredbe o delovnem času z dne 
12. septembra 1919. 111; 43, 
str. 227; 

uredbe o popisu prebivalstva in 
domače živine z dne 31. mar
ca 1920. 17; 5, str. 40; 

uredbe o ustroju ministrstva za 
gradbe 16; 5, str. 39; 

uredbe o volitvi v; občinsko za
stopstvo v Sloveniji 59; 20, 
str. 128; 

uredbe o začasnem reguliranju 
plač ministrov na razpolagi; 
30; 10, str. 71;: 

. o občinskih gerentotvih; glej: 
Razpust občinskih odborov, 
oziroma . izpremembe o ob
činskih gerentstvih; 

začasne uredbe o popolnitvah in 
izpremembah v organizaciji 
uprave fondov kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 12. avgusta 1920. 34; 12, 
etr. 83; 

začasnega zakona z dne 26. ok
tobra 1920. glede vstopnic za 
zabave 47; 17, str. 109; 

zakona o! splošni carinski tarifi 
iz leta 1904. z njegovimi iz-
premembami iz leta 1909. in 
1910. 152; 60, str. 308. 

Izpričevalo, odhodno, ženske obrt
ne šole na, tehniški srednji šoli 
v Ljubljani nadomešča dokaz 
usposobljenosti za pouk v žen
skih ročnih delih na ljudskih in 
meščanskih šolah. 166; 63, str. 
319.'. 

Izračunavanje invalidskega d(ivka 
od obresti hranilnih vlog. 86, 
str. 188. 

Izseljeniki iz tržaškega zaledja; 
vkrcavanje v italijanskih prista
niščih jim je prepovedano. 31, 
str. 169. . . 

Izseljevanje na podstavi opcijske 
pravice; uvoz in izvoz premič
nin dotičnih oseb. 138; 56, str. 
287. 

Izterjevanje, prisilno davščine od 
vrednostnega prirastka. 15; 4 
str. 35. —/71, str. 358. 

Izvoz; plačevanje davka, na po
slovni promet in1 obrtnega dav
ka po poljedelskih zadrugah ob 
izvozu. 37; 12, str. 87. 

Izvoz: 
brez zavarovanja valute (pojas

nilo, kateri predmeti se smejo 
izvažati tako) 2, etr. 24; 

dovoljenih 8000 vagonov ovsa 
29, str. 159. — 51, str. 263; 

izkuhanih vinskih tropin. 87, 
str. 197}, 

koruze- 99; 89, str. 209. — 51, 
str. 268; 

lesenih palic 18, str. 91; 
lesenih pet 18, ' str. 92; 
ljudske hrane 133; 52, str. 267; 

ljudske in živalske hrane 45, 
str. 237; 

mladih živali 44, str. 234. — 69, 
str. 344; 

moke 107; 41, str. 221; 
obveznic in kuponov predvojnih 

posojil kraljevine Srbije 30, 
str. 164; 

otrobov 107; 41, str. 221; 
ovac (količina živalske hrane, 

ki se sme izvažati ob njih 
transportu) 55; 18, str. 114; 

pohištva in stvari bivših av
strijskih častnikov in usluž
bencev 147; 57, str. 298. — 
70, str. 348; 

prašičev (količina živalske hra
ne, ki se sme izvažati ob njih 
transportu) 55; 18, str. 114; 

premičnin onih oseb, ki se do
seljavaju ali izsuljavajo na 
podstavi opcijske pravice 
138; 56, str. 287; 

selitvenih stvari iz naše države 
44, str. 233; 

sena 99; 39, str.-209; 
slame 99; 39, str. 209; 
srbskih, hrvatskih in slovenskih 

knjig 54; 18, str. 114; 
tobačnih izdelkov do dveh kilo

gramov 52, str. 267f 
vinskih tropin 37, str. 197. — 

68; 26, str. 148; 
volov (količina živalske hrane, 

Id se sme izvažati ob njih 
^transportu) 55; 18, str. 114; 
živali in živalskih sirovin preko 

Dravograda, Gornje Radgone 
in Murske Sobote 65, str. 328; 

živalske hrane 133; 52, str. 267; 
živine in živalskih sirovin v Ita

lijo 44, str. 234. — 51, str. 263; 
žita 99; 39, str. 209. 

Izvozna carina: 
kako naj se pobira 11; 3, str. 

29; 
izprememba tarife 67; 26, str. 

147. — 80; 30, str. 163; 
na dalmatinski' in drugi cement 

186; 70, str. 348; 
r a kristalno in amoniakovo so

do 186; 70, str. 348. 
Izvozna tarifa; izpremembe in do

polnitve. 185; 70, str. 347. 
Izvozni promet čez mejo; njegova 

policijska kontrola. 32, str. 173. 
Izvozno blago; pobiranje 2% dav

ka od deklarativne vrednosti. 
10, str. 72. 

Izvrševalci, davčni (eksekutorji); 
uredba o njih postavljanju 5; 2, 
str. 23. — 110; 42, str. 223. 

Izvršilna naredba deželne vlade 
za Slovenijo, z dne 8. novem
bra 1919., Ur. 1. 708, po kateri 
v%ljajo kazensk.i določila § 10. 
naredbe ministrstva za prehra
no in obnovo, dežel z dne 7. 
marca 1919., Ur. 1. LXXXI, tu
di za delikt veriženja, jo raz
veljavljena, 91; 35, str. 188. 

Izvršilne (eksekucijske) pristoj
bine za mesto ljubljansko; njih 
pobiranje. 129; 49, str. 255. 

Jamski les; pojasnilo o njega iz
vozni prepovedi. 58, str. 300. 

«Janževski vrh-Orlica», ne: «Jan-
žev vrh» 55, str. 285. 

Javne šole, ki so podrejene po-
verjeništvu za uk in bogočastje 
in višjemu šolskemu svetu v 
Ljubljani: ' i 
uporabljanje njih zgradb 116; 

44, str. 283; 
usposobljenoetno ocenjanje uči

teljev 114; 18, str. 228. 
Javni kinematografi v Sloveniji: 

njih podržavitev je razveljavlje
na. 121; 46, str. 241. 

Javni promet; raba slovenskih 
krajevnih imen v njem. 78; 29, 
str,159. 

«Javno skladišče in. prevozna 
družba, d. d.» v Celju; ustanovi
tev te delniške družbe je dovo
ljena, 56, str. 289. 

Javornik pri Guštanju; ondotna 
orožniška postaja se imenuje 
odslej: orožniška, postaja Gu
štanj 84, str. 188. 

Jesenice, obmejna veterinarska 
postaja. 84, str. 182. 

Jezera, ki so v notranjosti kralje
vine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev; uredba, kako se oddajajo 
v zakup pravice prevoza čez
nje. 137; 56,,str.287. 

Jezersko: ' ' • 
priklopitev te politične občine 

h Kranjski politični občini 15, 
str. 102; 

priklopitev te občino h Kranjr 
skemu zdravstvenemu okrož
ju. 17, str. 111. 

Jezik v poslovnih knjigah vseh 
inozemskih delniška! družb, ki 
jim je dovoljeno poslovanje v 
naši kraljevini. 96; 87, str. 197. 
ustanovitev te delniške družbe 
je dovoljena. 22, str. 131. 

«Jugoslovanska zavarovalna ban
ka» s sedežem v Ljubljani; 

«Jugoslovenska Matica» je opro
ščena taks. 17, str. 109. 

«Julio Meinl, d. d.» s sedežem v 
Ljubljani; ustanovitev te delni
ške družbe je dovoljena, 37, str. 
198. 

Južne nove krajine; uredba o 
njih naseljevanju. 3; 2, str. 21. 

«Kamnikit*: njega prodajanje. 
56, str. 289. 

Kamniška tvornica smodnika; 
razstrelila, ki jih izdeluje. 52,-str. 

269. 
Kanalska pristojbina: 

v Mariboru 190; 71, str.353; 
v Ptuju 177; 67, str. 336. 

Kandidatinje, učiteljske: 
kmetijsko - gospodinjskih šol v 

Sloveniji (izpitni red) 79; 29, 
str. 159; 

kuharskih in gospodinjskih šol 
za meščanske sloje v Slove-

. niji; (izpitni red) 66; 25, str. 
144. 

Kandija pri Novem mestu; moški 
bolnici usmiljenih bratov je po
deljena pravica iavnosti. 19, 
str. 121. 

Kapetanije, pristaniške; začasna 
uredba o njih. 93;'36, str. 191. 

Kavstična soda; carina nanjo je 
ukinjena. 146; 57, str. 297. 

Kazensko postopanje zoper vojno 
oderuštvo in slična kazniva de
janja. 102; 39, str. 209. — 51, 
str. 263. 

Kaznovanje; njega pravica, dolo
čena v zakonu o ustroju vojske, 
je zopet prešla na divizijske 
komandante. 90; 85, str. 187. 

Kaznovanje, policijsko, državi ne
varnih demonstrativnih dejanj 

37, str. 198. — 126; 47, str. 
249. 

Kinematografi, javni, y Sloveniji; 
njih podržavitev je razveljav
ljena. 121; 46, str. 241. 

Klanje mladih živali. 44, str. 234. 
— 69, str. 344. 

Kmetijska fakulteta, 58, str. 299. 
Kmetijsko - gospodinjske šole v 

•Sloveniji; izpitni red za niih 
učiteljske kandidatinje. 79; 29, 
str. 159. 

Knjige: 
iz Nemčije 172; 66, str. 331; 
poslovne onih inozemskih del

niških družb, 'ki jim je dovo
ljeno poslovanje v naši kra
ljevini (jezik in valuta v njih) 
96; 37, str. 197; 

srbske, hrvatske in slovenske 
(izvoz) 54; 18, str. 114; 

učne za narodne, srednje in one 
strokovne šole, ki so podre
jene ministrstvu za prosveto 
(pravila) 131; 50, str. 259. 

Knjižice, davčne; takse zanje. 22, 
str. 131. 

Komandanti, divizijski, pravica 
kaznovanja, določena v zakonu 
o ustroju vojske, je zopet pre
šla nanje. 90; 85, str. 187.-

Komisije: 
gospodarska za stvarno demo

bilizacijo je ukinjpna 81; 80. 
str. 163; 

izpitna za stavbnike 30, etr. 
168; 

izpraševalna za državoslovni 
izpit'iß9j str. 304; 

izpraševalna za posebne uspo-
sobljenostne preizkušnje za 
telovadbo1 na ljudskih in me
ščanskih šolah; 28, str. 156. 
— 42, str. 224; 

izpraševalna za pravosodni iz
pit 59, str. 804; 

izpraševalna za slovensko ste
nografijo 81, str. 169. — 45, 
str. 237; 

stanovanska, v Hrastniku in v 
Trbovljah -(njiju območje je 
razširjeno) 170; 65, etr. 328; 

stanovanska za tržiški stano-
vaneki okoliš (ustanovitev) 
18, str. 115; 

za upravo agronomskih in vete
rinarskih fondov za; Slovenijo 
(ustanovitev) 62;. 24, str. 141. 

Komieije za preživljanje so pre
nehale poslovati. 6,, str. 46. 

Kompenzacijska pogodba z Nem
ško Avstrijo: 

objava točko 6. sporazuma med 
ministrstvom, za trgovino in 
industrijo in delegatom av
strijske republike -87, str. 197; 

vplačila in izplačila na nje 
podstavi se- ne smejo več, iz
vrševati 44, str. 233. 

Kompetenca: 
glede obrtnega in. trgovskega 

šolstva (ureditev) 59, str. 304; 
za izdajanje inženjerskih (geo-

metrskih) avtorizaeij 40, str. 
218. — 58, str. 302. 

Koncesije, omejene stavbno obrt
ne; njih izdajanje. 22; 6, str. 46. 

Koncesionirani mehanično-tehnič-
ni obrti; olajšave za absolvente 
višje strojne šole na tehniški 
srednji šoli v Ljubljani: ob njih 
nastopu. 141; 56, etr. 288. 

Konjaške pristojbine; začasna ta
rifa o njih. 7, str. 55. 

Konji,medjimurske pasme spadajo 
v noriško pasmo. 33, str. 177. ' 

Konservatorij v Beogradu; ured
ba. 36; 12, str. 85. 

Kontrola: 
finančna kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev (uredba 
o njeni organizaciji) 23; 7, 
str. 49; 

glavna (izprememba člena 2. 
v uredbi o n.jeni organizaciji) 
153; 60, str. 308; 

policijska izvoznega prometa 
čez mejo 32, str. 173. 

Kontroliranje čistote zlata in 
srebra. 95; 37, str. 197. 

Kopališča v Hrvatski, Slavoniji, 
Dalmaciji in Sloveniji; poeto-
pek ob izdajanju vizov na pot
ne listine inozemcev, Id priha
jajo v ta kopališča iz republike 
Češkoslovaške, republike Av
strije in z ozemlja «Julijske 
Benečije». 145; 57, str. 297. 

Koruza; izvoz. 99; 39, str. 209. 
— 51, str. 263. 

Koruzna stebla; voznina za to
vorne pošiljke. 51, str. 263. 

Kostanjev taninski les> pojasnilo 
o n.jega izvozni prepovedi. 58, 
str. 300. 

Kotli, parni; pristojbine za njih 
preizkušnje in revizije in za iz
pite osebja. 183; 69, str. 883 

Kovani drobiž, železni, bivše av-
stro-dgrske monarhije 51, str. 
265. — 63, str. 320. 

«Kovina», prva jugoslovanska 
metalurgična industrija, d. d., 
s sedežem v Mariboru; ustano
vitev te delniške družbe je do
voljena. 6, str. 46. 

Koze; njih cepljenje po' okrajnih 
zdravnikih. 48; 17, str. 110. ' 

Krajevna imena, slovenska; njih 
raba v javnem prometu. 78; 29, 
str. 159. 

Krajine, južne nove; uredba o 
njih naseljevanju. 3; 2, str. 21. 

Kraljevska eksekvatura je pode
ljena francoskemu in italijan
skemu poslaniku v Dubrov
niku. 64, str. 328. 

Kranj; izprememba meje med to 
občino in «bčino Stražiščem 
67, str. 336. 

Kranjska bivša vojvodina; žre
banje obveznic 4% nega in 
4%% nega deželnega posojila 
iz leta) 1888., oziroma 1917. 5, 
str. 44. . .. 

Kredit, poljedelski; uredba o 
njem. 105; 41, str. 219. 

Kriminalni (kazenski) zakonik za 
kraljevino Srbijo; za uporabo 
9. in 10. poglavja se razširjajo 
na vse območje kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev 
še določila «Uvodnih pravil» in 
«Prvega dela», 134; 54, str. 275. 

Kristalna soda; izvozna carina. 
186; 70, str. 348. 

Kuga, goveja; pouk o njej. 52, 
str. 268. 

Kuharske šole za meščanske BIO-
je__ v Sloveniji; izpitni red za 
n.flh učiteljske kandidatinje. 
66; 25, str. 144. 

Kulturne rastline; vpliv vremena 
na njih rast: v drugi polovici 
meseca aprija ,52, str. 267; v 
prvi polovici meseca maja 57, 
str. 298. j 

Kuponi predvojnih posojil kralje
vine Srbije; njih izvoz je pre
povedan. 30, str. 164. 

Kurivo; njega nakazovanje v ve
leposestniških gozdih intere
sentom agrarne reforme v Slo
veniji 154; 60, str. 808. 

Kvalifikacija uradnikov ministr
stva za narodno zdravje; pra
vila o njej. 85; 34, str. 181. . 

Lang i Ivećenski v Osijeku; tej 
banki je odvzeta pravica zava
rovanja valute. 52, str. 267. 

Lastninska pravica šolskega po
slopja v Rogatcu; njen prenos. 
83; 31, str. 169. 

Lekarniške specialitete; pravila. 
71; 27, str. 152. 

Lepenka, strešna; tarifno pojas
nilo. 61, str. 312. 

Les:'- ( 
hrastov in kostanjev tanineki, 

jamski (pojasnilo o 'njega iz
vozni prepovedi) 58, str. 800; 

stavbni (njega nakazovanje v 
veleposestniških gozdih inte
resentom agrarne reforme v 
Sloveniji) 154; 60, str.308. 

Lesene palice; izvoz. 18, str.91. 
Lesen© pete; izvoz. 18, str. 92. 

.1 

Letovišča v Hrvatski, SlavonijìÈ:^'; 
Dalmaciji in Sloveniji; posto'-i;}$ 
pek ob izdajanju vizov na pot*\,v| 
ne listine inozemcev, ki ргша-*;'Р 
jajo v ta letovišča iz repubhker;; 
Češkoslovaške, republike Av-..? 
stri.je in z ozemlja «Julijske. 
Benečije». 145; 57,' str. 297. £•*£». 

Ležanje, brezplačno, blaga/ na Že- ; д | 
lezniških postajah se dne 1.ju-' љ 

nija ukine. 45, str. 237. 
Likerji, oslajeni; pobiranje mono

polne takse in državne troša
rine na sladkor, ki ga imajo V 
sebi. 70, str. 348. 

Likvidacija: •."" ,,t. 
deželne banke za bivšo vojvo-. ; | 

dino Kranjsko v Ljubljana*'*™ 
55, str.285i ..,„«— 

društva: «Allgemeiner Verband'-" 
der Bediensteten der k. k. 
priv. Sü dbahn - G esellschaft 
österreichischer Linien in J 

Marburg a, D.» 23, str. 138$•'.: 
kompenzacijske trgovinske ро^ 

godbe z Nemško Avstrijo 
(objava točke 6. sporazuma 
med ministrstvom za trgovi
no in industrijo in delegatom 
avstrijske republike) 37, str. 
197. 

Lista luksusnih predmetov in do
ločena tarifa 10 % ustanovlje
ne vrednosti, ki jo ti predmeti 
plačujejo poleg davka na po
slovni promet. 32; 11, str. 77. >. 

Listi, potni; glej: Potni listi. 
Listine potne, inozemcev, ki pri

hajajo iz republike Češkoslo
vaške, republike Avstrije in z 
ozemlja «Julijske Benečije» v 
kopališča in letovišča na ozem
lju Hrvatske, Slavonije, Dal
macije in Slovenije; postopek 
ob izdajanju vizov. 145: 57 
str. 297. 

Listki, vozni, električne cestne 
železnice v Ljubljani; mestna 
davščina, 165; 63, str. 319. 

Lišaj v bradi in laseh; .spomenica* 
20; 5, str. 42. 

Ljubljanska kreditna banka; iz
prememba njenih pravil je 
odobrena. 7, str. 55. 

Ljubljanska mestna zastavljalni
ca; posojilo zanjo. 56; 18, stf. 
114. 

Ljubljanski piestni nameščenci; 
vpis njih bolniške blagajne v 
register pomožnih blagajn pri 
poverjeništvu za socialno skrb
stvo. 5, str. 42. 

Ljubljanski policijski okoliš; na-
daljnje bivanje in nastanitev v 
njem. 122; 46, str. 241. , 

Ljubljansko mesto: 
davek od prenočišč 18; 5, Btr. 

40; ; '. 
davek od vozil 19; 6, str. 41; 
davščina na vozne listke elek

trične cestne železnice 165; 
63, str. 319; 

gostaščina .119; 46, str. 241; 
izvršilne (eksekucijske) pristoj

bine 129; 49, str. 255; 
občinske doklade 92; 35, str. 

188; 
posojili: 

300.000 kron za mestno za? • 
stavljalnicoi 56; 18, str. 114; ; 
20 milijonov kron za razna ' 
podjetja 118; 46, str. 241; , 

veselični davek 72; 27, str. 158; 
vodovodna naklada 48; 18, 

str. 91. — 130; 49, str. 255. 
Ljubljansko višje deželno sodi- .! 

preureditev službenega razmer-;.; 
ja poduradnikov in slug.«v 

, njegovem področju 46; ' Ш', 
str. 105; . ;»; 

sodniška pripravljalna eWft&r''. 
za njegovo okrožje 51; Ï7,«•'; 
str. 111. %* 

Ljudska hrana; izvoz 45, 8tr>:'; 

287.— 133; 52, str. 267. 
Ljudske šole: ' 

odhodno izpričevalo žensiaf/ 
obrtne, šole na tehniški sred
nji šoli v Ljubljani nadome- -
šča dolcaz usposobljenosti z*-
pouk v ženskih ročnih delili' 
166; 63, str. 319; fe 

posebna usposobljenostma p(re*-p* 
izkušnja za telovadbo' 28,Btii 
156. — 42, str; 224. — 69} ; 
str. 804; "l 

usposobljenostni izpit 182; 65V: 

str. 843; - ' •: 
usposobljenoetno. ocenjanje uofc'S1!! 

teliev 114; 43, str. 228; * f 
uvedba srbohrvaščine in. d»»}r 

ških ročnih del 123; 46, Stft^ 
241. 

Logatec: 
okrajna bolniška blàgaftfè ,*- ™ 

priključena okrajni bćđniffiJiE 
blagajni v Ljubljani 64, 8<<гШШ 
323; 

upostavitev okrajnega gîâ*| 
stvai'84, str. 182; 

-*.<&.^.$&T1-±JLL i:.--. Е^'ШеЕЕШ 
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Loterija, državna razredna; ured
ba, kako je dajati podpore iz 
njenega , čistega dobička. 33; 
11, str 81. 

Luksuena taksa; smokve, ki niso 
vložene v škatlah, zabojčkih, 
niso zavezane nje plačilu. 70, 
str. 348. 

Luksusni predmeti; njih lista in 
določena tarifa 10 % ustanov
ljene vrednosti, ki jo plačujejo 
poleg davka na poslovni pro
met. 32; 11, str. 77. 

Luksusni vlaki; potniška tarifa. 
40, str. 215. 

Luksusno blago; popis. 11, str. 
82. — 12, str. 89. 

Makeo Mautner v Zagrebu; tej 
banki je odvzeta pravica zava
rovanja valute. 52, ' str. 267. 

Mariborski policijski okoliš; na
daljnje bivanje in. nastanitev v 
njem 122; 46, str. 241. 

Mariborsko mesto: 
davek od prenočišč 189; 71. 

str. 352; 
kanalska pristojbina 190; 71, 

str. 353; 
pasji davek 190; 71, str. 353; 
užitninska doklada na vino 

190; 71, str. 353; ' 
veeelični davek 191; 71, str. 

353; 
vodovodna naklada 190; 71, 

str. 353. 
Mednarodne pogodbe o zaščiti in

dustrijske svojine: 
pristop kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev k njim 69; 
27, str. 151; 

postopanje na njih podstavi 
TO; 27, str. 152. 

Mehanično4ehnični obrti, konce-
sionirani; olajšave za absol
vente višje strojne šole na teh
niški srednji šoli v Ljubljani 
ob njih nastopu. 141; 56, str. 
888, 

Meja med občinama Stražiščem 
in Kranjem; izprememba 67, 
str. 336. 

Meroizkusne pristojbine v Slove
niji 140; 56, str. 288. 

Mestni nameščenci ljubljanski; 
vpis njih bolniške blagajn« v 
register pomožnih blagajn pri 
poverjeništvu za socialno skrb-
8tv0v 5, str. 42. 

Meščanske šole: 
odhodno izoričevalo ženske 

obrtne šole na tehniški sred
nji šoli v Ljubljani nadome
šča dokaz usposobijenoeti za 
pouk v ženska, ročnih delih 
166; 63, str. 319; 

posebna uspoeobljenostna pre
izkušnja za telovadbo 28, str. 
156. — 42, str. 224. — 59, 
str. 304; 

uspoeobljenostni izpit 182; 69, 
str. 343; 

usposobljenoetno ocenjanje uči
teljev 114; 43, etr. 228. 

• Meščanski sloji v, Sloveniji; izpit
ni red za učiteljske kandidati-
nje kuharskih in gospodinjskih 
šol zanje. 66; 25, str. 144.. 

Medjunureke pasme konji epada^ 
jo v noriško pasmo. 83, str. 
177. 

«Milaraa in svečama», d. d. v 
Ljubljani; ustanovitev te del
niške družbe je dovoljena. 70, 
Btr.348. 

Milostne oskrbnine in miloščine; 
dnevnice onim oeebam izvun Sr
bije in Črne gore, ki jih 'preje
majo iz državne blagajne. 179; 
67, str. 341. • 

Mineralna voda; tarifne izpre-
, membe. 37, str. 198. 
- Ministri na razpolagi; uredba o 

izpremembah in dopolnitvah v 
uredbi o začasnem reguliranju 
njih plač. 30; 10, str. 71. . 

Ministrstva; pravilnik o postopa
nju računovodstvenih odsekov 
pri-njih 58; 19, str. 117; 

Mniißtrstvo pod predsedstvom 
Nikole. P. PaŠića. 6, str.45. — 
34, str. 181. 

Ministrstva: 
za agrarno reformo (izpremem

be v njegovem ( ustroju) 89; 
35, str. 187; 

za gradbe (uredba o Izpremem
bah in dopolnitvah v uredbi 

- o njegovem ustroju) 16; 5, 
' etr. 39; 
za kmetijstvo in vode (pravil-

,', nik o ustroju veterinarskega 
sveta kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev pri njem) 

. 162; 62, str. 316; 
1га narodno zdravje (uredba o 

njegovem ustroju) 13; 4, str. 
38; (pravila o kvalifikaciji 

' njegovih uradnikov) 85; 34, 
A str. 181; 

za prehrano*, in obnovo dežel 
(to ministrstvo je ukinjeno) 
77; 29, str. 159; 

za prosveto (izpremembe v 
uredbi o njega ustroju) 63; 
25, str. 143; 

za trgovino in industrijo (usta
novitev statističnega odseka 
pri njegovem -oddelku za 
kreditne zavode in zavaro
vanje) 30, str. 163; (uredba 
o organizaciji odseka za po
speševanje tujskega prometa) 
132; 52, str. 267. 

Mlade živali; njih klanje in izvoz. 
44, str. 234. — 69, str. 344. 

Moka; izvoz. 107; 41, str. 221. 
Monopolna taksa: 

na petrolej 60, str. 309. — 69, 
str. 343; 

na predmete, izdelane iz slad
korja ali s sladkorjem. 52; 
17, str. 111. — 167; 64, str. 
323; 

na sladkor 76; 28, str. 156; 
na sladkor, ki ga imajo oelajeni 

likerji v sebi 70, str. 348. 
Montiranje tračnic; uvoz drobne

ga materiala zanje. 6; 2, str. 24. 
Mostnina na savskih mostovih: 

pri Sevnici 70. etr. 348; . 
pri Trbovljah 28; 8, str. 58; 
pri Zagorju 27; 8, str. 58. 

Mrliči; uredba o zalaganju ana
tomskih institutov z njimi. 84; 
34, str. 181. 

Murska Sobota: 
izvoz živali in živalskih sirovin 

65, str. 328; 
ustanovitev okrajnega glavar

stva 56, str. 287. 
Nabavljalne zadruge državnih 

uslužbencev: 
uredba o njih 29; 9, str. 65; 
ustanovni odbor za njih zvezo 

37, str. 198. 
Načrt za preizkušnje učne uspo

sobljenosti na pomožnih šolah. 
88; 34, str. 182. : 

Nadzorništva, obrtna, v Slove
niji; njih okrožja. 59, str. 303. 

Nagrada okrajnim zdravnikom 
za vsakega otroka, ki so mu 
bile uspešno cepljene koze. 48; 
17, str. 110. 

Najemnine v Sloveniji; dopustna 
povišba. 40; 12, str. 87. — 18, 
str. 115. 

Nakazovanje kuriva in stavbne
ga lesa v veleposestniških go
zdih interesentom agrarne re
forme v Sloveniji. 154; 60, str. 
308. 

Naklada, vodovodna: 
v Ljubljani 43; 13, str. 91. — 

130; |49, str. 255; 
v Mariboru 190; 71, str. 353. 

Namestek, pristojbinski; napoved 
' imovine, njemu zavezane; od

mera in plačevanje te davšči
ne za osmo desetletje v Slove
niji in Dalmaciji): 44; 14, str. 95. 

Nameščenci, mestni ljubljanski, 
vpis njih bolniške blagajne v 
register pomožnih blagajn pri 
poverjeništvu za socialno skrb
stvo. 5, str. 42. 

Napoved imovine, zavezane pri-
stojbinskemu nameetku. 44; 14, 
str. 95. 

Naprave, avtonomne; pravilnik 
o poslovanju specialnih raču
novodstev in blagajn pri njih. 
58; 19, str. 117. 

Narodna banka kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev: 
pogodba med vlado kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in njo 24; 8, str. 58; 

uredba o izpremembah in do
polnitvah v zakonu z dne 26. 
januarja 1920. 135; 55, str. 
283. 

Narodna' bramba; oddelek zanjo, 
pri predeedništvu deželne vla
de za Slovenijo je ukinjen. 20, 
str. 125. 

Narodne šole; pravila o učnih 
knjigah in pomožnih učilih. 
131; 50, str. 259. .' 

Naseljeni dobrovoljci, poljedelci 
in interesenti agrarne reforme; 
dovoljevanje, izplačevanje in 
uporabljanje subvencij (pripo
moči) njih ekonomskim združ
bam. 50; 17, str. i l l . . 

Naseljevanje južnih novih krajin; 
uredba. 3;'2, str. 21. 

Nastanitev v ljubljanskem, mari
borskem in celjskem policij
skem okolišu. 122; 46, str. 241. 

Nastavniki, srednješolski, v kra
ljevini; izenačitev njih plač. 

. 53; 18, str. Ila. — : 180; 67, str. 
341. ' 

Nastop koncesioniranih mehanič-
no-tehDičnin obrtov; olajšave za 
absolvente višje strojne šole na 
tehniški srednji šoli v Ljublja
ni. 141; 56,' str. 288. 

«Naš liât.» 30, str. 163. 
Naši državljani: 

denarna pomoč onim, ki potu
jejo v inozemstvo 31, str. 
169; 

vidiranje njih potnih listov po 
zastopništvih Združenih ame
riških držav 37, str. 198. 

Natrijev bikarbonat; carina nanj 
je ukinjena. 146; 57, str. 297. 

Navadne vloge; taksa zanje. 12, 
str. 87. 

Navijalci cen; urad zoper nje je 
ukinjen. 101; 39, etr. 209. 

Navodilo o poslovanju zavaroval
nic, ki so pripuščene k poslo
vanju v naši kraljevini 27, str. 
153. 

Neluksusno blago; popis 11, str. 
82. — 12, str. 89. 

Nemška Avstrija; objava točke 6. 
sporazuma med ministrstvom za 
trgovino in industrijo in dele
gatom avstrijske republike o 
likvidaciji kompenzacijske tr
govinske pogodbe. 37, str. 197. 

Nemško blago 112; 43, str. 227. 
— 113; 43, str. 227. — 148; 57, 
str. 298. — 59, str. 303. — 157; 
60, str. 311. — 172; 66, etr. 331. 
— 176; 67, str. 335. — 69, str. 
344. — 184; 70, str. 347. 

Nepremičnine; davščine od pri
rastka na njih vrednost. 15; 4, 
str. 35. • 

Nered v rudnikih v kraljevini; 
uredba o postopanju ob njem. 
9; 3, str. 27. 

Nered na železnicah vi kraljevini; 
uredba o postopanju ob njem. 
8; 3, str. 27. 

«Neues Wiener Tagblatt»; ta list 
je v naši kraljevini zopet do-̂  
voljen. 27, str. 151. 

Nove krajine, južne; uredba o 
njih naseljevanju. 3; 2, str. 21. 

Nove poštne znamke.' 8, str. 58. 
Nova natiska šolskih knjig: 

Fizika in kemija za meščanske 
šole v ,3 stopnjah, spisal 
Andrej Senekovič, 1. stopnja 
(6. natisk) 8, str. 59; 

Fizika in kemija za nižje raz
rede srednjih šol, spisal An
drej Senekovič (5. natisk) 8, 
str. 59. 

Občinska zastopstva v Sloveniji; 
uredba o izpremembah in . po

polnitvah uredbe o volitvi v 
ta zastopstva 59; 20, str. 123; 

razglasi mestnih magistratov v 
Ljubljani, Celju, Mariboru in 
Ptuju 32, str. 178 in 174. 

Občne javne bolnice; glej: Bol
nice. 

Oblika, zunanja,- .iradnih spisov. 
36, str. 194, . 

Obmejne veterinarske postaje na 
Rakeku, Jesenicah in v Dravo
gradu. 34, str. 182. 

Obrabljeni bankovci po 1 dinar 
in po 0-50 dinarja; njih zame-
njavanje. 66, str. 336. 

Obresti hranilnih vlog; izračuna-
• vanje in pobiranje invalidskega 

davka od njih. 35,' str. 188. 
Obrti, koncesionirani, mehanično-

tehnični; olajšave za absolven
te višje strojne šole na tehniški 
srednji šoli v Ljubljani ob njih 
nastopu. 141; 56, str. 288. 

Obrtna nadzorništva v Sloveniji; 
njih okrožja. 59, str. 308. 

Obrtna šola, ženska, na tehniški 
srednji šoli v Ljubljani; njeno 
odhodno izpričevalo nadomešča 
dokaz usposobljenosti za pouk 
v ženskih ročnih delih nai ljud
skih šolah. 166; 68, str. 319. . 

Obrtne šole; šolske tiskovine. 
150; 59, str. 303. ••. 

Obrtni davek; plačevanje po po
ljedelskih zadrugah ob uvozu, 
oziroma .izvozu. 37; 12, str. 87. 

Obrtno sodišče v Ljubljani; raz
pis volitev. 50, 'str! 260. 

Obrtno šolstvo; ureditev kompe-
tèhce glede tega šolstva. 59, 
str. 304. 

Obveznice: 
predvojnih posojil kraljevine 

Srbije (njih izvoz je • prepove
dan) 30, str. 164. 

4%nega in 414%nega deželne
ga posojila "bivše vojvodine 
Kranjske iz leta 1888., oziro
ma 1917. (žrebanje) 5, str. 44. 

Ocenjanje, usposobljenoetno, uči
teljev na javnih ljudskih in me
ščanskih šolah v Sloveniji. 114; 
43, etr. 228. 

Odbori, Šolski, za »talne čipkar
ske tečaje po deželi; ustanovi
tev. 142; 56, str. 289. 

Oddelek finančne straže v Raden
cih; ustanovitev. 10, str. 72. 

Oddelek za narodno brambo pri 
predsedništvu deželne vlade za 
Slovenijo je ukinjen. 20, str. 
126. ;'• 

Oderuštvo, vojno, in slična kaz
niva dejanja: 
predpisi zoper nje. 100; 39, str. 

209; 
izvršilna naredba o kazenskem 

postopanju 102; 39, str. 209^ 
postopanje 51, etr. 263. 

Odhodno izpričevalo ženske obrt
ne šole na tehniški srednji šoli 
v Ljubliani nadomešča dokaz 
usposobljenosti za pouk v žen
skih ročnih delih na ljudskih in 
meščanskih Šolah. 166; 63, str. 
319. 

Odloki; uredba o prenašanju pra
vice, podpisovati odloke, z mi
nistra na ministrovega pomoč
nika, generalne direkcije, po
močnike generalnih direktorjev 
in načelnike oddelkov. 155; 61, 
str. 311. 

Odmera pristojbinskega namestka 
za osmo desetletje v Sloveniji 
in Dalmaciji. 44; 14, str. 95. 

Odobrene šolske knjige: 
Berilo za obče ljudske šole. I. 

del: Abecednik. Prvo šolsko 
leto. Sestavila Fr. GabrSek in 
A.Razinger. 20, str. 126: 

čitanka za meščanske šole. II. 
del. Sestavil Josip Brinar, 
ravnatelj meščanske šole v 

. Celju. (Tretie .predelano iz
danje.) 23, str. 136. 

Fizika in kemija za meščanske 
šole. V treh stopnjah. Spisal 
Andrej Senekovič, kr. gimna
zijski ravnatelj v p. III. stop
nja. 37, str. 199. 

Geometrija za 4. in 5. razred 
srednjih šoL Spisal prof. B. 
Matek. Izpopolnil J. Mazi, 
realčni ravnatelj. Drugo po
pravljeno in razširjeno izda
jo priredil Fran Jerân, realč
ni profesor v Ljubljani. 20, 
str. 125. 

Izbrane pesmi rimskih lirikov 
Katula, Tibula in Propercija. 
Tekst in komentar. Sestavil 
Fran Bradač, orofesor v Ljub
ljani. 37, str. 199. ! 

Narodne himne in domorodne 
pesmi,, priredil Fran Marolt, 
učitelj v Ljubljani. 42, str. 
224. 

Prirodopis živalstva za meščan
ske šole. Sestavil Ivan Ma
cher, bivši ravnatelj mestne
ga dekliškega liceja, П. stop
nja.. Druga bistveno neizpre-
menjena izdaja. 42, str. 224. 

Slovenska stenografija. Prire
dil Franc Novak. Prvi del. 
Korespondenčno pismo. 20, 
str. 126. 

Trgovsko računstvo za dvoraz-
redne trgovske šole (I. del). 
Sestavil Albert Sič. 8, etr. 69. 

Trgovsko računetvo za priprav
ljalne razrede na dvorazred-
nih trgovskih šolah. Sestavil 
Albert Sič, profesor na mest
nem dekliškem liceju v Ljub
ljani. 18, str. 115. 

Občinska gerentstva; glej: Raz
pust občinskih odborov, oziro
ma izpremembe v občinskih 
gerentstviS. 

Občinske doklade: 
v Cerknici 82; 31, str. 169: 
na Dobrovi 39; 12, str. 87; 
v Ljubljani 92; 35, str. 188; 

v Mariboru (užitninska na vi
no). 190; 71, str. 353. 

Odseki: 
izpraševalni odsek za uspoeob-

ljenostne preizkušnje za po
možne šole 34, str. 183; 

računovodstveni odseki pri mi
nistrstvih (pravilnik o njih 
postopanju) 58; 19, str. 117; 

statistični odsek ' pri oddelku 
ministrstva za trgovino in 
industrijo za kreditne zavode 
in zavarovanje 80, str. 163; 

odsek za pospeševanje tujske
ga prometa pri. ministrstvu 
za trgovino in ' industrijo 
(uredba o organizaciji). 132; 
52, etr. 267. 

Odškodnina za izgubljene denar
ne pošiljke bivšim avstro-ogr
skim ujetnikom v sovjetski Ru-
eiji; nje prijave. 51, str. 263. 

Okoliš' policijski, ljubljanski, ma
riborski in celjski; nadaljnje bi
vanje in nastanitev v njem. 122; 
46, etr. 241. 

Okrajna bolniška blagajna v Lo
gatcu se je priključila okrajni 
bolniški blagajni y Ljubljani. 
64, str. 323. 

Okrajna glavarstva: 
v Guštanju 13, str. 92 (usta

novitev). — 57, str. 295 (pre
mestitev sedeža v Pre valje); 

v Logatcu (upoetavitev) 34, str. 

182; 
v Murski Soboti (ustanovitev) 

56, str. 287. 

Okrajne komisije za preživljanje 
so prenehale poslovati. 6, str. 
46. 

Okrajni zdravniki; kadar potu
jejo zaradi cepljenja in revak-
cinacije, se jim dovoljuje dnev
nica in potnina, vrhu tega se 
jim zvišuje nagrada za vsakega 
otroka, ki so mu bile uspešno 
cepljene koze. 48; 17, str. 110. 

Okrožja obrtnih nadzorništev v 
Sloveniji. 59, str. 308. 

Olajšave za absolventa višje stroi-
ne, šole na tehniški srednji šoli 
v Ljubljani ob nastopu konce
sioniranih mehanično-tehničnih 
obrtov. 141; 56, str. 288. 

Omejene stavbnoobrtne konce
sije; njih izdajanje. 22; 6, str. 
46. 

Omejitev priseljevanja v Ameriko. 
34, str. 182. 

Opcija: 
dopolnitve uredbe o pridobitvi 

in izgubi državljanstva kra
ljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 25. no-

. vembra 1920. 4; 2, str. 22; 
o.ptiranje oseb, ki so pristojne 

na teritorijih, okupiranih po 
Italiji, in za osebe, ki so pri
stojne na plebiscitnem ozem
lju (rok za optiranje) 37, str. 
198; 

uvoz in izvoz premičnin onih 
oseb, ki se doeeljavajo ali iz-
seljavajo na podstavi opcij
ske pravice 138; 56, str. 287. 

Operacije, agrarske; urad kraj-
nega komisarja za Štajersko v 
Mariboru je začasno premeščen 
v Ljubljano. 65, str. 830. 

Organizacijia: 
finančne kontrole kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
(uredba) 23; 7, str. 49; 

glavne kontrole (izprememba 
člena 2. v njeni uredbi) 153; 
60, str. 308; 

odseka za pospeševanje tujske
ga prometa pri ministrstvu 
za trgovino in industrijo 
(uredba) 132; 52, str. 267. 

«Orlica», ne: «Arlica». 55, str. 285. 
Orožje, strelno. 41; 13, str; 91. — 

63, str. 319. 
Orožniki: 

pokojninski fond (uredba) 61; 
24, str. 139; 

pristojbine. 65; 25, str. 144. 
Orožniška postaja Javornik pri 

Guštanju se imenuje odslej: 
orožniška postaja Guštanj. 34, 
str. 183. 

Osebje pri parnih kotlih; pristoj
bine za njega izpite. 183; 69, 
str. 348. 

Osemdesetkronski bankovci: 
popis njih falzifikatov 8, str. 

59; 
ti bankovci so vzeti iz pro

meta 12, str. 90.. 
Oskrbnine za občne javne bolnice; 

glej: Bolnice. 
Oskrbnina v državnem zdravili

šču za bolne na pljučih v To-
polščici. 48 str. 252. 

Oskrbnine, milostne; dnevnice 
onim osebam izvun Srbije/ in 
Črne gore, ki jih prejemajo' iz 
državne blagajne. .179; 67, str. 
341. 

Oelajeni likerji; pobiranje mono
polne takse in državne trošari
ne na sladkor, ki ga imajo v 
sebi 70, str. 348. 

Otrobi; izvoz. 107; 41, str. 221. 
Otvoritev »prometa na železniški 

progi od Konjic do Zreč. 4, 
str. 38. 

Otvoritev ustavotvorne skupščine; 
preetolni govor. 8, str. 57. 

Ovce; količina živalske hrane,, k i 
še sme izvažati ob njih trans
portu. 55; 18, str. 114. 

Oves; izvoz 8000 vagonov. 29, 
' etr. 159. — 51, str. 263. 

Padli vojniki; uredbi o začasni 
pomoči njih rodbinam. 124; 47, 
Str. 245. — 125; 47, str. 248. — 
Izvršitev teh uredb 47, str. 249. 

Palice, lesene; izvoz. 13, etr. 91. 
Papirnati rublji, boljševiški. 13. 

etr. 91. -''•• . 
Parni kotlu pristojbine zà njih 

preizkušnje in revizije in ža iz
pite osebja. 183; 69, str. 843. 

Pasji davek v Mariboru. 190; 71,' 
str. 353. 

Pete, lesene; izvoz. 18, etr.92. 
«Petovia», • uenjarska industrija 

d. d., s sedežem v Ljubljani; 
ustanovitev, te delniške družbe 
je dovoljena. 6, etr. 46. 

Petrolej: 
ki se uvaža v lesenih sodih 

(ugotavljanje njegove čiste 
teže) 53, str. 272; 

pobiranje monopolne takse 60, 
str. 309. — 69, str. 343. 
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Pijače alkoholne; naredba o njih 
točenju in prodajanju z dno 19. 
aprila 1920., št. 180 Ur. L, ie 
razveljavljena. 97; 37, str. 197. 

Pisma; njih cenzura je odprav
ljena. 120; 46, str. 241. 

Plače: 
dinarske državnih uslužbencev 

v krajinah izvun Srbije in 
Crne gore (uredba o prevedbi 
na te plače) 143; 57, str. 295; 

ministrov na razpolagi (uredba 
o izpremembah in dopolnit
vah v uredbi o njih začasnem 
reguliranju) 30; 10, str. 71; 

srednješolskih nastavnikov v 
kraljevini 53; 18, str. 113. — 
180; 67, str. 341. 

Plačevanje: 
davka na poslovni promet in 

obrtnega davka po poljedel
skih zadrugah ob uvozu, ozi
roma izvozu 37; 12, str. 87; 

pristojbinskega namestka za 
osmo desetletje v Sloveni |i 
in Dalmaciji 44; 14, str. 95. 

Pobiranje:, 
carine na čisto težo 8, str. 58. 

— na srajce 8, str. 59; 
davka na poslovni promet po 

izprem en jenih določilih finanč
nega zakona za 1. 1920./1921. 
(pravilnik) 32; 11, str. 75. — 
109; 42, str. 223; 

davka na vozila: v Celju 176; 
67, str. 335. — v Ljubljani 
19; 5, str. 41. — v Mariboru 
188; 71, str. 851. — v Ptuju 
173; 66, str. 331; 

na vozne'listke električne cest
ne železnice v Ljubljani 165; 
63, str. 319; 

davka od deklarativne vred
nosti na uvozno in izvozno 
blago 10, str. 72), 

davka od prenočišč: v Ljub
ljani 18; 5, str. 40. — v Ma
riboru 189; 71, str. 352. — v 
Ptuju 174; 66, str. 332; 

doneskov, ki jih je plačevati, 
da se pokrijejo izdatki trgov
ske in obrtne zbornice v 
Ljubljani za leto 1921. 50, 
str. 260;, 

državne trošarine: na sladkor, 
ki ga imajo oslajeni likerji v 
sebi 70, str. 348; ugotavlja
nje čiste teže pri trosannskih 
tekočinah 69, str. 43; 

gostaščine v Ljubljani 119; 46, 
str. 241; 

invalidskega davka od obresti 
hranilnih vlog 35, str. 188; 

izvozne carine 11; 3, str. 29; 
izvršilnih (eksekucijskih) pri

stojbin za mesto ljubljansko 
129; 49, str. 255; 

kanalske pristojbine: v Maribo
ru 190; 71, str. 353. — v,Ptu
ju 177; 67, str. 336; 

monopolne takse: na petrolej 
60, str. 309; 69, str. 343. — 
na predmete, izdelane iz 
sladkorja ali s sladkorjem 
167; 64, str. 323. — na slad
kor, ki ga imajo oslajeni li
kerji v sebi 70, str. 348. — 
na uvožene predmete, izde
lane iz sladkorja ali s slad
korjem 52; 17, str. 111; 

•občinskih doklad: v Cerknici 
82; 31, str. 169. — na Dobrovi 
39; 12, str. 87. — v Ljubljani 
92; 35, str. 188; . 

občinske užitninske doklade na 
vino v Mariboru 190;,71, str. 
353; 

pasjega davka v Mariboru 190; 
71, str. 353; 

veseličnega davka: v Ljubljani 
72; 27, str. 153. — v Mariboru 
191; 71, str. 353; 

vodovodne naklade: v Ljublja
ni 43; 13, str. 91; 130, 49, str. 
255. — v Mariboru 190; 71, 
str. 853. 

Pobune v rudnikih v Kraljevini; 
uredba o. postopanju ob njih. 
9; 3, str. 27. 

Pobune na železnicah v kraljevi
ni; uredba o postopanju ob 
njih. 8; 3, str. 27. 

Podaljševanje 6% nih državnih bo
nov v kronah in v dinarjih. 49, 
str. 265. 

Podjetja, industrijska; naredba z 
dne 4. avgusta 1919., št. 647 
Ur. 1., o njih uničevanju je raz
veljavljena, 181; 69, str. 343. 

Podpisovanje odlokov; uredba o 
prenašanju te pravice z mini
stra na ministrovega pomoč
nika, generalne direktorje, po
močnike generalnih direktorjev 

tin načelnike oddelkov. 155; 61, 
<stf. 311. 

Podpora ponesrečenim gasilcem; 
popravek naredbe o doneskih 
požarnih zavarovalnic in družb. 
31; 10, str. 71. 

Podpore iz čistega dobička dr
žavne razredne loterije; uredba, 
kako jih je dajati 33; 11, str. 
81. 

Podržavitev javnih kinematogra
fov v Sloveniji ie razveljavlje
na. 121; 46, str. 241. 

Poduradniki v področju višjega 
deželnega sodišča ljubljanske
ga; preureditev službenega raz
merja. 46; 16, str. 105. 

Pogodbe: 
kompenzacijska z Nemško Av

strije« (objava točke 6. spo
razuma med ministrstvom za 
trgovino in industrijo in dele
gatom avstrijske republike) 
37, str. 197; (vplačila in izpla
čila na nje podstavi se ne 
smejo več izvrševati) 44, str. 
283; 

med vlado kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Na
rodno banko kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev 
24; 8, str. 58; 

mednarodne o zaščiti industrij
ske svojine: pristop kraljevi
ne Srbov, Hrvatov in Sloven
cev k njim 69; 27, str. 151. 
— postopanje na njih pod
stavi» 70; 27, str. 152. 

Pogorelci v Novi vasi, občina 
Sv. Marko niže Ptuja in v 
Skorbi; izkaz daril 8, str. 59. 
.— 12, str. 88. 

Pohištvo in selitvene stvari biv
ših avstrijskih častnikov in 
uslužbencev; izvoz 147; 57, str. 
298. — 70, str. 348. 

Pokojnine: 
družinam padlih in pogrešanih 

vojakov 23, str. 136; 
vojaške (pravilno pošiljanje 

vlog) 12, str. 88. 
Pokojninski fond, orožniški, ured

ba. 61; 24, str. 139. 
Pokvarjeni bankovci po 1 dinar 

in po 0-50 dinarjev; njih zame
njevanje. 66, str. 336. 

Policijska kontrola izvoznega 
prometa čez mejo. 32, str. 173. 

Policijski okoliš ljubljanski, ma
riborski in celjski; nadaljnje bi
vanje in nastanitev v njem. 
122; 46, str. 241. 

Policijsko kaznovanje državi ne
varnih demonstrativnih dejanj. 
126; 47, str. 249. 

Poljedelci, naseljeni; dovoljeva
nje, izplačevanje in uporablja
nje subvencij (pripomoči) njih 
ekonomskim združbam. 50; 17, 
str. 111. 

Poljedelske zadruge; plačevanje 
davka na poslovni promet in 
obrtnega davka ob uvozu, ozi
roma izvozu. 37; 12, str. 87. 

Poljedelski kredit; uredba o njem. 
105; 41, str. 219. 

Pomoč, denarna, našim državlja
nom, ki potujejo v inozemstvo. 
31, str. 169. 

Pomoč, začasna, invalidom in rod
binam padlih vojnikov. 124; 47, 
str. 245. — 125; 47, str. 248. — 
47, str. 249.1 

Pomočniki delegatom ministra 
za finance pri finančnih delega
cijah; pravilnik o njih pravicah 
in dolžnostih, 35; 12, str. 84. 

Pomožna učila za narodne, sred
nje ire, one strokovne šole, ki 
so podrejene ministrstvu za 
prosveto; pravila. 131; 50, str. 
259. 

Pomožne šole: 
načrt za preizkušnjo učne uspo

sobi jenosti na njih. 88; 34, 
str. 182; 

izpraševalni odsek za usposob-
ljenostne preizkušnje. 34; 
str. 183. 

Popis falzifikatov dvajsetdinar-
skih (osemdesetkronskih) ban
kovcev 8, str. 59. 

Popisi: 
domače živine (izpremembe in 

dopolnitve v uredbi z dne 
31. marca 1920.) 17; 5, str. 40; 

luksusnega in neluksuenega 
blaga 11, str. 82. — 12, str. 
89; 

prebivalstva (izpremembe in 
dopolnitve v uredbi z dne 
31. marca 1920.) 17; 5, str. 40. 

Poitfel.ji življenskih zavarovanj; 
uredba b njih prevzemu od ino
zemskih zavarovalnic. 156; 61, 
str. 311. 

Poseg po stanovanjih: 
Blagovica 57; 18, str. 114; 
Čma pri Prevaljah 164; 62, 

str. 316; 
Dobrova 57; 18, str. 114; 
Dolenji Logatec 127; 47, str. 

249; 
Gorenji Logatec 127; 47, str. 

249; 
Grlinci 7; 2, str. 24; 

Hotedršica 127; 47, str. 249; 
Jezersko 73; 27, str. 153; 
Kostanjevica 57; 18, str. 114; 
Lahovče 26; 8, str. 58; 
Lehen 171; 65, str. 328; 
Planina 127; 47, str. 249; 
Pobrežje 127; 47, str. 249; 
Rakek 127; 47, str. 249; 
Selce nad Skofjo Loko 26; 8, 

str. 58; 
Slatina-Radenci 127; 47, str. 

249; • 
Stara cerkev 171; 65, str. 328; 
Sv. Florijan pri Šoštanju 26; 8, 

str. 58; 
Sv. Križ pri Litiji 87; 34, str. 

182; 
St. Il j pod Turjakom 7; 2, str. 

24; 
Št. Juri ob južni železnici 87; 

34, str. 182; 
Smarjeta (okraj laški) 127; 47, 

str. 249; 
Teharje 127; 47, str. 249; 
Trata nad Skofjo Loko 164; 62, 

str. 316; 
Tržišče pri Mokronogu 171; 65, 

str. 328; 
Vučja vas 87; 84, str. 182; 
Zalog (okraj kamniški) 26; 8, 

str. 58; 
Zgornja. Vižinga 164; 62, str. 316;-
Zminec 7; 2, str. 24; 
Zreče 73; 27, str. 153. 

Posevki; njih stanje: 
v drugi polovici meseca aprila 

52, str. 267; v prvi polovici 
meseca marca 57, str. 298. 

Poslovanje računovodstvenih od
sekov pri ministrstvih in spe
cialnih računovodstev in bla
gajn; pravilnik. 58; 19, str. 117. 

Poslovanje zavarovalnic, ki so 
pripuščene k poslovanju v naši 
kraljevini. 27, str. 153. 

Poslovne knjige onih inozemskih 
delniških družb, ki jim je do
voljeno poslovanje v naši kra
ljevini; jezik in valuta v njih. 
96; 37, str. 197. 

Poslovni promet: 
plačevanje davka na ta promet 

po poljedelskih zadrugah ob 
uvozu, oziroma izvozu 37; 
12, str. 87; 

pravilnik o pobiranju davka na 
ta promet po izpremenjenih 
določilih finančnega zakona 
za leto 1920./1921. 32; 11, 
str. 75. — 109; 42, str. 223. 

Posojila: 
deželni posojili bivše vojvodine 

Kranjske iz leta 1888. in 
1917. (žrebanje njiju obvez
nic) 5, str. 44; 

ljubljanske mestne občine: 

za mestno zastavljalnico 56; 
• 18, str. 114; za razna podjetja 

118; 46, str. 241; 
predvojna kraljevine Srbije (iz

voz njih obveznic in kupo
nov je prepovedan) 30, str. 
164. 

Pospeševanje tujskega prometa; 
uredba o organizaciji odseka 
zanje pri ministrstvu za trgo
vino in industrijo. 132: 52, str. 
267. 

Postaje: 
obmejne veterinarske na Rake

ku, Jesenicah in v Dravo
gradu 34, str. 182^ 

orožniška postaja v Javorniku 
pri Guštanju se imenuje od
slej: orožniška postaja Gu-
štanj. 34, str. 183; 

železniške: brezplačno, ležanje 
blaga na njih se dne 1. junija 
ukine 45, str. 237. — taksa za 
desinfekcijo ali čiščenje hjih 
prostorov 58, str. 302. 

Postavi janje: 
davčnih izvrševalcev (ekseku-

torjev) 5; 2, str. 23. — 110; 
42, str. 223; 

tolmačev pri upravi za zaščito 
industrijske svojine (pravil
nik) 49; 17, str. 110. 

Postopanje: 
kazensko zoper vojno oderu-

štvo iri slična kazniva deja
nja (izvršilna naredba) 102; 
39, str. 209. — 51, str. 263; 

ob delitvi imovin v svrhe 
agrarne reforme (pravilnik) 
10; 3, str. 28; 

ob izdajanju vizov na potne 
listine inozemcev, ki prihaja
jo iz republike Češkoslova
ške, republike Avstrije in z 
ozemlja _ «Julijske Benečije» 
v kopališča in letovišča na 
ozemlju Hrvatske, Slavonije, 
Dalmacije in Slovenije 145; 
57, str. 297; 

. ob neredu, stavkah in pobunah 
v rudnikih v kraljevini (ured
ba) 9; 8, str. 27; ' 

ob neredu, stavkah in pobunah 
na železnicah v kraljevini 
(uredba) 8; 3, str. 27; 

ob zaščiti predmetov indu
strijske svojine na podstavi 
mednarodnih pogodb 70; 27, 
str. 152; 

1 za izvoz dovoljenih 8000 vago
nov ovsa. 29, str. 159. — 51, 
str. 263. 

Pošiljke: 
izgubljene denarne, bivšim av

stro - ogrskim ujetnikom v 
sovjetski Rusiji (prijave od
škodnine zanje) 51, str. 263; 

mineralne vode in praznih ste
klenic za mineralno vodo {ta
rifne izpremembe) 37, str. 
198; 

tovorne sena, slame, koruznih 
stebel (voznina) 51, str. 263. 

Poškodovani in obrabljeni ban
kovci državne izdaje; njih za
menjava. 63, str. 319. 

Poštne znamke: 
invalidske 15, str. 101; 
nerabljene in rabljene (zacari-

njanje) 42; 13, str. 91; 
nove 8, str. 58. 

Potne listine inozemcev, ki pri
hajaj« iz republike Češkoslo
vaške, republike Avstrije in z 
ozemlja «Julijske Benečije» v 
kopališča in letovišča na ozem
lju Hrvatske, Slavonije, Dalma
cije in Slovenije; postopek ob 
izdajanju vizov. 145; 57, str. 
297. 

Potni listi: 
naših državljanov (njih vidira-

nje po zastopništvih Združe 
nih ameriških držav) 37, str. 
198; 

osebe, ki so oproščene plače
vanja pristojbin za njih vize. 
23, str. 136; 

tujih državljanov: vobče 28, 
• str. 156; amerikanskih 31, str. 

169; angleških 69, str. 344; 
avstrijskih 40, str. 215; če
škoslovaških 69, str. 344; 
francoskih 63, str. 320; grških 
63, str. 320. — 69, str. 344; 
italijanskih 37, str. 198; ru-
munskih 48, str. 251. 

Potnina za okrajne zdravnike, ki 
potujejo zaradi cepljenja in re-
vakcinacije. 48; 17, str. 110. 

Potniška tarifa za luksusne vlake. 
40, str. 215. 

Potovanja: 
službena državnih uslužbencev 

(pojasnilo k uredbi o povra
čilu stroškov ob njem) 65, 
str. 328; 

v Ameriko (opozorilo potni
kom) 15, etr. 101. — 46, str. 
242; 

v inozemstvo (denarna pomoč 
našim državljanom) 31, str. 
169. 

Pouk o goveji kugi. 52, str. 268. 
Pouk v ženskih ročnih delih na 

ljudskih in meščanskih šolah; 
odhodno izpričevalo ženske 
obrtne šole na tehniški srednji 
šoli v Ljubljani nadomešča do
kaz usposobljenosti za ta pouk. 
166; 63, str. 819. 

Poverjeništvo za notranje zadeve 
v Ljubljani; njega pristojnost. 
128; 48, str. 251. 

Pcvišba, dopustna, najemnin v 
Sloveniji. 40; 12, str. 87. — 18, 
str. 115. 

Povračilo stroškov državnim 
uslužbencem ob službenem poto
vanju in selitvi; pojasnilo k 
uredbi o njem 65, str. 328. 

Požarne zavarovalnice in družbe; 
popravek naredbe o njih do
neskih v korist gasilnih straž 
in v podporo ponesrečenim ga
silcem. 31; 10, str. 71. 

Pragi, hrastovi železniški; pojas
nilo o njih izvozni prepovedi 
58, str. 300. 

Praksa, civilna inženjerska (geo-
metrska); avtorizacija za njeno 
izvrševanje. 40, etr. 218. — 58, 
str. 302. 

Prašiči, količina živalske hrane, 
ki ве sme izvažati ob njih trans
portu. 55; 18, str. 114. 

Pravica: 
javnosti za moško' bolnico usmi

ljenih bratov v Kandiji pri 
Novem mestu 19, str. 121 ; 

kaznovanja, določena v zako
nu o ustroju vojske, je zopet 
prešla na divizijske koman
dante 90; 36, etr. 187; 

laBtnineka šolskega poslopja v 
Rogatcu (prenos) 83; 31, str. 
169; '. 

opcijska (uvoz in izvoz premič
nin onih oseb, ki se doeelja-
vajo ali izseljavajo na nje 
podstavi) 138; 56, str. 287; 

•podpisovati odloko (uredba o 
nje prenašanju z ministra na 
ministrovega pomočnika, ge
neralne direktorje, pomočni

ke generalnih direktorjev in 
načelnike oddelkov) 155; 61, 
etr. 811; 

prevoza čez reke in jezera, M 
so v notranjosti kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev -
(uredba, kako se oddajajo t e . 
pravice v zakup) 137; 66, 
str. 287. 

Pravila: 
o kvalifikaciji uradnikov mini-' 

strstva za narodno zdravje 
85; 34, str. 181; 

o lekarniških specialitetah 71; 
27, str. 152; 

o učnih knjigah in pomožnih 
učilih za narodne, srednje in 
one strokovne šole, ki so 
podrejene ministrstvu za pro
sveto 131; 50, str. 259. 

Pravilniki: 
kako je postopati ob delitvi 

imovin v svrhe agrarne re
forme 10; 8, str. 28; 

o državnih avtomobilih za 
osebno uporabo 106; 41, str. 
220; 

o pobiranju davka na poslovni' 
promet po izpremenjenih do
ločilih finančnega zakona za 
leto 1920./1921. 32; 11, str. 
75. — 109; 42, str. 223; 

o poslovanju računovodstvenih 
odsekov pri ministrstvih in 
specialnih računovodstev in 
blagajn 58; 19, str. 117; 

o postavljanju tolmačev pri 
upravi za zaščito industrij
ske svojine 49; 17, str. 110, 

o pravicah in dolžnostih po
močnikov ' delegatom mini
stra za finance pri finančnih 
delegacijah 35; 12, str, .84; 

o ustroju veterinarskega sveta 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev pri ministrstvu za 
kmetijstvo in vode 162; 62, 
etr. 816; 

za izpraševalno komisijo. za 
slovensko stenografijo v 
Ljubljani (izprememba) 45, 
str. 287; 

za izvrševanje predpisov k tar. 
post.99.a «O plačevanju tak
se na vstopnice za zabave, 
gledališča, bioskope itd.» (iz
premembe) 86; 34, str. 182. 

Pravilo o izboru, sprejemanju, 
dolžnostih in prejemkih yo-
jaško-državnih štipendistov za 
studiranje pravnih naukov na 
naših domačih univerzah -za
radi Dopolnjevanja sodne stro
ke v vojekL 14; 4, str. 88. 

Pravoslovne študije, na univerzi 
v Ljubljani; izpremembe. t2j % 
str. 29. 

Pravosodni izpit; izpraževalna 
komisija. 59, str. 804. 

Prazne steklenice za mineralno 
vodo; tarifne izpremembe pri 
njih po šil jkah. 87, str. 198. 

Prebivalstvo; izpremembe in do-v 
polnitve v uredbi o njegovem 
popisu z dne 31. marca 1920. 
17; 6, str. 40. 

Predmeti, ki ee smejo izvažati 
brez1 zavarovanja valute. 2, str. 
24. 

Predmeti, luksusni; njih lista, in 
določena tarifa 10 % ustanov
ljene vrednosti, ki jo plačujejo 
poleg davka na poslovni pro
met. 32; 11, str. 77. 

Predpisi: 
gozdno-policijski, veljavni v 

Slov9niji, so razširjen} na 
Prekmurje 103; 40, str.2l6V 

zoper vojno oderuštvo in sliŽ-., 
na kazniva dejanja 100; 89* 4 
str. 209. — 102; 89, s t r . r " 

Predsedništvo deželne vlade v ' ^ 
Ljubljani; njega prietoinoflt. 
128; 48, str. 251. 

Predvojna ровојЛа kraljevine -, Sr
bije; izvoz njih obveznic in ku
ponov je prepovedan. 80, str, 
164. 

Preizkušnje (glej tudi: Izpiti): 
parnih kotlov (pristojbine za^ и 

nje) 183; 69, str. 848; 
posebne usposobijenostne Ш-

teloivadbo na ljudskih m * 
meščanskih šolah. 28, etft-'' 
156. — 42, str.224. — 59V-
str. 304; . 4 

učne usposobljenosti na pomož- * 
nih šolah (načrt) 88; 84, -str, 
182; 

usposobljenostne za pomožne,^ 
šoJe (izpraševalni odsek *a*sr 

nje) 84, str. 183. .•••••-;' '"' 
Prejemki državnih usluzbeöoevÄ, 

in državnih štipendistom v fiso* % 
zemetvu; njih izplačevanje. :75jrfj 
28, str. 156. • . • Ј^'--Ш 

Prekmurje: : '•'*> ^ 
dodelitev v področje .érWfoM 

ga Jdetarskega nadzornika' v/ 
Mariboru 36, str. 195; 
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gozdmo-policLjski predpisi, ve
ljavni v Sloveniji, so razšir
jeni na Prekmurje. 103; 40, 
str. 215. 

Premestitev: 
sedeža okrajnega glavarstva 

gaštanjskega v Prevalje 57, 
str. 295; 

začasna, urada krajnega komi
sarja za agrarske operacije 
na Štajerskem iz Maribora v 
Ljubljano 65, str. 330. 

Premičnine onih oseb, ki se do-
seljavajo ali iseeljavajo na pod
stavi opcijske pravice; njih 
«voz %i izvoz. 138; 56, str. 287. 

Prenašanje pravice, podpisovati 
odloke, z ministra na ministro
vega pomočnika, generalne di
rektorje, pomočnike generalnih 
direktorjev in načelnik« oddel
kov; uredba. 155; 61, str. 311. 

Prenočišča; davek od njih: v 
Celju 94; 36, str. 193; v Ljub
ljani 18; 5, str. 40; v Mariboru 
.189; 7.1, eto. 352; v Ptuju 174; 
66, str. 332. 

Pnenos lastninske pravice šolske
ga poslopja v Rogatcu 83; 31, 
str., 1€9. 

Prepovedi: 
izvozna za hrastov in kosta

njev lačunski les, jamski les 
in hrastove železniške prage; 
(pojasnilo) 58, str. 800; 

klanja in izvoza mladih živali 
(ta prepoved je fcazveljavlje-

. na) 44, str. 234. — 69, 
*tr. 344; 

o > izvozu- ljudske in živalske 
hrane (ta prepoved je razve
ljavljena.) 133; 52, str. 267; 

strelnega -orožja 41; 13, str. 91; 
«veza Šivali, živalskih sirovin 

in sira v Italijo 36, str. 195; 
•vkrcav&nja v italijanskih pri-

staeiSčm onim izseljemkom, 
M prihajajo iz tržaškega za
ledja SI, str. 169. 

Prepovedana odlikovanja. 37, str. 
ife. 

Prepovedane brošure in knjige: 
«A Jedzö kepres refonnja» 

(Budimpešta) 60, str. 307; 
«Die /Textilarbeiter in Sovjet-

TUfleJanđ» (Berlin) '8, str. 57; 
«Geschichte dès Weltkrieges» 
: <Dnnaj) 12, str. 88; 
«Kommunismus» (Dunaj) 8, str. 

57Г 
«Proletarier» (Dunaj) 8, etr. 57; 
«Rosta» (Dunaj) 8, str. 57; 
«Russische Rundschau» 55, str. 

288; 
«Sovjeti» (Berlin) 8, str. 57. 

Prepovedane uniforme, pesmi, sli
ke (članov bivše habsburške m 
nemške vladarske rodbine), za
stave. 37, *tr.l98. 

Prepovedani društvi («Deutscher 
Šchurverein» na. Dunaju, «Sttd-
mark» v .Gradcu)^ 87, str. 198. 

.Prepovedani grhi. 37, str. 198. 
Ptöpdvedani listi: 

y-. «Budapestï Hirlap» 17, str. 109; 
' «Crnogorski Glasnik» (Illinois) 

.53, str. 271; . 
«Das Neue Reich» (Dunaj) 53, 

str. 271; 
«Der Arbeiterrat» (Dunaj)-60. 

str. 307; 
«Der getreue Eckart» 49, str. 

255; 
«Deutsches Südland» (Celovec) 

60, str. 307; 
'«Die Südmark»' (Gradec) 53, 
'.Str. 27Ï; 
•Domovina» (Budimpešta) JO, 

'.':.'-•«&№'• ' 

Ш т о в и (Chicago) 49, str. 255; 
tïgaszag» (Budimpešta) 60. str. 
' 8 0 7 ; 
«zTuftöslovenski Svijet» (New 

Yorjt) .30, stir. 163; — 60, 
ste. *807; . '•' • 

"ÄÄmtoer Landsmannschaft» 
•''"28; Btr. 155; 
«Kärntner Tagblatt» 28, str. 155; 
«Koroška Domovina» 28, Str. 
. 155; 
«Komunist» (Amerika) 2, str.21; 
«LjudBki glaB» (Chicago) 70, 
••'< str. 841; 
«Magyar Orazag» (Budimpešta) 

85, str. 187; — 49, str. 255; 
«Makedonija» 10, str. 71; 
«НврвденЂ глжст.» .(Amerika) 85, 
• *U;1«% 
«Naša' Sloga» (Dunaj) 22, istr. 
! 181; 
•«Neue Blatter» (Dunaj) 8, str. 57; 
«Nova doba» (Dunaj) 28, str. 

155; 
«Novi Život» (Amerika) 2, str. 
. ' 21 ' 
«Oslòbodjenje» (Dunaj) 58, str. 

299; 
«Pravda» (Etes») 30, str. 163; 

.^EžD&veta» (Chicago) 22, str. 
131; 

«Radnička borba» (Cleveland) 
31. str. 169; 

«Reichspoet» 22, str. 131 ; 
«Selski Vesnik» (Sofija) 27, str. 

151; 
«Slovenske Novine» (Chicago) 

70, str. 347; 
«Südslavische Rundschau» (Du

naj) 55, str. 283; 
«To Fos» (Solun) 35, str. 187; 
«Volk und Heimat» 49, str. 255; 
«Wiener Stimmen» 49, str. 255; 
«Zarja» (bolgarski) 8, str. 58. 

Prepovedan zemljevid: «Velika 
zidna karta kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» (Zagreb) 8, 
str. 58; 

Prestolni govor ob otvoritvi usta
votvorne skpuščine. 8, str. 57. 

Preureditev službenega razmerja 
poduradnikov in slug v področ
ju višjega deželnega sodišča 
ljubljanskega. 46; 16, str. 105. 

Prevaljski davčni okraj je priklop-
ljen k zemljemerskemu okraju 
slovenjgraškemu. 37, str. 199. 

Prevedba na dinarske plače dr
žavnih uslužbencev v krajinah 
izven Srbije in Črne gore; ured
ba o njej. 143; 57, str. 295. 

Prevoz čez réke in jezera, ki so v 
notranjosti kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; uredba, 
kako se oddajajo, pravice do 
njega v zakup. 137; 56, str. 287. 

Prevzem portfel.jev življenskih za
varovanj od inozemskih zava
rovalnic; uredba. 156; 61. 
str. 311. 

Preživljanje; državna komisija v 
Ljubljani in okrajne komisije 
zanje so prenehale poslovati. 6, 
str. 46. 

Pridobitev državljanstva kraljevi
ne SrboV, Hrvatov in Slovencev 
z opcijo in prošnjo; dopolnitve 
uredbe o njej z dne 25. no
vembra 1920. 4; 2, str. 22. 

Prijave, davčne; takse zanje. 22, 
str. 131. 

Prijavi» odškodnine za izgubljene 
denarne pošiljke bivšim avstro-
ogrslim ujetnikom v sovjetski 
Rusiji. 51, str. 263. 

Priklopitve: 
davčnega okraja prevaljskega 

k zemljemerskemu, okraju 
slovenjgraškemu. 87, str. 199; 

občine Jezerskega: h Kranjski 
politični občini : 15, str. 102; 
k zdravstvenemu okrožju 
Kranjskemu 17, str. 111; 

občine žirske k okrajnemu gla
varstvu logaškemu 104; 40, 
str. 215; k okrajnemu sodišču 
logaškemu 136; 55, str. 284; 

okrajne bolniške blagajne v Lo
gatcu k okrajni bolniški bla
gajni v Ljubljani 64, str. 323; 

Spodnjega Griea k občini Gor
nji Radgoni 10, str. 72. 

Pripravljalna služba, sodniška, za 
okrožje višjega deželnega sodi 
šča v Ljubljani 51; 17, str. l i l . 

Prirastek na vrednost nepremič
nin; davščina od njega. 15; 4, 
str. 35. — 71, str. 353. 

Priseljevanje v Ameriko; omeji
tev. 15, str. 102. — 34, str. 182. 

Prisilno izterjevanje davščine od 
vrednostnega prirastka. 15; 11, 
str. 35. — 71, str. 353. 

Pristanišča, italijanska; vkrcava-
nje v njih je prepovedano onim 
izseljenikom, ki prihajajo iz 
tržaškega zaledja. 31, str. 169. 

Pristaniške kapitanije; začasna 
uredba o njih. 93; 36, str. 191. 

«Pristava», ne: «Pristova». 59, 
str. 304. 

Pristojbine: 
izvršilne (eksekucijske) za me

sto ljubljansko; 129; 49, str. 
• 255; 

kanalska: v Mariboru 190; 71, 
str. 853. — v Ptuju 177; 67, 
str. 336; 

konjaške (začasna tarifa o njih) 
7, str. 55; 

meroizkuene v) Sloveniji 140; 
56, str. 288; 

orožnikov 65; 25, str. 144; 
zä. preizkušnje in revizije parnih 

kotlov 183; 69, str. 343. 
Pristojbineki namestek; napoved 

imovine, njemu zavezane; od
mera in plačevanje te davščine 
za osmo desetletje v Sloveniji 
in Dalmaciji. 44; 14, str. 95. 

Pristojnost predsedništva deželne 
vlade in poverjeništva za no
tranje zadeve v Ljubljani. 128; 
48, str. 251. 

Pristop kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev k mednarod
nim pogodbam o zaščiti indu
strijske svojine. 69; 27, str. 151. 

Prodaja: 
alkoholnih piiač (naredba z.dne 

19. aprila 1920., št. 180 Ur. 1„ 

je razveljavljena) 97; 37, str. 
197; 

«kamnikita» 56, str. 289; 
sladkorja (ta prodaja je prosta) 

38; 12, str. 87. 
Program za strokovni izpit denti-

stov in zobnih tehnikov. 169; 
65, str. 327. 

Promet: 
blagovni češkoslovaMd-tržaiki 

(tarifa) 29, str. 160; 
direktni med železniškimi po

stajami južno od Beograda in 
postajami severno in zapadno 
od Beograda 53, str. 271; 

izvozni čez mejo (policijska 
kontrola) 32, str. 173; 

javni (raba slovenskih krajev
nih imen) 78; 29, str. 159; 

poslovni: plačevanje davka po 
poljedelskih zadrugah ob 
uvozu, oziroma izvozu 37; 12, 
str. 87; pravilnik o pobiranju 
davka po izpremenjenih dolo
čilih finančnega zakona za le
to 1920./1921. 32; 11, str. 75. 
— 109; 42, str. 223; 

tujski (uredba o organizaciji od
seka za njegovo pospeševanje 
pri ministrstvu za trgovino in 
industrijo) 132; 52, str. 267. 

«Prometni zavod za premog, d. d.» 
s sedežem v Ljubljani; ustano
vitev te delniške družbe je do
voljena, 13, str. 92. 

Proračun državnih razhodkov in 
dohodkov za leto 1920./1921. s 
finančnim zakonom za isto le
to; dodatek k začasnemu za
konu. 21; 6, str. 46. 

Proračunske dvanajstine za me-
Eeca junij in julij 1921.; začas
ni zakon o njih. 158; 62, str. 
315. 

Prosti uvoz sladkorja iz inozem
stva in prosta prodaja slad
korja. 38; 12, str. 87. 

Prostori, postajni; taksa za njih 
desinfekcijo ali čiščenje. 58, 
str. 302. 

Ptujsko mesto: 
davek od prenočišč 174; 66, 

str. 332; 
davek na vozila 173; 66, str. 

331; 
kanalska pristojbina 177; 67, 

str. 336. 
Raba slovenskih krajevnih . imen 

v javnem prometu. 78; 29, str. 
159. 

Računovodstva, specialna, avto
nomnih naprav; pravilnik o 
njih poslovanju. 58; 19, str. 117. 

Računovodstveni odseki pri mi
nistrstvih; pravilnik o njih po
slovanju. 58; 19, str, 117. 

Radenci; ustanovitev novega od
delka finančne straže. 10, str. 
72. 

Rakek; obmejna veterinarska po
staja, 34, str. 182. 

Rastline: 
kulturne (vpliv vremena na njih 

rast: v drugi polovici meseca 
aprila 52, str. 267, v prvi po
lovici meseca maja) 57, str. 
298; 

redke in za Slovenijo tipične 
in za znanstvo pomembne 
(njih varstvo) 64; 25, Btr. 143; 

za presajanje in gojenje (uvoz) 
25; 8, str. 58. 

Razid društev: 
«Bauernrunde» v Studencih pri 

Mariboru 1, str. 20; 
«Bienenzuchtverein in St. Lo-

renzen ob Marburg, Filiale 
des steiermärkischen Bienen-
zuchtvereioes in Graz» 13, 
Str. 94; 

«Christlicher Frauenbund für 
Pettau» 15, str. 104; 

«Društvo deželnih uradnikov 
vojvodine Kranjske» v Ljub
ljani 10, str. 74; 

«Društvo pečarskih delavcev 
in delavk» v Ljubljani 12, 
str. 90; 

«Društvo slovenskih trgovskih 
potnikov» v Ljubljani 37, 
str. 202; 

«Grafični klub Ljubljana» 9, 
str. 70 ; 

«Hertha» v Mariboru , 31, str. 
172; 

«Katoliško delavsko društvo» 
pri Sv. Mariji v Puščavi 19, 
str. 122; . . 

«Klub strojevodij na Kranj
skem» 8, str. 64; 

«Krajevna skupina splošne že-
lezničarske organizacije za 
Jugoslavijo» v Hočah pri Ma
riboru 42, str. 220; 

«Kranjski vojevniški kor v 
Ljubljani» 81, str. 172; 

«Militär - Veteranen - Verein in 
Maria Schnee inWölling» 58, 
str. 302; 

«Narodno društvo» v St.Ru-
pertu 15, str. 104; 

. «Naša zveza» 13, str. 94; 
«Obrtno društvo za Mokronog» 

51, str. 266; 
«Pensions - Unterstützungs -Ver

ein der städtischen Sicher
heitswache in Marburg» 30, 
str. 1G8; 

Podružnica Rdečega križa v 
Litiji 71, str. 354; 

«Pogrebno društvo v Mariboru» 
(Kameradschaftsverband, To-
variška zveza) 51, str. 266; 

«Prostovoljno gasilno društvo» 
v Bišu pri Sv. Bolfenku v 
Slovenskih goricah 51, str. 
266;' 

«Slovenjebistriško pevsko in 
slovenjebistriško tamburaško 
društvo» 51, str. 266; 

«Slovenski tamburaški klub» v 
Spodnji Šiški 17, str. 112; 

«Südösterr.-ung. Holzhändler
verband» v Mariboru 56, str. 
294; 

«Veteransko društvo» na Je
zici 53, str. 274; 

«Veteransko društvo» pri Sv. 
Martinu .na Pohorju 69, str. 
344; 

«Vojaško veteransko društvo» 
pri Sv. Antonu v Slovenskih 
goricah 46, str. 244; 

«Vojaško veteransko društvo» 
v Ljutomeru 62, str. 318; 

«Vojaško veteransko društvo» 
v Rušah 43, str. 232; 

«Vojaško, veteransko društvo» 
za Sv. Lenart v Slovenskih 
goricah 29, str. 162. . 

Razmerje, službeno, poduradni
kov in slug v področju višjega 
deželnega sodišča ljubljanske
ga; preureditev. 46; 16, str. 105. 

Razpis volitev za obrtno sodišče 
v Ljubljani. 50, str. 260. — 62, 
str. 317. 

Razpust društev: 
«Athletik Sportklub» v Vojni

ku 44, str. 233; 
«Deutscher Bergverein in Ma

ribor» 35, str. 188; 
«Deutscher Wählerverein für 

Marburg» 33, str. 177; 
«Freiwillige Feuerwehr in Ho-

henmauthen» (Muta) 48, str. 
251; 

«Freiwillige Feuerwehr» v Ma-
renbergu 40, str. 215; 

«Freiwillige Feuerwehr in Sal-
denhofen» (Vuzenica) 64, str. 
323; 

«Freiwillige Feuerwehr» v Voj
niku 44, str. 233; 

«Krainischer Lehrerverein» 34, 
str. 183; 

«Ledina» v Trbovljah 56, str. 
289; 

«Männergesangsverein Rohitsch» 
37, str. 198; 

«Marburger Gewerbeverein», v 
Mariboru 59, str. 304; 

«Ortsgruppe Marburg dee Zen
tralverbandes der Bauarbeiter 
Österreichs» 69, str. 344; 

«Pettauer Musikverein» 45, str. 
237; 

«Verband steirischer Geflügel
züchtervereine» v Mariboru 
59, str. 304; 

«Zarja» na Brezovici 67, str. 
341. 

«Zweigverein des Landes- und 
Frauen-Hilfsvereines vom Ro
ten Kreuze» v Celju 43, str. 
229. 

Razpust gospodarskega odbora v 
Litiji. 27, str. 153. 

Razpust občinskih odborov, ozi
roma izpremembe v gerentstvih: 
v Apačah 59, str. 304; 
v Beltincih 2, str. 24; 
v Bohinjski Srednji vasi 69, 

str. 344; . 
v Črešnjevcu 15, str. 102; 
v Črncih 59, str. 304; 
v Danah 30, str. 163; 
pri Devici Mariji v Polju 16, 

str. 105. — 27, str. 153; 
v Dobrničah 18, str. 114; 
v Dolenjem Logatcu 38, str. 

177. — 44, str. 233; 
v Dravogradu 53, str. 272; 
v Drobtincih 59, str 304; 
v Gorjanah 67, str. 341; 
v Guštanju 40, str. 215; 
v Hošnici 13, str. 92; 
v Konjišču 8, str. 59; 
v Koprivni 6, str. 42; 
v Koprivniku 40, str. 215; 
v Libeličah 13, str. 92; 
na Lučah 53, str. 272; 
v Lutvercih 59, str. 304; 
v Mariboru 3, str. 30. — 4, str. 

35. — 20, str. 125; 
v Nasovi 20, str. 126. — 59, str. 

304; 
v Obrežu 35, str. 188; 
v Orehovcih 38, str. 177; 
v Ormožu 20, str. 126; 
v Oseku 9, sW.68; 
v Plitvici 59, str. 304; 

v Podgorju (apaška kotlina) 
63, str. 319; 

v Pristavi 15, str. 102; 
v Segovcih 59, str. 304; 
v Slatinskem dolu 69, str. 344; 
v Slovenjgradcu 16, str. 105; 
v Šmarju pri Jelšah 17, str. 111; 
na Turjaku 33, str. 177; 
v Vojniku 33, str. 177; 
v Vratjem vrhu 59, str. 304; 
v Vratji vasi 59, str. 304; 
v Vrtičah 2, str. 24; 
v 2epovcih 59, str. 304; 
v Zibercih 59, str. 304; 
v Žužemberku 37, str. 198. — 

56, str. 289. 
Razpust okrajne bolniške blagaj

ne v Logatcu. 64, str. 323. 
Razpust okrajnega zastopa na 

Vranskem. 10, str. 72. — 61, str. 
312. 

Razredna loterija, državna; ured
ba, kako je dajati podpore iz 
njenega čistega dobička. 33; 11, 
str. 81. 

Razstrelila, ki jih izdeluje tvorni
ca smodnika v Kamniku. 52, 
str. 269. 

Red: 
dokončni šolski in učni (izpre-

memba nekaterih členov) 123; 
46, str. 241; 

izpitni za učiteljske kandiuati-
nje: kmetijsko - gospodinjskih 
šol v Sloveniji 79; ' 29, str. 
159; kuharskih in gospodinj
skih šol za meščanske sloje 
v Sloveniji 66; 25, str. 144; 

zdraviliški za zdravilišče Bled 
115; 48, str. 228. 

Redke živali in rastline; njih var
stvo. 64; 25, str. 143. 

Reforma, agrarna; glej: Agrarna 

reforma. 
Reke, ki so v notranjosti kralje

vine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev; uredba, kako se oddajajo 
v zakup pravice prevoza Čez
nje. 137; 56, str. 287. 

Rente, življeneke; dnevnice onim 
osebam izvun Srbije in Črne 
gore, ki jih prejemajo iz držav
ne blagajne. 179; 67, str. 341. 

Revizije parnih kotlov; pristojbi
ne zanje. 183; 69, str. 343. 

Ribarski posli bivšega ribarskega, 
odbora za Kranjsko so pover
jeni Slovenskemu ribarskemu 
društvu v Ljubljani. 66, str. 333. 

Ročna dela: 
deška (uvedba v ljudske šole v 

Sloveniji) 123; 46,' str. 241; 
ženska na ljudskih in meščan

skih šolah (odhodno izpriče
valo ženske obrtne šole na 
tehniški srednji šoli v Ljub
ljani nadomešča dokaz uspo
sobljenosti za pouk v njih) 
166; 63, str. 319. 

Rodbine padlih vojnikov; začasna 
pomoč zanje. 124; 47, str. 245. 
— 125; 47, str. 248. — 47, str. 
249. 

Rogatec; prenos lastninske pra
vice ondotnega šolskega' po
slopja 83; 31, str. 169. 

Rok za optiranje oseb, ki so pri
stojne na teritorijih, okupira
nih poi Italiji, in za osebe, ki so 
prietojne na plebiscitnem ozem
lju. 37, str. 198. 

Romunski državljani; taksa za 
vidiranje njih potnih listov. 48, 
str. 251. 

Rublji, boljševiški papirnati. 13, 

strv91. 
Rudniki v kraljevini; uredba o 

postopanju ob neredu, stavkah 
in pobunah v njih. 9; 3, str. 27. 

Sajenje tobaka v Sloveniji 2, str. 
21. 

Selitev: 
državnih uslužbencev (pojasni

lo k uredbi o povračilu stro
škov ob njej) 65, str. 328; 

inozemskih državljanov po 3. 
alineji točke 24. člena 6. za
kona o splošni carinski tarifi 
138; 56, str. 287. 

Selitvene stvari bivših avstrijskih 
častnikov in uslužbencev. 147; 
57, str. 298. — 70, str. 348. 

Selitvene stvari; njih izvoz iz na
še države. 44j str. 288. • 

Seno: 
izvoz 99; 39, str. 209; 
voznina za tovorne pošiljke 51, 

str. 263. 
Severna Amerika; potovanje in 

priseljevanje. 15; str. 101. — 3 4 , 
str. 182. — 46, str. 242. 

Sevnica; mostnina na ondotnem 
savskem mostu. 70, str. 348. 

Simplon-orientni ekspresni vlak; 
tarifa. 8, str. 57. 

Sir; UV07. v Italijo je prepovedan. 
86, str. 195. 

Sirovine, živalske: 
izvoz preko Dravograda, Gor

nje Radgone-in Murske Sobo
te 65, str. 828; 
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izvoz v Italijo 36, str. 195. — 
44, str. 234. — 51, str. 263; 

uvoz iz Belgije 65, str. 328, 
«Sklađišno i otpremničko d. d.» 

s sedežem v Zagrebu je pripu-
ščeno k poslovanju v Slovoniji. 
12, str. 88. 

Skorba; izkaz daril za pogorelce. 
12, str. 88. 

Skupščina, ustavotvorna; glej: 
Ustavotvorna skupščina. 8, str. 
57. 

Sladkor; monopolna taksa: 
na uvožene predmete, izdelane 

iz sladkorja ali s sladkorjem. 
52; 17, str. 111. — 167; 64, 
str. 323; na sladkor: 76; 28, 
str. 156; na sladkor, ki ga 
imajo oelajeni likerji v sebi. 
70, str. 348; 

prosti uvoz iz inozemstva in 
prosta prodaja 38; 12, str. 87. 

Slama: 
izvoz 99; 39, str. 209; 
voznina za tovorne pošiljke 51, 

str. 263. 
Slikarski natečaj za sliko, ki ka

že, kako škodljivo učinkuje al
kohol. 67, str. 336. 

Slive, suhe; uvoz v Nemčijo' 15, 

str. 101. 
Slovenija-

uredba o izpremembah in po
polnitvah uredbe o volitvi v 
občinska zastopstva 59; 20, 
str. 123; 

volitev v občinska zastopstva 
(razglasi mestnih magistra
tov v Ljubljani, Celju, Mari 
boru in Ptuju) 32, str. 173 in 
174. 

«Slovenjgradec», ne: «Sloven ji-
gradec». 18, str. 114. 

Slovenska krajevna imena; njih 
raba v javnem prometu 78; 29, 
str. 159. 

Slovenska stenografija; izpraše-
valna komisija 31, str. 169. — 
45, str. 287. 

«Slovenska trgovska delniška 
družba» s sedežem v Ljubljani; 
ustanovitev te delniške družbe 
je dovoljena. 37, str., 198. 

Slovensko' ribarsko društvo v 
Ljubljani je poverjeno s posli 
ribarskega odbora za bivšo 
.Kranjsko. 66, str. 833. 

Sluge v področju višjega deželne
ga sodišča ljubljanskega; pre
ureditev njih službenega raz
merja. 46; 16, str. 105. 

;Služba, sodniška pripravljalna za 
okrožje višjoga deželnega so
dišča v Ljubljani. 51; 17, str. 
111. 

Službeno potovanje državnih u-
službencev; pojasnilo k uredbi 
o povračilu stroškov ob njem. 
65, str. 328. 

Službeno razmerje poduradnikov 
in slug v področju višjega de
želnega sodišča ljubljanskega; 
preureditev. 46; 16, str. 105. 

Smokve, ki niso vložene v škat
lah, zabojčkih, niso zavezane 
plačilu luksusne takse. 70, štr. 
348. • 

Soda: 
tarifno pojasnilo 61,'str. 812; 

;kavstična (carina nanjo je uki
njena) 146; 57, str. 297; 

kristalna (izvozna carina) 186; 
70, str. 848. 

Sodišče obrtno, v Ljubljani;, raz
pis volitev. 50, str. 260. — 02, 
str. 317. 

Sodišče, višje deželno ljubljan
sko: ;i 

preureditev službenega razmer
ja poduradnikov in slug v 
njegovem področju. 46; 16, 
str. 105; i 

sodniška pripravljalna služba 
za njegovo okrožje. 51; 17, 
str. l i l . 

•Sodna stroka v vojski; pravilo o 
izbora, sprejemanju, dolžnostih 
in prejemkih vojaško-državnih 
štipendistov za studiranje prav
nih naukov mk naših domačih 
univerzah zaradi njenega popol-

.lijevanja; 14; 4, str. 83. 
Sodniška pripravljalna služba za 

okrožje višjega deželnega so
dišča v Ljubljani. 51; 17, str. 
111. . 

v Specialitete, lekarniške; pravila. 

71; 27, str. 152. 
Specialna računovodstva in spe-1 

cialne blagajne avtonomnih na
prav; pravilnik O' njih, poslo
vanju. 58; 19, str. 117. 

.Spisi, uradni; njih zunanja oblika. 
36, str. 194. 

-. SpioSna carinska tarifa; uredba o 
izpremembah in dopolnitvah 
zakona ò njej iz leta 1904. z 
njegovimi izpremembami iz leta 
1909. in 1910. 152; 60, str. 308. 

.-«Splošna prometna banka»; ljub
ljanska podružnica te dunajske 

banke je začasno pripuščena k 
nadaljnjemu' poslovanju. 22, str. 
131. 

«Splošna stavbna družba» s sede
žem v Mariboru; ustanovitev te 
delniške družbe je dovoljena. 
3, str. 29. 

Spodnji Gris je priklopljen k ob
čini Gornji Radgoni. 10, str. 72. 

Spomenica o lišaju v bradi in 
laseh. 20; 5, str.'42. 

Sporazum med ministrstvom za 
trgovino in industrijo in dele
gatom avstrijske republike o 
likvidaciji kompenzacijske trgo
vinske pogodbe; objava točke 
6. tega sporazuma. 37, str. 197. 

Sprejemanje denarja pri državnih 
blagajnah: 
enokronskih in dvokronskih 

bankovcev 74; 28, str. 155; 
železnega kovanega drobiža 

bivše avstro-ogrske nionaiivi-
• je 63, str. 320. 

Sprejemni izpiti na učiteljiščih. 
182; 69. str. 343. 

Srajce; kako jih je zacarinjati 8, 
str. 59. 

Srbija; izvoz obveznic in kuponov 
predvojnih posojil kraljevine 
Srbije je prepovedan. 30, str. 
164. 

Srbohrvaščina; uvedba v ljudske 
šole v Sloveniji. 123; 46, str. 
241. 

Srbski kriminalni (kazenski) za
konik; za uporabo 9. in 10. po
glavja se razširjajo na vse ob
močje kraljevine Srbov, Hrva/-
tov in Slovencev še določila 
«Uvodnih pravil» in «Prvega 
dela». 134; 54, str. 275. 

Srebro; kontroliranje njegove či-
stote. 95; 87, str. 197. 

Srednje šole; pravila o učnih 
knjigah in pomožnih učilih. 
131; 50, str. 259. 

Srednješolski nastavniki v kralje
vini; izenačitev njih plač. 53; 
18, str. 113. — 180; 67, str. 341. 

Stalni čipkarski tečaji po deželi; 
ustanovitev šolskih odborov za
nje. 142; 56, str. 289. 

Stanje posevkov in vpliv vreme
na na rast kulturnih rastlin: v 
dragi polovici meseca aprila 62, 
str. 267; -v prvi polovici meseca 
maja 57, str. 298. 

Stanovanske komisije: 
v Hrastniku in Trbovljah (njiju 

področje ie razširjeno) 170; 
65, str. 328; 

za tržiški etanovanski okoliš 
(ustanovitev) 18, str. 115. 

Staro železo; tarifa. 40, str. 215. 
Statistični odsek pri oddelku mi

nistrstva za trgovino in indu
strijo za kreditne zavode in za
varovanje. 30, str.163. 

«Stavbna družba, d.d.» v Ljublja
ni; odobritev izpremenjenih pra
vil prejšnje Kranjske stavbne 
družbe v Ljubljani 5, str. 42. 

Stavbni les; njega nakazovanje v 
veleposestniških gozdih intere
sentom agrarne reforme v Slo
veniji. 154; 60, str. 308. 

Stavbniki; izpitna komisija zanje. 
30, str.163. 

Stavbnoobrtne koncesije, omeje
ne. 22; 6, str. 46. 

Stavke: 
v rudnikih v kraljevini (urë'dba 

o postopanju ob njih) 9; 3, 
str. 27; 

na železnicah v kraljevini 
(uredba o> postopanju ob njih) 

•8; 3, str. 27. 
Stebla, koruzna; voznina za to

vorne pošiljke 51, str. 263. 
Steklenice, prazne, za mineralno 

vodo; tarifne' izpremembe pri 
njih pošiljkah. 37, str. 198. 

Stenografija, slovenska; izpraše-
valna komisija zanjo. 31. str. 
169. — 45, str. 237. 

Straža, finančna; ustanovitev no
vega oddelka' v Radencih. 10, 
str. 72. 

Straže, gasilne; glej: Gasilci in: 
Gasilna društva. 

Stražišče; izprememba meje med 
to občino in občino Kranjem. 
67, str. 386. 

Strelno orožje. 41; 13, str. 9 1 . , — 
68, str. 319. , 

Strešna lepenka; tarifno pojasni-' 
lo. 61, str. 312. 

Strojna šola, višja, na tehniški, 
srednji šoli v Ljubljani; olaj
šave za njene absolvente ob 
nastopu koncesioniranih meha-
nično-tehmčnih obrtov. 141; 56, 
str. 288. 

Strokovne šole, "ici so podrejene 
ministrstvu za prosveto; pravi
la o učnih knjigah in pomožnih 

• učilih. 131; 50, str, 259. 
Strokovni izpit dentistov in zob

nih tehnikov; program. 169; 65, 
str. 827. 

Stroški državnih uslužbencev ob 
službenem potovanju in selitvi; 
pojasnilo k uredbi o njih po
vračilu. 65, str. 328. 

Stvarna demobilizacija; komisija 
zanjo je ukinjena. 81; 30, str. 
163. 

Subvencije (pripomoči) ekonom
skim združbam naseljenih do-
brovoljcev, poljedelcev in inte
resentov agrarne reforme; do
voljevanje, izplačevanje in upo
rabljanje teh subvencij. 50; 17, 
str. 111. 

Suhe slive; izvoz v Nemčijo. 15, 
str. 101. 

Svet, veterinarski, kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev pri 
ministrstvu za kmetijstvo ; n 
vode; pravilnik o njegovem 
ustroju. 162; 62, str. 316. 

Svet, višji šolski, v Ljubljani; 
uredba o njegovem poslovanju. 
60; 21, str. 127. — 22, str. 131. 

Sv. Marko niže Ptuja; izkaz daril 
za pogorelce. 8, str. 59. 

«Sveti Peter v Savinski dolini», 
ne: «Sveti Peter ob Savinji». 59. 
str. 304. 

Svojina industrijska; glej: Indu
strijska svojina.. 

«Šmartno v Rožni dolini», ne: 
«Sveti Martin 'v Rožni dolini». 
59, str. 304. 

Sole: 
državna obrtna v Ljubljani (iz

prememba njenega naslova) 
12, str. 88; 

javne, ki so podrejene poverje-
ništvu za uk in bogočastje in 
višjemu šolskemu svetu v 
Ljubljani (uporabljanje njih 
zgradb) 116; 44, str. 233; 

kmetijsko-gospodinjske v Slo
veniji (izpitni red za njih uči
teljske kandidatinje). 79; 29, 
str. 159; 

kuharske in gospodinjske za 
meščanske sloje v Sloveniji 
(izpitni red za njih učiteljske 
kandidatinje). 66; 25, str. 144; 

ljudske v Sloveniji (uvedba 
srbohrvaščine in deških roč
nih del) 123; 46, str. 241; 

ljudske in meščanske v Slove
niji: izpremembe glede ивро-
sobl jenostnega izpita zanje 
182; 69, str. 343; pdhodno iz
pričevalo ženske obrtne šole 
na tehniški srednji šoli v 
Ljubljani nadomešča dokaz 
usposobljenosti za pouk v 
ženskih ročnih delih na teh 
Šolah 166; 68, str. 319; poseb
ne usposobljenostne preizkuš
nje za telovadbo na teh šo
lah 28, str. 156. — 42, str. 
224; učna tvarina za poseb
no preizkušnjo iz telovadbe 
59, str. 304; usposobljenostno 
ocenjanje učiteljev 114; 43, 
str. 228; 

narodne, srednje in one stro
kovne, ki so podrejene mini
strstvu za prosveto (pravila 
o učnih knjigah in pomožnih 
učilih) 131; 50, str.259; 

obrtne (šolske tiskovine) 150; 
59, str. 303: 

pomožne (načrt usposobljenost
ne preizkušnje zanje) 88; 34, 
str. 182. — 34, str. 183; 

trgovske nadaljevalne (šolske 
tiskovine) 150; 59, str. 303; 

•višia strojna na tehniški sred
nji šoli v Ljubljani (olajšave 
za "njene absolvente ob na
stopu koncesioniranih meha-
nično-tehničnih obrtóv) 141; 
56, str. 288; 

ženska obrtna na tehniški sred
nji šoli v Ljubljani (njeno od-
hodno izpričevalo nadomešča 
dokaz usposobljenosti za po
uk v ženskih ročnih delih na 
ljudskih in meščanskih šolah) 

.. 166; 63, str. 319. 
Šolske tiskovine na obrtnih in 

trgovskih nadaljevalnih šolah. 
150; 59, str. 303. 

Šolski in učni red, dokončni; iz
prememba nekaterih členov. 

v 123; 46, str. 241. 
Šolski odbori za. stalne čipkarske 

tečaje po deželi; ustanovitev; 
142; 56, str. 289. 

Šolski svet, višji, v Ljubljani; 
uredba* o njegovem poslovanju. 
60; 21, str. 127. — 22, str. 131. 

Šolsko poslopje v Rogatcu; pre
nos njegove lastninske pravice. 
83; 81, str. 169. 

Šolstvo, obrtno in trgovsko; ure
ditev kompetence glede tega 
šolstva. 59, str. 304. 

Špilje v Sloveniji; njih varstvo. 
,64; 25, str. 143. 

Štipendisti, državni, v inozem
stvu; izplačevanje njih prejem

kov. 75; 28, etr. 155. 

ШаТј&јјаЈШМЕШ&Шп^^ 

Štipendisti,, vojaški državni,- za 
studiranje pravnih naukov na 
naših domačih' univerzah zara
di popolnjevanja sodne stroke 
v vojski; pravilo o njih izboru, 
sprejemanju, dolžnostih in pre
jemkih. 14; 4, str. 33. 

«Št. Peter», ne: «Šempeter» ali 
«Šent Peter». 38, str. 204. 

Študije pravoslovne in državo-
slovne na univerzi v Ljubljani; 
izpremembe. 12; 3, str. 29. 

Takse: 
luk sušna (smokve, ki niso vlo

žene v škatlah in zabojčkih, 
niso zavezane nje plačilu) 70, 
str. 348; 

monopolna: na petrolej 60, str. 
309. — 69, str. 343; na pred
mete, izdelane iz sladkorja 
ali s sladkorjem 52; 17, str. 
111. — 167; 64, str. 323; na 
sladkor 76; 28, str. 156; na 
sladkor, ki ga imajo oelajeni 
likerji v sebi 70, str. 348; 

y4ia vstopnice za zabave, gleda
lišča, bioskope itd. (izpre
memba pravilnika za izvrše
vanje predpisov k tar. post. 
99. a o plačevanju te takse) 
86; 34, str. 182; 

oskrbne v bolnicah; glej: Bol-

nfee; 
za davčne prijave in za davčne 

knjižice 22, str. 131; 
za desinfekcijo ali čiščenje po

stajnih prostorov 58, str. 302; 
za navadne vloge 12, etr. 87; 
га vidiranie potnih listov; glej: 

Potni listi. 
Taninski • les, hrastov in kosta

njev: pojasnilo o izvozni pre
povedi. 58, str. 800. 

Tarifa: 
izvozna 67; 26, str. 147. — 80; 

30, str.163. — 185; 70, str. 
347; 

potniška za luksusne vlake 40,' 
str. 215; 

splošna carinska (uredba o iz
premembah in dopolnitvah 
zakona o njej iz leta 1904. z 
njegovimi izpremembami iz 
leta 1909. in 1910. 152; 60, 
str. 308); 

za češkoslovaški-tržaški bla
govni promet 29, str. 160; 

za. staro- železo 40, str. 215,. 
Tarifna pojasnila (strešna lepen

ka, soda) 61, str. 812. • 
Tarifne izpremembe pri pošiljkah 
. mineralne vode in praznih ste

klenic za mineralno vodo. 37, 
str. 198. 

Tečaji, stalni čipkarski, po deželi; 
ustanovitev šolskih odborov za
nje. 142; 56, str. 289. \ 

Tehniki, zobni; program za njih 
strokovni izpit. 169; 65, str. 327. 

Tehniška srednja šola v Ljubljani: 
olajšave za absolvente višje 

strojne šole na njej ob nasto
pu koncesioniranih mehanič-
no-tehničnih obrtov. 141; 56, 
str. 288; 

odhodno izpričevalo ženske 
obrtne šole na tej šoli nado
mešča dokaz usposobljenosti 
za pouk v ženskih ročnih de
lih na ljudskih in meščanskih 
šolah.'166; 63, str. 319'. 

Tekočine, trožarinske; ugotavlja
nje njih čiste teže. 69, str. 343. 

Telovadba na ljudskih in meščan
skih šolah: 

posebne usposobljenostne pre
izkušnje 28, str. 156. — 42, 
str. 224; 

učna tvarina za posebno preiz
kušnjo 69, str. 804. 

Teoretični državni izpiti na uni-
. verzi v Ljubljani: izpremembe. 

12; 3, str. 29. 
Teža, čista; glej: Cista teža. 
«Textilia», trgovska in industrij

ska delniška dražba v Ljublja
ni; ustanovitev te delniške 
družbe je dovoljena. 69, str. 
344. 

Tihotapci; urad zoper nje je uki-
njen. 101; 39, str. 209. 

Tiskovine, šolske, na obrtnih in 
trgovskih nadaljevalnih šolah. 

, 150; 59, str. 803. 
Tobačni izdelki; izvoz do dveh 

kilogramov je privatnim ose
bam dovoljen brez zavarovanja 
valute. 52, str. 267. 

Tobak; sajenje v Sloveniji. 2, str. 
21. 

Točenje alkoholnih pijač; nared
ba z dne 19. aprila 1920., št. 
180 Ur. 1., je razveljavljena. 97; 
37, str. 197. 

Tolmači pri upravi za zaščito in
dustrijske svojine; pravilnik o 
njih postavljanju. 49; 17, str. 
iy>. 

Topolščica; oskrbnina v držav
nem zdravilišču za bolne na 
pljučih. 48, str. 252. 

• " • ! 

' ЉхМ&ћЖ. J.;£Ji£ì 

«Tovarna izdelkov iz pločevine vi 
kovin Emil Lajovic in drug« 
d. d.»; ustanovitev te delniSke 
družbe je dovoljena. 50, str. 360. 

«Tovarna klobukov jSesir*, d.d.»* | 
sedežem v Škof ji Loki; ustanò-3 
vitev te delniške družbe je do 
voljena. 37, str. 198. 

«Tovarna za špirit in drože, SJi 
d.» B sedežem v Račjem; ив4ан1 
novitev te delniške družbe j& 
dovoljena.-5, str. 42. 

Tovorne pošiljke sena, slame^ 
koruznih stebel; voznina. 51/>J 
st. 263. -; Д 

Tračnice; uvoz drobnega materia* % 
la za njih montiranje, бј % 
str. 24. J 

Transport prašičev, ovac in vo
lov; količina živalske hrane, k t j 
se sme izvažati ob tem trans
portu. 55; 18, str. 114. 

Trbovlje: 
mostnina na savskem mostu/ 

28; 8, str. 58; 
območje stanovanske komisije" 

170; 65, str. 328. 
Trgovinska pogodba, kómpenza- '/ 

cijska, z Nemško Avstrijo; ob- 'Ji 
java točke 6. sporazuma med-' l 
ministrstvom za trgovino in in.-v,-3 
duBtrijO' in delegatom avstrijske ,i§[ 
republike. 37, str. 197. ^ | 

Trgovska in obrtniška zbornica r / J | 
Ljubljani; pobiranje doneskov, ,1 
ki jih je plačevati, da se pokri- "Ij 
jejo njeni izdatki za leto 1921.-Jf 
50, str. 260. /-

Trgovske nadaljevalne šole; Sol- /jj 
ske tiskovine. 150; 59, etr. 303.^3 

Trgovsko šolstvo; ureditev кодо- / i 
petence glede tega šolstva. 59, 'M 
str. 304. -.i, 

«Triglav», tovarna hranil v Omar- Jp 
ci pri Kamniku; ustanovitev te/.., 
delniške družbe je dovoljen*. -ji 
27, str. 153. j 

Tropine, vinske; izvoz. 68; 26, starla 
148. — 37, str.197. 

Trošarina, državna: 
na sladkor, ki ga imajo o sla j e n i ' â 7 

likerji v sebi 70, str. 348; . Ш 
ugotavljanje čiste teže pri t r o b i l 

Sarinskih tekočinah 69, вШ</1 
348. :

 ЦОЈ 
Tržiški stanovanski okoliš; ueta^t; 

novitev stanovanske komisijo;? 
1 18, Btr.11.5. •. 

Tube iz svinca, pokositrene ali . ja/, 
čistega kositra; zacarinjanje. 62; SÜ51 
str. 267. ' ;.••#$ 

Tuji državljani; takse za vidaâr 
nje njih potnih listov; glej: Pot--
ni listi. - ' Ш 

Tujski promet; uredba o oj-gaiu? jfj 
zaciji odeeka za njegovo родр? 
epeševanje pri ministrstvu часШ 
trgovino in industrijo. 132; 6%>1§ 
s tr 267. •'' 'Ш 

Tvarina učna, za posebno p r e S s ^ ! 
kušnjo iz telovadbe' na ljudetäh/l 
in meščanskih šolah. 59, etr*> 
304. 

Učila, pomožna, za narodne, sred' ^ 
nje in one strokovne šole, ki soi!§ 
podrejene ministretvu za pro
sveto; pravila. 131; 50, str. 259. 

Učitelji in nastavniki srednjih ia 
višjih, šol v krajinah izvun SÉ3Ì-
je in črne gore: > 
izenačitev njih plač 53; 18, etft 

113. — 186; 67, str. 341; 
uredba' o njih dragiajskih do-̂ '% 

kladah 144; 57, str. 296. , "j 
Učitelji na javnih' ljudskih in fflè-'.^ 

ščanskih šolah y Sloveniji; njih?:« 
usposobljenostno ocenjanje. 114»S*; 
43, str.228. '. •"" 

.Učiteljišča; sprejemni in zrelostni« 
izpiti. 182; 69, str. 343. 

Učiteljske kandidatinje: 
kmetijsko-gospodinjskih šol 

Sloveniji (izpitni red) 79; 
str. 159; 

kuharskih in gospodinjskih gì* 
za meščanske sloje v SÌov<£ ,y 
niji (izpitni red) 66; 25, s t ivi 
144. m 

Učiteljski zastopniki v viSiem\ 
šolskem svetu .v Ljubljani 86f^ 
str. 194. — 87, str. 199. V 

Učna tvarina, za posebno ргеШ 
kušnjo iz telovadbe na ljudekìjff 
in meščanskih šolah. 59, stcjij 
304 

Učna usposobljenost na pOnn 
nih šolah; načrt za preizMšnM 
88; 84, str. 182. 

Učne knjige za narodne, sret 
in one strokovne šole, ki 
podrejene ministrstvu za p|$j 
sveto; pravila. 131; 50, str..2a9, 

Ugotavljanje čiste teže: Л./-Г 
pri petroleju, ki se'uvšža"-T;1ži 

senih sodih 58, stf.27Š; ;':, '" 
pri trošarinskih tekočinah' ' 

str, 343. 
Ujetniki, bivši avstrïj-o^rskî; 

sovjetski Rusiji; prijave 
škodnim za izgubljene dej. 
pošiljke takim ujettiifc&äi^ 
str. 268. ; ' 

2 



»^№*jrax.ssw^i«ro*:<b«№ ̂ ишгаоашш «iijptiy^'MWHtofc'V *"!^^fV£№i&fa,i-v)№®'* •> « ,'дци<:!' зс . 4 P 
"ЧМ* 

Vili. 

Л Ukinitve: 
dolžnosti za vojne dajatve 45; 

15, str. 101; 
gospodarske komisije za stvar

no demobilizacijo 81; 30, str. 
163; 

ministrstva za prehrano in ob
novo dežel 77; 29, str. 159; 

oddelka za narodno brambo pri 
%: predsedništvu deželne vlade 
••*;' za Slovenijo' 20, str. 125; 
y,_ urada zoper navijalce cen, ve-
J- rižnike in tihotapce 101; 39, 
; •;: str. 209; 
'V užitninskih uradov v Sloveniji 

33. str. 178. 
Umetnine: niih varstvo. 168; 64, 

"'• ; str. 323. 
'-• Uničevanje industrijskih podjetij; 

naredba z dne 4. avgusta 1919., 
St. 647. Ur. 1., je razveljavljena. 
181; 69, str. 343. 

'Univerza v Ljubljani; izpremem-
; be v pravoslovnih in državo-

slovnih študijah in teoretičnih 
.";• državnih izpitih. 12; 3, str. 29. 
v. Upokojenci in upokojenke na 
[ s ozemlju Srbije in Crne gore; 
-.. uredba o njih draginjskih do-
-.?, kladah. 178; 67, str. 339. 
•£ Uporabljanje subvencij (pripomo-
y/ čl) ekonomskim združbam na-
;*"•' seljenih dobrovoljce v, poljedel
ci cev in interesentov agrarne re

forme. 50; 17,. str. 111. 
"\ Uporabljanje zgradb za, javne šo-
**.' le, ki so> podrejene poverjeništ-
'•" vu za uk in bogočastje in viš

jemu šolskemu svetu v Ljubi ja-
V-. ni. 116; 44, str. 233. 

TJpostavitev okrajnega glavarstva 
:.;• v Logatcu. 34, str. 182. 
^ O p r a v e : 
S/ agronomskih in veterinarskih 

fondov za Slovenijo (ustano
vi vitev komisij© zanjo) 62; 24, 
•£•- str. 141; 

fondov kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev (izpremem-
be in dopolnitve v začasni 

£. uredbi o popolnitvah in iz-
Ш premembah v njeni organiza-
Ш ciS z dne 12. avgusta 1920.) 
Ш 34; 12, str. 83; 
* ¥ za zaščito industrijske svojine 

(pravilnik o postavljanju tol-
; :>^ mačev) 49; 17, str. 110. 
H^jBrad krajnega komisarja, za agrar
i a ske operacije za Štajersko v 
Ш.' Mariboru je začasno premeščen 

'•'. v Ljubljano. 65, str. 330. 
urad zoper navijalce cen, veriž-

i nike in tihotapce je ukinjen 
k t - f l H ; 39, str. 209. 
^ i p t a d i , užitnmsld, v Sloveniji so z 
шу dnem 1. aprila 1921. ukinjeni. 
Џ' 83, str. 178. 
f.štllsdni spisi; njih zunanja oblika. 
:!É|VШ, etr. 194. 
g||Biadniki ministrstva za narodno 
'"';•'• sdravje; pravila o njih kvaEB-
j-.>£.;i«UL 85; 34, str: 181. 

•kako je dajati podpore iz 
'Čistega dobička državne raz-

: iedne loterije 33; 11, atr.81; 
-'kako se oddajajo v zakup pra-
" vice prevoza čez reke • in je-

f- «era, ki so- v notranjosti kra-
%• ljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev 137' 66, str.287; 
$; kmetijske fakultete 58, str. 299; 
%. o devizah in valutah (izpre-
rt": mémba člena 8.) 159; 62, str. 
Џ-. 315; ' • : • 
'2;...<>• draginjskih dokladah držav-
.f> mh uslužbencev; ki so po 

uredbi z dne 28. aprila 1921., 
; D Rbr. 60.000, prevedeni na 

dinarske plače, isto tako o 
dragihjekih dokladah učite
ljev in nastavnikov srednjih 
M višjih šol v V; krajinah iz-
viin Srbije ih Črne gore 144; 
87, str. 296; 

o draginjskih dokladah držav
nih uslužbencev, upokojencev 
in upokojenk ha ozemlju Sr
bije in Črne gore kakor tudi 
6 dopolnitvah uredbe z dne 
28. aprila 1921'., D R br. 60.001, 
178; 67, Btr. 339; 

o izpremembah in dopolnitvah 
"carinskega zakona z dne 23. 
januarja 1899., z izprememba-
mi in dopolnitvami z dne 25. 
februarja 1904. 151; 60, str. 
307; 

o izpremembah in dopolnitvah 
v ureiabi o delovnem času z 
dne 12. septembra 1919. 111: 
43, str. 227; 

O izpremembah in dopolnitvah 
~r uredbi o ustroju ministr
stva za gradbe 16; 5, str. 89; 

O izpremembah in_ dopolnitvah 
uredbe o volitvi v občineka 
zastopstva v Sloveni^ 53; 20, 
etr. 123; 

o izpremembah in. dopolnitvah 
v uredbi o začasnem regali-
ranju plač ministrov na raz
polagi kraljevine Srbov, Hr
vatov jn Slovencev 30; 10, 
str. 71; 

o izpremembah in dopolnitvah 
v zakonu o Narodni banki z 
dne 26. januarja 1920. 135; 
55, str. 283: 

O izpremembah in dopolnitvah 
zakona o splošni carinski ta
rifi iz leta. 1904. z niegovimi 
izpremembami iz leta 1909. in 
1910. 152; 60, str. 308; 

o konservatoriju v Beograda 
36; 12, str. 85; 

o nabavljalnih zadrugah držav
nih uslužbencev in o zvezi 
nabavljalnih zadrug državnih 
uslužbencev 29; 9, str. 65; 

o naseljevanju južnih novih 
krajin 3; 2, str. 21; 

o organizaciji finančne kontrole 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 23; 7, str. 49: 

o organizaciji glavne kontrole 
(izprememba člena 2.) 153; 60. 
str. 308; 

o.' organizaciji odseka za pospe
ševanje tujskega prometa pri 
ministrstvu za trgovino in in
dustrijo 132; 52, str. 267; 

o orožniškem pokojninskem 
fondu 61; 24, str. 139; 

o plačevanju za blago, ki se 
uvaža iz Nemčije v kraljevi
no Srbov, Hrvatov in Slo
vencev 112; 43, str. 227; 

o poljedelskem kreditu 105; 41, 
str. 219; 

o popolnitvah in izpremembah 
v organizaciji uprave fondov 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 12. avgusta 
1920. (izpremembe in dopol
nitve) 34; 12, str. 83; 

o poslovanju višjega šolskega 
sveta v Ljubljani 60; 21, str. 
127; 

o postavljanju davčnih izvrše
valcev (eksekutorjev) 5; 2, str. 
23. — 110; 42, str. 223; 

o postopanju ob neredu, stav
kah in pobunah na železnicah 
v kraljevini 8; 3„ str. 27; 

o postopanju ob neredu, stav
kah in pobunah v rudnikih v 
kraljevini 9; 3, str. 27; 

o povračilu stroškov državnim 
uslužbencem ob službenem 
potovanju in selitvi (pojasni
lo) 65, str. 328; 

o prenašanju pravice, podpiso
vati odloke, z ministra na 
ministrovega pomočnika, ge
neralne direktorje, pomočni
ke generalnih direktorjev in 
načelnike oddelkov 155; 61, 
str. 311; 

o prevedbi na dinarske plače 
državnih uslužbencev v kra
jinah izvun Srbije in Črne 
gore 143; 57, str. 295; 

o prevzemu portfeljev življen-
skih zavarovanj od inozem
skih zavarovalnic 156; 61. 
str.Sll; 

o pridobitvi in izgubi držav
ljanstva _ kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z opci
jo in .prošnjo (dopolnitev 
uredbe z dne 25. novembra 
1920.) 4; 2, str. 22; 

o pristaniških kapetaniiah 93; 
. 36, str. 191; • 

o ustroju ministrstva za na
rodno zdravje 13; • 4, str. 33; 

o valutah in devizah 149; 58, 
str. 299; 

o začasni pomoči invalidom in 
rodbinam padlih vojnikov 
124; 47, str. 245. — 125; 47, 
str. 248. — Navodilo 47, str. 
249; 

o zalaganju anatomskih insti
tutov z mrliči 84; 84, str. 181; 

o zaščiti industrijske svojine 
1; 1, str. 1. — 2; 1, str. 11. 

Ureditev kompetence glede obrt
nega in trgovskega šolstva. 
59, str. 304. 

Uslužbenci, bivši. avstrijski; iz
voz njih pohištva,in selitvenih 
stvari. 147; 57, str. 298. — 70, 
str. 348. 

Uslužbenci, državni; glej: Držav
ni uslužbenci. 

Usposobljenostne preizkušnje: 
za ljudske in meščanske šole 

(izpremembe) 182; 69, str. 
343; 

za pomožne šole 88; 34, str. 
182. — 34, str. 183; 

za telovadbo na ljudskih in na 
meščanskih M a h . 28, str. 
156. — 42, str. 224. 

Usposobljenost za pouk v ?en-
skih ročnih delih na ljudskih 
in meščanskih šolah; odhodno 

\ 

izpričevalo 'ženske obrtne šole 
na tehniški srednji šoli v Ljub
ljani nadomešča dokaz o njej. 
166; 63, str. 319. 

Usposobljenostno ocenjanje uči
teljev na jaynih ljudskih in 
meščanskih šolah v Sloveniji. 
114; 43, str. 228. 

Ustanovitve: 
agronomskih in veterinarskih 

fondov za Slovenijo in ko
misije za njibj upravo 62; 24, 
str. 141; 

oddelka finančne straže v Ra
dencih 10, «tr. 72; 

okrajnih glavarstev: v Gušta-
nju 13, str. 92; v Murski So
boti 56, str.287; 

stanovanske komisije za trži-
ški s tanovalki okoliš 18, 
str. 115; 

statističnega odseka pri od
delku ministrstva za trgovi
no in industrijo za kreditne 
zavode in zavarovanje 30, 
str. 163; 

šolskih odborov za stalne čip
karske tečaje po deželi 142; 
56, str. 289. 

Ustanovni odbor za zvezo nabav
ljalnih zadrug državnih4 usluž
bencev. 37, str. 198. 

Ustavotvorna skupščina; prestol-
ni govor ob njeni otvoritvi. 8, 
str. 57. 

Ustroj: 
ministrstva za gradbe (uredba 

o izpremembah in dopolnit
vah v uredbi o njem) 16; 5, 
str. 39; 

ministrstva za narodno zdrav
je (uredba) 13; 4, str. 33; 

ministrstva za prosveto (izpre
memba v uredbi o njem) 63; 
25, str. 143; 

veterinarskega sveta kraljevi
ne Srbov, Hrvatov in Slo
vencev pri ministrstvu za 
kmetijstvo in vode (pravil
nik) 162; 62, str. 316. 

Uvedba srbohrvaščine in deških 
ročnih del v ljudske šole v 
Sloveniji. 123; 46, str. 241. 

Uvoz: 
čežane v Nemčijo 15, str. 101; 
drobnega materiala za monti

ranje tračnic 6; 2, str. 24; 
goveje živine iz Belgije, Ru

sije, Ukrajine in Turčije (pre
poved zaradi goveje kuge) 
22, str. 132; 

nemškega blaga (uredba o pla
čevanju za tako blao-o) 112; 
43, str. 227; 

predmetov, izdelanih iz slad
korja ali s sladkorjem (po
biranje monopolne takse) 52; 
17, str. 111; 

premičnin onih oseb, ki se do-
seljavajo ali izseljavajo na 
podstavi opcijske pravice 
138; 56, str. 287; 

rastlin za .presajanje in gojenje 
25; 8, str. 58; 

sladkorja iz inozemstva 38; 12, 
str. 87; 

suhih sliv v Nemčijo 15, str. 
101; 

živali in živalskih sirovin: iz 
Belgije 65, str. 328; v Italijo 
36, str. 195. — 44, str. 234. 

Uvoz; plačevanje davka na po
slovni promet in obrtnega dav
ka po poljedelskih zadrugah 
ob uvozu. 37; 12, str. 87. 

Uvozno blago; pobiranje 2%nega 
davka od deklarativne vredno
sti. 10, str. 72. 

Užitninska doklada na' vino' v 
Mariboru 190; 71, str. 353. 

Užitninski uradi v Sloveniji so z 
dnem 1. aprila 1921. ukinjeni. 
33, str. 178. 

Valute: 
bankama Lang i Svećenski v 

Osijeku in Makso Mautner v 
Zagrebu je odvzeta pravica 
zavarovanja valute 52, str. 
267; 

banke in denarni zavodi, na
knadno pooblaščeni za za
varovanje valute 52, str. 267; 

pojasnilo, kateri predmeti se 
smejo izvažati brez zavaro
vanja valute 2, str. 24; 

uredba o valutah 149; 58, str. 
299. — 159; 62, str. 315. — 
160; 62, str. 316; 

v poslovnih knjigah onih ino
zemskih delniških družb, ki 
jim je dovoljeno poslovanje 
v naši kraljevini 96; 37, str. 
197. 

Varstvo: 
redkih in za. Slovenijo tipičnih 

in za znanstvo pomembnih 
, živali in rastlin in o varstvu 

špilj 64; 25, str. 148; 
umetnin 168; 64, str. 323, 

Veleposestniški gozdi; nakazo
vanje kuriva in stavbnega lesa 
interesentom agrarne reforme 
y Sloveniji. 154; 60, str. 308. 

Veriženje: izvršilna naredba de
želne vlade za Slovenijo •/. dne 
8. novembra 1919., Url 1. 703, 
po kateri veljajo kazenska do
ločila § 10.'naredbe ministrstva 
za prehrano in obnovo dežel z 
dne 7. marca 1919., Ur. 1. 
LXXXI, tudi za delikt veriže-
nja, je razveljavljena. 91; 35, 
str. 188. 

Verižniki; urad zoper nje je uki
njen. 101; 39, str. 209. 

Veselični davek: 
v Ljubljani 72; 27, str. 153; 
v Mariboru 191; 71, str. 353. 

Veterinarske postaje, obmejne, 
na Rakeku, Jesenicah in v 
Dravogradu. 34, str. 182. 

Veterinarski fondi za Slovenijo; 
ustanovitev. 62; 24, str. 141. 

Veterinarski svet kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev pri 
ministrstvu za kmetijstvo in 
vode; pravilnik o njega ustro
ju. 162; 62, str. 316. 

Vidiranje potnih listov naših 
državljanov po zastopništvih 
Združenih ameriških držav 37. 
str. 198. 

Vidiranje potnih listov tujih dr
žavljanov; glej: Potni listi. 

Vino; pobiranje občinske užit-
ninske doklade nanje v Mari
boru. 190; 71, str. 353. 

Vinske tropine; izvoz. 68; 26, str 
148. — 37, str. 197. 

Višja strojna šola na tehniški 
srednji šoli v Ljubljani; olajša
ve za njene absolvente ob na
stopu koncesioniranih meha
nično - tehničnih obrtov. 141: 
56, str. 288. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani: 
preureditev službenega razmer

ja poduradnikov in slug v 
•njegovem področju 46; 16, 
str. 105; 

sodniška pripravljalna služba 
za njegovo okrožje 51; 17, 
str. 111. 

Višji šolski svet v Ljubljani: 
zastopniki učiteljske skupine A 

36, str. 194; skupine B 37, 
str. 199; 

uredba o njegovem poslovanju, 
60: 21. str 197 ~ 60; 21, str. 127. 

Vizi potnih listin inozemcev, ki 
• prihajajo iz republike Češko

slovaške, republike Avstrije in 
z ozemlja «Julijske Benečije» 
v kopališča in letovišča na 
ozemlju Hrvatske, Slavonije, 
Dalmacije in Slovenije; posto
pek ob izdajanju 145; 57, str. 

Vizi potnih listov: 
osebe, ki so oproščene plače

vanja pristojbin zanje 23, 
str. 186; ; 

pripotovanja in odpotovanja 
amerikanskih državljanov 31. 
str. 169. 

Vkrcavanje v italijanskih prista
niščih je prepovedano' onim iz-
seljenikom, ki prihajajo iz 
tržaškega zaledja. 81, str. 169. 

Vlada, deželna, v Ljubljani; pri
stojnost nje predeedništva. 128; 
48, str. 251. 

Vlaki, lukeusni; potniška tarifa. 
'40, str. 215. 

Vloge: 
glede vojaških pokojnin (njih 

pravilno pošiljanje) 12, str. 

navadno (taksa zanje) 12, str. 
87. 

Vloge hranilne; izračunavanje in 
pobiranje' invalidskega davka 
od njih obresti. 35, str. 188. 

Voda, mineralna; tarifne izpre
membe pri njenih pošiljkah in 
pri pošiljkah praznih steklenic. 
37, str. 198. 

Vodovodna naklada: 
v Ljubljani 43; 13, str. 91. — 

130; 49, str. 255; 
v Mariboru 190; 71, str. 353. 

Vojaki, padli in pogrešam; po
kojnine njih družinam. 23, str. 
136. 

Vojaške pokojnine; pravilno po
šiljanje vlog. 12, str. 88. 

Vajaško-državni štipendisti za 
. studiranje pravnih naukov na 

naših domačih univerzah zara
di popolrijevanja sodne stroke 
v vojski; pravilo o njih izboru, 
sprejemanju, dolžnostih in pre
jemkih. 14; 4, str. 83. 

Vojne dajatve; dolžnost zanje je 
ukinjena. 45; 15, str. 101. 

Vojniki, padli; uredbi o začasni 
pomoči njih rodbinam. 124; 47, 
str. 245. — 125; 47, str. 248. — 
Navodilo, 47, str. 249.. 
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Vojno oderuätvo in slična kazni
va dejanja: 
predpisi zoper nje 100; 39, str. 

209; 
kazensko' postopanje '102; 39, 

str. 209. — 51, str. 263. 
Voli: količina živalske hrane, ki 

se sme izvažati ob njih trans
portu 55; 18, str. 114! 

Volitve: 
v občinska zastopstva v Slove

niji; uredba o izpremembah 
in popolnitvah uredbe o njej. 
59; 20, str. 123; razglasi mest
nih magistratov v Ljubljani, 
Celju, Mariboru in Ptuju 32, 
Str. 173 in 174; 

za obrtno sodišče v Ljubljani 
(razpis) 50, str. 260. ' — -62, 
str. 317; 

zastopnikov učiteljstva v višji 
šolski svet v Ljubljani 36, 
str. 194. — 37, str. 199. 

Vozila: 
davek nanje v Celju 176; 67, 

str. 335; v Ljubljani 19; 5, 
str. 41; v Mariboru 188; 71, 
str. 351; v Ptuju 173; 66. str. 
331. 

Vozni listki električne cestne že
leznice v Ljubljani; davek na
nje. 165; 63, str. 319. 

Voznina za tovorne pošiljke se
na, slame, koruznih stebel. 51, 
str. 263. 

Vplačila na podstavi kompenza
cijske pogodbe, sklenjene z 
Nemško Avstrijo, se ne smejo 
več izvrševati. 44, str. 233. 

Vrednost: 
deklarativna (pobiranje 2 % 

davka od nje na uvozno in 
izvozno blago) 10, str. 72; 

nepremičnin; davščina od pri
rastka nanje 15; 4, str. 85. — 
71, str. 353. 

Vstopnice za zabave: 
začasni zakon o izpremembah 

in dopolnitvah začasnega za
kona z dne 26. oktobra 1920. 
47; 17, str. 109; 

izpremembe pravilnika za iz
vrševanje predpisov k tar. 
post. 99. a o plačevanju takse 
n;i te vstopnice 86; 34, str. 
182. 

Zabave; začasni zakon o izpre
membah in dopolnitvah začas
nega zakona z dne 26. oktobra 
1920. glede vstopnic. 47; 17, 
str. 109. 

Zacarinjanje: 
nerabljenih in rabljenih pošt

nih znamk 42; 13, str. 91; 
srajc 8, str. 59; 

tub iz svinca, pokositrenih ali: 
' iz čistega kositra 52, str. 267.. 

Zadruge: 
nabavljalne državnih uslužben

cev; uredba o njih 29; 9„, 
str. 65; ustanovni odbor za' 
njih zvezo 37, str. 198; 

poljedelske (plačevanje' davka 
na poslovni promet in obrt
nega davka ob uvozu, oziro
ma izvozu) 37; 12, str. 87. 

Zagorje; mostnina na savskem 
mostu. 27; 8, str. 58. 

Zakoni: 
carinski z dne 28. januarja 1899.. 

z izpremembami in- dopolnit
vami z dne 25. februarja 1904.. 
(uredba o njegovih izpre
membah in dopolnitvah). 151; 
60, str. 307; 

o davščini od prirastka na, 
vrednost nepremičnin (ukini-, 
tev). 15; 4, str. 35; 

vo izpremembah in dopolnitvah 
, začasnega zakona z dne 26, 

oktobra 1920. glede vstopnic 
za zabave 47; 17, str. 109; 

o Narodni banki z dne 26. ja-
nuaria 1920. (uredba o izpre
membah in dopolnitvah v 
njem) 135; 55, str. 283; 

o proračunskih dvana.jstinah. 
za meseca junij in julij 1921. 
158; 62, str. 315; 

c/o proračunu državnih razhod-, 
kov in dohodkov, začasni, 
za leto 1920./1921. s financ-., 
nim zakonom za isto leto-
(dodatek) 21; 6, str. 46; 

o eplošni carinski tarifi iz leta. 
1904. z njegovimi izpremem
bami iz leta 1909. in 1910.. 
(uredba o njegovih izpre
membah in dopolnitvah) 152: 
60, str. 808. 

Zakup, pravic prevoza čez reke-
in. jezera, ki so v notranjosti" 
kraljevine Srbov, Hrvatov in-
Slovencev; uredba o oddajanju 
v zakup. 137; 56, str. 287. 

Zalaganje anatomskih institutov z 
mrliči; uredba. 84; 84, str. 181. 

Zamenjavanje pokvarjenih in ob
rabljenih bankovcev po 1 di
nar in po. 0-50 dinarja. 66, str. 
336. 
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Zastavljalnica, mestna, v Ljub
ljani; posojilo zanjo. 56; 18, 
etr. 114. 

Zastopniki učiteljstva v višjem 
šolskem svetu v Ljubljani 36, 
str. 194. — 37, str. 199. 

Zastopstva občinska v Sloveniji: 
uredba o izpremcinbah in po

polnitvah uredbe o volitvi 
vanjo 59; 20, str. 123; 

volitve (razglasi mestnih magi
stratov v Ljubljani, Celju, 
Mariboru in Ptuju) 32, str. 
173 in 174. 

Zaščita industrijske svojine; glej: 
Industrijska svojina. 

Zavarovalnice: 
inozemske (uredba o prevzemu 

portfeljev življenskih zava
rovanj od njih) 156; 61, str. 
311; ' 

poslovanje onih zavarovalnic, 
ki so pripuščene k poslova
nju v naši kraljevini 27, str. 
153; 

požarne (popravek naredbe o 
njih doneskih v korist zaseb
nih straž in v podporo po
nesrečenim gasilcem) 31; 10, 
6tr. 71. 

Zavarovanje valute; glej: Valute. 
Zavodi: 

denarni, naknadno pooblaščeni 
za zavarovanje valute 52, 
str. 267; 

zdravstveni (enako postopa
nje) 44, str. 234. 

Zdravilišče, državno, za bolne na 
pljučih v Topolščiei; oskrbnina. 

48, str. 252. 
Zdraviliški red za zdravilišče 

Bled. 115; 43, str. 228. 
«Zdravje»; pomnožena naklada 

te*a mesečnika in njega brez
plačna oddaja delavskim orga
nizacijam. 12, str. 88. 

Zdravljenje dijakov v državnih 
bolnicah. 12, str. 88. 

Zdravniki: 
okrajni (kadar potujejo zaradi 

cepljenja in rcvakcinacije, se 
jim dovoljuje , dnevnica in 
potnina, vrhu tega se jim 
povišuje nagrada za vsakega 
otroka, ki so mu bile uspeš
no cepljene koze) 48; 17, 
str. 110; 

zobni (program za njih stro
kovni izpit) 169; 65, str. 327. 

Zdravstveni zavodi; enako posto
panje. 44, str. 234. 

Združbe, ekonomske, naseljenih 
dobrovoljcev, poljedelcev in 
interesentov agrarne reforme; 
dovoljevanic, izplačevanje in 
uporabljanja subvencij (pripo
moči) zanje. 50; 17, str. 111. 

Zgradbe za javne šole, ki so pod
rejene poverjeništvu za uk in 
bogočastje in višjemu šolske
mu svetu v Ljubljani; njih 
uporabljanje. 116;- 44, str. 233. 

Zlato; kontroliranje njegove či-
stote. 95; 37, str. 197. 

Znamke, poštno; glej: Poštne 
znamke. 

Zobni tehniki; program za njih 
strokovni izpit 169; 65, str. 327. 

Zunanja oblika uradnih spisov. 
36, str. 194., 

Zveza nabavlialnih zadrug držav
nih uslužbencev: 
uredba o njej 29; 9, str. 65; 
ustanovni odbor 37, str. 198. 

Železni kovani drobiž, avstro-
ogrski. 61, str. 265. — 63, str. 
320. 

Železnica, električna cestna, v 
Ljubljani; davek na vozne list
ke. 165; 63, str. 319. 

Železnica od Konjic do Zreč; 
otvoritev prometa. 4, str. 38. 

Železnice v kraljevini; uredba o 
postopanju ob neredu, stavkah 
in pobunah na niih. 8; 3, str. 27. 

Železniške postaje; brezplačm 
ležanje blaga na njih se dne 
1. junija ukine. 45, str. 237. 

železniški direktni promet med 
postajami južno- od Beograda 
in postajami severno in zapad
no od Boocrrada 53, str. 271. 

Železniški pragi, hrastovi; pojas
nilo o izvozni prepovedi. 58, 
str. 300. 

Železo, staro; tarifa. 40, str. 215. 
Ženska obrtna šola na tehniški 

srednji šoli .v Liubljani; nieno 
odhodno izpričevalo nadome
šča dokaz usposobljenosti za 
pouk v ženskih ročnih delih na 
ljudskih in meščanskih šolah. 
166; 63, str. 819. 

:Ženska ročna dela na ljudskih in 
meščanskih šolah; odhodno iz
pričevalo ženske obrtno šolo na 
tehniški srednji šoli v Ljublja
ni nadomešča dokaz usposob
ljenosti -za pouk v njih. 166; 
68, str. 319. 

Žiii; priklopitev te občine k 
okrajnemu glavarstvu v Lo
gatcu. 104; 40, str. 216; k okraj
nemu sodišču v Logatcu 136; 
65, str. 284. 

Žito; izvoz. 99; 39, str. 209. 
Živali: 

izvoz preko Dravograda, Gor
nje Radgone in Murske So
bote 65, str. 328; 

uvoz iz Belgije 65, str. 328; 
uvoz v Italijo 36, str. 195. — 

44, str. 234. — 51, str. 263. 
Živali: 

mlade (prepoved njih klanja in 
izvoza jo razveljavljena) 44, 
str. 234.' — 69, str. 344; 

redke in za Slovenijo tipične 
in za znanstvo pomembne 
(njih varstvo) 64; 25, str. 143. 

Živalska hrana: 
količina, ki se sme izvažati ob 

transportu prašičev, ovac in 
volov 55; 18, str. 114; 

pojasnilo glede odredb o pre
povedi njenega izvoza 45, 
str. 237; 

prepoved o izvozu je razveljav-
. ljena 133; 52, • str. 267. 

Živalske sirovine: 
izvoz preko Dravograda, Gor

nje Radgone in Murske So
bote 65, str. 328; 

uvoz iz Belgije 65, str. 328; 
uvo« v Italijo 86, str. 195. — 

44, str. 234. 
Živina: 

izpremembe in dopolnitv-з v 
uredbi o njenem popisu z 
dne 81. marca 1920. 17; 5, 

• str. 40; 

uvoz iz Belgije, Rusije, Ukra
jine in Turčijo je zaradi go
veje kuge prepovedan 22, 
str. 132; 

uvoz v Italijo 36, str. 195. — 
44, str. 234. — 51, str. 263. 

Življenska zavarovanja; uredba 
o prevzemu njih portfeljev od 
inozemskih zavarovalnic. 156; 
61, str. 311. 

Življenske rente; dnevnice onim 
osebam izvun Srbije in Crne 
gore, ki jih prejemajo iz držav
ne blagajne. 179; 67, str. 341. 

Žrebanja: 
avstrijskih 4i/a%nib davka 

prostih razdolžnih nakaznic 
državnega zaklada iz leta 
1914. 55, str. 286; 

obveznic 4%nega in4%%nega 
deželnega posojila bivše voj
vodine Kranjske iz leta 1888., 
oziroma 1917. 5, str. 44; 

4%nih prioritetnih obligacij z 
dne 1. junija 1892. dolenjskiu 
železnic (XXVIII.) 63, str. 
322. 

Osebao kazalo. 
Abram 17, str. 109. 
Aćimović 12, str. 83. 
Adamič 60, str. 307. 
Albaneze 22, str. 131. 
Ambrožič 63, str. 319. 
Andrejčič 53, str. 271. 
Dr. Andrejka 60, str. 307. 
Anžlovar 23, str. 135. 
Arh 42, str. 223. 
Arko 34, str. 182. 
Arsenic 22, str. 131. 
Avšič 53, str. 271. 
Babic 7, str. 55. 
Bačnik 38, str. 204. 
Baebler 16, str. 105. 
Baje. 65, str. 327. 
Bajd 29, str. 159. 
Bajde 42, str. 223; 60, str. 307. 
Bajt 12, str. 89; 13, str. 93. 
Bajuk 63, str. 319. 
Cakše 38, str. 204. 
Dr. Baltic 20, str. 123; 22, str. 181; 

23, str. 135. 
Bann 38, str. 204. 
Bano 23,. str. 135. 
Barič 18, str. 114. 
Dr. Bario 31, str. 170. 
Beguš 23, etr. 135. 
Belar 65, str. 327. 
Bele 6, str. 46. 
Belehar 12, str. 89. 
Belingar 23, str. 135. 
Beltram 13, str. 91. 
Benedik 18, str. 114. 
Beran 42, str. 223. 
Berdajs 35, str. 188. 
Berlot 22, str. 131. 
Bernard 29, str. 159. 
Berhobič 42, str. 224. 
Dr. Beuk 28, str. 155. 

•Bezeg 53, str. 271. 
Bezeljak 16, str. 105. 
Bezjak 6, str. 46. 
Bezlaj 42, str. 223. 
Bingas 22, str. 131. 
Birk 31, str. 169. 
Bischof 53, str. 271. 
Bizjak Alojzij 42, str. 223. 
Bizjak Ivan 17, str. 109. 
Bižal 42, str. 224. 

Dr. Blanke 2, str. 25. 
Blazon 58, str. 271. 
Dr. Bleiweis-Treteniski 9. str. 68. 
Bogdanovič 37, str. 197. 
Boglić 12, str. 83. 
Bognar 22, str. 131. 
Bohak 53, str. 271. 
Boječ 13, str. 93. 
Boksa 53, str 271. 
Bole 8, str. 57. 
Bolončič 18, str. 113. • 
Bonač 18, str. 113. 
Bonča 42, str. 224. 
Borčič 23, str. 135. 
Dr. Borko 2, str. 21. 
Borštner 34, str. 182. 
Božič Jakob 28, str. 155. 
Božič Jernej 53, str. 271; 63, str. 

319. 
Božič" Josip 10, str. 71; 18, str. 118. 
Bračko Ivan (gimnazijski ravna

telj) 2, str.2L 
Bračko Ivan (višji oficial) 29, 

str. 159 
Bradaška 6, str. 45; 18, str. 113. 
Brankovan 23, str. 135. 
Brašovan 58, str. 299. 
Bratuž 70, str. 347. 
Bregar 13, str. 92. 
Dr.Brenčič 23, str. 135. 
Breskvar Alojzij 42, str. 224. 
Breskvar Edvard 18, str. 113. 
Brinšek 13, str. 93. 
Brouč 42, str. 223. 
Budnar 42, str. 224. 
Burda 16, str. 105. 
Burger 18, str. 113. , 
Canjko 51, str. 263.. 
Cerar Josip 37, str. 197. 
Cerar Peter 63, str. 319. 
Cesar 38, str. 204. 
Cigoj Anton 22, str. 131. 
Cigoj Fran 28, str. 155. 
Cimerman 53, str. 271. 
Cirman 55, str. 283. 
Cizelj-Allesch 23, str. 135. 
Cof 6, str. 45. 
Inž.Cotič 42, str. 223. 
Cvar 20, str. 125. 
Czerny 18, str. 114. 
Campa 42, str. 223. 
Ceh Josip 33, str. 177. 
Ceh Karel 23, str. 135. 
Ceplak 53, str. 271. 
Cerček 42, str. 224. 
Cernie 8, str. 57. 
Cernivec 42, str. 224. 
Dr. Cešarek Albin 13, str. 92. 
Cešarek Fran 29, str. 160. 
Cešmiga 60, str. 307; 70, str. 347. 
Cevna 22, str. 131; 36, str. 194; 

60, str. 307. 
Conč 12, str. 89. 
Črnagoj 16, str. 105. 
Cucek 17, str. 109. 
Čuden 13, str. 93. 
Cuk 42, str. 224. 
Cuš Fran (višji poštni kontrolor) 

6, str. 45. 
Cuš Fran (davčni upravitelj) 53, 

str. 271. 
Damjan 53, str. 271; 63, str. 319. 
Debelak Alfonz 53, str. 271. 
Dr. Debelak Janko 10, str. 71. 
Debevc 45, str. 237. 
Dekleva Maks 16, str. 105. 
Dekleva Rudolf 63, str. 319. 
Dekleva Vladimir 17, str. 109. 
Delhunia 63, str. 819. 
Demšar Fran 65, str. 327. 
Demšar Ivan (višji davčji upra

vitelj) 53, str. 271. 
Demšar Ivan (višji živinozdrav-

nik) 53, etr. 272. ' 
Derad 23, str. 135. 
Dr.Derč 4, str. 35. 
Dereani Dominik 36, str. 194; 38, 

str. 203. 
Dereani Jakob 23, str. 135; 37. 

str. 197. 
Detela 4, str. 35. 
Detiček 4, str. 35. 
Dežela 70, str. 847. 
Dietz 6, str. 45. 
Dimnik 48, str. 251. 
Djordjević 17, str. 109. 
Dr.Dobida 66, str. 331. 
Dobnik Bogomir 23, str. 135. 
Dobnik Roman 12, str. 89. 
Dobnik Štefan 58, str. 299. 
Dobrave 53, str. 271. 
Dobršek 29, str. 159. 
Dokler 42, str. 223. 
Dolenc Anton 63, str. 319. 
Dolenc Ignacij 38, str. 204. 
Dolinšek 12, str. 89. 
Doljak 23, str. 135. 
Domanjko 6, str. 45. 
Domicelj 20, str. 123. 
Drašler 42, str. 223. 
Drvenik 53, str. 271. 
Držaj 63, str. 319. 
Dular Albin 31, etr. 169. 
Dular Lojze 60, str. 307. 
Durini 70, str. 347. 
Dvoršek 53, str. 271. 
Eisner 60, str. 307. 
Ercigoj 23, str. 135. 
Erjavec 16. str. 105. 
Dr.Errath 70, str. 347. 
Eržen Fran (carinik) 23, str. 135. 

Eržen Fran (višji komisar finanč
ne straže) 17, str. 109. 

Eržen Josip 53, str. 271. 
Fajdiga 16, str. 105. 
Fajfar 23, str. 135. 
Fajgelj 6, str. 45. 
Fajt 53, str. 271. 
Falkner 53, str. 271. 
Faninger 42, str. 223. 
Farkaš 13, str. 92. 
Ferenc 42, str. 224. 
Ferenčak 42, str. 223. 
Dr. Ferjančič 6, str. 46. 
Ferlinc 53, str. 271. 
Fine 20, str. 123. 
Finderle 53, str. 271. 
Finžgar 37, str. 197. 
Fischer Fran 48, str. 251. 
Fischer Ivan 53, str. 272. 
Fischer Karel 42, str. 224. 
Dr.Fišer 35, str. 188. 
Dr.Flego 2, str. 25. 
Flis 65, str. 327. 
Florjančič 29, str. 159. 
Flux 42, str. 223. 
Fon 31, str. 169. 
Frandolič 70, str. 347. 
Frank Drago 42, str. 224. 
Frank Josip 45, str. 237. 
Franke 17, str. 109. 
Dr. Frankenberger 60, str. 307. 
Fras 42, str. 224. 
Fritz 63, str. 319. 
Frost 60, str. 307. 
Fürst 42, str. 224. 
Furlanis 22, str. 131. 
Gabron 53, str. 271. 
Gabrščik 63, str. 319. 
Gabršek 18/str. 113. 
Dr. Gaj 49, str. 255. 
Gajić 53, str. 271. 
Ga'jšek 42, str. 223. 
Gangl 1, str. 19. 
pl. Garzarolli 16, str. 105. 

Gerčko 63, str. 319. 
Germovšek 53, str. 271. 
Geržinič Alojzij 18, str. 114. 
Geržinič Peter 81, str. 169. 
Gliha 63, str. 319. 
Gnidovec 18, str. 113. 
GnuB 37, str. 199. 
Gogola 17, str. 109. 
Golia Gustav 6, str. 46. 
Golia Pavel 12, str. 88. 
Golja 53, str. 271. 
Goljar 13, str. 92. 
Dr. Goljevšček 2, str. 26. 
Golob 6, str. 45. 
Goltes 38, str. 204. 
Gombač 48, str. 229. 
Gorišek 53, str. 271. 
Gorjup Fran 9, str. 68. 
Gorjup Ivan 53, str. 271. 
Gostiša Anton 42, str. 224. 
Gostiša Fran 53, str. 271. 
Gostiša Viktor 18, str. 113. 
Dr. marki Gozani 65, str. 327. 
Grabnar 22, str. 131. 
Gra.fenauer 42, str. 223. 
Grah 53, str. 271. 
Grasselli 17, str. 111. 
Gregore 53, str. 271. 
Gregorio Alojzij 6, str. 45. 
Dr. Gregorio Viktor 29, etr. 160. 
Grejan 42, str. 223. 
Gril 37, str. 198. 
Grill 42, str. 224. 
Grobelnik 42, str. 223. 
Grom 6, str. 45. 
Gros 31, str. 169. 
Gruber 18, str. 113. 
Gruden 18, str. 114. 
Gruttschreiber 53, str. 271. 
Guzelj 29, str. 159. 
Gvajc 13, str. 93. 
Habe 18, str. 114. 
Habermuth 56, str. 289. 
Habjan 42, str. 223. 
Dr. Hadži 30, str. 163. 
Haller 53, Btr.271. 
Hartman 60, str. 307. 
Hauffen 27, str. 153. 
Dr. Hauptman 60, str. 307. 
Herg 6, str. 45. 
Herkov 18, str. 113. 
Dr. Hočevar Janko 6, str. 45. 
Hočevar Jernej 63, str. 319. 
Hofmann 20, str. 123. 
Hohnjec 17, 8tr.l09. 
Hoischer 38, str. 204. 
Dr. Hollegha 13, str. 92. 
Dr.Hrašovec 25, str. 146. 
Hren 37, str. 198. 
Hribernik 35, str. 188. 
Hrovat 6, str. 45. 
Hrovatin 60, str. 307. 
HruSka 63, Btr.271. 
Hubad 17, str. 109. 
Hude 42, str. 223. 
Hudina 23, str. 135. 
Humar 42, str. 223. 
Humek 37, str. 198. 
Hutter 42, str. 224. 
Ilovar 18, str. 113. 
Intihar 20, str. 125. 
Irgolič 6, str. 45. 
Ivačič 42, str. 224. 
Ivanović 12, str. 83. 
Iveša 6, str. 45. 
Jakac 17, str. 109. 
Jaki 22, str. 181; 36, str. 194. 

187, 

Jaklič 40, str. 215. 
Jamnik 57, str. 296. 
Dr. Jan 48, str. 263. 
Janeš 53, Btr.271. 
Janežič Josip 70, str. 847. 
Janežič Vinko 6, str. 45. 
Jarc Alojzij 22, etr.131. 
Jare Ivan 42, str. 228. 
Jazbec 63, str. 319. 
Jelene 37, str. 198. 
Jenčič 65, str. 327. 
Jenko 63. etr. 319. 
Jerala 60, str. 307. 
Jeran 36, str. 195; 57, str. 296. 
Jerae 13, str. 93. 
Jereb 18, str. 113. 
Jerže 63, str. 271. 
Dr. Jesenko 60, etr. 307. 
Joseck 29, str. 159. 
Jovanović 8, str. 58. 
Inž. Jug Avgust 34. str. 182. 
Jug Ivan 45, str. 237. 
Juh 42, etr. 224. 
Junz 6, str. 45. 
Jurak 53, str. 271. 
Jurca 31, str. 169; 36, str. 184. 
Jurčič 44, str. 233. 
Jurgelc 63, Btr.319. 
Jurkovič 23, str. 135. 
Jurman 8, str. 58. 
Juršič 42, Btr.223. 
Juvanc 18, str. 114. 
Juvaneo 13, str. 92. 
Kabaj 16, str. 106. 
Kafol 6, str. 46. 
Kajzel 6, str. 45. 
Kambič 63, str. 319. 
Dr. Kandare 17, str. 112. 
Karba 42, str. 223. 
Kamer 53, str. 271. 
Dr.Kartin 65, str. 327. 
Katic 70, str. 347. 
Katic 29, str. 159. 
Kattauer 6, str. 45; 35, str 
Kavec 18, str. 113. 
Kavčnik 6, str. 45. 
Kenda 13, str. 92. 
Kenk 13, str. 92. 
Keržan 9, str. 68. 
Kette 9, Btr.68. 
Keuschnigg 6, str. 46; 46, str. 287, 
Kiauta 42, str. 224. 
Kladnik 22, str. 131. 
Klemenčič Anton 29, str. 159. 
Klemenčič Josip (višji kontrolor 

poštne hranilnice) 2, str. 21. 
Klemenčič Josip (davčni asistent) 

53, str.271. 
Klemenčič Anton 42, str. 223. 
Klimek 23, str. 135; 27, str. iSL 
Klobčič 9, str. 68. 
Klobučar 28, etr. 136. 
Klopci č Fran 38, str, 204. 
Klopčič Ignacij 42, str. 224. 
Knafeljc Friderik 38, str. 204. 
Knafeljc Leon 33, str. 177. 
Knaflič 53, str.271. 
Knežević 22, str. 131. 
Knoll 42, str. 224. 
Kobal 63, str. 319. 
Kocijančič 12, str. 89. 
König 63, str. 319. 
Kogoj 6, str. 45. 
Kogovšek 60, Btr.307. 
Kojc 29, Btr.159. 
Kokalj Fran 20, str. 123. 
Kokalj Kristina 63, str. 81». 
Kolar 23, str. 135; 58, str. 299. 
Inž.Kolarič 6, etr. 45. 
Kolarski 6, Btr. 45. 
Kolenec 34, str. 182. 
Kolina 42, str. 223. 
Koller 53, str. 271. 
Kolšek 13, str. 92.-
Komac 31, str. 169. 
Koman 42, str. 223. 
Komar 13, str. 92. ' 
Dr. Konšek 70, str. 347. 
Konte 23, str. 136. 
Kopač 42, str. 224. 
Kopic 42, str. 223. 
Koritnik 53, str.271. 
Korošak 42, str. 224. 
Dr. Korun 18, Btr. 113. 
Dr. Kos Fran 18, str. 114. 
KOBV Stanko 35, Btr. 188. 
Ковет 6, etr. 45. 
Kosi 17, str. 109. 
Koščak 42, str. 224. 
Košir 23, str. 135. 
Dr. Kotnik 31, str. 169. 
Kovač 70, Btr. 347. 
Kovačevič 42, str. 224. < 
Kovačič 12, str. 89. 
Kragelj 36, str. 194, , 
Dr. Krajec 60, str. 307. 
Krajšek 45, str. 237. 
Kraker 23, etr. 135. 
Kramar 53, str.271. • 6 
Kramberger Alfred 23, str. 185, 
Kramberger Juri 63, etr. 819. 
Kramer Anton 42, Btr. 224. 
Kramer Ivan 29, str. 169. 
Kranje Ivan (računski «гпавш), 

18, str. 113. . • 
Kranje Ivan (višji оасш) 

str. 169. 
Kranjec Emil 22, str. 181. 
Kraševec 17, Btr. 109. 
Kraup 16, etr.IOL 
Kravcar 70, str. 847. 
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Dr.Krevl 66, str. 388. 
KriStof 18, str. 113. 
Križaj 8, etr.58. 
Križan 63, 8tr.271. 
Križman 22, str. 131. 
Križnic 85, str. 188. 
Dr. Krmpotić 15, str. 101. 
Krulej 23, str. 135. 
Kržišnik 38, str. 204. 
Kryl 42, str. 223. 
Dr. Kuhar 8, str. 60. 
Dr. Kuhelj 8, str. 30. 
Kulterer 33, str. 177. 
Kumér Karel 23, str. 135. 
Kumer Matevž 23, str. 135. 
Kump Aleksander 45, str. 237. 
Kump Rudolf 53, str. 271; 63, 

str. 319. 
Kuno Dragorad 29, 6tr. 160. 
Kune Dragotin 15, str. 101. 
Kune Josip 12, str. 18; S3, str. 177. 
Kupec 38, str. 204. 
KuBtrin 63, str. 319. 
Dr.Kusy 33, str. 177. 
Kušar 53, str. 271. 
KuStrin 42, str. 223. 
Lajovio 17, str. 109. 
Dr. Lamut 6, str. 45. 
Laninšek 10, str. 71. 
Lapajnar 42, str. 224. 
Lapajne Fran 6, str. 45. 
Lapajne Stanko 4, str. 35. 
Lasič 6, str. 46. 
Dr. Lažič Ferdo 35, str. 189. 
Lasi« Josip 42, str. 223. 
Inž. Lavrenčič Ernest 10, str. 71. 
Lavrenčič Ivan 21, str. 129. 
Lavrič Fran 45, str. 237. 
Lavrič Ivan 29, str. 159. 
Lazar 58, str. 271. 
Lazarini 60, str. 307. 
Laznik Ivan 13, str. 92. 
Dr.Laznik Karel 66, str. 334. 
Dr. Ledenik 6, str. 45. 
Lednik 38. str. 204. 
Lenarčič Fran 31, str. 169. 
Lenarčič Ivan 23, str. 135. 
Lenasei 6, str. 45. 
Lesjak 29, str. 159. 
Leskovic 31, str. 169. 
Leskovšek 6, str. 45. 
Levanič 54, str. 280, 
Levait-53, str. 271. 
Levstek 63, str. 319. 
Ličar Ciril 29, str. 159. 
Ličar Karel 16, str. 105. 
Lilek 18, str. 113; 29, str. 159. 
LUleg 42, str. 224. 
Ljubibratié 22, str. 131; 44, str. 

233. 
Ljubic 18, str. 114. 
Logar Fran 1, str. 19. 
Dr. Logar Fran 35, str. 188. 
Logar Miroslav 20, str. 125. 
Lorber 53, str. 271. 
Loschdorfer 42, str. 224. 
Lotrič Hinko 51, str. 263. 
Dr. Lotrič Lenart 6, str. 45. 
Lovrenčič 23, str. 135; 31, str. 169. 
Lukesch 45, str. 237. 
Lulik 4, str. 35. 
Dr. Lunjak 6, str. 45. 
Lušin 13, str. 93. 
Luštrek 22, str. 131.' 
Madronič 53, str. 271. 
Magolič Josip 8, str. 57. 
Magolič Srečko 18, str. 113. 
Mahnič 1, str. 19. 
Mahorčič 42, str. 224. 
Majcen 18, str. 113. 
Mak Anton 63, str. 319. 
Mak Ivan 13, str. 92. 
Mak Mihael 38, str. 204. 
Mak Valentin 38, str. 204. 
Maksimov 60, str. 307. 
Malešič 20, str. 125. 
Malinger 53, str. 271. 
Malus 12, str. 88. 

Dr. Maraž 18, str. 114; 36, str. 194. 
Marčič 42, str. 224. 
Marine 53, str. 271. 
Marinko 20, str. 125. 
Markelj 23, str. 135. 
Maroh 23, str. 135. 
Masič 38, str. 203; 70, str. 347. 
Mastnak Avguštin 42, str. 223. 
Mastnak Leooold 38, str. 204. 
Matičič 18, str. 113. 
Matiiašič 70, str. 347. 
Matjan 29, str. 159. 
Dr. Matiažič Mavricij 54, str.280. 
Matjašič Miroslav 8, str. 58. 
Matko 37, str. 199. 
Matunović 22, str. 131. 
Mayer Anton 23, str. 135. 
Maver Karel 53, str. 271. 
Maver Valerijan 23, str. 135. 
Meden 29, str. 159. 
Medvešček 42, str. 224. 
Meglic Fran 31, str. 169. 
Meglic Otmar 29, str. 159. 
Megušar 18, str. 113. 
Mencinger Anton 17, str. 111. , 
Mencinger Fran 23, str. 136. ' 
Mcrčun 53, str. 271. 
Mervar 42, str. 224. 
Meško 45, str. 237. 
Mezek 23, str. 135. 
Meznarič 42, str. 224. 
Mihailović 23, str. 135. 
Dr. Mihajlović-Bubnov 6, str. 45. 

Mihelin 42, str. 224. 
Miklavčič Jania 87, str. 199. 
Miklavčič Lovro 13, str. 91. 
Mikuletič 42, str. 224. 
Mikuž 37, str. 197. 
Milojković 17, str. 109. i 
Minatti 13, str. 93. 
Mimik 6, str. 45. 
Mišica 42, str. 224. 
Mišić t 10, str. 71. 
Mitrovič 12, str. 83. 
Mladič 18, str. 113. 
Mlakar Fran 21, str. 129; 27, str. 

151. 
Mlakar Karel 23, str. 135. 
Mlakar Martin 23, str. 135. 
Dr. Mlekuš 18, str. 114. 
Mlinar 15, str. 101. 
Močivnik 38, str.. 204. 
Močnik Josip 17, str. 111. 
Močnik Matija 18, str. 114. 
Modic 33, str. 177. 
Mohorič 23, str. 135. 
Meric 20, str. 125. 
Mosetič 42, str. 224. 
Dr. Mravlag 19, str. 122. 
Mravljak 36. str. 195. 
Mrevlje 88, str. 204. 
Muhič 13, str. 92. 
Dr. Munih 28, str. 155. 
Musec 18, str. 114. 
Nachtigall 70, str. 347. 
Naglic Blaž 36, str. 194. 
Naglic Fran 42, str. 224. 
Najdič 9, str. 68. 
Nardin 13, str. 91. 
Natek 29, str. 159. 
Nečemer 13, str. 92. 
Nemec Roman 42, str. 223. 
Nemec Viktor 42, str. 224. 
Nepomucki 23, str. 135. 
Dr.Novačan 53, str. 271. 
Dr. Novak Fran 29, str. 160. 
Novak Fran 63, str. 319. 
Dr. Novak Janže 33, str. 177. 
Novak Karel 42, str. 224. 
Novaković 22, str. 131. 
Novljan 42, str. 224. 
Novotny 6, str. 45. 
Obed 45, str. 237. 
pl. Obereigner 56, str. 289. 
Obersnu 8, str. 57- 53, str. 271. 
Obradović 22, str. 131. 
Ogorelec 2, str. 21. 
Dr.Ogrin 70, str. 347. 
Ogrizek Adolf 29, str. 159. . 
Ogrizek Longina 38, str. 204. 
Olifčič 23, str. 135. 
Olip 53, str. 271. 
Oljšak 42, str. 224. 
Oražem 22, str. 131. 
Ošina Alojzij 53, str. 271. 
Ošina Josip 12, str. 89. 
Otruba 60, str. 307. 
Inž. Pahor 6, str. 46. 
Paj 45, str. 237. 
Pajič 6, str. 45. 
Palouz 42, str. 224. 
Pann 42, str. 224. 
Pantić 23, str. 135. 
Paternoster 17, str. 109. 
Paulin 2, str. 21. 
Pavčič 60, str. 307. 
Dr. Pavlic Fran 10, str. 71. 
Pavlic Martin 23, str. 135. 
Pavliček 42, str. 224. 
Dr. Pavlin 29, str. 160. 
Peckaj 53, str. 271; 63, str. 319. 
Pečlin 45, str. 237. 
Pečnik Anton 63, str. 319. 
Dr. Pečnik Karel 29, str. 160. 
Inž. Pehani Igo 60, str. 307. 
Pehani Leopold 18, str. 113. 
Pehani Rudolf 53, str. 271. 
Peitler 22, str. 131. 
Pelko 42, str. 223. 
Pen 42, str. 223. 
Pengal 20, str. 125. 
Dr. Penko 19, str. 120; 39, str. 177. 
Dr. Peric 12, str. 89. 
Perko Anton 6, str. 45. 
Perko Ivan 6, str. 45. 
Pertot Krist ian 13, str. 93. 
Pertot Mihael 60, str. 307. 
Peštaj 38, str. 204. 
Petek Anton 53, str. 271. 
Petek Fran 6, str. 45. 
Dr. Petek Fran 70, str. 347. 
Petelin 25, str. 144. 
Dr.Peterlin 43, str. 229. 
Peternel Andrej 22, str. 131. 
Peternel Henrik 18, str. 114. 
Peternel Karel 18, str. 113. 
Petkovič 22, str. 131. 
Petrič Josip 6, str. 45. 
Petrič Maks 28. str. 155. 
Pevec 23, str. 135. 
Pezdič 6, str. 45. 
Pfeifer 60, str. 307. 
Pichler 53, str. 271. 
Pintar Josip 23, str. 135. 
Pintar Pavel 23, str. 135. 
Pinter 35, str. 188. 
Pipa 23, str. 135. 
Dr. Pipenbacher 36, str. 195. 
Pire Fran • 6, str. 45. 
Pire Gustav 65, str. 327. 
Pire Josip 18, str. 114. 
Dr. Pire Matija 16. str. 105. 
Pirkmaier 53, str. 271. 
Dr. Pirnat Ferdo 67, str. 342. 

Pirnat Mohor 22, str. 131. 
Pišek 35, str. 188. 
Dr. Pitamic 22, str. 131; 33, 

str. 177. 
Planinšek 23, str. 135. 
Pleničar 36, str. 194. 
Pleskovič 63, str. 319. 
Plevnik 13, str. 93. 
Podboj Fran (vladni svetnik) 17, 

str. 111. 
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cial) 42, str. 223. 
Podboj Mara 63, str. 819. 
Podgornik Blaž 9, etr. 68. 
Podgornik Ivan 29, str. 159. 
Podgoršek 42, str. 223. 
Podkrajšek 53, str. 271. 
Podlesnik Jakob 17, str. 109. 
Dr. Podlesnik Mihael 70, str 347. 
Pogorelec 17, str. 109. 
Polak Irma 53, str. 271. 
Polak Josip 6, str. 45. 
Poletti-Kopešič 9, str. 68. 
Dr. Polic 8, str. 58. 
Pop-Tošić 23, str. 135. 
Popovič 29, str. 160. 
Porekar 8, str. 57. 
Porenta 18, str. 114. 
Poterò 38, 8tr.204. 
Potočnik Leon 27, str. 151. 
Dr. Potočnik Matej 20, str. 123. 
Potočnik Mijo 42, str. 223. 
Potrato 31, str. 169. 
Prah 65, str. 327. 
Predika 6, str. 45. 
Predikaka 42, str. 223. 
Preinfalk 6, str. 45. 
Premrl 17, str. 109. 
Presečnik 10, str. 72. 
Pretnar 53, str. 271. 
Preželj 42, str. 224. 
Prime 53, str. 271; 63, str. 319. 
Primosch 63, str. 319. 
Prinčić 18, str. 113. 
Proft 37, str. 198. 
Pšeničnik 6, str. 45; 49, str. 255. 
Pučelik 6, str. 45. 
Pupie 42, str. 224. 
Radej Anton 13, str. 92. 
Radej Martin 23, str. 135. 
Radi 38, str. 204. 
Rajar 6, str. 45. 
Dr.Ra.jh 38, str. 208. 
Rakovec 45, str. 237. 
Dr. Rakun 34, str. 186. 
Rakuš 42, str. 224. 
Rakušček 4, str. 35. 
Ramor 63, str. 319. 
Rane 29, str. 159. 
Dr. Rapotec 10, str. 71. 
Rauter 33, str. 177. 
Dr. Ravnihar Roman 15, str. 101. 
Dr. Ravnihar Vladimir 17, str. 109. 
Dr. Ravnik 33. str. 177. 
Ravnikar 29, str. 159. 
Rebek 34, str. 182; 53, str. 272. 
Rechberger 23. str. 135. 
Reher 58, str. 271. 
Dr. Reichmann 1, str. 19. 
Rejec 23, str. 135. 
Rekar 27, str. 153. 
Rendla 53, str. 271. 
Resnik 53, sir. 271. 
Rešaver 18 str. 113. 
Ribič Alfonz 53, str. 271. 
Ribič Anton 53, str. 271. 
Ribnikar lf, str. 101. 
Rihar 34, str. 182: 53, str. 272. 
Ri'avec Anton 38, str. 204. 
Rijavec Jonp 33, str. 177. 
Robida 42. tli. 224. 
Kom 42. str. 224. 
Roi? 16, str.,105. 
Roštan 18. str 113. 
Roc 53, str. 271. 
Rotar 18. sir. 113. 
Rotter 42, str. 223. 
Rozm.-ir. ' ;2. str 223. 
R.iŽa; 63, str. 319. 
Rožič 42, str. 223. 
Rudež 22, str. 131. 
Rukavina 12, str. 88; 17, str. 109. 
Rupnik Ivan 42, str. 224. 
Rupnik Valentin 42, str. 223. 
Dr. Ruprecht- 12, str. 88. 
Rus Ignacij 22, str. 131. 
Rus Ivan (poštni računski oficial) 

8, str. 57. 
Rus Ivan (kniigovodja narodne

ga gledališča) 51, str. 263. 
Sadar 63, str. 319. 
SaVjvec 8, str. 57. 
Salomon 42, str. 224. 
Samide 31, str. 169. 
Sattler 42, str. 224. 
Sauran 29, str. 159. 
Savin Risto 28, str. 155. 
Sbrizai 42, str. 223. 
Sohaecr 63, str. 319. 
Schenk 23, str. 135. 
Dr. Schiffrer Anton 53. str. 272. 
Schiffrer Fran 13. str. 93. 
Schmidt 42, str. 223. 
Schneider 22, str. 131. 
Schott 18, str. 114. 
Schumi 18, str. 113. 
Schwarz Ivan 53. str. 271. 
Schwarz Mihael 53, str. 271. 
Sshweigcr Fran 63, str. 319. 
Schweiger Josip 1, str. 19. 
Sedlar 15, str. 101. 

Selan 60, str. 307. 
Seiko 42, str. 223. 
Dr. Senekovič Ivan 18, str. 114. 
Senekovič Miroslav 27, str. 158; 

35, str. 188. 
Seničar 70, str. 347. 
Sertič 17, str. 109. 
Sever 53, str. 271. 
Inž.Sevnik 27, str. 153. 
Sikošek Anton 42, str. 223. 
Sikošek Josip 23, str. 135. 
Simončič 45, str. 237. 
Sirnik 29, str. 159. 
Dr. Skabernè 16, etr. 105. 
Skala 23, str. 135. 
Skalar 29, str. 159. 
Skale 38, str. 204. 
Skok 42, str. 224. 
Dr.Skrilecz 1, str. 19. | 

Skvarča 42, str. 224. 
Slaček 38, str. 204. 
Slamič 8, str. 57. 
Slanovec 3, str. 29. 
Slavic 22, str. 131. 
Sluga 12, str. 89. 
Smodič 23, str. 135. 
Spasić 23, 8tr.l35. 
Dr. Spiller-Muv8 42, str. 223. 
Sporn 18, str. 113. 
Stanič 53, str. 271. 
Dr. Stare 27, etr. 151; 60, str. 307. 
Stegnar 42, str. 224. 
Steindl 23, str. 135. 
Stekar 23, str. 135. 
Dr. Stepančič 31, str. 169. 
Stepič 53, str. 271. 
Dr. Steska 17, str. 111. 
Stibilj 63, str. 319. 
Stine 38, str. 204. 
Stolfa 53, str. 271. 
Stopar 13, str. 92. 
Straka 17, str. 109. 
Strehovc 42, str. 224. 
Strgar 22, str. 131. 
Dr. Strnad 29, str. 160. 
Stroj 38, str. 204. 
Stropnik 12, str. 89. 
Stuhec 23, str. 135; 44, str. 283. 
Stupar 60, str. 307. 
Suša 19, str. 120. 
Svetek 17, str. 111. 
Svetina 29, str. 160. 
Svoboda 6, str. 45. 
Sajina 23, str. 135. 
Saka 63, str. 319. 
Šalehar 23, str. 135. 
Dr.Sašel 1, str. 19. 
Dr. Šavnik 17, str. 109. 
Šega 31, str. 169. 
Šek 53, str. 271. 
Šel 53, str. 271. 
Sem rov Fran 29. str. 159. 
Šemrov Ivan 6. str. 46; 42, str. 223. 
Šerbela 28, str. 204. 
Šetina Fran 13, str. 93. 
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Šilec 42, str. 223. 
Šinkovec Ivan 42 -....223. 
Šinkovec Viktor 63, str. 819. 
Sirca 18, str. 113. 
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Šiško 6, str. 45. 
Š^erlavaj 42, str. 223. 
Šlibar 23, str. 135. 
Šmid 63, str. 319. 
Dr. Šobaiič 13. str. 92. 
Špec 45, str. 237. 
Štamcar 23, str. 135. 
Štebi-PIeško 15, str. 101. 
Dr. štefančič 70, str. 347. 
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Štibler 65. str. 327. 
Štimec 38, str. 204. 
Štor 12, st.r. 89. 
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Šturm 18, str. 113. 
Šuklie 38, str. 204. 
Inž. Šulgai 45, str. 237. 
Šuma 20. str. 123. 
Dr. Šuman 8, str. 58. 
Šumer 31, str. 169. 
Siiseli 53. str. 271. 
Švasrlič 23, str. 135. 
Švigelj 36, str. 194. 
Tance 13, str. 93. 
Tavčar Aloizii 16. str. 105. 
Dr. Tavčar Ivan 29, str. 159. 
Tavzes 23, str. 135.,. 
Tersteniak 42. str. 223. 
Tičar 53, str. 271. 
Tiearl 13, str. 93. 
Tiller 42 str. 224. 
Tomažič 6. str. 45. 
Tomineo 17, str. 109. 
Tomšič Božirlar 18, str. 113. 
Tomšič Emil 22, str. 131. 
Tomšič Josip 34. str. 182. 
Tomšič Mirko 13. str. 93. 
Toplak 42, str. 223, 
Tonlikar 18, str. 114. 
Torkar 45, str. 237. 
Tramnuž 42, str. 223. 
Trenel 53. str. 271. 
Tromsr 42, str. 224. 
Trošt 13. str. 92. 
Trtnik 53, str. 271. 
Dr. Tschebull 52, str. 270. 
Turk Hugon 53. str. 272. 
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Turk Josip 42. str. 224. 
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Dr. Ujčić 30, str. 163. 
Ukušič 6, str. 45. 
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Uršičić 22, str. 131. 
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Vardjan 53, str. 271. 
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Vavrok 22, str. 131. 
Vedlin 53, str. 271. 
Velepič 8, etr. 58. 
Velikonja 13, str. 92. 
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Vodlak 53, str. 271. 
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Volk 45, str. 237. 
Vollouscheg 37, str. 198. 
Vouk 53, str. 271. 
Vovk 42, str. 223. 
Vračko 18, str. 114. 
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Vrečko 6, str. 45. 
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Vrtel 13, str. 93. 
Vrtovec 29, str. 159. 
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Natisnila in založila Delniška tiskarna, d d. v Ljubljani. 
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Abecedno kazalo zakonov, kraljevskih uredb, naredb, 
pravilnikov, važnejših razglasov in objav, 

priobčenih v Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 1. julija 1921. do 
vštetega dne 31. decembra 1921. (Št. 72 do 154.) 
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Stvarno kazalo. 
{Ležeče številke pomenijo zakone, 
kraljevske uredbe, naredbe in pra

vilnike.) 
Agitacija, komunistična, zoper 

vojsko. 93, str. 461. 
Agrarna reforma; nadziratelji ko

lonij. 281: 108, str. 552. 
Agrarne združbe in agrarni od

bori so prosti pristojbin za vlo
ge in dopise. 81, str. 395. 

Agrarni odbori, občinski, v Slo
veniji so razpuščeni. 113, str. 
578. 

Akademiji, državni pomorski, v 
Dubrovniku in Kotoru; uredba, 
s katero se ondotni prejšnji 
navtični soli pretvarjata v dr
žavni pomorski akademiji. 216; 
80, str. 392. 

Amerika: 
kje se morajo javili oni, ki po

tujejo tja 130, str. 664; 
novi zakon o priseljevanju v 

Združene Irčave 81, str. 395 
— 115, str. bG7; 

postopek za dediščine in druge 
prejemke iz Amerike 139, stri 
725; 

poizvedovanje za pogrešanimi 
rojaki v Ameriki 116. str. 
590. 

Atentat na prestolonaslednika Ale
ksandra. 77, str. 379. 

Avstrijska republika; trgovinska 
pogodba z njo 88, str. 431 ; 
Ï17, str. 593; 335; 144, str. 745. 

Avstrijski častniki, bivši; izvoz 
njih selitvenih stvari. 97, str. 
482. 

Avstrijski urzavijaui; taksa za vi-
diranje njih potnih listov. 103, 
str. 518. 

Avstrijsko blago; povračilo raz
like med maksimalno in mini
malno tarifo. 347; 151, str. 773. 

Avstro-ogrska banka; nje likvida
cija. 235; 88, str. 432. — 288; 
112, str. 567. 

Avtomobili, tovorni; vožnja z nji
mi po deželni cesti prve vrste 
od Ribnice do Dolenje vasi in 
pa deželni cesti druge vrste od 
Dolenje vasi preko Grčaric do 
Gotenice ,je prepovedana. 110, 
str. 560. 

Avtoreferat pri oddelku za javna 
dela v Ljubljani je ukinjen. 128, 
str. 655. 

Avtorizacije, inženjerske; taksa 
zanje. 79, str. 390. 

„Az Est"; ta list je v naši drža
vi zopet dovoljen. 145, str. 749. 

Babiška praksa; zakon o pravici 
za njeno izvrševanje. 354; 154, 
str. 794. 

Banke; opozorilo glede valut in 
deviz. 130, str. 663. • 

' Banke, pooblaščene za poslovanje 
z devizami in valutami. 124, 
str. 627. 

Bankovci: 
češkoslovaški, po 5000 kron; 

, (zamenjevanje) 80, str. 394; 
dinarski, odnosno dinarsko-

kronski (prepoved njih izna-
šama) 248,- & str. 461; 

Narodne banke (njih sprejema
nje pri državnih blagajnah) 
152. str. 779. * i ' 

Bataljonski srezi; njih uradni na
slov. 110, str. 559. 

Bednje; ta vas je priklopi jena k 
davčni upravi v Prekmurju. 144 
str. 747. 

Beričevo; priklopitev k davčnemu 
okraju in davčnemu okrajnemu 
oblastvu v Ljubljani (okolica), 
glede zemljarinskega katastra 
pa k zemljemerskemu okraju v 
Ljubljani I. 139, str. 727. 

Blagajne: 
centralne carinske (pravilnik o 

njih ureditvi in njih ustano
vitev) 351; 153, str. 785. — 
352; 153, str. 788; 

državne (sprejemanje bankovcev 
Narodne banke) 152, str. 779. 

Blago: 
ki prihaja iz avstrijske republi

ke (povračilo razlike med 
maksimalno in minimalno ta
rifo) 347; 151, str. 773; 

1 ki prihaja iz Nemčije (uredba 
i o ukinitvi uredbe o plačeva

nju za to blago) 199; 75, 
str. 369; 

ki ga ni v naši državi ali ki 
ga ni v zadostni količini (po
trdila o tem) 152, str. 779; 

leseno (železniška tarifa) 154, 
str. 797. 

Bolezen; uredba o ureditvi zava
rovanje delavcev zoper njo. 329; 
138, str. 709. .. 

Bolezni, ki izključujejo od učitelj
skega stanu. 276; 106, str. 543. 

Bolgarski državljani ; vidiranje 
njih potnih listov. 136, str. 702. 

Bolnica, trboveljska občinska; 
dnevna oskrbnina. 144, str. 748. 

Boni, 6%ni državni; njih izplače
vanje in podaljševanje 129, 
str. 658. 

Brdski davčni okraj; izpremembe 
v njem. 139, s!r. 727. 

Brezobreslno posojilo dobrovolj
cem; pravilnik za izvrševanje 
člena 11. uredbe. z dne 18. de
cembra 1919. 271; 105, str. 540. 

Brezvestna spekulacija: 
uredba o nje pobijanju 253; 97, 

str. 479. - 273; 106, str. 543; 
pristojbine, ki se pobirajo za 

preiskovanje in sojenje dejanj 
po uredbi o nje pobijanju 97, 
str. 481; 

uredba glede vzdrževanja so
dišč za pobijanje brezvestne 
spekulacije 309; 122, str. 619; 

razpis sodiščem za nje pobija
nje 318; 129, str. 657; 

sodišča za nje pobijanje so uki
njena 318; 129, str. 657. 

B*: -žic; mostnina «a ;avskem mo
stu. 132, str. 670. — 154, 
str. 798. 

Brivci, frizerji in lasničarji; usta
novitev pokrajinske strokovne 
zadruge. 338; 146, str. 753. 

Carina, izvozna: 
na koks v prahu (ukinitev) 90, 

str. 450 ;-^ 
na zaklana teleta, če se izvaža

jo ne iz kože dejana 132, 
str. 669. 

Carina, uvozna: 
pobiranje nadavka 328; 137, 

str. 707. — 343; 149, str. 765; 
na suhe ribe 115, str. 587. 

Carinarnice: 
v Borovnici 81, str. 395; 
v Cerknici 81, str. 395; 
v Dravogradu 77, str. 379; 
v Hotedršici 81, str. 395; 
v Kozaršah 81, str. 395; 
na Otoku 81, str. 395; 
na Prevaljah 81, str. 395; 
na Rakeku 81, str. 395; 
v Srdici 126, str. 635. 

Carinarnice: uradne ure pri njih. 

122, str. 619. 
Carinarnice izvun starih mej kra

ljevine Srbije ne pobirajo ob
činske tehtarine. 152, str. 780. 

Carine, izvozne; zakon o njih. 
306; 122, str. 615. 

Carinska taksa za garancijska 
pisma, vrednostne papirje in 
jamstva ob kreditiranju carin
skih davščin. 141, str. 733. 

Carinska tarifa, splošna; glej: 
Splošna carinska tarifa. 

Carinske blagajne, centralne; pra
vilnik o njih ureditvi in njih 
ustanovitev. 351; 153, str. 785. 
— 352; 153 str. 788. 

Carinske davščine; carinske takse 
za garancijska pisma, vred
nostne papirje in jamstva ob 
njih kreditiranju. 141, str. 733. 

Carinske deklaracije; pojasnila 

f lede njih duplikatov in tripli-
atov. 122, str. 619. 

Carinski oddelki: 
na Kalcu 81. str. 395; 
v Leskovi dolini 81, str. 395; 
T Ložu 81 str. 395; 
v Planini 81, str. 395; 
v Rovtah 81 str. 395; 
v Sladki gon 134, str. 693; 
na Trati 81, str. 395. 

Carinski posredniki: 
pravilnik o njih 270; 105, 

str. 539; 
kavdja 122, ste 619. 

Carinski uradniki bivše Avstro-
Ogrske; pobiranje o%nega pri
spevka za uradniški fond. 90, 
str. 449. . 

Celiska državna cinkarna; pristoj
bina za komiüiisko preizkušanje 
zlata in srebr;:. 143, str. 741. 

Celjska mestna bčina; popravek 
glede kazensL.i določil v na
redbi o občinsl.i davščini na vo
zila. 231: 66. str. 419. 

Celjska pukovsk okružna koman
da; njen sedanji uradni naslov. 
110. str. 559. 

Cene: 
• za cigaretni papir 150, str. 771 ; 

za električno energijo (ustano
vitev razsodišča za razsojo 
sporov med elektrarnami m 
njih odjemalci o teh cenah) 
140, str. 711; ureditev cen 
zanjo ob bistveno izpremenje-
nih proizvajalnih stroških 
208; 78, st•-. 383. — 219; 80, 
str. 393; 

za nabavo • trojev, orodja v 
Nemčiji 1«. , str. 749; 

za plin in ek- irično energijo ob 
bistveno i> remenjenih proiz
vajalnih st' .ških 208; 78, str. 
383. — 2.1 ; 80, str. 393; 

za plin (us* ijovitev razsodišča 
.• za razsoj- \ sporov med pli

narnami Ì njih odjemalci o 
teh cenah ; 40, str. 731 ; 

za jobačne :elke 72, str. 356. 
Cenilnt komis *; imena njih pred

sednikov, o. T.tsno namestnikov. 
141, -?'r. 7 A 

Cenitve, codn(.(rita 1922.; čisti iz-
no.; % '•'phv.iiirati po obrestni 
meri •* У-.-&.\ str. 739. 

Centrala, devizna; polaganje. ino
zemske • valute njej na korist. 
211; 80, str. 391. 

Centrala za plačila v inozemstvu; 
likvidacija. 247; 93, str. 461. 

Centralne carinske blagajne; pra
vilnik o njih ureditvi in ustano
vitev. 351; 153, str. 785. — 
352; 153, str. 788. 

Cerknica; evidenčni urad zemlja
rinskega katastra je spojen z 
evidenčnim uradom zemljarin
skega katastra v-Logatcu. 141, 
str. 734. 

Cigaretni papir: 
cene 150, str. 771; 
monopolska taksa 149, str. 765. 

— 150, str. 771; 
uvozna prepoved 144, str. 746. 

Cigaretni tulci; uvozna prepoved. 
144, str. 746. 

Cinkarna, državna, v Celju; pri
stojbina za kenùjske preizkušnje 
zlata in srebra. 143, str. 741. 

Civilne obleke; njih izdaja vojnim 
ujetnikom. .88, str. 433. 

Cunje, sortirane; izvoz. 142, 
str. 738. 

Častniki, bivši avstrijski ; izvoz njih 
selitvenih stvari. 97, str. 482. 

Čaše za točenje alkoholnih pijač 
in mleka; tarifa o pobiranju 
taks in doplačil za njih pregled 
in žigosanje (preizkus). 357; 
154, str. 795. — 154 str. 798. 

Čekovni promet v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev ; ured
ba. 305; 121, str. 611. 

Češkoslovaški bankovci po 5000 
kron; njih zamenjavanie. 30 s 
str. 394. 

Cežana: 
olajšave pri uvozu embalaže in 

pri izvozu čežane 144, str. 745 ; 
žganje iz pokvarjene čežane 

136, str. 702. 
Cisti dobiček državne razredne 

loterije; popravki k pravilniku, 
kako je dajati podpore iz njega. 
97, str. 479. 

Cisti iznos pri sodnih cenitvah 
leta 1922. je kapitalizirati po 
obrestni meri 4 % . 142, str. 739. 

Čistina zlata in srebra; tarifa o 
pobiranju takse za njeno preiz
kušanje. 336; 145, str. 749. 

Člani, rodbinski, srbskega kraljev
skega doma; pravilnik zanje. 
280; 108, str. 551. 

Člani, začasni: 
iz Slovenije pri upravi za za

ščito industrijske svojine (njih 
imenovanje) 132, str. 669; 

trgovske in obrtniške zbornice v 
Ljubljani ; (njih imenovanje) 
113, str. 577. 

Čolni : 
lahki, za športno veslanje (opro

stitev od carinskih davščin) 
97, str. 481 ; 

motorni (taksa za strojnike, ki 
jih vodijo) 139, str. 727. 

Creva, nepredelana; izvoz. 132, 
str. 669. 

„Črna-Kaolin", d. d. v Ljubljani; 
ustanovitev te delniške družbe 
je dovoljena. 122, str. 621. 

Črnogorski perperji; njih zame
njevanje. 291; 113, str. 576. 

Davčni okraj brdski; izpremembe 
v njem. 139, str. 727. 

Davčno okrajno oblastvo kamni
ško; izpremembe v njem. 139, 
str. 727. 

Davek na poslovni promet: 
njega predpis in pobiranje 72, 

str. 356; 
uredba o njem 289; 113, 

str. 571 ; 
pravilnik za izvrševanje uredi» 

o njem 290; 113, str. 573; 
razglas ljubljanske delegacije 

ministrstva za finance o nje
ga predpisu in pobiranju 118, 
str. 599; 

razglasa ljubljanske delegacije 
ministrstva za finance o nje
ga uredbi 118. str. 600. — 
131, str. 666. 

Davki; uredba o nagradi finanč
nih uradnikov in drugih usluž
bencev za njih pobiranje. 263; 
103, str. 516. 

Davki v Mariboru; njih izterjeva
nje po davčnem »radii v Mari
boru. I l l , str. 565. * 

Davščine: 
carinske (takse za garancijska 

pisma, vrednostne papirje in 
jamstva ob njih kreditiranju) 
141, str. 733; 

občinske na vozila v Ljubljani, 
Ptuju. Celju in Mariboru (po
pravek glede kazenskih dolo
čil v naredbah o teh davšči
nah) 231; 86, str. 419. 

Dediščine in drugi prejemki iz 
Amerike; postopek. 139, str. 725. 

Dejanja po uredbi o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin 
in brezvestne spekulacije; pri
stojbine, ki se pobirajo za pre
iskovanje in sojenje takih de
janj. 97, str. 481. 

Deklaracije, carinske; pojasnilo 
glede njih duplikatov in tripli-
katov. 122, str. 619. 

Delavci : 
nedoletni (specialna inspekcija 

dela za domačo in hišno in
dustrijo) 297; 115, str. 586; 

tuji, iz Macedonije in drugih 
krajev (njih prihod je dovo
ljen le preko Turn-Severina) 
103, str. 518; 

uredba o ureditvi delavskega za
varovanja zoper bolezen in 
nezgode 329; 138. str. 709. 

Delavske knjižice; kolkovina. 118, 
str. 600. 

Delavske zbornice; uredba. 257: 
99, str. 491. 

Delavsko zavarovanje. 329; 138, 
str. 709. — 350; 153, str. 785. 

Deli, strojni; pojasnilo o njih uvo
zu. 122; str. 619. 

Delniška družba pivovarne „Uni
on" v Ljubljani; zvišba delniške 
glavnice in izprememba pravil 
sta odobreni. 149, str. 766. 

Delniške družbe in njih podruž
nice; enotno postopanje pri njih 
obdačevanju. 111, str. 565. 

Delo; nadzorniška okrožja njega 
inspekcije v Sloveniji 134, str. 
693. 

Delo, prekočasno, direktorjev, na
stavnikov in nastavnic srednjih 
šol; uredba o njega honorira
nju. 209; 79, str. 387. 

Denar: 
zlati (kupovanje in prodajanje) 

258; 997 str. 493; ' 
zlati in srebrni (prepoved njega 

iznašanja) 248; 93, str. 461. 
Denarni zavodi: 

enotno postopanje pri njih ob
dačevanju 111, »tr. 565; I 

taksa od njih priznanic (poboi- -* 
nie) 141, str. 734. f 

Denarni zneski, navedeni v p r e d ^ 
pisih materialnega in formalne-,.,'! 
ga kazenskega prava v Dalma« ^ 
ci ji in v Sloveniji; uredba o iz>:/j! 
premembi njih višine. 198; 75,'""1 
str. 369. •;* 

Detektivi v Sloveniji; organizacij- '' 
ski statut. 194; 73, str. 361. « 

Devize: •-«< 
izpremembe in dopolnitve ured- -

be o njih 234; 88, str. 432; 
pojasnilo k uredbi o njih 80, 

str. 393; 
uredba o njih je razveljavljena 

246; 93, str. 461 ; 
pravilnik o reguliranju prometa > 

z njimi 304: 120, str. 607; 
seznamek bank, pooblaščenih za 

poslovanje z njimi 124, str. < 
627; 

opozorilo bankam 130, str. 663. 
Devizna centrala ; polaganje ino

zemske valute na korist te cen- -
trale. 211; 80, str. 391. 

Deželna imovina, kranjska; nj» 
oskrbovanje in likvidacija. 206; 
78, str. 383. 

Deželne stavbne zadruge za Slo- ;: 

venijo; izvršilna naredba o njih " 
ustanovitvi. 203; ,78; str. 383. 

Dijaki v inozemstvu; potni listi 
zanje: 124, str. 628. — 125, 
str. 631. 

Dinamit; dodatek k pravilniku o 
njega proizvajanju, prodajanju 
in uvažanju. 236; 88, str. 432. 

Dinarska vrednost; uradni kratici ~: 
zanjo. 337; 146, str. 753. 

Dinarske plače; uredba o preved
bi osebja državnih prometnih 
naprav v krajinah izvun Srbija 
in Črne gore na te plače. 241; 
91, str. 451. 

Dinarski, odnosno dinarsko-kron* 
ski bankovci se ne smejo izna
šati. 248; 93 str. 461. 

Direkcija, gozdarska, v Ljubljani; 
njeno območje. 97, str. 479. 

Direktorji srednjih šol; uredba o 
poviških plač, honoriranju ur in 
prekočasnega dela. 209; 79, str. 
387. 

Dobiček, čisti, državne razredne 
loterije; popravki k pravilniku, 
kako je dajati podpore iz njega. 
97, str. 479. 

Dobrna pri Celju; državne toplic« 
so izročene v upravo zdravstve
nemu odseku za Slovenijo v 
Ljubljani. 122, str. 621. 

Dobrovoljci; pravilnik za izvrše
vanje člena 11. uredbe z dne 
18. decembra 1919. o dajanju 
brezobrestnih posojil. 271; 105. 
str. 540. 

Dodatki: 
k pravilniku o proizvajanju, 

prodajanju in uvažanju smod
nika, dinamita in drugih raz
strelil in raznesu, orožja in 
municije 236; 88, str. 432; 

k uredbi o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin in brez* 
vestne spekulacije 273; 106, . 
str. 543; 

k uredbi o postopanju ob pri
javi in plačilu vsot, ki jih dol
gujejo naši podaniki neprija
teljskim državljanom 237; 88, 
str. 432. 

Doklade: 
draginjske državnih uslužbencev 

(pojasnilo k členu 12. uredbe 
z dne 6. junija 1921., D R 
br. 80.000) 86, str. 419; 

draginjske uslužbencev država 
nih prometnih naprav, ki so 
po uredbi z dne 27. junija 
1921., M S br. 16.536, pre
vedeni na dinarske plače, ka- ; ^ 
kor tudi onih, ki so bili ž* г^ 
prej v službi izvun Srbije in 
Crne gore z dinarskimi pla
čami (uredba) 292; 113, str. 
576; • " -

občinske; glej : Občinske dokladk . 
okrajne za okrajne zastope biv^ t'j 

še Štajerske 197; 74, str. 367, z-
— za okrajni zastop ormoški^ 
330; 139, str, 725; w. 

rodbinske upokojencev in Mpfr-'-'i 
kojenk (pojasnilo o pogojih 
zanje) 83, str. 409. 
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XII 
Dokumenti, invalidski. 151, str. 

773. 
Dol: 

priklopitev k davčnemu okraju 
in davčnemu okrajnemu obla-
stvu . v Ljubljani (okolica), 
glede zemljarinskega katastra 
pa k zemljemerskemu okraju 
v Ljubljani I. 139, str. 727; 

priklopitev k političnemu okraju 
ljubljanskemu 96, str. 473. — 
111, str. 565; 

priklopitev k sodnemu okraju 
ljubljanskemu 96, str. 473. — 
269; 105, str. 539; 

priklopitev k zdravstvenemu 
okrožju ljubljanskemu 153, 
str. 790. 

Dolgovi : 
naših podanikov neprijateljskim 

državljanom (dodatek k ured
bi o postopanju ob njih pri
javi in plačilu) 237; 88, str. 
432; 

podčastnikov, kaplarov in redo-
.. vov (talcih dolgov ne plačuje

jo vojaške komande) 103, 
str. 517. 

Določila: 
kazenska v naredbah o občin

skih davščinah na vozila v 
Ljubljani, Ptuju, Celju in Ma
riboru (popravek) 231; 86. 
str. 419; 

o taksah (pravilnik za njih iz
vrševanje) 268; 104, str. 519; 

o taksah iz začasnega zakona o' 
državni trošarini, taksah in 
pristojbinah (izpremembe in 
dopolnitve v pravilniku za 
njih izvrševanje) 321; 132, 
str. 669; izprememba točke 1. 
člena 49. v pravilniku 135, 
str. 697; popravki k pravilni
ku 325; 135, str. 697; 

za izvrševanje uredbe o stano
vanjih in najemih zgradb 
vobče 210; 79, str. 387. — 
243; 91, str. 452. 

Dolsko: 
priklopitev k davčnemu okraju 

in davčnemu okrajnemu obla-
stvu v Ljubljani (okolica), 
glede zemljarinskega katastra 
pa k zemljemerskemu okraju 
v Ljubljani I. 139, str. 727; 

priklopitev k političnemu okraju 
ljubljanskemu 96, str. 473. — 
111, str. 565; 

priklopitev k sodnemu okraju 
ljubljanskemu 96, str. 473. — 
269; 105, str. 539; 

priklopitev k zdravstvenemu o-
krožju ljubljanskemu 153, str. 
790. 

Dolžnost, zglaševalna, v nekaterih 
zdraviliščih in letoviščih v Slo
veniji. 98, str. 487. 

Dom, srbski kraljevski; rodbinski 
pravilnik za njegove člane. 2S0; 
108, str. 551. 

DomaČa in hišna industrija; spe
cialna inspekcija dela za neclo-
letr.e delavce. 297; 115, str. 586. 

Domine: 
njih vnovično žigosanje 111, 

str. 566 ; 
zvišana taksa 152, str. 779. 

Domovnice; kolkovina. 118, str. 
600. 

Doplačila za pregled in žigosanje 
(preizkus) mer in merilnih pri
prav, steklenic in čaš za točenje 
alkoholnih pijač in mleka, isto-
tako sodov; tarifa o njih pobi
ranju. 357; 154, str. 795. — 
154, str. 798. 

Dopolnitev železniške tarife dela I., 
oddelka A. 124, str. 627. 

Dovoljevanje veselic, zabav itd.; 
taksa. 151, str. 774. 

-Draginja življenskih potrebščin: 
uredba o nje pobijanju. 253; 97, 

str. 479. — 273; 106, str. 543; 
uredba glede vzdrževanja so

dišč za nje pobijanje 309; 
122, str. 619; 

pristojbine, ki se pobirajo za 
preiskovanje in sojenje dejanj 
po uredbi o nje pobijanju 97, 
str. 481 ; 

razpis sodiščem za nje pobija
nje 318; 129, str. 657; 

sodišča za nje pobijanje so uki
njena 342; 148, str. 762. 

Draginjske doklade: 
državnih uslužbencev (pojasnila 

k členu 12. uredbe z dne 6ega 
junija 1921., D R br. 80.000) 
86, str. 419; 

uslužbencev državnih prometnih 
naprav, ki so po uredbi z 
dne 27. junija 1921., M S 

Ar. 16.536, prevedeni na di
narske plače, kakor tudi onih, 
ki so bili že prej v službi iz-
vun Srbije in Crne gore z di
narskimi plačami ; uredba 292; 
113, str. 576. 

Dravograd- ustanovitev komisa-
riata železniške policije. 131, 
str. 665. 

Dravski most pri Ormožu; most
nina. 79, str. 390. 

Drobiž, papirnati, po 25 par. 213; 
80, str. 392. 

Društva, telovadna; uvoz telovad
nega orodja. 217; 80, str. 393. 

Družbe, delniške; glej: Delniške 
družbe. 

Države Južne Amerike; izdajanje 
potnih listov zanje. 125, str. 631. 

Državljani : 
neprijateljski (dodatek k uredbi 

o postopanju ob prijavi in 
plačilu vsot, ki jih jim dolgu
jejo naši podaniki) 237; 88, 
str. 432; 

tuji, ki bivajo v naši državi 
(potni listi zanje) 131, str. 
666; 

tuji (takse za vidiranje njih pot
nih listov —glej: Potni listi); 

Združenih ameriških držav (ro
ki za prijave patentov, vzor
cev in modelov so podaljšani) 
214; 80, str. 392. — 215; 80, 
str. 392. 

Državljanstvo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; uredba o 
postopanju pri njega pridobitvi 
in izgubi z opcijo in prošnjo po 
trianonski pogodbi. 307; 122, 
str. 616. 

Državna cinkarna v Celju; pri
stojbina za kemijske preizkušnje 
zlata in srebra. 143, str. 741. 

Državna razredna loterija; po
pravki k pravilniku, kako je da
jati podpore iz nje čistega do
bička. 97, str. 479. 

Državna taksa na železniške in 
ladijske prevoze. 153, str. 788.1 

Državna trošarina: 
začasni zakon o njej. 259; 100, 

str. 495. — 283; 109, str. 553; 
izpremembe in dopolnitve v pra

vilniku za izvrševanje določil 
o taksah iz začasnega zakona 
o njej 321; 132, str. 669; 

izprememba točke 1. člena 49. v 
pravilniku 135, str. 697; 

popravki k pravilniku 325; 135, 
str. 697; 

na žganje (uredba) 192; 12, 
str. 355. — 200; 75, str. 369. 

Državne blagajne morajo spreje
mati vse bankovce Narodne 
banke. 152? str. 779. 

Državne ladje; pravilnik o vozni 
ugodnosti. 339; 147, str. 757. -
344; 149, str. 765. 

Državne prometne naprave: 
jiredba o prevedbi osebja teh 

naprav v krajinah izvun Sr
bije in Črne gore na dinarske 
plače 241; 91, str. 451 ; 

uredba o draginjskih dokladah 
onih uslužbenceVj ki so po 
uredbi z dne 27. junija 1921., 
M S br. 16.536, prevedeni na 
dinarske plače, kakor tudi 
onih, ki so bili že prej v 
službi izvun Srbije in Crne 
gore z dinarskimi plačami 
292; 113, str. 576. 

Državne takse, nove, na tovorne 
liste. 114, str. 582. 

Državne toplice v Dobrni pri Ce
lju so izročene v upravo zdrav
stvenemu odseku za Slovenijo v 
Ljubljani. 122, str. 621. 

Državne železnice: " 
pravilnik o vozni ugodnosti 

339; 147, str. 757 — 344; 
149, str. 765; 

povračilo voznine 154, str. 800. 
Državni boni, 6%ni, v kronah in 

dinarjih; njih izplačevanje in 
podaljševanje. 129, str. 658. 

Državni industrijsko - obrtni mu
zej v Beogradu in pokrajinah; 
uredba o njega ustanovitvi in 
organizaciji. 287; 112, str. 567. 

Državni pomorski akademiji v 
Dubrovniku in Kotoru; uredba, 
s katero se ondotni prejšnji 
navtični šoli pretvarjata v dr
žavni pomorski akademiji. 216; 
80, str.'392. 

Državni uslužbenci; pojasnilo k 
členu 12. uredbe o njih dra
ginjskih dokladah z dne 6. ju
nija 1921., D R br. 80.000. 
86, str. 419. 

Državno posojilo: 
zakonodajno pooblastilo za nje

ga najem 251; 96, str. 473; 
iznašanje njega obveznic iz dr

žave je dovoljeno. 112, 
str. 568; 

kavcije, vložene v gotovini pri 
državni ali samoupravni bla
gajni, se smejo izpremeniti v 
obveznice 7%nega državne
ga posojila 116, str. 59f; 

začasna potrdila o podpisanem 
7%nem državnem posojilu se 
smejo sprejemati za kavcije 
116, str. 591. 

Državno računovodstvo; začasni 
zakon o izpremembah in dopol
nitvah v zakonu o njem z dne 
6. marca 1910. 282; 109, 
str. 555. 

Državno zdravilišče v Rogaški 
Slatini je izročeno v upravo 
zdravstvenemu odseku za Slo
venijo v Ljubljani. 122, sir. 621. 

Dubrovnik; uredba, s katero se 
ondotna navtična šola pretvar
ja v državno pomorsko akade
mijo. 216; 80, str. 392. 

DupliKati carinskih deklaracij. 
122, str. 619. 

Duševne napake, ki izključujejo 
od učiteljskega stanu. 276; 106. 
str. 543. 

Dvanajstine, proračunske; glej: 
Proračunske dvanajstine. 

Dviganje kavcij, ki jih polagajo 
nabavljatelji, odnosno podjet
niki. 345; 150, str. 769. 

Dvovlastniki ; postopek z njimi, 
odnosno z njih živalmi. 93, 
str. 462. — 117, str. 593. 

Efektivno zlato; kupovanje in pro
dajanje. 258; 99, str. 493. 

Ekstrakt iz hrastovega, iglastega 
in kostanjevega lesa. 154, str. 
797. 

„Elektrarna škofja Loka in oko
lica, družba z o. z. v Škofji 
Loki" sme ustanoviti delniško 
družbo z imenom „Elektrarna 
Škofja Loka in okolica, d. d. v 
Škofji Loki". 106, str. 545. 

Elektrarne; ustanovitev razsodišča 
za razsojo sporov med njimi, 
in njih odjemalci o cenah za 
električno energijo. 140, sir. 731. 

Električna energija: 
ureditev cen zanjo òb bistveno 

izpremenjenih proizvajalnih 
stroških 208; 78, str. 383. — 
219; 80, str. 393; 

ustanovitev razsodišča za raz
sojo sporov med elektrarna
mi in njih odjemalci o cenah 
zanjo 140, str. 731. 

Embalaža za slive in čežano: 
olajšave. 144, str. 745. 

Emisija, ljubljanska, znamke za 
porto; nove znamke namesto 
njih. 141, str. 733. 

Energija, električna; glej: Elek
trična energija. 

Enotna oblika žiga za žigosanje 
mer in merilnih pripray. 34! ; 
148, str. 702. . 

Enotno postopanje pri obdačeva-
nju denarnih zavodov in delni
ških družb in; njih podružnic. 
111, str. 565. )•) 

Evidenčni uradf. zemljarinskega 
katastra v Ce£ iici je spojen z 
evidenčnim uradom zemljarin
skega katastra v Logatcu, 141, 
str. 734. 

„Ferijalni savez" v Beogradu, 
istotako njega odbori in po
družnice so oproščeni pristoj
bin za vloge in dopise. 77, 
str. 379. • 

Finančni uradniki in drugi usluž
benci; uredba o njih nagradi 
za pobiranje davkov. 263; 103, 
str. 516. 

Fondi: 
medicinski fondi (ustanovila 

zanje in ustanovitev upravne 
komisije za te fonde) v Ljub
ljani (izpremembe člena 5. 
naredbe o njih) 205; 78, 
str. 385; 

pokojninski fond (pomoč po 
členu 28. zakona o njem) 
116, str. 589; 

uradniški fond (pobiranje 6%-
nega_ prispevka od carinskih 
uradnikov bivše Avstro-Ogr-
ske) 90, str. 449. 

Fotografi; taksa na njih izlož
bene omarice. 139, str. 727. 

Garancijska pisma: 
njih taksiranje 134; str. 693; 
carinska taksa zanje ob kredi

tiranju carinskih davščin 141, 
str. 733. 

Oerentstva, občinska; izpremem
be v njih (glej: Razpust občin
skih odborov, odnosno izpre
membe v gerentstvih). 

Glasbeni pouk na učiteljiščih v 
Sloveniji. 275; 106, str. 543. 

Golice, menične stare, se smejo 
rabiti še do dne 1. februarja 
1922. 132, str. 670. 

Gornja Radgona; ustanovitev ko-
misariata železniške policije. 
131, str. 665. 

Gospodinjski posli v Sloveniji; 
ureditev njih službenega raz
merja. 224; 82, str. 403. 

Goveda; izvoz v Italijo. 129, str. 
658. — 151, str. 773. 

Gozdarska direkcija v Ljubljani; 
njeno območje. 97, str. 479. 

Gozdarska stroka v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev; 
uredba o njeni organizaciji. 
293; 114, str. 579. 

Gradbe v okolišu železnic. 116, 
str. 591. 

Grom Anton je postavljen za ca
rinskega posrednika na Jeseni
cah. 154, str. 793. 

Grški državljani; taksa za vidi
ranje njih potnih listov. 84, 
str. 412. — 122, str. 621. — 
149, str. 765. 

Hišni posli v Sloveniji; ureditev 
njih službenega razmerja. 224; 
82, str. 403. 

Honoriranje ur in prekočasnega 
dela direktorjem, nastavnikom 
in nastavnicam srednjih šol; 
uredba o njem. 209; 79, str. 387. 

Hrana, živalska; prepoved nje iz
voza. 97, str. 482. 

Hranilni promet v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev; 
uredba. 305; 121, str. 611. 

Hrastov les; železniška tarifa za 
ekstrakt iz njega. 154, str. 797. 

Iglasti les; železniška tarifa za 
ekstrakt iz njega. 154, str. 797. 

Imenovanja: 
sosveta železničarske zavaro

valnice zoper nezgode 84, 
str. 412; 

začasnih članov trgovske in 
obrtniške zbornice v Ljublja
ni 113, str. 577. 

Imovina, kranjska; deželna; nje 
oskrbovanje in likvidacija. 206; 
78, str. 383. 

Industrija, domača in hišna; spe
cialna inspekcija dela za nedo-
letne delavce. 297; 115, str. 586. 

Industrijska svojina; začasni čla
ni iz Slovenije pri upravi za 
njeno zaščito. 132, str. 669. 

Industrijsko-obrtni muzej, državni, 
v Beogradu in pokrajinah ; ured
ba o njega ustanovitvi in orga
nizaciji. 287; 112, str. 567. 

Inozemska valuta; nje polaganje 
na korist devizni centrali. 2/1; 
80, str. 391. 

Inozemstvo: 
likvidacija centrale za plačila v 

inozemstvu 247; 93, str. 461 ; 
nostrifikacija zrelostnega ali 

usposobljenostnega izpita uči
teljev na osnovnih šolah v ino
zemstvu 266; 103, str. 517; 

pregledovanje nabornikov, žive
čih v inozemstvu. 285; 111, 
str. 563. 

Inspekcija dela: 
uredba o njej 223; 82, str. 401 ; 
nadzorstvo privatnih železniških 

podjetij 245; 92, str. 459; 
specialna morske plovitve (orga

niziranje) 284; 110, str. 559; 
specialna morske in rečne plo

vitve 296; 115, str. 585; -
specialna za domačo in hišno in

dustrijo za nedoletne delavce 
297; 115, str. 586; 

specialna za prometna podjetja 
298; 115, str. 586; 

nadzorniška okrožja v Sloveniji 
134, str. 693. 

Inspektorati, kmetijski; pravilnik 
o njih ureditvi. 212; 80, str. 391. 

Invalidi; uredba o njih splošnem 
pregledu, 252; 96, str. 473. 

Invalidski dokumenti. 151, str. 
773. 

Inženjerske avtorizaćije; taksa za
nje. 79, str. 390. 

Italijanski državljani; vidiranje 
njih potnih listov. 128, str. 655. 

Izdelki: 
lesni se smejo izvažati brez za

varovanja valute 150, str. 771. 
mlinski (njih izvoz je dovoljen 

mlinskim podjetjem) 302; 113, 
str. 599; 

tobačni (cene) 72, str. 356. 
Izenačitev plač nastavnikov sred

njih in strokovnih šol v Vojvo
dini, Hrvatski in Slavoniji, Bos
ni in Hercegovini, Dalmaciji in 
Sloveniji; uredba o njej 254; 

- 97, str. 480. — 109, str. 555. 
Izguba državljanstva kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
opcijo in prošnjo po trianonski 
pogodbi; uredba o postopanju 
pri njej. 307; 122, str. 616. 

Izkaz za leto 1920. o zdravstveno-
statističnih razmerah na ozem
lju pokrajinske uprave za Slo
venijo (razen v Prekmurju in 
delu logaškega okraja) 125, 
str. 632. 

Izkaznice, potne, za notranji pro
met,. 97, str. 482. — 119, str. 
605. 

Izložbene omarice fotografov; ta
ksa. 139, str. 727. 

Iznašanje: 
obveznic notranjega državnega 

posojila iz države 112, str. 
568; 

zlatega in srebrnega denarja 
kakor tudi dinarskih, odnosno 
dinarsko-kronskih bankovcev 
248; 93, str. 461. 

Iznos, čisti, pri sodnih cenitvah 
leta 1922. je kapitalizirati po ob
restni meri 4 %. 142, str. 739. 

Izpiski iz sej višjega šolskega 
sveta z dne 23. in 24. junija in 
z dne 11. in 12. avgusta. 106, 
str. 545. 

Izpiti : 
praktični za živinozdravnike, 

85, str. 417; 
zrelostni ali- usposobljenostni 

učiteljev na osnovnih šolah v 
inozemstvu (njih nostrifika
cija) 266; 103, str. 517. 

Izplačevanje 6%nih državnih b»-
nov v kronah in dinarjih. 129, 
str. 658. 

Izpraševalne komisije: 
za obče ljudske in za meščanske 

šole v Ljubljani (izpopolnitev) 
136j str. 702; 

za obče ljudske in za meščanske 
šole v Mariboru (dopolnitev 
za angleščino) 137, str. 707; 

za praktični izpit živinozdravni-
kov 85, str. 417. 

Izpremembe : 
člena 22. zakona o splošni ca

rinski tarifi (zakon o tej iz-
premembi) 311; 123, str. 623;. 

člena 5. naredbe o ustanovilih 
za medicinske fonde in o usta
novitvi upravne komisije me
dicinskih fondov v Ljubljani 
205; 78, str. 383; 

člena 116. trošarinskega pravil
nika . (trošarina na žganje) 
225; 83, str. 407; 

člena 3. zakona z dne 18. de
cembra 1906. o ureditvi lekar-
ništva, ki velja v Sloveniji in 
Dalmaciji 35Ö; 154, str. 795; 

imena: Občina Trnovci se ime
nuje odslej „Rucmanci" 136, 
str. 702 ; 

pravilnika o tehnični in ekonom
ski izvršitvi zgradbe in vzdr
ževanja naprav za uravnavo 
Savinje v progi od Mozirja do 
Celja 144, str. 746; 

točke 1. člena 59. taksnega in 
pristojbinskega pravilnika 313; 
124, str. 627; 

točke 1. člena 49. pravilnika za 
izvrševanje določil o taksah 
iz začasnega zakona o troša
rini, taksah in pristojbinah 
135, str. 697; 

v davčnem okraju brdskem in 
davčnem okrajnem ob'astvu 
kamniškem 139, str. 727. 

Izpremembe v okrajnih zastopih: 
v Celju 97, str. 482. — 151, 

str. 773; 
v Gornji Radgoni 120, sir. 609; 
v Marenbergu 132, str. 670; 
v postopku ob izvozu dovoljene

ga kontingenta 5000 konj 90, 
str. 450; 

višine denarnih zneskov, nave
denih v predpisih material
nega in formalnega kazenske
ga prava v Dalmaciji in v 
Sloveniji (uredba) 198; 75, 
str. 369; 

zdraviliškega reda za gorko ko
pališče v Toplicah na Dolenj
skem 220; 80, str. 393. 

Izpremembe in dopolnitve: 
v pravilniku za izvrševanje dolo

čil o taksah iz začasnega za
kona o državni trošarini, ta
ksah in pristojbinah 321; 132, 
str. 669; 

v uredbi o ustroju ministrstva 
za gozde in rudnike z dne 
15. marca 1919. (uredba) 203; 
114, str. 579; 

v uredbi o ustroju- ministrstva 
za gozde in rudnike z dne 
15. marca 1919. in o organi
zaciji rudarske stroke v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev (uredba) 303; 119, 
str. 603; 

v uredbi o ustroju ministrstva 
za kmetijstvo in vode z dne 
8. julija 1918. z izprememba-
mi in dopolnitvami z dne 
2. aprila 1920. 299; 116, 
str. 589; 

v uredbi o valutah in devizah 
234; 88, str. 432; 

v zakonu o državnem računo
vodstvu z dne 6. marca 1910. 
(začasni zakon o njih) 282; 
109, str. 555; 

v zakonu o splošni carinski ta
rifi z maksimalnimi in mini
malnimi postavkami (uredba o 
njih) 239; 89, str. 437. ; 

Izpremenjena monopolska taksa na 
vžigalice. 141, str. 735. 

Izpričevala za zaposlence v me
sarskem in prekajevalnem pod
jetju državne vnovčevalnice za 
živino in mast v Ljubljani ; pred
pisi za izdajanje teh izpričeval. 
204; 78, str. 383. 

Izseljevanje; uredba o njem. 228; 
85 str. 415. — 229; 85, str. 417. 
— 295; 114. str. 582. 

Izterjevanje davkov v Mariboru 
po ondotnem davčnem uradu. 
111, str. 565. 

Izvor mesa za izvoz v Italijo; kon
zularni vizi na potrdilih o iz: 
voru niso več potrebni. 150, 
»tr. 771. 
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lavoz; zakon o njem. 306; 122, 
sfr. 615. 

Izvoz: 
fežane 144, »tr.745; 
goved v Italijo 129, str. 658. — 

151, str. 773; 
kouj 83, str. 408. — 90, str. 

450. — 122, str. 619. — 124, i 
str. 627. — 151, str. 773; i 

lesnih izdelkov 150, str. 771; j 
melase 143, str. 741 ; 
mesa v Italijo 120, str. 609. — 

150, str. 771. — 151, str. 773; 
mlinskih izdelkov 302; 118, 

sir. 599; 
»epredelanih črev 132, str. 669; 
eblode 102, str. 513; 
ovac v Italijo 129, str. 658. — 

151, str. 773; 
evnov in ovac 130, str. 663. — 

142, str. 738. — 153, str. 788; 
prašičev v Italijo 85, str. 417. — 

129, str. 658. — 151, str. 773; 
prežvekovalcev v Italijo 85, str. 

417; 
selitvenih stvari 218; 80, str. 

393. - 136, str. 701; 
selitvenih stvari bivših avstrij

skih častnikov 97, str. 482; 
sliv 144, str. 745; 
sortiranih cunj 142, str. 738; 
steklenic za mineralne vode 80, 

str. 394; 
živali iz Madžarske 122, »tr. 

619; 
živalske hrane 97, str. 482; 
živalskih kož 150, str. 770. 

Izvozna carina: 
na koks v prahu 90, str. 450; 
ua zaklana teleta, če se izvažajo 

ne iz kože dejana 132, str. 669. 
Izvozna tarifa ,306; 122, str. 616. 

— 326; 135, str. 697. 
Izvozne carine; zakon o njifi; 306; 

122, str. 615. 
Izvršitve kazni; povračilo za stro

ške v območju višjega deželnega 
sodišča v Ljubljani. 146, str. 
753. 

Jamstva; carinske takse zanje ob 
kreditiranju carinskih davščin. 
141, str. 733. 

Javljanje onih, ki potujejo v Ame
riko. 130, str. 664. 

Javna varnost v državi; zakon 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev o nje zaščiti. 249; 
95, str. 469. 

Javne ponudbene licitacije za 
opravila stavbinske stroke; 
prošnje onih, ki se hočejo ude
leževati takih licitacij. 129, str. 
658. 

Ječmen: njega uvoz je dovoljen 
mlinskim podjetjem. 302; 118, 
str.599. 

„Jugoslovanska kreditna banka" v 
Ljubljani; ustanovitev te delni
ške družbe je dovoljena. 140, 
str. 731. 

Južna Amerika; izdajanje polnih 
listov za nje države. 125, str. 
631. 

Kamniško davčno okrajno obla-
stvo; izpremembe v njem. 139, 
str. 727. 

Kanada; potne liste za tja mora 
vidirati britanski konzul. 131, 
str. 666. 

Kapitaliziranje čistega iznosa pri 
sodnih cenitvah leta 1922. 142, 
str. 739. 

Kaplari; njih dolgov ne plačuje
jo vojaške komande. 103, str. 
517. 

Kataster, zemljarinski ; evidenčni 
urad tega katastra v Cerknici je 
spojen z evidenčnim uradom 
zemljarinskega katastra v Lo
gatcu. 141, str. 734. 

Kavcija : 
carinskih posrednikov 122, str. 

,619; 
mabavljateljev, odnosno podjet

nikov (njih dviganje) 345; 
150, str. 769; 

pri ministrstvu za gradbe 154, 
str. 797. 

Kazenska določila v naredbah o 
občinskih davščinah na vozila 
v Ljubljani, Ptuju, Celju in Ma
riboru; popravek. 231; 86, »tr. 
419. 

Kazensko pravo, materialno in 
formalno, v Dalmaciji in v Slo
veniji ; uredba o izpremembi viši
ne denarnih zneskov, navedenih 
v njega predpisih. 198; 75, str. 
369. 

Kazni; povračilo za stroške njih 
izvršitve v območju višjetra de
želnega sodišča v Ljubljani. 
146, str. 753. 

..Kemična tovarna v Šoštanju, d. 
d.", sme zvišati število upravnih 
svetnikov. 140, str. 731. 

Kemijske preizkušnje zlata in sre
bra v državni cinkarni v Celju; 
pristojbine. 143, str. 741. 

Kleče; priklopitev k davčnemu 
okraju in davčnemu okrajnemu 
oblastvu v Ljubljani (okolica), 
glede zemljarinskega katastra 

pa k zemljemerskemu okraju v 
Ljubljani I. 139, str. 727. 

Kmetijska nadzorništva pri okraj
nih glavarstvih v Sloveniji ; pra
vilnik o njih ustanovitvi. 308; 
122, str. 618. 

Kmetijska šola, srednja, v Mari
boru; ustanovitev. 300; 117, 
str. 593. 

Kmetijski inspektorati; pravilnik o 
njih ureditvi. 2/2; 80 str. 391. 

Kmetijski pouk; pravlnik o usta
novitvi sveta za ta pouk. 265: 
103, str. 516. 

Kmetijski svet; pravilnik o njega 
ustanovitvi 226; 84, str. 411. — 
267; 103, str. 517. 

Književno-umetniški natečaj. 93, 
str. 462. 

Knjižice: 
delavske (kolkovina) 118, str. 

600; 
pomorske za vojaške obveznike 

131, str. 665; 
poselske (kolkovina) 1Ì8, str. 

600; 
ribarske z veljavo na ozemlju 

bivše kronovine Kranjske (pri-
atojbine) 358; 154, str. 797. 

Koks v prahu; izvozna carina je 
ukinjena. 90, str. 450. 

Kolki, ki veljajo za Srbijo in Crno 
goro; njih uporabljanje. 79, 
str. 390. 

Kolkovina za domovnice, za de
lavske in poselske knjižice in za 
potne legitimacije, ki jih izdaja
jo občine. 118, str. 600. 

Kolonije; njih nadziratelji. 281; 
108, str. 552. 

Komande, vojaške, ne plačujejo 
dolgov podčastnikov, uaplarov 
in redovov. 103, str. 517. 

Komisariat ministrstva za promet 
v Ljubljani je razpuščen. 79, 
str. 390. 

Komisariata železniške policije v 
Dravogradu in v Gornji Rad
goni; ustanovitev. 131, str. 665. 

Komisije : 
cenilne (imena njih predsedni

kov, odnosno njih namestni
kov) 141, str. 734; 

izpraševalne; glej: Izpraševalne 
komisije ; 

komisija, sestavljena v zmislu 
in za svrhe člena 137. ustave 
za področje višjega deželnega 
sodišča v Ljubljani (imena 
njenih članov) 146, str. 753; 

upravna medicinskih fondov v 
Ljubljani (izprememba člena 
5. naredbe o njej) 205; 78, 
str. 385; 

za preskrbo vračujočih se vojni-
kov v Ljubljani (imenovanje 
članov te komisije) 145, 
str. 750. 

Komunalne zadolžnice, 4y2%ue, 
Kranjske deželne banke; XIV. 
žrebanje. 126, str. 637. 

Komunistična agitacija zoper voj
sko. 93, str. 461. 

Konji; glej: Izvoz konj. 
Konjsko meso; uvoz v Italijo je 

prepovedan. 139, str. 726. 
Konzularni vizi na potrdilih o iz

voru mesa za izvoz v Italijo ni
so več potrebni. 150 str. 771. 

Kopališče, gorko, v Toplicah na 
Dolenjskem; izprememba zdra
viliškega reda. 220; 80, str. 393. 

Koruza; njen uvoz je dovoljen 
mlinskim podjetjem. 302; 118, 
str. 599. 

Kostanjev les ; železniška tarifa za 
ekstrakt iz njega. 154; str. 797. 

Koštan Štefan je postavljen za ca
rinskega posrednika na Jeseni
cah. 154, str. 793. 

Kotor; uredba, s katero se ondot-
na navtična šola pretvarja v 
državno pomorsko akademijo. 
216; 80, str. 392. 

Kože, živalske; izvoz. 150, 
str. 770. 

Krajine, kjer je premalo zdravni
kov; zakon o njih preskrbova-
nju; 353; 154, str. 713. 

Kraljevski dom, srbski, rodbinski; 
pravilnik za njegove člane. 280; 
108, str. 551. 

Kranjska, bivša; pobiranje občin
skih doklad v njenih občinah. 
195; 74, str. 365. 

Kranjska deželna banka; XIV. 
žrebanje nje Ay2%nih zastavnih 
listov m 4y 2%nih komunalnih 
zadolžnic. 126, str. 637. 

Kranjska deželna imovina; nje 
oskrbovanje in likvidacija. 206; 
78, str. 383. 

„Kras" ; ustanovitev te gozdne in
dustrijske delniške družbe s se
dežem v Ljubljani je dovoljena. 
150, str. 771. . 

Kratici, uradni, za dinarsko vred
nost. 337; 146, str. 753. 

Kreditiranje carinskih davščin ; 
carinske takse za garancijska 
pisma, vrednostne papirje in 
jamstva. 141, str. 733. 

__ XIII_ 

Križe pri Tržiču; pobiranje ob
činske doklade na trošarino od 
vina. 314; 124, str. 627. 

Kruh; tarifa za kvas. 105, 
str. 541. 

Kupovanje efektivnega zlata in 
zlatega denarja. 258; 99, 
str. 493. 

Kvarte: 
njih žigosanje 72, str. 355. — 

111, str. 566; 
zvišana taksa 152, str. 779. 

Kvas za kruh; tarifa. 105, str. 541. 
Ladijski prevozi; državna taksa 

nanje. 153, str. 788. 
Ladje, državne; pravilnik o vozni 

ugodnosti. 339; 147, str. 757. 
— 344; 149, str. 765. 

Lahki čolni za športno veslanje 
so oproščeni carinskih davščin. 
97, str. 481. 

Laze; priklopitev k davčni upravi 
v Prekmurju. 144, str. 747. 

Legitimacije, potne; kolkovina. 
118, str. 600. 

Lekarniške specialitete; pravila o 
njih. 310; 122, str. 619. — 333; 
142, str. 737. 

Lekarništvo; zakon o izpremembi 
člena 3. zakona z dne 18. de
cembra 1906., o njega ureditvi, 
ki velja v Sloveniji in Dalma
ciji. 356; 154, str. 795. 

Les, hrastov, iglasti, kostanjev; 
železniška tarifa za ekstrakt iz 
njega. 154, str. 797. 

Leseno blago (parketi); železni
ška tarifa. 154, str. 797. 

Lesni izdelki se smejo izvažati 
brez zavarovanja valute. 150, 
str. 771. 

Letovišča v Sloveniji; zglaševalna 
dolžnost v nekaterih teh leto
višč. 98, str. 487. 

Ležnina v privatnih skladiščih. 
83, str. 408. 

Licitacije, javne ponudbene, za 
opravila stavbinske stroke ; proš
nje onih, ki se hočejo udeleže
vati takih licitacij. 129, str. 658. 

Likvidacija : 
Avstro-ogrske banke 235; 88, 

str. 432.— 288; 112, str. 667; 
centrale za plačila v inozem

stvu 247; 93, str. 461 ; 
kranjske deželne imovine 206; 

78, str. 383. 
Limonada; ohrt njenega proizva

janja je sr„Jtrati za trgovinski 
obrt. 137, Z}. 707. 

Listi: 
potni; glej: Potni listi; 
stari živinski potni (uporablja

nje do dne 1. januarja 1922.) 
139, str. 727; 

tovorni (nove državne takse na
nje) 114, str. 582; ukinitev 
starih in uvedba novih 122, 
str. 620; 

zastavili, 4y a%ni, Kranjske de
želne banke (XIV. žrebanje) 
126, str. 637. 

Listine, potne; pravilnik o njih 
izdajanju in vidiranju. 315; 
127, str. 639. 

Litografirani mapni odtiski; uvoz
na prepoved v Sloveniji. 94, 
str. 466. 

Ljubljanska emisija znamk za 
porto; nove znamke namesto 
njih. 141, str. 733. 

Ljubljanska mestna občina; po
pravek glede kazenskih določil 
v naredbi o občinski davščini 
na vozila. 231; 86, str. 419. 

Ljubljanska pukovska okružna ko
manda; njen sedanji uradni na
slov. 110, str. 559. 

„Ljubljanski veliki semenj"; pri
znanje prvenstvene pravice za 
predmete industrijske svojine, 
razstavljene na njem. 250; 95, 
str. 470. — 272, 105, str. 540. 

Ljudske šole, obče (gleij tudi: Os
novne šole): 
izpopolnitev izpraševalne komi

sije v Ljubljani 135, str. 702; 
dopolnitev za angleščino pri iz-

praševalni komisiji v Maribo
ru 137, str. 707. 

Loterija, državna razredna; po
pravki k pravilniku, kako je da
jati podpore iz nje čistega do
bička. 97, str. 479. 

Mačje meso; njega uvoz v Italijo 
je prepovedan. 139, str. 726. 

Madžarska: 
uvoz in izvoz živali odtod je 

prepovedan 122, str. 619; 
začetni datum rokov, določenih 

v mirovni pogodbi z njo 103, 
str. 517. 

Maksimalna in minimalna tarifa 
za blago iz avstrijske republike; 
povračilo nje razlike. 347; 151, 
str. 773. 

Malakocija; priklopitev te vasi k 
davčni upravi v Prekmurju. 144, 
str. 747. 

Mapni odtiski, litografirani; uvoz
na prepoved v Sloveniji. 94, 
str. 466. 

Maribor : 
izterjevanje davkov v Mariboru 

po ondotnem davčnem uradu 
111, str. 565; 

ustanovitev srednje kmetijske 
šole 300; 117, str. 593. 

Mariborska mestna občina: 
pobiranje davščine na razkošje 

346; 150, str. 769; 
popravek glede kazenskih dolo

čil v naredbi o občinski dav
ščini na vozila 231; 86, 
str. 419; 

posojilo 33/2 milijonov kron 227; 
84, str. 411. 

Mariborska pukovska okružna ko
manda; njen sedanji uradni na
slov. 110, str. 559. 

Medicinski fondi; ustanovila zanje 
in ustanovitev upravne komisije 
za te fonde v Ljubljani; izpre
memba člena 5. naredbe o njih. 
205; 78, str. 385. 

Melasa; uporabljanje in izvozna 
prepoved. 143, str. 741. 

Menične golice, stare, se smejo 
rabiti še do dne 1. februarja 
1922. 132, str. 670. 

Mere in merilne priprave: 
enotna oblika žiga za njih žigo

sanje 341; 148, str. 762; 
tarifa o pobiranju taks in do

plačil za njih pregled in žigo
sanje (preizkus) 357; 154, 
str. 795. — 154, str. 798: 

uvožene iz inozemstva v našo 
državo (navodila o njih pre
gledu in žigosanju) 92, 
str. 452. 

„Merkur", trgovsko - industrijska 
d. d. v Ljubljani; ustanovitev te 
delniške družbe je dovoljena. 92, 
str. 459. 

Mesarsko in prekajevalsko podjet
je državne vnovčevalnice za 
živino in mast v Ljubljani; za
poslenost v njem se enači z za
poslenostjo v enakorodnih obra
tih; določitev predpisov o izda
janju potrebnih izpričeval. 204; 
78, str. 383. 

Meso, konjsko, pasje in mačje; 
njega uvoz v Italijo je prepove
dan. 139, str. 726. 

Meso za Italijo. 120, str. 609. — 
150, str. 771. — 151, str. 773. 

Mestni nadzorniki za meščanske 
šole v Sloveniji; njih področje in 
poslovanje. 274; 106, str. 543. 

Mešano razsodišče: 
sestavljeno po členu 256. saint-

germainske mirovne pogodbe 
med kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev in Avstrijo 
(uredba o njegovem sodnem 
postopku) 349; 152, str. 777; 

sestavljeno po členu 304. ver-
sailleske mirovne pogodbe med 
kraljevino Srbov, hrvatov in 
Slovencev in Nemčijo (uredba 
o njega sodnem postopku) 
260; 1Ü2, str. 511; naš držav
ni zastopnik pri tem sodišču 
261; 102, str. 513; navodila 
državnem zastopniku pri tem 
sodišču za izvrševanje njego
vih dolžnosti 262; 102, str. 
513. 

Meščanske šole: 
dopolnitev za angleščino pri iz-

praševalni komisiji v Mari
boru 137, str. 707; 

izpopolnitev izpraševalne komi
sije y Ljubljani 135, str. 702; 

področje in poslovanje okrajnih 
(mestnih) nadzornikov za te 
šole 274; 106, str. 543. 

Mineralne vode; rok za izvoz (po-
vratek) njih steklenic. 80, 
str. 394. 

Minimalna in maksimalna tarifa 
za blago iz avstrijske republiku; 
povračilo nje razlike. 347; 151. 
str. 773. 

Ministrstvo pod predsedstvom Nik. 
P. Pašića. 88, str. 431. — 154, 
str. 793. 

Ministrstva : 
za finance (uredba o izpremem

bi člena 26. uredbe o njega 
organizaciji) 230 • 86. str. 419 ; 

za gozde in rudnike (uredbi o 
izpremembah in dopolnitvah 
uredbe o njega ustroju z dne 
15. marca 1919.) 293; 114, 
str. 579. — 303; 119, str. 603; 

za kmetijstvo in vode (uredba o 
izpremembah in dopolnitvah v 
uredbi o ustroju tega mini
strstva z dne 8. julija 1918. 
z izpremembami in dopolnit
vami z dne 2. aprila 1920.) 
299; 116, str. 589. 

l a pošto in brzojav (uredba o 
njega organizaciji) 278; 107, 
str. 547; 

za promet (uredba o njega or
ganizaciji) 201; 76, str. 373; 
razpust njega ljubljanskega 
komisariata 79, str. 390; 

za trgovino in industrijo (oddel
ka v Ljubljani in v Splitu) 
323; 135, str. 697. 

Mirovne pogodite: 
saintgermainska med kraljevino-^ 

Srbov, Hrvatov in Slovencev."" 
j in Avstrijo (uredba o sodnem 

postopku mešanega razsodišča/ 
j sestavljenega po členu 256. t* 

pogodbe) 349; 152, str. 777;, 
i versailleska med kraljevino Sa> 

bo v, Hrvatov in Slovencev iif 
j Nemčijo (uredbaosodnempo* 
: stopku mešanega razsodišča, 
\ sestavljenega po členu 304. ta 

pogodbe) 260; 102, str. 511: ^ 
! (naš državni zastopnik prt ' I 
j mešanem razsodišču) 261; r 
j . 1 0 2 , str. 513; (navodila temu 
; zastopniku za izvrševanje 
j njegovih dolžnosti) 2<52; 102, 
j str. 513; 
I z Ogrsko (začetni datum rokov, 

določenih v njej) 103, str. 517. 
Mlinska podjetja smejo uvažati 

pšenico, soržico, rž, ječmen in 
koruzo kakor tudi izvažati mlin- . 
ske izdelke. 302; 118, str.599. 

Modeli na korist državljanom 
Združenih ameriških držav; ro
ki za prijave so podaljšani. 
215; 80, str. 392. 

Monopolno skladišče v Ljubljani; 
prodaja soli. 114, str. 583. 

Monopolska taksa: 
na cigaretni papir 149, str. 76S. 

— 150, str. 771; 
na petrolej 149, str. 765; 
na sol 149, str. 765; 
na vžigalice 141, str. 735. — 

146. str. 754. 
Morska plovitev; specialne inspek-

ci je dela. 284; 110, str. 559. — 
296; 115, str. 585. 

Mostnina: 
na dravskem mostu pri Ormo

žu 79. str. 390; 
na savskem mostu pri Brežicah 

132, str. 670. —154, str. 798; 
na savskem mostu pri Otočah 

78, str. 384. 
Motorni čolni; taksa za strojnik«, 

ki jih vodijo. 139, str. 727. 
Municija; dodatek k pravilniku o 

nje proizvajanju, prodajanju in 
uvažanju. 236; 88, str. 432. 

Murska Sobota; ustanovitev dru
gega notarskega mesta. 232; 
86, str. 419. 

Muzej, državni industrijsko-obrtni, 
v Beogradu, in pokrajinah; 
uredba o njega ustanovitvi in 
organizaciji. 287; 112, str. 567. 

Nabava strojev, orodja v Nem
čiji; cene. 145, str. 749. 

Nabave, vojaške; postopanje pri 
ponudbah zanje. 105, str. 541. 

Nabavljatelji ; dviganje ' kavcij, ü 
jih polagajo. 345; 150, str. 769. 
— 154, str. 797. 

Naborniki, živeči v inozemstvu; 
njih pregledovanje. 285; 111, 
str. 563. 

Nadavek na uvozno carino. 525; 
137, str. 707. — 343; 149, 
str. 765. 

Nadštevilne ure srednješolskih 
profesorjev; nagrada zanje. 88, 
str. 432. 

Nadziratelji kolonij. 281; 10t, 

str. 552. 
Nadzor privatnih železniških pod

jetij po inspekciji dela. 245; 9». 
str. 459. 

Nadzorniki, okrajni (mestni), za 
meščanske šole v Sloveniji: njih 
področje in poslovanje. 274; 
106, str. 543. 

Nadzorniška okrožja inspekcija 
dela v Sloveniji. 134, str. 693. 

Nadzorništva, kmetijska, pri 
okrajnih glavarstvih v Sloveni
ji; pravilnik o njih ustanovitvi, 
308; 122, str. 618. 

Nagrade: 
finančnim uradnikom in drugim 

uslužbencem za pobiranje dav
kov 263; 103, str. 516; 

za nadštevilne in pomožne ura 
srednješolskih profesorjev 88, 
str. 432. 

Najem državnega posojila; zako
nodajno pooblastilo zanj. 25/; 
96, str. 473. 

Najemi zgradb na ozemlju kralja- ; 
vine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, razen na prejšnjem ozemlju 
kraljevine Srbije in črne g o r « 
uredba 202; 77; str. 379; 
pravilnik z natančnejšimi dolo

čili za izvrševanje uredbe 
210; 79, str. 387. — 243; 91, 
str. 452; 

enako izvrševanje uredbe 324; 

135, str. 697; 
pravilnik za Slovenijo po kra-,. 

Ijevski uredbi 319; 130, 
str. 661. — 331; 139, str. 725. 

Nameščenci na bivšem avstrijskem 
ozemlju kraljevine. Srbov, Hr
vatov in Suweneev; uredba o 
začasni ureditvi fljuv pokojnin*« 
skega zavarovanja. 244; 92,Г 
str. 457. 



чи 

XIV 
Napake, telesne in duševne, ki iz

ključujejo od učiteljskega stanu. 
276; 1U6, str. 543. 

Naprave, državne prometne: 
uredba o prevedbi osebja teh 

naprav v krajinah izvun Srbi
je in Crne gore na dinarske 
plače 241; 91, str. 451 ; 

uredba o draginjskih dokladah 
onih njih uslužbencev, ki so 
po uredbi ž dne 27. junija 
1921., M S br. 16.536, preve
deni na dinarske plače, kakor 
tudi onih, ki so bili že prej v 
službi izvun Srbije in Crne 
gore z dinarskimi plačami 
292; 113, str. 576. 

Narodna banka; vsi njeni bankov
ci se morajo sprejemati pri dr
žavnih blagajnah. 152, str. 779 

„Narodna tiskarna" v Ljubljani; 
izpremembe pravil te delniške 
družbe so odobrene. 143. 
str. 741. 

„Narodni odbor za pomoč deci u 
kraljevini Srba. Hrvata i Slove
naca" je prost plačevanja pri
stojbin za vloge, ki jih pošilja 
državnim oblastvom. 129 
str. 657. 

Naslov uradni, dosedanje ljub
ljanske, celjske in mariborske 
pukovske okružne komande in 
dosedanjih bataljonskih srezov 
lil), str. 559. 

Naslovi poštno-brzojavnih urad
nikov in uslužbeucev izvun Sr
bije in Crne gore; uredba o 
njih začasnem reguliranju V9-
1Ü7, str. 549. ' 

Nastavniki in nastavnice srednjih 
soi: 
uredba o poviških plač, honori

ranju ur in prekočasnega dela 
209; 79. str. 387; 

uredba o regulaciji položaja 
tistih, katerim zaradi vojne ni 
biLo mogoče opraviti držav
nega izpita 221; 82. str 'joo 
- 222; 82, str. 400. 

Nastavniki srednjih in strokovnih 
Sol v Vojvodini Hrvatski in 
Slavoniji, Bosni m Hercegov.nî 
Dalmaciji in Sloveniji; uredba 
V z ^ c i t v ' "jih plač. 2Ò4- 97 
str. 480. - 109, str. 555. 

Nasi podaniki; dodatek k uredbi o 
postopanju ob prijavi in pl^iJu 
vsot. ki jih dolgujejo neprija
teljskim državljanom. 237: 83. 

Natečaj, književno-umetniški 93 
str. 462. ' 

Navodilo: 
državnemu zastopniku pri me

šanem razsodišču med kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in Nemčijo za izvrše
vanje njegovih dolžnosti. 262-
102, str. 513; 

o pregledu in žigosanju mer in 
priprav za merjenje, uvoženih 
iz inozemstva v našo državo. 
92, str. 452. 

Navtični šoli v Dubrovniku in Ko
toru; uredba, s katero se te šoli 
pretvarjata v državni pomorski 
akademiji. 216; 80, str. 392. 

Nedoletni delavci; specialna in
spekcija dela za domačo in hiš
no industrijo. 297; 115, str. 586. 

Nemška Loka; pobiranje 612%ne 
občinske doklade. 256; 97-
str. 481. 

Nemški stroji in nemško orodje; 
cene za nabavo. 145, str. 749. 

Nemške blago; uredba o plače
vanju za to blago je ukinjena. 
199; 75, str. 369 

Nepredelana čreva; izvoz. 132, 
str. 669. 

Neprijateljski državljani; dodatek 
k uredbi o postopanju in plači
lu vsot. ki jih jim dolgujejo 
naši podaniki. 237; 88, str. 432. 

Nestalne reklame; njih razlikova-j 
nje od stalnih reklam. 151, 
str. 774. 

„Neues Wiener Journal",- ta list 
je v naši državi zopet dovoljen. 
126, str. 635. 

Nezgode: 
imenovanje sosveta železničar-

ske zavarovalnice zoper ne
zgode 84, str. 412; 

uredba o ureditvi zavarovanja 
delavcev zoper nezgode 329-
138, str. 709. 

Njegovo Veličanstvo kralj Peter 
• I. t : 

objava smrti 98, str. 487 ; 
proglas kraljevske vlade 101, 

str. 507; 
proglas Njegovega Veličanstva 

kralja Aleksandra narodu Sr
bov, Hrvatov in Slovencev 
103, str. 515; 

državno žalovanje 103, str. 517; 
dvorno žalovanje 105, str. 539. ! 

Nostrifikacija zrelostnega ali i 
usposobljenostnega izpita učite-j 
Ijev na osnovnih šolah v ino- j 
zemstvu. 266; 103, str. 517. i 

Notranje državno posojilo; glej: 
Državno posojilo. 

Nova emisija tovornih listov. 122, 
str. 620. 

Nova monopolska taksa na vžiga
lice. 146, str. 754. 

Nove državne takse na tovorne 
liste. 114, str. 582. 

Nove znamke za porto namesto 
znamk ljubljanske emisije. 141 
str. 733. 

Občinska bolnica v Trbovljah; 
oskrbnina. 144, str. 748. 

Občinska davščina na razkošje v 
Mariboru. 346; 150, str. 769. 

Občinska doklada v Nemški Loki. 
256; 97, str. 481. 

Občinske davščine na vozila v 
Ljubljani, Ptuju, Celju in Ma
riboru; popravek glede kazen
skih določil v naredbah o teh 
davščinah. 231; 86, str. 419. 

Občinska doklada na trošarino od 
vina v Križah pri Tržiču. 314; 
124, str. 627. 

Občinska tehtarina se ne pobira 
pri carinarnicah izvun starih 
mej kraljevine Srbije. 152, 
str. 780. 

Občinske doklade: 
njih pobiranje y občinah bivše 

Kranjske 195; 74, str. 365; 
v občinah bivše Štajerske 196; 

74, str. 367. 
Občinski agrarni odbori v Slove

niji; njih razpust. 113, str. 578. 
Občinski uradi; njih poštnine 

proste pošiljatve. 82, str. 404. 
Občna pridobnina v Sloveniji in 

Dalmaciji; odmera za leto 1921. 
88, str. 433. 

Obdačevanje denarnih zavodov in 
delniških družb in njih podruž
nic; enotno postopanje. 111 
str. 565. 

Objekti, plovni, v rečnih pristani
ščih kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; pravilnik o njih 
prijavi in odjavi. 327- 1''7 
str. 705. 

Obleke, civilne; njih izdaja voj
nim ujetnikom. 88, str. 433. 

Oblika, enotna, žiga za žigosanje 
mer iii merilnih priprav 341-
148, str. 762. ' 

Obloda; izvozna prepoved zanjo. 
102, str. 513. 

Obmejna črta; pojasnilo o pri
stojnosti za preiskovanje pre
hoda čeznjo, odnosno presto-
pitve koridora. 72, str. 355. 

Obrt proizvajanja sodavice in li
monade je smatrati za trgovin
ski obrt. 137, str. 707. 

„Obrtna banka" v Ljubljaui; 
odobritev izpremenjenih pravil 
128, str. 656. 

Obveznice notranjega državnega 
posojila; njih iznašanje iz dr
žave je dovoljeno. 112, str. 568. 

Obvezniki, vojaški; potni listi in 
pomorske knjižice zanje 131. 
str. 665. 

Odbori, agrarni občinski v Slove
niji; njih razpust. 113, str. 578. 

Oddelka ministrstva za trgovino 
in industrijo v Ljubljani in v 
Splitu. 323; 135, str. 697. 

Odjava plovnih objektov v rečnih 
pristaniščih kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; pravil
nik. 327; 137, str. 705. 

Odmera občne pridobnine v Slo-1 
veniji in Dalmaciji >za leto! 
1921. 88, str. 433. i 

Odobrene šolske knjige: i 
Aritmetika za nižje razrede 

srednjih šol, sestavila BI. 
Matek in A. Peterim П6 
str. 701. 

Čitanka za meščanske šole, 
I. del, spisal Josip Brinar. 
(Druga izdaja.) 111, str. 565. 

Druga čitanka. Sestavil E. 
Oangl. 105, str. 541. 

Fizika za višje razrede sred
njih šol. Spisal Jožef Reis-
ner, profesor v Ljubljani. 
Druga izpremenjena izdaja. 
128, str. 655. 

Francoski jezik. Srednja stop
nja za 3. in 4. učno leto. 
Spisal profesor Friderik Ju-
vančič. 125, str. 631. 

Knjigovodstvo za ženske obrte 
sestavil Henrik Podkrajšek. 
149, str. 766. 

Latinska vadnica, III. del (za 
3. razred gimnazij in realnih 
gimnazij), sestavil dr. Josip 
Pipenbacher. (Druga izda
ja.) 111, str. 565. 

Prva srpska ili hrvatska čitan
ka za slovenske osnovne šole 
Priredili Iv. Lesica, P. Lo-
kovšek in dr. R. Mole. 128 
str. 655. 

Računica za meščanske šole. 
I. del. Spisal France Haupt-
mann, profesor v p. in šolski 
svetnik. 92, str. 459. 

Računstvo za ženske obrte. Se
stavil Henrik Podkrajšek, 

profesor na tehniški srednji 
šoli v Ljubljani. 84, str. 412. 

Slovenska čitanka za drugi 
razred srednjih šol. Sestavil 
Josip Wester. 128, str. 655. 

Slovenska čitanka za 3. razred 
srednjih šol. Sestavil Josip 
Wester. 149, str. 765. 

Slovenska slovnica za osnovne 
šole, nižja in srednja stop
nja. Spisal Josip Brinar, rav
natelj meščanske šole 92 
str. 459. 

Slovenska slovnica za srednje 
šole. Sestavil dr. Anton Brez
nik. Druga predelana izdaja. 
112, str. 569. 

Slovenska vadnica za nemške 
ljudske šole, zvezek I. in II. 
Spisal Josip Novak, okrajni 
šolski nadzornik. 92, str 459 

Odredbe: 
veterinarske zaradi prometa 8 

prašiči. 77, str. 381 ; 
veterinarsko-policijske za zati-1 

ranje slinavke n parkljevke1 

136, str. 701. 
Odtiski, litografirani mapni; 

uvozna prepoved v Slovenijo 
94, str. 466. J * 

Oferti za vojaške nabave; posto
panje pri njih. 105, str. 541. 

Ogrska : 
uvoz in izvoz živali odtod je 

prepovedan 122, str. 619 ; 
začetni datum rokov, določenih 

v mirovni pogodbi z njo 103 
str. 517; 

Okoliš železnic; postopanje pri 
gradbah v njem. 116, str. 591. 

Okrajne doklade za okrajne za-
stope bivše Štajerske 197; 74, 
str. 367; za okrajni zastóp v 
Ormožu 330; 139, str. 725. j 

Okrajni nadzorniki za meščanske i 
šole v Sloveniji; njih področje 
in poslovanje. 274; i 06, 
str. 543. 

Okrajni zastopi; glej: Izpremem
be v okrajnih zastopih. 

Okrožja, nadzorniška, inspekciie 
dela v Sloveniji. 134, str. 695. 

Olajšave pri uvozu embalaže in 
pri izvozu süv in čežane. 144, 
str. 745. 

Olja iz tar. št. 104, točk 1., 2., 
3. in 4., se zacarinjajo brez 
analize. 141, str. 733. 

Omarice, izložbene, fotografov ; 
taksa. 139, str. ПП. 

Opcija; uredba o'postopanju pri 
pridobitvi in izgubi državljan
stva kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev po trianonski po
godbi. 307; 122, str. 616. 

Opravila stavbinske stroke; proš
nje onih, ki se hočejo udeleže
vati javnih ponudbenih licitacij 
za taka opravila. 129. str. 658. 

Organizacija: 
državnega industrijsko-obrtuega 

muzeja v Beogradu in pokra
jinah 287; 112, str. 567; 

gozdarske stroke v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
(uredba) 293; 114, str. 579; 

ministrstva za finance (uredba 
o izpremembi člena 26. ured
be o njej) 230; 86, sir. 410; 

ministrstva za pošto in brzojav 
(uredba) 278; 107, str. 547; 

ministrstva za promet in pro
metne službe v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev; 
(uredba) 201; 76, str. 373: 

pošiiio-brzojavne in telefonske 
stroke v kraljevini (uredba) 
278; 107, str. 547; 

rudarske stroke v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev' 
(uredba) 303; 119, str. 603. 

Organiziranje specialnih inšpek
cij dela morske plovitve. 284; 
110, str. 559. 

Organizacijski statut: 
za detektive v Sloveniji 194, 73, 

str. 361; 
za kr. varnostne straže v SIo-

veniji 193; 73, str. 359. 
„Orient", mednarodna trgovska, 

spedicijska in skladiščna delni
ška družba v Mariboru; usta
novitev le družbe je dovoljena. 
125, str. 633. 

Ormož : 
mostnina na dravskem mostu 

79, str. 390; 
pobiranje okrajnih doklad za 

leto 1921. 330; 139, str. 725. 
Orodje : 

iz Nemčije (nabavne cene) 145, 
str. 749; 

telovadno (uvoz za telovadna 
društva) 217; 80, str. 393. 

Orožje; dodatek k pravilniku o 
njega proizvajanju, prodajanju 
in uvažanju. 236; 88, str. 432. 

Orožne šesttedenske vaje potreb
nega števila rezervnih častnikov 
in obveznih odslužencev od leta 
1918. do danes kakor tudi po
trebnega števila živine in pri-

prege; poziv na te vaje. 320; 
131, str. 665. 

Osebje državnih prometnih na
prav v krajinah izvun Srbije in 
Crne gore; uredba o njega pre
vedbi na dinarske plače. 241-
91, str. 451. 

Oskrbnina v trboveljski občinski 
bolnici. 144, str. 748. 

Oskrbovanje kranjske deželne 
imovine; 206; 78, str. 383. 

Osnovne šole (glej tudi: Ljudske 
šole); nostrifikacija zrelostnega 
ali usposobljenostnega izpita 
učiteljev v inozemstvu. 266: 
103, str. 517. 

Otoče; mostnina na savskem mo
stu. 78, str. 384. 

Otroci, slabo nadarjeni; pravil
nik o ustroju šol zanje. 277; 
106, str. 544. 

Ovce; njih izvoz v Italijo. 129, 
str. 658. — 151, str. 773. 

Ovni in ovce; izvoz. 130, str. 663. 
— 142, str. 738. —153, str. 788. 

Papir, cigaretni; glej: Cigaretni 
papir. 

Papirji vrednostni; carinska ta
ksa zanje ob kreditiranju ca
rinskih davščin. 141, str. 733. 

Papirnati drobiž po 25 par. 213: 
80, str. 392. 

Parketi; železniška tarifa. 154, 
str. 797. 

Parkljata živina; promet z njo po 
železnici ; veterinarski pregled. 
124, str. 627. 

Parkljevka ; veterinarno-policijske 
odredbe za njeno zatiranje. I 
136, str. 701. 

Pasje meso; njega uvoz v Italijo' 
je prepovedan. 139, str. 726. j 

Patentne prijave državljanov! 
Združenih ameriških držav'. 2/4:\ 
80, str. 392. I 

Perperji, črnogorski; njih zame-1 
na. 291; 113, str. 576. 

Peteline; priklopitev k davčnemu 
okraju in davčnemu okrajnemu 
oblastvu v Ljubljani (okolica), 
glede zemljarinskega katastra 
pa k zemljemerskemu okraju v 
Ljubljani I. 139, str. 727. 

Petrolej; monopolska taksa. 149, 
str. 765. 

Petrovič, Ekspres in koinp.; ta 
firma je postavljena za carin
sko posredništvo na Rakeku. 
150, str. 769. 

Pevski pouk na učiteljiščih v Slo
veniji. 275; 106, str. 543. 

Pisma, garancijska; glej: Garan
cijska pisma. 

Plače: 
dinarske (uredba o prevedbi 

osebja državnih prometnih 
naprav v krajinah izvun Sr
bije in Crne gore na te pla
če) 241; 91, str. 451; 

direktorjev, nastavnikov in na-
stavnic srednjih šol (uredba 
o njih poviških) 209; 79, 
str. 387; 

nastavnikov srednjih in stro
kovnih šol v Vojvodini, Hr
vatski in Slavoniji, Bosni in 
Hercegovini, Dalmaciji in 
Sloveniji (uredba o njih iz
enačitvi) 254; 97, str. 480. — 
109, str. 555; 

poštno-brzojavnih uradnikov in 
uslužbencev izvun Srbije in 
Crne gore (uredba o njih za
časnem reguliranju) 279; 107, 
str. 549. 

Plačevanje za blago, ki prihaja iz 
Nemčije; uredba o tem plače
vanju je ukinjena. 199; 75, 
str. 369. 

Plačila v inozemstvu; likvidacija 
centrale zanje. 247; 93, str. 461. 

Plačilo vsot, ki jih dolgujejo naši 
ikii 

Ijanom; dodatek k uredbi o po
stopanju ob njem. 237: 88, 
str. 432. 

Plesi; predpisi zanje so razveljav
ljeni. 207; 78, str. 383. 

Plin: 
ureditev njega cene ob bistveno 

izpremenjenih proizvajalnih 
stroških 208; 78, str. 383. --
219; 80, str. 393; 

ustanovitev razsodišča za raz-
sojo sporov med plinarnami 
in njih odjemalci o cenah za 
plin 140, str. 731. 

Plovilev, morska: 
organiziranje specialnih inšpek

cij dela 284; 110, str. 559; 
specialni inspekciji dela ">96-

115, str. 585. ' ' 
Plovni objekti v rečnih pristani

ščih kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; pravilnik o njih 
prijavi iu odjavi. 327; 137. 
str. 705. 

Pobijanje draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekula
cije; glej: Draginja življenskih 
potrebščin, odnosno : Brezvest
na spekulacija. 

Pobiranje : 
davka na poslovni promet 72, 

etr. 356; razglasa ljubljanske 
delegacije ministrstva za fi
nance 118, str. 599. — 131, 
str. 666; 

davkov (uredba o nagradi fi
nančnih uradnikov in drugih 
uslužbencev za to pobiranje) 
263; 103, str. 516; 

izvozne carine na zaklana te
leta, če se izvažajo ne iz kože 
dejana 132, str. 669; 

iežnine v privatnih skladiščih 
83, str. 408; 

nadavka na uvozno carino 328-
137, str. 707. — 343; 140' 
str. 765; 

občinske davščine na razkošje v 
mestu Mariboru 346; 150 
str. 769; 

občinske doklade na trošarine 
od vina v Križah pri Tržiču 
314; 124, str. 627; 

občinske doklade v občini Nem
ški Loki 256; 97, str. 481 ; 

občinskih doklad v občinah biv
še Kranjske 195; 74, str. 365; 
v občinah bivše Štajerske 
196; 74, str. 367; 

okrajnih doklad za okrajne za-
stope bivše Štajerske 197; 74. 
str. 367; za okrajni zastop v 
Ormožu 330; 139, str. 725; 

prispevka za uradniški fond ml 
carinskih uradnikov biv$e 
Avstro-Ogrske 90, sir. 449; 

taks in doplačil za pregled ' i« 
žigosanje (preizkus) mer h, 
merilnih priprav, steklenic in 
čaš za točenje alkoholnih pi
jač in mleka, istotako sodov 
(tarifa) 357; 154, str. 795. -
154, str. 798; 

takse za preizkušanje čistine 
zlata in srebra (tarifa) 336-
145, str. 749; 

takse za stave pri športnih tek
mah 149, str. 765; 

vodarine za vodovod v Tržiču 
334; 143, str. 741. 

Pobotnice (priznanice) denarnic 
zavodov; taksa od njih. 141 
str. 734. J 

Podaljšava policijske ure; proš
nje zanjo. 119, str. 605. 

Podaljšava trgovinske pogodbe z 
avstrijsko republiko 88, str. 431 
T i\l> 8 t r - 5 9 3 - - 335: 144,' str. 745. 

Podaljševanje 6%nih državnih 
bonov v kronan in dinarjih 
129, str. 658. J ' 

Podaniki, naši; dodatek k uredbi 
o postopanju ob prijavi in pla
čilu vsot. ki jih dolgujejo ne
prijateljskim državljanom. 237-
88, str. 432. 

Podčastniki; njih dolgov ne pla
čujejo vojaške komande. 103 
str. 517. 

Podgora; priklopitev k davčnemu 
okraju in davčnemu okrajnemu 
oblastvu v Ljubljani (okolica), 
glede zemljarinskega katastra 
pa k zemljemerskemu okraju v 
Ljubljani I. 139, str. 727. 

Podjetja: 
privatna železniška (njih nad

ziranje po inspekciji dela) 245; 
92, str. 459; " 

prometna (specialna inspekcija 
dela zanje) 298j 115, str. 586 ; 

rudarska, ki se interesiraju za 
rudarske terene v Crni gori 
(prijave) 95, str. 470. 

Podjetniki; dviganje kavcij, ki jih 
polagajo. 345; 150, str. 769. — 
154, str. 797. 

Podpore iz čistega dobička držav
ne razredne loterije; pravilnik 
kako je dajati take podpore' 
(Popravki v slovenskem besedi
lu.) 97, str. 479. 

Podpore pri delavskem zavaro
vanju so zvišane. 350- 153 
str. 785. 

Področje okrajnih (mestnih) nad
zornikov za meščanske šole v 
Sloveniji. 274; 106, str. 543. 

Pogodba med glavnimi zavezni
škimi in pridruženimi silami in 
državo Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, podpisana v Saint Gei-
mainu-en-Laye; začasni zakon o 
njej 301; 118, str. 597. 

Pogodba, trgovinska, z avstrijsko 
republiko; nje podaljšave. 88. 
str. 431. — 117, str. 593. --' 
335; 144, str. 745. 

Pogodbe, mirovne: 
saintgermainska med kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in Avstrijo (uredba o sodnem 
postopku mešanega razsodi
šča) 349; 152, sir. 777; 

versaiUeska med kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev in 
Nemčijo (uredba o sodnem 
postopku mešanega razsodi
šča) 260; 102, str. 511; (naš 
državni zastopnik pri meša
nem razsodišču) 261; 102, 
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po-
16, 

sir. 513; (navodila državnemu 
zastopniku pri tem sodišču za 
izvrševanje njegovih dolžno
sti) 262; 102, sir. 513; 

z Ogrsko (začetni datum rokov. 
določenih v njej) 103, str. 517. 

Pogoji za rodbinske doki ade upo
kojencev in upokojenk. 83, 
str. 40Q. 

Pogrešani rojaki v Ameriki 
izvedovanje za njiilii. 
str. 590. / 

. Pokojninski fond; pomoč po členu 
28. zakona o njem. 116, str. 589. 

f Pokojninsko zavarovanje naiue-
| ščencev na bivšem avstrijskem 
Y. ozemlju kraljevine Srbov, Ilr-
| valov in Slovencev; uredba o 
K njega začasni ureditvi. 244; 
* 92,_s teU5iZ_-
l PokräJmsT<auprava za Slovenijo: 

ustroj. 94, str. 465. 
Pokrajinske strokovne zadruge: 

sedlarjev, jermenarjev, torbar-
jev m ličarjev voz 312; 123, 
str. 623; 

urarjev, optikov, zlatarjev, pa-
sarjev in graverjev; fotogra
fov; sodavičarjev ; tapetnikov, 
preprogarjev, izdelovateljev 
žimnic in izdelovateljev po
steljnine; 317; 128, str. 655; 

brivcev, frizerjev in lasničar-
jev 338; 146, str. 753. 

Pokvarjena čežana (pekmez, mar
melada) in pokvarjeno sadje za 
kuhanje žganja. 136, str.'702. 

Polaganje inozemske valute na 
korist devizni centrali. 211; 80, 
str. 391. 

Policija, železniška; ustanovitev 
komisariatov v Dravogradu in 
v Gornji Radgoni. 131, str. 665. 

Policijska ura v Sloveniji. 81, 
str. 395 ; prošnje za podaljšavo 
119, str. 605. 

Pomoč po členu 28. zakona o po
kojninskem fondu. 116, str. 589. 

Pomorske knjižice za vojaške ob
veznike. 131, str. 665. 

Pomorski akademiji, državni, v 
• Dubrovniku in Kotoru ; uredba, 

s katero se ondotni prejšnji 
navtični šoli pretvarjata v dr
žavni pomorski akademiji. 216; 
80, str. 392. 

Pomožne ure srednješolskih pro
fesorjev; nagrade zanje. 88, 
str. 432. 

Ponudbe za vojaške nabave: po
stopanje pri njih. 105, str.'541. 

Ponudbene licitacije, javne, za 
opravila stavbinske stroke ; 
prošnje onih, ki se hočejo ude
leževati takih licitacij. 129, 
str. 658. 

Pooblastilo, zakonodajno, za na
jem državnega posojila. 251; 
96, str. 473. 

Popravki: 
glede kazenskih določil v nared-

bah o občinskih davščinah na 
vozila v Ljubljani, Ptuju, Ce
lju in Mariboru 231; 86, str. 
419; 

k izvozni tarifi 326; 135, 

str. 697; 
k naredbi št. 208 (ureditev cen 

za plin in električno energijo 
ob bistveno izpremenjenih 
stroških) 219; 80, str. 393: 

k pravilniku, kako je dajati 
podpore iz čistega dobička 
državne razredne loterije 97, 
str. 479; 

k pravilniku o ustanovitvi kme
tijskega, sveta 267; 103, 
str. 517; 

k pravilniku o vozni ugodnosti 
na državnih železnicah in 
ladjah 344; 149, str. 765; 

k pravilniku za izvrševanje do
ločil o taksah iz začasnega 
zakona o trošarini, taksah in 
pristojbinah 283; 109, str. 
558. — 325; 135, str. 697; 

k pravilniku z natančnejšimi do
ločili za izvrševanje uredbe o 

, stanovanjih in najemih zgradb 
vobče 243; 91, str. 452; 

k uredbi o državni trošarini na 
žganje 200; 75, str. 369; 

k ustavi kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev 242; 91. 
str. 451 ; 

k uvozni tarifi 264; 103, 9tr. 
516. — 348; 151, str. 773; 

k začasnemu zakonu o državni 
trošarini, taksah in pristojbi
nah 283; 109, str. 558; 

tiskovne napake v pravilniku o 
stanovanjih in najemih zgradb 

^vobče 331; 139, str. 725. 
Poročili o stanju kmetijstva v 

drugi polovici meseca septem
bra in v prvi polovici meseca 
oktobra 1921. 130, str. 663. 

Porotniki v Dalmaciji in v Slo
veniji; njih pristojbine. 236; 
88, str. 432. 

Porto; nove znamke za porto na
mesto znamk ljubljanske emi
sije. 141, str. 733. 

Poselske knjižice; kolkovina. 118, 
str. 600. 

Posli, hišni ali gospodinjski, v 
Sloveniji; ureditev njih službe
nega razmerja. 224; 82, str. 
403. 

Poslovanje okrajnih (mestnih) 
nadzornikov za meščanske šole 
v Sloveniji. 274; 106, str. 543. 

Poslovanje z devizami in valuta
mi; seznamek bank, pooblašče
nih za to poslovanje. 124, 
str. 627. 

Poslovni promet: 
predpis in pobiranje davka 72. 

str. 356; 
uredba o davku na ta promet 

289; 113, str. 571; 
pravilnik za izvrševanje uredbe 

o davku na ta promet 290; 
113, str. 573; 

razglasi finančne delegacije 
ljubljanske 118, str. 599 ш 
600. - 131, str. 666. 

Posojila, brezobrestna, dobrovolj
cem; pravilnik za izvrševanje 
člena 11. uredbe z dne 18. de
cembra 1919. 271; 105, str. 540. 

Posojilo, državno; glej: Državno 
posojilo. 

Posojilo mariborske mestne ob
čine. 227; 84, str. 411. 

Posredniki, carinski : 
pravilnik o njih 270; 105, 

str. 539; 
kavcija 122, str. 619. 

Postopek: 
enotni pri obdačevanju denar-" 

nih zavodov in delniških 
družb in njih podružnic 1П, 
str. 565; 

ob izvozu dovoljenega kontin
genta konj 83, str. 408. — 90, 
str. 450. — 122, str. 619. — 
124, str. 627. — 151, str. 773; 

ob pridobitvi in izgubi držav
ljanstva kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z op
cijo in prošnjo po trianonski 
pogodbi (uredba) 307; 122, 
str. 616; 

ob prijavi in plačilu vsot, ki jih 
dolgujejo naši podaniki ne
prijateljskim državljanom (do-

. datele k uredbi o njem) 237; 
88, str. 432; 

pri gradbah v okolišu železnic 
116, str. 591; 

pri ponudbah za vojaške naba
ve 105, str. 541; 

sodni mešanega razsodišča, se
stavljenega po členu 256. 
saintgermainske mirovne po
godbe med kraljevino Srbov. 
Hrvatov in Slovencev in Av
strijo (uredba o njem) 340; 
152, str. 777; 

sodni mešanega razsodišča, 
sestavljenega po členu 304. 
versailleske mirovne pogodbe 
med kraljevino Srbov; Hrva
tov in Slovencev in Nemčijo 
(uredba o njem) 260; 102, 
str. 511 ; naš državni zastop
nik pri tem sodišču 261; 102, 
str. 513; navodila temu za
stopniku za izvrševanje nje
govih dolžnosti 262; 102, str. 
513; 

z dvovlastniki 93, str. 462; 
z živalmi dvovlastnikov 117; 

str. 593; 
za dediščine in druge prejem

ke iz Amerike 139; str. 725. 
Pošiljatve: 

občinskih uradov, poštnine pro
ste 82, str. 404; 

za Avstrijo in Češkoslovaško v 
tranzitu preko Ogrske 97, 
str. 481. 

Poštni promet v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; uredba. 
305; 121, str. 611. 

Poštnine proste pošiljatve občin
skih uradov. 82, str. 404. 

Poštno-brzojavna in telefonska 
stroka v kraljevini; uredba o 
organizaciji. 278; 107, str. 547. 

Poštno - brzojavni uradniki in 
uslužbenci izvun Srbije in Črne 
gore; uredba o začasnem regu
liranju rijih naslovov *in plač. 
279; 107, str. 549. 

Potne izkaznice za notranji pro
met. 97, str. 482. — 119, 
str. 605. 

Potne legitimacije; kolkovina. 

118, str. 600. 
Potne listine; pravilnik o njih iz

dajanju in vidiranju. 315; 127, 
str. 639. 

Potni listi:-
bolgarskih državljanov 136, 

str. 702; 
grških državljanov 122, str. 621; 
italijanskih državljanov 128, 

str. 655; 
za dijake, ki hočejo študirati v 

inozemstvu 124, str. 628. — 
125, str. 631; 

za države Južne Amerike 125, 
str. 631 ; 

za Kanado (vizum britanskega 
konzula) 131, sir. 666; 

za potovanje v Avstrijo, Ma
džarsko iii Italijo (taki potni 
listi se izdajajo samo za cA-
hod, ne pa tudi za povratek) 
152, str. 780; 

za prekmorske kraje 255; 97, 
str. 481 ; 

za tuje državljane, ki bivajo v 
naši državi 131, str. 666; 

za vojaške obveznike 131, 
str. 665. 

Potni listi, stari živinski, se sme 
jo še uporabljati do dne 1. ja
nuarja 1922. 139, str. 727. 

Potniki; prehod v inozemstvo je 
na vseh potih, razen po želez
nici, prepovedan. 97, str. 482. 

Potovanje: 
v Ameriko (kje se je treba ja

viti) 130, str. 664; 
v Avstrijo, Madžarsko in Ita

lijo (potni listi se izdajajo 
samo za odhod, ne pa tudi 
za povratek) 152, str. 780; 

v Carigrad ali Smimo preko 
Soluna (tako potovanje je 
prepovedano) 103, str. 51 S. 

Potrdila: 
o izvoru blaga, ki prihaja iz 

tranzitnih skladišč in javnih 
skladišč v svetovno znauih 
lukah 141, str. 733; 

o izvoru mesa za izvoz v Ita
lijo (taka potrdila ne potre
bujejo več konzularnih vizov) 
150, str. 771; 

o tem, da dotičnega blaga ni v 
naši državi ali da ga ni v 
zadostni količini 152, str. 770. 

Potrebščine, življenske ; glej : Dra
ginja življenskih potrebščin. 

Pouk: , 
glasbeni in pevski na učitelji

ščih v Sloveniji 275; 106, 
str. 543; 

kmetijski (pravilnik o ustano
vitvi sveta za ta pouk) 265; 
103, str. 516. 

Poverjeništvo za pravosodje v 
Ljubljani je ukinjeno. 294; 114, 
str. 582. 

Poverjeništvo za pravosodje v 
Zagrebu je ukinjeno 114, 
str. 579. 

Poviški plač direktorjem, na
stavnikom in naslavnicam sred
njih šol; uredba o teh poviških. 
209; 79, s.r. 387. 

Povračila: 
razlike med maksimalno in mi

nimalno tarifo za blago iz av
strijske republike 347; 151, 
str. 773; 

voznine na državnih železnicah 
154, str. 800; 

za stroške preiskovalnega za
pora in izvršitve kazni v ob
močju višjega deželnega so
dišča v Ljubljani 146, str. 753. 

Povratek steklenic za mineralne 
vode. 80, str. 394. 

Poziv na šesttedenske vaje po
trebnega števila rezervnih čast
nikov in obveznikov-odslužencev 
od leta 1918. do danes kakor 
tudi potrebnega števila živine in 
priprege. 320; 131, str. 665. 

Poziv onim, ki imajo kavcije pri 
ministrstvu za gradbe. 154, 
str. 797. 

Praksa, babiška; zakon o pravici 
za njeno izvrševanje; 354; 154, 
str. 794. 

Praktični izpit za živinozdravni-
ke; njega opravljanje. 85, 
str. 417. 

Prašiči : 
veterinarske odredbe zaradi 

prometa z njimi 77, str. 381 ; 
izvoz v Italijo 85, str. 417. —• 

129, str. 658. —151, str. 773. 
Pravica za izvrševanje babiške 

prakse; zakon o njej. 354; 154, 
str. 794. 

Pravila-o lekarniških specialitetah 
310; 122, str. 619. — 333; 142, 
str. 737. 

Pravilna raba imena za krajevno 
občino Sv. Juri pod Kumom. 
84, str. 412. 

Pravilniki : 
kako je dajati podpore iz čiste

ga dobička, državne razredne 
loterije (ponatisk v „Službe
nih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca"; po
pravki v slovenskem besedilu) 
97, str. 479; 

o carinskih posrednikih 270; 
105, str. 539; 

o izdajanju in vidiranju potnih 
listin 315; 127, str. 639; 

o prijavi in odjavi plovnih ob
jektov V rečnih pristaniščih 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev 327; 137, str. 705, 

o proizvajanju, prodajanju in 
uvažanju smodnika, dinamita 
in drugih razstrelil in raz
nesu, orožja in municije (do
datek) 236; 88, str. 432; 
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o reguliranju prometa z devi
zami in valutami 304; 120, 
str. 607; 

o stanovanjih in najemih zgradb 
vobče v Sloveniji 319; 130, 
str. 661. — 331; 139, str. 725; 

o tehnični in ekonomski izvr
šitvi zgradb in vzdrževanju 
naprav za uravnavo Savinje v 
progi od Mozirja do Celja 
začasna izprememba) 144, 
str. 746; 

o ureditvi centralnih carinskih 
blagajn 351; 153, str. 785; 

o ureditvi kmetijskih inšpekto
ratov 212; 80, str. 391; 

o ustanovitvi kmetijskega sveia 
226; 84, str. 411. — 267; 103 
str. 517; 

o ustanovitvi kmetijskih nad-
zorništev pri okrajnih gla
varstvih v Sloveniji 308; 122, 
str. 618; 

o ustanovitvi sveta za kmetij
ski pouk 265; 103, str. 516; 

o ustroju šol za slabo nadar
jene otroke 277; 106, str. 544; 

o vozni ugodnosti na državnih 
železnicah in ladjah 33-, 
147, str. 757. — 344; HO, 
str. 765; 

rodbinski, za člane srbskega 
kraljevskega doma "280; 108. 
str. 551 ; 

taksni in prjsto-jbinski (izpre-
membe točke 1. člena 50.) 
313; 124, str. 627; 

trošarinski (izpremembe člena 
116. trošarina na žganje) 
225; 83, str. 407; 

z natančnejšimi določili za iz
vrševanje uredbe o stanova
njih in najemih zgradb vobče 
z dne 21. maja 1921., Ur. 1. 
št. 202, predpisan na podsta
vi člena 33. iste uredbe 210: 
79, str. 387. - 243y- 91, 
str. 452; 

za izvrševanje člena 11. uredbe 
o dobrovoljcih z dne 18. de
cembra 1919. o dajanju brez
obrestnega posojila 271;' 105, 
str. 540; 

za izvrševanje določil o taksah 
iz začasnega zakona o troša
rini, taksah in pristojbinah 
268; 104, str. 519. — 283; 
109, str. 558. — 321; 132, 
str. 669. — 135, str. 697. — 
325; 135, str. 697; 

za izvrševanje uredbe o davku 
na poslovni promet 290; 113, 

-' str. 573. 
Pravni termini; okrožnica vsem 

oddelkom pokrajinske uprave 
(razen onemu za pravosodje) in 
vsem okrajnim političnim in po
licijskim obïastvom. I l l , str. 
565. 

Pravo, materialno in formalno 
kazensko, v Dalmaciji in Slove
niji; uredba o izpremeinbi vi
šine denarnih zneskov, navede
nih v njega predpisih. 198; 75, 
str. 369. 

Predmeti iz točk 8. in 27. člena 
6. zakona o splošni carinski ta
rifi; pojasnilo o njih uvozu. 
80, str. 394. 

Predpis davka na poslovni pro
met. 72, str. 356 ; razglas ljub
ljanske delegacije ministrstva 
za finance. 118, str. 599. — 131, 
str. 666. 

Predpisi : 
materialnega in formalnega ka

zenskega prava v Dalmaciji 
in v Sloveniji (uredba o iž-
premernbi višuie denarnih zne
skov, navedenih v njih) 198; 
75, str. 369; 

o izdajanju izpričeval za za-
poslence v mesarskem in pre-
kajevalskem podjetju državne 
vnovčevalnice za živino in 
mast v Ljubljani 204; 78, 
str. 383; 

za plese (ti predpisi so razve
ljavljeni) 207; 78, str. 383. 

Predstojništvo za pravosodje v 
Splitu je ukinjeno. 294; 114, 
str. 582. 

Pregled mer in merilnih priprav, 
uvoženih iz inozemstva v našo 
državo ; navodila. 92( str. 452. 

Pregled mer in merilnih priprav, 
steklenic in čaš za točenje alko
holnih pijač in mleka, istotako 
sodov; tarifa o pobiranju taks 
in doplačil za ta pregled. 357; 
154, str. 795. — 154, str. 798. 

Pregled, splošni, invalidov; ured
ba. 252; 96, str. 473. 

Pregled, veterinarski, parkljate ži
vine ob prometu po železnici. 
124, str. 627. 

Pregledovanje nabornikov, žive
čih v inozemstvu. 285; 111, 
str. 563. 

Prehod čez obmejno črto, odnos
no prestopitev kordona; po
jasnilo o pristojnosti za njega 
preiskovanje. 72, str. 355. 

Prehod pomikov v inozemstvo jeS 
na vseh potih, razen po želez^ 
niči, prepovedan. 97, str. 482. " 

Preiskovalni zapor; povračilo z ä | | 
stroške v območju višjega dež«l-e|| 
nega sodišča v Ljubljani. 1 4 6 ^ 
str. 753. , ' 4 

Preiskovanje dejanj po uredbi $Ш 
pobijanju draginje živijenskioШ 
potrebščin in brezvestne spékù-'jf 
lari je; pristojbine, ki se pobi-:* 
rajo za to preiskovanje. 97, ?| 
str. 481. ]^~ 

Preiskovanje prehoda čez obmej» | 
no črto, odnosno ^restopitve.'£ 
kordona; pojasnilo o pristojno«.:; 
sti za to preiskovanje. 72, '% 
str. 355. '''i 

Preizkus (žigosanje) mer in me* . 
rilnih priprav, steklenic in čašr| 
za točenje" alkoholnih pijač in-; 
mleka, istotako sodov; tarifa 6;̂  
pobiranju taks in doplačil za tas*! 
preizkus. 357; 154, str. 795. — ćl 
154, str. 798. 

Preizkušanje čistine zlata in sre
bra; tarifa o pobiranju takse. ' 
336; 145, str. 749. ' 

Preizkušnje, kemijske, ^lata in 
srebra v državni cinkarni v Ce- \ 
lju; pristojbine. 143, str. 741. 

Prejemki iz Amerike; postopek. 
139, str. 725. 

Prekmorski kraji; izdajanje JXJt"-
nih listov za take kraje. 255; 
97, str. 481. 

Prekočasno delo direktorjev, na
stavnikov in nastavnic srednjih î | 
šol; uredba o njega honorira-' 
nju. 209; 79, str. 387. 

Prepovedi: 
iznašanja zlatega in srebrnega 

denarja kakor tudi dinarskih, 
odnosno dinarsko - kronskih 
bankovcev 248; 93, str. 461; 

izvoza govedi, ovac in prašičev $ 
v Italijo 129, str. 658; 

izvoza melase 143, str. 74Lj 
izvoza oblode 102, str. 513; 
izvoza živalske hrane 91, À 

str. 482; 
o prodaji žetve vseh vrst žita 

na steblu pred definitivno žet
vijo 80, str. 394; 

potovanja v Carigrad ali Smif-J 
no preko Soluna 103, str. 515;-* 

uvoza cigaretnega papirja (tu-, 
di tulcev) 144, str. 746; 

uvoza in izvoza živali iz Ma
džarske 122, str. 619; 

uvoza konjskega, pasjega ili 
mačjega mesa v Italijo 139, '% 
str. 726; J 

uvoza litografiranih mapnih o d / | 
tiskov v Sloveniji 94, str. 466j* 

vožnje s tovornimi avtomobili 
po deželni cesti prve vrste od 
Ribnice do Dolenje vasi in 
deželni cesti druge vrste od 
Dolenje vasi preko Grčaric 
do Gotenice 110, str. 560; 

za prehod potnikov v inozem- ; 
stvo na vseh potih, razen po 
železnici 97, str. 482. 

Prepovedani koledarji: 
madžarski narodni koledaru Za 

leto 1922. 117 str. 593; 
„Narodnega lista" za leto 1921. 

(New York) Ш , str. 563. 
Prepovedani listi: 

„Amerikanskih Slovencev Glas u 

(Betlem (Pittsburg) v Anw 
riki) 75, str. 369; 

„A Nép" (Budimpešta) 105,. 
str. 539; 

„Arbeiter-Zeitung" (Dunaj) 
101, str. 508; 

„Avanti" (Milano) 111, -
str, 563; 

„Bulletin Communiste" (Pariz). 
154, str. 793; 

„Delo" (Trst) 154, str. 793; . 
„Der Republikaner" (Praga): 

111, str. 563; 
„Der rote Kurier" (Berlin in 

Leipzig) 93, str. 461; 
„Deutsche Volkszeitung" (Du

naj) 117, str. 593; 
„DeutschösiterreicWische Tages- ' 

zeitung" (Dunai) 81, str. 395. 
„Erkenntnis und Befreiung": 

(Dunaj) 111, str. 563j 
„Humoristische Blätter" (Do»-; 

naj) 101, str. 508; 
„Internationale Jugendkorre-

spondenz" (Berlin) 93, stf; 
461 ; ï 

„Journal d'Orient" (Carigrad)' 
122, str. 615; 

„Jugend -— Internationale" 
(Berlin} 93, str. 461; 

„Kaisertreu" (München) 1 0 l / â 
str. 508; 

„Kikeriki" (Dunaj) 116, 
str. 589; љ ..,,„. 

„Kleine Zei tung" (Gnfdec) 1 1 % 
str. 579; '•> 

„Matyas 'Diak" ( B u d i n i p e i t a | | 
116, str. 589; .•--:•. 

„Montags-Zeitung" (Dunaj) 
M l , str. 563; 

„M. Vasarnap" (Budimpesöj 
126, str. 635; 
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„Naša Pravda" (Dunaj) 116, 
str. 589; 

„Neue Zürcher Nachrichten" 
(Zürich) 111, str. 563; 

„Neues Wiener Journal" (Du
naj) 105, str. 539; 

„Piccolo" (Trst) 153, str. 785; 
„Politeja" (Atene) 93, str. 461 ; 
„Pravi Medjümurac" (Velika 

Kanuža) 126, str. 635; 
„Rabotničeski Vjestnik'b" So

fija) 93, str. 461; 
„Schweizer Illustrierte Extra

post" (Zürich) 122, str. 615; 
„Sou t Slavic Komunista" 

(Amerika) 117, str. 593; 
„Tahidromos" (Grška) 116, 

str. 589; 
„Tauern-Post" (Tamsweg) 122, 

str. 615; 
„Tribuna Banatului" (Temes-

var) 105, str. 539; 
„Volkszeitung" (Dunaii 114, 

Str. 579 • 
„Vpered!''' (Lwów) 117, 

str. 593 • 
„Wiener Bilder" (Dunaj) 117. 

str. 593; 
„Wiener Illustrierte Zeitung" 

(Dunaj) U 6, str. 589. 
"Preskrba vračujočih se vojnikov; 

imenovanje članov komisije v 
Ljubljani. 145, str. 750. 

Preskrbovanje krajin, kjer je pre
malo zdravnikov; zakon o njem. 
353; 154, str. 793. 

Prestolonaslednik ' Aleksander ; 
atentat nanj. 77, str. 379. 

Prevedba osebja državnih pro
metnih naprav v krajinah izvun 
Srbije in Crne gore na dinar
ske plače; uredba. 241; 91. 
str. 451. 

Prevozi, železniški in ladijski; dr
žavna taksa nanje. 153, str. 783. 

Prežvekovalci; njih izvoz v Itali
jo. 85, str. 417. 

Pridobitev državljanstva kralje
vine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev z opcijo in prošnjo po tria-
nonski pogodbi; uredba o po
stopanju pri njej. 307; 122, 
str. 616. 

Pridobnina, občna, v Sloveniji in 
Dalmaciji; odmera za leto 1921. 
88, str. 433. 

Prihod tujih delavcev iz Macedo-
nije in drugih krajev je dovo
ljen le preko Tura - Ševerina. 
103, str. 518. 

Prijave: 
patentne, državljanov Združe

nih ameriških držav (roki 
zanje so podaljšani) 214; 
80, str. 392; 

plovnih objektov v rečnih pri
staniščih kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev (pravil
nik) 327; 137, str. 705; 

vsot, ki jih dolgujejo naši po
daniki neprijateljskim držav 
ljanom (dodatek k uredbi o 
postopanju ob prijavi) 2?7; 
88, str. 432; 

vzorcev in modelov na korist 
državljanom Združenih ame
riških držav (roki so podalj
šani) 275; 80, str. 392; 

za rudarske terene v Črni gori 
95, str. 470. 

Priklopi tev: 
občine dolske k političnemu 

okraju ljubljanskemu 96, 
str. 473. — 111, str. 565; k 
sodnemu okraju ljubljanskemu 
96, str. 473. — 269; 105, 
str. 539; 

občine Dolskega k političnemu 
okraju ljubljanskemu 06, 
str. 473. — 111, str. 565; k 
sodnemu okraju ljubljanskemu 
96, str. 473. — 269; 105, 
str. 539; 

občine vehkovaške k politične
mu ' okraju litijskemu 96, 
str.473. — 111, str. 565; k 
sodnemu okraju litijskemu 96, 
str. 473. — 269; 105, str. 539; 

občine žirske k davčnemu ura
du in davčnemu okrajnemu 
oblastvu v Logatcu 78, 
str. 384. 

Priprave, merilne; glej: Mere in 
merilne priprave. 

Priseljevanje v Združene ameri
ške države: 
kje se morajo javiti oni. ki po

tujejo tja 130, str. 664; 
novi amerikanski zakon o njem 

81, str. 395. — 115, str. 587. 
Prispevek, 6%ni, za uradniški 

fond; njega pobiranje od carin
skih uradnikov bivše Avstro-

. Ogrske. 90, str. .449. 
Pristanišča, rečna, kraljevine Sr-

bov, Hrvatov in Slovencev; pra
vilnik o prijavi in odjavi plov
nih objektov v teh pristaniščih. 
327; 137, str. 705. 

Pristojbine: 
dnevna oskrbovalna v trbovelj

ski občinski bolnici 144, 
str. 748; 

izpremembe in dopolnitve v 
pravilniku za izvrševanje do
ločil o taksah iz začasnega 
zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah 321; 
132, str. 669; izprememba toč
ke 1. člena 49. v pravilniku 
135, str. 697; popravki k pra
vilniku 325; 135, str. 697; 

porotnikov v Dalmaciji in v 
Sloveniji 236; 88, str. 432; 

za kemijske preizkušnje zlata m 
srebra v državni cinkarni v 
Celju 143, str. 741; 

za preiskovanje in sojenje de
janj po uredbi o pobijanju 
draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne spekulacije 
97, str. 481; 

za ribarske knjižice, veljavne 
na ozemlju bivše kronovine 
Kranjske 35S; 154, str."/1;?, 

začasni zakon o njih 259; 100, 
str. 495. —283; 109, str. 558; 

pravilnik za izvrševanje določil 
začasnega zakona o njih 268; 
104, str. 519. 

Pristojnost za preiskovanje pre
hoda čez obmejno črto, odnos
no prestopitve kordona. 72, 
str. 355. 

Privatna skladišča; pobiranje lež-
nine v njih. 83, str. 408. 

Privatna železniška podjetja; njih 
nadzor po inspekciji dela. 245; 
92, str. 459. 

Priznanice (pobotnice) denarnih 
zavodov; taksa od njih. 141, 
str. 734. 

Priznanje prvenstvene pravice za 
predmete industrijske svojine, 
razstavljene na „Ljubljanskem 
velikem semnju"; glej: Ljub
ljanski veliki semenj. 

Prodaja žetve vseh vrst žita na 
steblu pred definitivno žetvijo 
je prepovedana. 80, str. 394. 

Prodajanje: 
efektivnega zlata in zlatega de

narja 253; 99, str. 493; 
smodnika, dinamita in drugih 

razstrelil in raznesil, orožja 
in municije (dodatek k pra
vilniku) 236; 88, str. 432; 

soli iz monopolnega skladišča 
v Ljubljani 114, str. 583. 

Profesorji, srednješolski; nagra
de za nadštevilne in pomožne 
ure. 88, str. 432. 

Proizvajanje: 
smodnika, dinamita m drugih 

razstrelil in raznesil, orožja 
in municije (dodatek k pravil
niku) 236; 88, str. 432; 

sodavice in limonade (ta obrt 
je smatrati za trgovinski 
obrt) 137, str. 707. 

Promet : 
poslovni (glej: Poslovni pro

met): „ , 
s parkljato živino po železnici 

(veterinarski pregled) 124, 
str. 627; 

s prašiči (veterinarske odred
be) 77, str. 381 ; 

s soljo 81, str. 395; 
vzajemni trgovski med kralje

vino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in avstrijsko republi
ko 88, str. 431. — 117, str. 
593. — 335; 144, str. 745; 

z valutami in devizami (pravil
nik o reguliranju tega pro
meta) 304; 120, str. 607. 

Prometna podjetja; specialna in
spekcija dela zanje. 298; 115, 
str. 586. 

Prometna služba v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev; 
uredba o nje organizaciji. 201; 
76, str. 373. 

Prometne naprave, državne: 
uredba o prevedbi osebja teh 

naprav v krajinah izvun Sr
bije in Črne gore na dinar
ske plače 241; 91, str. 451; 

uredba o draginjskih dokladah 
onih njih uslužbencev, ki so 
po uredbi z dne 27. junija 
1921., M S br. 16.536, pre
vedeni na dinarske plače, ka
kor tudi onih, ki so bili že 
prej v službi izvun Srbije in 
Črne gore z dinarskimi pla
čami 292; 113, str. 576. 

Proračunske dvanajstine za mese
ce junij, julij, avgust, septem
ber, oktober, november in de
cember 1921.; zakona o njih. 
240; 90, str. 445. — 340; 148, 
str. 761. 

„Prosveta" (Chicago); ta list je 
v naši državi zopet dovoljen. 
96, str. 473. 

Prošnje: 
onih, ki se hočejo udeleževati 

javnih ponudbenih licitacij za 
opravila stavbinslce stroke 
129, str. 658; 

za podaljšavo policijske ure 
119, str. 605. 

„Pruga", tej delniški družbi za 
gospodarske in industrijske že-
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leznice v Zagrebu se je odvzelo 
dovolilo za uvodna dela za pro
go od Krapine do Rogatca. 
142, str. 738. 

Pšenica; njen uvoz je dovoljen 
mlinskim podjetjem. 302; 118, 
str. 599. 

Ptujska mestna občina; popravek 
glede kazenskih določil v nared
bi o občinski davščini na vo
zila. 231; 86, str. 419. 

Pukovska okružna komanda ljub
ljanska, celjska in mariborska; 
njen sedanji uradni naslov. 110, 
str. 559. 

Računovodstvo, državno ; glej : 
Državno računovodstvo. 

Ranzinger Rajko je postavljen za 
carinskega posredovalca pri ca
rinarnici v Ljubljani. 142, 
str. 737. 

Razid društev: 
„Ciril-Metodova podružnica" pri 

Sv. Jakobu v Slovenskih go
ricah 97, str. 486; 

„Citrarski klub ,Favorit'" v 
Ljubljani 124, str. 630; 

„Deutscher Gabelsberger - Ste
nographenverein" v Maribo
ru 133, str. 692; 

„Društvo sodnopisarniških in 
zemljiškoknjižnih uradnikov 
za slovensko ozemlje" v Ljub
ljani 116, str. 592; 

„Izobraževalno društvo ,Lipa'" 
pri Sv. Marjeti ob Pesnici 
135, str. 700; 

„Kolesarsko društvo" („Arbei-
ter-Radfahrerbund") na Pra-
gerskem 122, str. 622; 

„Krajevna skupina splošne že-
lezničarske organizacije za 
Jugoslavijo" v Litiji 112, 
str. 570; 

„Krajevna skupina splošne že-
lezničarske organizacije za 
Jugoslavijo" v Ptuju 126, 
str. 638; 

„Kranjsko društvo za varstvo 
lova" 103, str. 518; 

„Olepševalno društvo" v Rad-
vini 125, str. 634; 

„Pevsko društvo" („Männer
gesangverein") v Velenju 
133, str. 692; 

Podružnica Maribor I. „Sploš
ne železničarske organizacije 
za Jugoslavijo" 145, str. 752; 

Podružnica „Osrednjega dru
štva usnjarjev in sorodnih 
strok za Slovenijo v Ljub
ljani" v Konjicah 126, 
str. 638; 

Podružnica „Osrednjega dru
štva stavbinskih delavcev" v 
Oplotnici 138, str. 724; 

„Slovensko bralno društvo" v 
Litiji 135, str. 700; 

„Splošna železničarska organi
zacija za Jugoslavijo", kra
jevna skupina Zagorje ob Sa
vi 124, str. 630; 

„Trgovsko in obrtno društvo za 
Kranjsko" 137, str. 708; 

„Veteransko društvo" pri Sv. 
Križu na Murskem polju 
81, str. 398; 

„Veteransko društvo" v Zgornji 
.Sv. Kungoti 154, str. 800; 

„Vojaško veteransko društvo" v 
Kamniku 124, str. 630; 

„Vojno veteransko društvo" pri 
Sv. Juriju v Slovenskih go
ricah 143, str. 744. 

Razlika med maksimalno in mini
malno tarifo za blago iz av
strijske republike; nje povrači
lo. 347; 151, str. 773. 

Razmerje, službeno, hišnih ali go
spodinjskih poslov v Sloveniji; 
njega ureditev. 224; 82, str. 403. 

Raznesila; dodatek k pravilniku o 
njih proizvajanju, prodajanju 
in uvažanju. 236; 88, str. 432. 

Razpust društev: 
„Arbeiterschutz" v Mariboru 

151, str. 773; 
„Carniola, akademische Lands

mannschaft". 94, str. 465; 
„Deutscher Böhmerwaldbund" 

94, str. 465; 
„Deutscher Kindergarten" v 

Studencih pri Mariboru 110, 
str. 559; 

„Deutscher konstitutioneller 
Verein" v Ljubljani 94, str. 
465; 

„Deutscher Landesverband für 
Fremdenverkehr" 94, str. 465; 

„Deutscher Lehrerverein des 
Schulbezirkes Umgebung 
Marburg" 141, str. 733; 

„Deutscher Lehrerverband für 
Krain und Küstenland" 94, 
str. 465; 

„Deutscher Männergesangs
verein" pri Sv. Lenartu 141, 
str. 733; 

„Deutscher Turnverein" v Slo; 
venski Bistrici 141, str. 733'; 

„Deutscher Verein für Marburg 
und Umgebung" 137, 
str. 707; 

„Deutsches Studentenheim Oolt-
schee" 75, str. 369; 

„Friedenspfeife" pri Sv. Le
nartu v Slovenskih goricah 
141. str. 733; 

„Katholischer Jugendbund für 
v Mariboru 154, Marburg 

str. 797; 
„Kriegerverein in Kappel" 

106, str. 545; 
„Landes- und Frauenhilfsverem 

vom Roten Kreuz für Steier
mark", podružnica v Sloven
ski Bistrici 141, str. 733; 

„Landwirtschaftlicher Verein 
für Rothwein und Umgebung" 
141, str. 733; 

„Marburger Radfahrer-Club" v 
Mariboru 151, str. 773; 

„Marburger Schützenverein" 
v Mariboru 139, str. 726; 

„Österreichischer Reichsverein 
für Bienenzucht", podružnica 
v Hočah 141, str. 733; 

„Ortsgruppe Laibach des All
gemeinen deutschen Sprach
vereines" 94 Str. 465; 

„Ortsgruppe Marburg der Sta
tionsaufseher des Reichsver
bandes österreichischer Ei
senbahner, Sektion B" 92, 
str. 459; 

„Ortsgruppe Marburg des 
Verbandes der Maler, An
streicher, Lackierer und de
ren verwandter Berufe Öster
reichs" v Mariboru 154, 
str. 797; 

„Reichsbund deutscher Eisen
bahner", podružnica na Pra-
gerskem 141, str. 733; 

„Salzburger Hochschülervereit" 

94, str. 465; 
„Schützengesellschaft" v Slo

venski Bistrici 141, str. 733; 
„Südmäirkischer Krain-Küsten-

ländischer Sängerbund" 94, 
str. 465; 

„Verein der deutschen Staats
angestellten" v Ljubljani 94, 
str. 465; 

„Zentralverein für Bienen
zucht", podružnica v Raz-
vini 141, str. 733. 

Razpust komisariata ministrstva 
za promet v Ljubljani. 79, 
str. 390. 

Razpust občinskih agrarnih od
borov v Sloveniji. 113, str. 578. 

Razpust občinskih odborov, od
nosno izpremembe v občinskih 
gerentstvih : 

' na Bland 97, str. 482; 
v Cankovi 115, str. 587; 
pri Devici Mariji v Polju 153, 

str. 788; 
v Dolgi vasi (Prekmurje) 92, 

str. 451. — 111, str. 565; 
v Dravogradu 150, str. 771; 
v Drobtincih 92, str. 459; 
v Gornjih Črncih 154, str. 797 ; 
v Grabah 92, str. 459; 
v Guštanju 97, str. 482; 
na Jesenicah 132, str. 670; 
v Kobilji 120, str. 609; 
v Lokavcih 132, str. 670; 
v Mežici 120, str. 609; 
v Murski Soboti 129, str. 657; 
v Nasovi 103, str. 517; 
v Nemški Loki 84, str. 411; 
v Pincah 84, str. 411. — 145 

str. 750; 
v Plitvici 105, str. 541: 
v Podgorju (apaška kotlina) 

115, str. 587; 
v Polomu 94, str. 465 ; 
v Pordašincih 97, str. 482; 
v Renkovcih 132, str. 670; 
v Rožengrundu 141, str. 734; 
v Seboborcih 111, str. 565; 
v Sorici 128, str. 655; 
v Studenicah 92, str. 459; 
na Trati 132, str. 670; 
v Trbovljah 92, str. 459. — 

151, str. 773; 
na Velki 78, str. 384; 
v Vratjem vrhu in Vratji vasi 

115, str. 587.— 150, str. 771. 
Razredna loterija, državna; po

pravki k pravilniku, kako je da
jati podpore iz nje čistega do
bička. 97, str. 479. 

Razsodišča: 
mešano, sestavljeno po členu 

256. saintgermainske mirovne 
pogodbe med kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev in 
Avstrijo; uredba o njega sod
nem postopku 349; 152, str. 
777; 

mešano, sestavljeno po členu 
304. versailleske mirovne po
godbe med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Nem
čijo; uredba o njega sodnem 
postopku 260; 102, str. 511; 

za razsojo sporov med plinar
nami in elektrarnami ter njih 
odjemalci o cenah za plin in 
za električno energijo 140, 
str. 731 

Razstrelila; dodatek k pravilniku 
o njih proizvajanju, prodajanju 
in uvažanju. '236; 88, str. 432. 

Rečna plovitev; specialna inspek
cija dela. 296; 115, str. 535. 

Rečna pristanišča kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev; 
pravilnik o prijavi in odjavi 
plovnih objektov v teh pristani
ščih. 327; 137, str. 705. 

Red v državi; zakon kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev o 
njega zaščiti. 249; 95, str. 469. 

Red, zdraviliški, za gorko kopa
lišče v Toplicah na Dolenjskem; 
izprememba. 220; 80, str. 393. 

Redovi; njih dolgov ne plačujejo 
vojaške komande. 103, str. 517. 

Reforma, agrarna; glej: Agrarna 
reforma. 

Regulacija položaja srednješol
skih nastavnikov in nastavnic, 
katerim zaradi vojne ni bilo 
mogoče opraviti državnega iz
pita; uredba o tej regulaciji. 
221; 82, str. 399. .— 222; 82, 
str. 400. 

Reguliranje: 
naslovov in plač poštno-brzo

javnih uradnikov in uslužben
cev izvun Srbije in Črne gore 
(uredba) 279; 107, str. 549; 

prometa z valutami in deviza
mi (pravilnik) 304; 120, 
str. 607. 

Reklamacije, vozninske. 93, 
str. 462. 

Reklame ; taksa zanje po tar. post. 
8.; razlikovanje nestalnih in 
stalnih reklam. 151, str. 774. 

Rente pri delavskem zavarovanju 
so zvišane. 350; 153, str. 785. 

Ribarske knjižice, veljavne na 
ozemlju bivše kronovine Kranj-

• ske; pristojbine. 358; 154, 
str. 797. 

Ribe, suhe; carina. 115, str. 587. 
Rodbinske doklade upokojencev in 

upokojenk; pogoji zanje. 83, 
str. 409. 

Rodbinski pravilnik za člane srb
skega kraljevskega doma. 280; 
108, str. 551. 

Rogaška Slatina; ondotno držav
no zdravlišče je izročeno v 
upravo zdravstvenemu odseku 
za Slovenijo v Ljubljani. 122, 
str. 621. 

Rojaki, pogrešani, v Ameriki; po
izvedovanje za njimi. 116, 
str. 590. 

Rok za izvoz (povratek) steklenic 
za mineralne vode. 80, str. 394. 

Roki: 
v mirovni pogodbi z Ogrsko 

(njih začetni datum) 103, 
str. 517; 

za patentne prijave državljanov 
Združenih ameriških držav 
214; 80, str. 392; 

za prijave vzorcev in modelov 
na korist državljanom Zdru
ženih ameriških držav 215; 
80, str. 392. 

Romunski državljani; taksa za vi- , 
diranje njih potnih listov. 80, 
str. 394. 

„Rucmanci"; tako se imenuje od
slej občina Trnovci. 136, str. 
702. 

Rudarska podjetja, ki se inter-
esirajo za rudarske terene v 
Črni gori; prijave. 95? str.470. 

Rudarska stroka v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev ; ured
ba o nje organizaciji 303; 119, 
str. 603. 

Rudarski tereni v Črni gori; pri
jave. 95, str. 470. 

Rž; njen uvoz je dovoljen mlin
skim podjetjem. 302; 118, 
str. 599. 

Sadje, pokvarjeno; žganje iz nje
ga. 136, str. 702. 

Saintgermainska pogodba, pod
pisana med glavnimi zavezniški
mi in pridruženimi silami in dr
žavo Srbov, Hrvatov in Slo
vencev: 
začasni zakon o njej 301; 118 

str. 597; 
uredba o- sodnem postopku me

šanega razsodišča, sestavlje
nega po členu 256. te pogod
be349; 152, str. 777. 

Sanitetne uprave; zakon o njih 
ustroju. 555; 154, str. 794. 

Savinja v progi od Mozirja do 
Celja; začasna izprememba pra
vilnika o tehnični izvršitvi 
zgradbe in vzdrževanja naprav 
za njeno uravnavo. 144, 
str. 746. 

Savski most pri Brežicah; most
nina. 132, str. 670. — 154, 
str. 798. 

Sedlarji, jermenarji, torbärji in 
ličarji voz; ustanovitev pokra
jinske zadruge. 312; 123, 
str. 623. 
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Seje višjega šolskega sveta: z dne 

23. in .24. junija 1Ü6, str. 545; 
z dne 11. m 12. avgusta 106, 
str. 545. 

Selitvene stvari; izvoz. 218; 80, 
str. 393. — 136, str. 701. 

Selitvene stvari bivših avstrijskih 
častnikov; izvoz. 97, str. 482. 

Semenj, ljubljanski veliki; glej: 
Ljubljanski veliki semenj. 

Senožet; priklopitev te davčne ob
čine k davčnemu okraju in davč
nemu okrajnemu oblastvu v 
Ljubljani (okolica), glede zem-
ljarinskega katastra pa k zem
ljemerskemu okraju v Ljubljani 
I. 139, str. 727. 

Seznamek bank, pooblaščenih za 
poslovanje z devizami in valu
tami. 124, str. 627. 

Seznamek začasnih zakonov, 
uredb, pravilnikov in odločb mi
nistrskega sveta iii drugih ak
tov in odlokov z določenim ro
kom trajanja, zakonskega zna
čaja, izdanih v času od dne 
1. decembra 1918. do dne, ko 
se je proglasila ustava, pre
danih zakonodajnemu odboru 
narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev po 
členu 130. ustave v revizijo. 
109, str. 558. — 316; 128, 
str. 645. 

Sirovi sladkor; železniška tarifa. 
154, str. 797. 

Skladišča, privatna; pobiranje lež-
nine v njih. 83, str. 408. 

Skladišče, monopolno, v Ljub
ljani ; prodaja soli. 114, str. 583. 

Slabo nadarjeni otroci; pravilnik 
o ustroju šol zanje. 277; 106, 
str. 544. 

Sladkor, sirovi; železniška tarifa. 
154, str. 797. 

• Slinavka, veterinarsko-policijske 
odredbe za njeno zatiranje. 136, 
str. 701. 

Slive; olajšave pri uvozu emba
laže in pri izvozu sliv. 144, ì 
str. 745. I 

Slovenija; ustroj pokrajinske! 
uprave zanjo. 94, str. 465. 

Služba, prometna, v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
uredba o nje organizaciji. 201 ; 
76, str. 373. 

Službeno razmerje hišnih ali go
spodinjskih poslov v Sloveniji: 
njega ureditev. 224; 82, str. 403! ! 

Smodnik; dodatek k pravilniku o j 
njega proizvajanju, prodajanju i 
in uvažanju. 236; 88, str. 432. | 

Sodavica; obrt njenega .proizva- j 
janja je smatrati za trgovinski ; 
obrt. 137, str, 707. 

Sodi; tarifa o pobiranju taks in 
doplačil za njih pregled in ži
gosanje (preizkus). 357; 154. i 
str. 797. - 154, str. 798. I 

Sodišča za pobijanje draginje; 
glej: Draginja življenskih po
trebščin. 

Scdne cenitve leta 1922.; čisti iz
nos je kapitalizirati po obrestni 
meri 4 %. 142, str. 739. 

Sodni postopek: 
mešanega razsodišča, sestavlje

nega po členu 256. saintger-
mamske mirovne pogodbe med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Avstrijo (ured
ba) 349; 152, str. 777; 

mešanega razsodišča, sestavlje
na po členu 304. Versailles'!« 
mirovne pogodbe med kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in Nemčijo (uredba) 
260; 102, str. 511; naš držav
ni zastopnik pri tem razsodi
šču 261; 102, str. 513; navo
dila temu zastopniku za i/.vt-
oxVoa"fL "Jegovih dolžnosti 
262; 102, str. 513. 

Sojenje dejanj po uredbi o pobi
janju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spelata
ci je; pristojbine, ki se pobirajo 
za to sojenje. 97, str. 481 

Sol: 
monopolska taksa nanjo 149 

str. 765; 
prodajanje iz monopolnega 

skladišča v Ljubljani 114 
str. 583; 

promet z njo 81, str. 395. 
Sortirane cunje; njih izvoz. 142, 

str. 738. 
Soržic-H njen uvoz je dovoljen 

mlinskim podjetjem. 302- 118, 
str. 599. 

Sosvet železničarske zavarovalnice 
zoper nezgode; imenovanje nje
govih članov. 84, str 412 

Specialitete, lekarniške;'pravila o 
"Jih. 310; 122, str. 619. -333; 
142, str. 737. 

Specialne inspekcije dela: 
morske plovitve 284; 110, str. 

559. - 296; 115, str. 585; 
za domačo in hišno industrijo 

za ucdoletne delavce 297 • 
115, str. 536; 

za prometna podjetja 298; 115, 
str. 586. 

Spekulacija, brezvestna; glej: 
Brezvestna spekulacija. 

Splošna carinska tarifa: 
uredba o izpremembah in do

polnitvah v njej 239; 89. 
str. 437; 

zakon, s katerim se izpreminja 
člen 22. zakona o tej tarifi 
311; 123, str. 623. 

Splošni pregled invalidov; uredba. 
252; 96, str. 473. 

Spori med plinarnami in elektrar
nami in njih odjemalci o ce
nah za plin in za električno 
energijo; ustanovitev razsodišča 
za njih razsojo. 140, str. 731. 

Športne tekme; taksa za stave pri 
njih. 149, str. 765. 

Športno veslanje; lahki čolni za 
tako veslanje so oproščeni ca
rinskih davščin 97, str. 481. 

Srebrni denar je prepovedano iz
našati. 248; 93, str. 461. 

Srebro: 
pristojbino za njega kemijske 

preizkušnje v državni cinkar
ni v Celju 143, str. 741; 

tarifa o pobiranju takse za pre
izkušanje njega čistine in za 
žigosanje 336; 145, str. 749. 

Srednja kmetijska šola v Mari
boru; ustanovitev. 300; 117, 
str. 593. 

Srednje šole: 
uredba o poviških plač, hono

riranju ur in prekočasnega 
dela direktorjem, nastavni
kom in nastavnicam na teh 
šolah 209; 79, str. 387; 

uredba o izenačitvi plač nastav
nikov na teh šolah 254; 97, 
str. 480. — 109, str. 555. 

Srednješolski nastavniki in sred
nješolske nastavnice, katerim 
zaradi vojne ni bilo mogoče 
opraviti državnega izpita; ured
ba o regulaciji njih položaja. 
221; 82, str. 399. - 222; 82, 
str. 400. 

Srednješolski profesorji; nagrade 
za nadštevilne in pomožne ure. 
88, str. 432. 

Srbski kraljevski dom; rodbinski 
pravilnik za njegove člane. 280; 
108, str. 551. 

Stalne reklame: njih razlikovanje 
od nestalnih reklam. 151, 
str. 774. 

Stanje posevkov in vpliv vremena 
na rast kulturnih rastlin: 74, 
str. 367. — 83, str. 408. — 96 
str. 475. — 105, str. 541. — 112 
str. 568. — 122, str. 619. 

Stanovanja: 
na ozemlju kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev razen 
na prejšnjem ozemlju kraljevi
ne Srbije in črne gore (ured
ba) 202; 77, str. 379; 

pravilnik z natančnejšimi dolo
čili za izvrševanje uredbe o 
njih 210; 79, str. 387. — 
243; 91, str. 452; 

enako izvrševanje predpisov 
uredbe o njih 324; 135 
str. 697; 

pravilnik o njih za Slovenijo 
319; 130, str. 661. - 331; 
139, str. 725. 

Stare menične golice se smejo 
rabiti še do dne 1. februarja 
1922. 132, str. 670. 

Stari živinski potni listi se smejo 
rabiti še do dne 1. januarja 
1922. 139, str. 727. 

Stava pri športnih tekmah; pobi
ranje takse. 149, str. 765. 

Stavbinska stroka; prošnje onih, 
ki se hočejo udeleževati javnih 
ponudbenih licitacij za opra
vila te stroke. 129, str. 658. 

„Stavbna družba", d. d. v Ljub 
ljani; odobritev izpremen jenih 
pravil. 128, str. 656. 

Stavbne zadruge, deželne, za Slo
venijo; izvršilna naredba o njih 
ustanovitvi. 293; 78, sir. 383. 

Steklenice : 
za mineralne vode (rok za iz

voz fpovratek]) 80, str. 394; 
za točenje alkoholnih pijač in 

mleka; tarifa o pobiranju taks 
in doplačil za njih pregled in 
žigosanje (preizkus) 357; 
154, str. 795 .-154, str. 798. 

straže, varnostne, v Sloveniji- or
ganizacijski statut. 193; 73. 
str. 359. 

Stroji iz Nemčije; nabavne cene. 
145, str. 749. 

Strojni deli; pojasnilo o njih uvo
zu. 122, str. 619. 

Strojniki, ki vodijo motorne čol
ne; taksa zanje. 139, str. 727. 

Strokovne šole v Vojvodini, Hr
vatski in Slavoniji, Bosni in 
Hercegovini, Dalmaciji in Slo
veniji; uredba o izenačitvi plač 
nastavnikov na teh šolah. 254-
97, str. 480. — 109, str. 555. 

Strokovne zadruge, pokrajinske ; 
glej: Pokrajinske strokovne za
druge. 

Stroški preiskovalnega zapora in 
izvršitve kazni v območju viš
jega deželnega sodišča v Ljub
ljani; njih povračilo. 146, 
str. 753. 

Stvari, selitvene; glej: Selitvene 
stvari. 

Suhe ribe; carina. 115, str. 587. 
Svet: 

kmetijski (pravilnik o njega 
ustanovitvi) 226; 84, str. 411. 
— 267; 103, str. 517; 

višji šolski (seje z dne 23. in 
24. junija 106, str. 545; z 
dne 11. in 12. avgusta 106, 
str. 545); 

za kmetijski pouk (pravilnik o 
njega ustanovitvi) 265; 103, 

" str. 516. 
Sv. Juri pod Kumom; pravilna 

raba imena za to krajevno ob
čino. 84, str. 412. 

Sv. Križ; priklopitev k davčne
mu okraju, davčnemu okrajne
mu oblastvu in zemljemerskemu 
okraju v Litiji. 139, str. 727. 

Svojina, industrijska; začasni čla
ni iz Slovenije pri upravi za 
njeno zaščito. 132, str. 669. 

Šoferji ; taksa zanje. 139, str. 727. 
Sole: 

kmetijska srednja v Mariboru 
(ustanovitev) " 300; 117, 
str. 593; 

meščanske v Sloveniji (področje 
in poslovanje okrajnih [mest
nih] nadzornikov za te šole) 
274; 106, str. 543; 

navtični šoli v Dubrovniku in 
Kotoru (uredba, s katero se 
te šoli pretvarjata v državni 
pomorski akademiji) 216; 
80, str. 392; 

obče ljudske in meščanske (iz
popolnitev izpraševaine komi
sije v Ljubljani) 135, str. 702, 

obče ljudske in meščanske (do
polnitev za angleščino pri u-
praševalni komisiji v Mari
boru) 137, str. 707; 

osnovne (nostrifikacija zrelost
nega ali usposobljenostnega 
izpita učiteljev v inozemstvu) 
266; 103, str. 517; 

srednje (uredba o poviških plač, 
honoriranju ur in prekočas
nega dela direktorjem, na
stavnikom in nastavnicam 
srednjih šol) 209; 79, str. 
387; 

srednje in strokovne v Vojvo
dini, Hrvatski in Slavoniji, 
Bosni in Hercegovini, Dal
maciji in' Sloveniji (uredba o 
izenačitvi plač nastavnikov na 
teh šolah) 254; 97, str. 480. 
- 109, str. 555; 

za slabo nadarjene otroke (pra
vilnik o njih ustroju) 277-
106, str. 544. 

Štajerska, bivša: 
pobiranje občinskih doklad v 

njenih občinah 196- 74 
str: 367; ' 

pobiranje okrajnih doklad za 
okrajne zastope 197; 74, 
str. 367; za okrajni zastop 
ormoški 330; 139, str. 725. 

Statut, organizacijski: 
za detektive v Sloveniji 194-

73, str. 361 ; 
za kr. varnostne straže v Slo

veniji 193; 73, str. 359. 
Stipendisti, vojaško - državni, v 

inozemstvu; uredba o njih izbi
ranju, pošiljanju, dolžnostih in 
prejemkih. 332; 140, str. 729. 

Švicarski državljani; taksa za vi-
diranje njih potnih listov. SO, 
str. 394. 

i^akse: 
začasni zakon o njih 259; 100, 

str. 495. — 283; 109, sir. 55? ; 
pravilnik za izvrševanje dolo
čil začasnega zakona o njih 
268; 104, str. 519. — 321; 
132, str. 669. —325; 135, s'r. 
697. — 135, str. 697; 

carinske na vrednostne papirje, 
garancijska pisma in za jam
stva ob kreditiranju carinskih 
davščin 141, str. 733; 

monopolske na cigaretni papir 
149, str. 765. — 150, str. 77! ; 

na petrolej 149, str. 765; 
na izložbene omarice fotografov 

139, str. 727; 
na kvarte in domine 152 

str. 779; 
na kvas 105, str. 541 ; 
na priznanice (pobotnice) de

narnih zavodov 141 str. 734 • 
na sol 149, str. 765; 
na tovorne liste 114, str. 582. 
na vžigalice 141, str. 735. — 

146, str. 754; 
na železniške in ladijske pre

voze 153, str. 788; 
za dovoljevanje veselic, zabav 

itd. 151, str. 774; 

za izdajanje inženjerskih avto-
rizacij 79, str. 390; 

za preizkušanje čistine zlata in 
srebra; tarifa 336; 145, 
str. 749; 

za pregled in žigosanje (preiz
kus) mer in merilnih priprav, 
steklenic in čaš za točenje al
koholnih pijač in mleka, isto-
tako sodov (tarifa o njih pobi
ranju) 357; 154, str. 795. — 
154, str. 798; 

za reklame po tar. post 8. (raz
likovanje nestalnih in stalnih 
reklam) 151, str. 774; 

za stave pri športnih tekmah 
149, str. 765; 

za strojnike, ki vodijo motorne 
čolne 139, str. 727; 

za šoferje 139, str. 727; 
za žigosanje zlata iti srebra 

336; 145, str. 749. 
Taksiranje garancijskih pisem. 

134, str. 695. 
Taksni in pristojbinski pravilnik; 

izprememba točke 1. člena 59. 
313; 124, str. 627. 

Tanin; železniška tarifa. 154, 
str. 797. 

Tarife: 
izvozna 306; 122, str. 616. — 

326; 135, str. 697; 
maksimalna in minimalna, za 

blago iz avstrijske republike 
(povračilo razlike) 347; 151, 
str. 773; 

o pobiranju taks in doplačil za 
pregled in žigosanje (preiz
kus) mer in merilnih priprav, 
steklenic in čaš za točenje al
koholnih pijač in mleka, isto-
tako sodov 357; 154, str. 795. 
— 154, str. 798; 

o pobiranju takse za preizkuša
nje čistine zlata in srebra 
336; 145, str. 749; 

o pobiranju takse za žigosanje 
zlata in srebra 336; 145, 
sir. 740; 

splošna carinska; glej: Splošna 
carinska tarifa; 

uvozna (popravka) 264; 103, 
str. 516. — 348; 151, str. 773; 

železniška, del L, oddelek A 
(dopolnitev 124, str. 627; 

železniška za leseno blago (par
kete), sirovi sladkor, tanin in 
ekstrakt iz hrastovega, igla
stega in kostanjevega lesa 
154, str. 797. 

Tehnična in ekonomska izvršitev 
zgradbe in vzdrževanje naprav 
za uravnavo Savinje v progi od 
Mozirja do Celja; začasna iz
prememba pravilnika. 144, 
str. 746. 

Tehtarina, občinska, se ne pobira 
pri carinarnicah izvun starih 
mej kraljevine Srbije. 152, 
str. 780. 

Tekme, športne; pobiranje takse 
za stave pri njih. 149, str. 765. 

Telesne napake, ki izključujejo od 
učiteljskega stanu. 276; 106, 
str. 543. 

Teleta, zaklana; pobiranje izvozne 
takse nanje, če se izvažajo ne 
iz kože dejana. 132, str. 669. 

Telovadna društva; uvoz telovad
nega orodja. 217; 80, str. 393. 

Tereni, rudarski, v Crni gori; pri
jave. 97, str. 470. 

Termini, pravni; okrožnica vsem 
oddelkom pokrajinske uprave 
(razen onemu za pravosodje) in 
vsem okrajnim političnim in po
licijskim oblastvom. 111, str. 565. 

„Textilia", trgovska in industrij
ska delniška družba v Ljublja
ni, sme znižati osnovno delniško 
glavnico. 134, str. 696. 

Tobačni izdelki; cene. 72, str. 356. 
Toplice, državne, v Dobrni pri 

Celju so izročene v upravo 
zdravstvenemu odseku za Slo
venijo v Ljubljani. 122, str. 621. 

Toplice na Dolenjskem; izpremem
ba zdraviliškega reda za gorko 
kopališče. 220; 80, str. 393. 

Tovorni avtomobili; vožnja z nji
mi po deželni cesti prve vrste 
od Ribnice do Dolenje vasi in 
deželni cesti druge vrste od Do
lenje vasi preko Grčaric do Go
tenice je prepovedana. 110, 
str. 560. 

Tovorni listi: 
nove državne takse nanje 114, 

str. 582; 
uvedba novih tovornih listov 

122, str. 620. 
Trboveljska občinska bolnica ; 

oskrbnina. 144, str. 748. 
Trgovinska pogodba z avstrijsko 

republiko; podal jšave. 88, 
str. 431. — 117, str. 593. — 
335; 144, str. 745. 

Trgovska in obrtniška zbornica v 
Ljublani; imenovanje njenih za
časnih članov. 113, str. 577. 

Triplikati carinskih deklaracij. 
122, str. 619. 

Trnovci; ta občina se imenuje od
slej „Rucmanci". 136, str. 70Br; 

Trošarina, državna: -< 
začasni zakon o njej 259; 100,1' „ 

str. 495. — 283; 109, str. 558/1 
pravilnik za izvrševanje doloc* 4 

začasnega zakona o njej 2<%-;i 
104, str. 519. — 321: 13Z, 
str. 669. — 135, str. 697. — 
325; 135, str. 697; 

na žganje; uredba 192; 78, ' . 
str. 355. — 200; 75, str. 369; ^? 
izprememba člena 116. troša-
rinskega pravilnika 225; M, 
str. 407; 

od vina; pobiranje občinske de-
klade nanjo v Križah pri Tr
žiču 314; 124, str. 627. 

Tržič; pobiranje vodarine za v»- " 
dovod. 334; 143, str. 741. 

Tuji delavci iz Macedonije in dru
gih krajev; njih prihod je do
voljen le preko Turn-Severiea. 
103, str. 518. 

Tuji državljani: 
takse za vidiranje njih potaifc 

listov (glej: Potni listi); 
oni, ki bivajo v naši državi (pot

ni listi zanje) 131, str. 666. 
Tulci, cigaretni; prepoved uvoza. 

144, str. 746. 
Učitelji na osnovnih šolah; nostri

fikacija njih zrelostnega aH 
usposobljenostnega izpita v ino
zemstvu. 266; 103, str. 517. 

Učiteljski stan; bolezni in telesae 
in duševne napake, Id izključu
jejo od tega stanu. 276; 106, 
str. 543. 

Učiteljišča v Sloveniji; glasbeni in 
pevski pouk. 275; 106, str. 543. 

Udeleževanje pri javnih ponudbe
nih licitacijah za opravila stav-
binske stroke; prošnje. 129, 
str. 658. 

Ugodnost, vozna, na državnih že
leznicah in ladjah; pravilnik. 
339; 147, str. 757..— 344; 14«, 
str. 765. 

Uher F. in A.; tej firmi se je od
vzelo carinsko posredništvo pri 
ljubljanski carinarnici. 142, 
str. 737. 

Ujetniki, vojni; izdaja civilaHi 
oblek. 88, str. 433. 

Ukinitev : 
avtoreferata pri oddelku za jav

na dela v Ljubljani 128, 
str. 655; 

izvozne carine na koks v prahu 
90, str. 450; 

potnih izkaznic za notranji pre
met 119, str. 605; 

poverjeništva za pravosodje v 
Ljubljani in predstojništva za 
pravosodje v Splitu 294; 
114, str. 582; 

poverjeništva za pravosodje v 
Zagrebu 114, str. 579; 

sodišč za pobijanje draginje 
342; 148, str. 762; 

starih tovornih listov 128, 
str. 620; 

uredbe o plačevanju za blage, 
ki prihaja iz Nemčije 199; 75, 
str. 369. 

Upokojenci in upokojenke; pogoji 
za njih rodbinske doklade. S3, 
str. 409. 

Uprave: 
pokrajinska, za Slovenijo 

(ustroj) 94, str. 465; 
sanitetne (zakon o njih ustroju) 

355; 154, str. 794. 
za zaščito industrijske svojine 

(začasni člani iz Slovenije) 
132, str. 669; 

Upravna komisija medicinskih 
fondov v Ljubljani; izprememba 
člena 5. naredbe o njej. 205; 
78, str. 385. 

Ura, policijska v Sloveniji 31, 
str. 395 ; prošnje za podaljšava 
119, str. 605. 

Uradi, občinski; njih poštnine 
proste pošiljatve. 82, str. 404. 

Uradne ure pri carinarnicah. 122, 
str. 619. 

Uradni kratici za dinarsko vred
nost. 337; 146, str. 753. 

Uradni naslov dosedanje ljubljan
ske, celjske in mariborske pu-
kovske okružne komande in do
sedanjih bataljonskih srezov. 
110, str. 559. 

Uradniki : 
carinski bivše Avstro-Ogrske 

(pobiranje 6%nega prispevka 
za uradniški fond) 90, str., 
449; 

finančni in drugi uslužbenci 
(uredba o njih nagradi za 
pobiranje davkov) 263; 103, 
str. 516; 

poštno-brzojavni izvun Srbije in 
Crne gore (uredba o začas
nem reguliranju njih naslo
vov in plač) 279; 107; str. 540. . 

Uradniški fond; pobiranje 6%ne- , 
ga prispevka od carinskih urad- ; 
nikov bivše Avstro-Ogrské. "90, £ 
str. 449. ; 

£• * <ч\:•..-' ^ifei^y^-jz&a&s 
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XV l i l 

Uravnava Savinje v progi od Mo
zirja do Celja; začasna izpre-
memba pravilnika o tehnični iz
vršitvi zgradbe in vzdrževanja 
»aprav za to uravnavo. 144, 
str. 746. 

Ure: 
direktorjev, nastavnikov in na-

etavnic srednjih šol (uredba o 
Mjih honoriranju) 209; 79, 
8tr.387; 

»adštevilne in pomožne srednje
šolskih profesorjev (nagrade 
zanje) 88, str. 432; 

uradne pri carinarnicah 122, 
str. 619. 

Uredba davka na poslovni pro
met; razglas ljubljanske delega
cije ministrstva za finance. 118, 
*tr. 600. 

Uredbe: 
glede likvidacije Avstro-Ogrske 

banke 235; 88, str. 432; 
glede vzdrževanja sodišč za po

bijanje draginje 309; 122, 
•tr. 619; 

o davku na poslovni promet 
289; 113, str. 571; 

e delavskih zbornicah 257; 99, 
•tr. 491; 

o draginjskih dokladah držav
nih uslužbencev z dne 6. ju
nija 1921., D R br. 80.000 
(pojasnila k členu 12.) 86, 
str. 419; 

» draginjskih dokladah usluž
bencev državnih prometnih 
naprav, ki so po uredbi z dne 
27. junija 1921., M S broj 
16.536, prevedeni na dinarske 
plače, kakor tudi onih, ki so 
bih" že prej v službi izvun Sr
bije in Črne gore z dinarski
mi plačami 292; 113, str. 576; 

o državni trošarini na žganje 
192; 72, str. 355. — 200; 75, 
str. 369; 

o inspekciji dela 223; 82, 
etr. 401; 

o izbiranju, pošiljanju, dolž
nostih in prejemkih vojaško-
državnih štipendistov v ino
zemstvu 332; 140, str. 729; 

o izenačitvi plač nastavnikov 
srednjih in strokovnih šol v 
Vojvodini, Hrvatski in Slavo
niji, Bosni in Hercegovini, 
Dalmaciji in Sloveniji 254; 
97, str. 480. — 109, str. 555; 

o izpremembah in dopolnitvah 
uredbe o ustroju ministrstva 
za gozde in rudnike z dne 
15. marca 1919. in o organi
zaciji gozdarske stroke v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev 293; U A, str. 579; 

o izpremembah in dopolnitvah 
uredbe o ustroju ministrstva 
za gozde in rudnike z dne 
15. marca 1919. in o organi
zaciji rudarske stroke v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev 303; 119, str. 603; 

o izpremembah in dopolnitvah 
v uredbi o ustroju ministr
stva za kmetijstvo in vode z 
dne 8. julija 1918. z izpre-
membami in dopolnitvami z 
dne 2. aprila 1920. 299; 116, 
str. 589; 

e izpremembah in dopolnitvah 
v zakonu o splošni carinski 
tarifi z maksimalnimi in mi
nimalnimi postavkami 239; 
89, str. 437; 

,/0 izpremembi člena 26. uredbe 
o organizaciji ministrstva za 
finance 230; 86, str. 419; 

o izpremembi višine denarnih 
zneskov, navedenih v predpi-
»ih materialnega in formal
nega kazenskega prava v 
Dalmaciji in v Sloveniji 198; 
75, str. 369; 

o izseljevanju 228; 85, str. 415. 

— 229; 85, str. 417. — 295; 
114, str. 582. 

o nagradi finančnih uradnikov 
in drugih uslužbencev za po
biranje davkov 263; 103, 
etr. 516; 

o organizaciji ministrstva za 
pošto in brzojav in poštno-
brzojavne in telefonske stroke 
v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; 278; 107, 
str. 547; 

0 organizaciji ministrstva za 

Erontet in "prometne službe v 
raljevini Srbov, Hrvatov in 

Slovencev 201; 76, str. 373; 
o pobijanju draginje življen-

skih potrebščin in brezvestne 
spekulacije 253; 97, str. 479. 
— 97, str. 481. — 273; 106, 
etr. 543; 

o postopanju ob prijavi in pla
čilu vsot, ki jih dolgujejo 
naši podaniki neprijateljskim 
državljanom (dodatek) 237; 

' 88, »tr. 432; 

o postopanju pri pridobitvi in 
izgubi državljanstva kraljevi
ne Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z opcijo in prošnjo po 
trianonski pogodbi 307; 122, 
str. 616; 

o poštnem, hranilnem, čekov
nem in virementskem prometu 
v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev 305; 121, 
str. 611; 

o poviških plač, honoriranju ur 
in prekočasnega dela direk
torjem, nastavnikom in na-
stavnicam srednjih šol 209; 
79, str. 387; 

o pretvoritvi dosedanjih navtič-
nih šol v Dubrovniku in Ko
toru v državni pomorski aka
demiji 216; 80, str. 392; 

o prevedbi osebja državnih 
prometnih naprav v krajinah 
izvun Srbije m Crne gore na 
dinarske plače 241; 91, 
»tr. 451; 

o regulaciji položaja srednje
šolskih nastavnikov in na-
stavnic, katerim zaradi vojne 
ni bilo mogoče opraviti dr
žavnega izpita 221; 82, 
str. 399. — 222: 82, str. 400; 

o sodnem postopku mešanega 
razsodišča, sestavljenega po 
členu 256. saintgennainske 
mirovne pogodbe in kraljevi
ne Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in Avstrijo 349; 152, 
•tr. 777; 

o sodnem postopku mešanega 
razsodišča, sestavljenega po 
členu 304. versailleske mi
rovne pogodbe med kraljevi
no Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in Nemčijo 260; 102, 
str. 511; 

o splošnem pregledu invalidov 
252; 96, str. 473; 

o stanovanjih in najemih zgradb 
vobče na ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
razen na prejšnjem ozemlju 
kraljevine Srbije in Črne go
re 202; 77, str. 379; 324; 
135, str. 697; 

o ukinitvi uredbe o plačevanju 
za biago, ki se uvaža iz Nem
čije 199; 75, str. 369; 

o ureditvi zavarovanja dela/cev 
zoper bolezen in nezgode 
329; 138, str. 709; 

o ustanovitvi in organizaciji 
državnega industrijsko-obrt-
nega muzeja v Beogradu in 
pokrajinah 287; 112, str. 567; 

o valutah in devizah (izpre-
membe in dopolnitve) 234; 
88, str. 432. — 80, str. 393. 
— 246; 93, str. 461; 

o začasnem reguliranju naslo
vov in plač poštno-brzojavnih 
uradnikov in uslužbencev iz
vun Srbije in Črne gore 279; 
107, str. 549; 

o začasni ureditvi pokojninske
ga zavarovanja nameščencev 
na bivšem avstrijskem ozemlja 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev 244; 92, str. 457. 

Ureditev : 
cen za plin in električno ener

gijo ob bistveno izpremenje-
nih proizvajalnih stroških 
208; 78, str. 383. — 219; 30, 
etr. 393; 

centralnih carinskih blagajn 
(pravilnik) 351; 153, str. 785; 

kmetijskih inšpektoratov (pra
vilnik) 212; 80, str. 391; 

lekarništva (zakon o izpremem
bi člena 3. zakona z dne 18. 
decembra 1906., ki velja v 
Sloveniji in Dalmaciji) 356; 
154, str. 795; 

službenega razmerja hišnih ali 
gospodinjskih poslov v Slove
niji 224; 82, str. 403; 

začasna, pokojninskega zavaro
vanja nameščencev na bivšem 
avstrijskem ozemlju kraljevi
ne Srbov, Hrvatov in Sloven
cev (uredba) 244; 92, str. 457 ; 

začasna, vzajemnega trgovske-

f a prometa med kraljevino 
rbov, Hrvatov in Slovencev 

in avstrijsko republiko; zakon 
o uredbi pogodbe o tej ure
ditvi, sklenjene dne 27. ju
nija 1920. in o pooblastitvi 
ministra za trgovino in indu
strijo o podaljšavi te pogod
be 335; 144, str. 745; 

zavarovanja delavcev zoper bo
lezen in nezgode (uredba) 
329; 138, str. 709. 

Uslužbenci: 
državni (pojasnilo k členu 12. 

uredbe o njih draginjskih do
kladah z dne 6. junija 1921., 
D R br. 80.000) 86, str. 419 ; 

državnih prometnih naprav, ki 
so po uredbi z dne 27. junija 
1921., M S br. 16.536, pre
vedeni na dinarske plače, ka

kor tudi oni, ki so bili že prej 
v službi izvun Srbije in Črne 

f ;0re z dinarskimi plačami 
uredba o njih draginjskih do

kladah) 292; 113, str. 576; 
finančni (uredba o njih nagradi 

za pobiranje davkov) 263; 
103, str. 516; 

poštno-brzojavni izvun Srbije in 
Črne gore (uredba o začas
nem reguliranju njih naslo
vov in plač) 279; 107, 
str. 549. 

Usposobljenostni izpit učiteljev na 
osnovnih šolah v inozemstvu; 
njega nostrifikacija. 266; 103, 
str. 517. 

Ustanovila za medicinske fonde in 
ustanovitev upravne komisije 
medicinskih fondov v Ljubljani; 
izprememba člena 5. naredbe o 
njih. 205; 78, str. 383. 

Ustanovitev : 
centralnih carinskih blagajn 

352; 153, str. 788; 
deželnih stavbnih zadrug za 

Slovenijo (izvršilna naredba) 
203; 78, str. 383; 

drugega notarskega mesta v 
Murski Soboti 232; 86, 
str. 419; 

državnega industrijsko-obrtnega 
muzeja v Beogradu in pokra
jinah 287; 112, str. 567; 

kmetijskega sveta (pravilnik) 
226; 84, str. 411; 

kmetijskega sveta (popravek k 
pravilniku) 267; 103, str. 517; 

kmetijskih nadzorništev pri 
okrajnih glavarstvih v Slove
niji (pravilnik) 308; 122, 
str. 618; 

komisariatov železniške policije 
v Dravogradu in v Gornji 
Radgoni 131, str. 665; 

pokrajinskih strokovnih zadrug 
312, 123, str. 623. - 317; 
128' str. 655. — 338; 146, 
str. 753; 

razsodišča za razsojo sporov 
med plinarnami in elektrar
nami in njih odjemalci o 
cenah za plin in za električno 
energijo 140 str. 731; 

specialne inspekcije dela: za do
mačo in hišno industrijo za 
nedoletne delavce 297; 115, 
»tr. 586; za prometna pod
jetja 298; 115, str. 586; mor-
eke in rečne plovitve 296; 115, 
str. 585; 

srednje kmetijske šole v Mari
boru 300 \ i 17, str. 593; 

sveta za kmetijski pouk (pravil
nik) 265; 103, str. 516. 

Ustava kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev 233; 87, «tr. 423. 
— 242; 91, str. 451. 

Ustroj : 
ministrstva za gozde in rudnike 

(uredba o izpremembah in 
dopolnitvah uredbe o njem z 
dne 15. marca 1919.) 219; 
114, str. 579. — 303; 119, 
str. 603; 

ministrstva za kmetijstvo in vo
de z dne 8. julija 1918. z iz-
premembami in dopolnitvami 
z dne 2. aprila 1920. (uredba 
o izpremembah in dopolnit
vah v uredbi o tem ustroju) 
299; 116, str. 589; 

pokrajinske uprave za Slovenijo 
94, str. 465; 

sanitetnih uprav (zakon) 355; 
154, str. 794; 

šol za t-labo nadarjene otroke; 
(pravilnik) 277; 106, str. 544. 

Uvedba pogodbe o začasni ure
ditvi vzajemnega trgovskega 
prometa med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in avstrij
sko republiko, sklenjene dne 
27. junija 1920.; zakon o njej. 
335; 144, str. 745. 

Uvoz: 
ambalaže za slive in čežano 

(olajšave) 144, str. 745; 
konjskega, pasjega in mačjega 

mesa v Italijo (prepoved) 139, 
str. 726; 

litografiranih mapnih odtiskov 
v Slovenijo (prepoved) 94, 
str. 466; 

predmetov iz točk 8. in 27. čle
na 6. zakona o splošni carin
ski tarifi 80, str. 3941 

pšenice, soržice, rži, ječmena in 
koruze po mlinskih podjetjih 
302; 118, str. 599;. 

smodnika, dinamita in drugih 
razstrelil in raznesil, orožja 
in municije (dodatek k pra
vilniku) 236; 88, str. 432; 

strojnih delov 122, str. 619; 
telovadnega orodja za telovad

na društva 2/7; 80 str. Ш ; 
živali iz Madžarske (prepoved) 

122, str. 619; 
živine v Italijo 141, str. 733. 

Uvozna carina; pobiranje nadav-
ka nanjo. 328; 137, str. 707. — 
343; 149, etr. 765. 

Uvozna prepoved: 
za cigaretni papir (tudi za tul

ce) 144, str. 746; 
za litografirane mapne odtiske 

v Slovenijo 94, str. 466; 
za živali iz Madžarske 122, 
• str. 619 

Uvozna tarifa; popravka 264; 103, 
str. 516. — 348; 151, str. 773. 

Vaje, šesttedenske orožne; glej: 
Orožne vaje. 

Valute: 
inozemske (njih polaganje na 

korist devizni centrali) 211; 
80, str. 391; 

pojasnilo k uredbi o njih 30, 
str. 393; 

izpremembe in dopolnitve ured
be o njih 234; 88, str. 432; 

uredba o njih je razveljavljena 
246; 93, str. 461 ; 

pravilnik o reguliranju prometa 
z njimi 304: 120, str. 607; 

seznamek bank, pooblaščenih za 
poslovanje z njimi 124, 
str. 627; 

opozorilo bankam 130, str. 663. 
Varnost, javna, v državi; zakon 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev o nje zaščiti. 249; 95, 
str. 469. 

Varnostne straže v Sloveniji; or
ganizacijski statut. 193; 73, 
str. 359. 

Velika vas; priklopitev k politič
nemu okraju litijskemu. 96, 
str. 473. — 111, str. 565; k 
sodnemu okraju litijskemu 96, 
str. 473. — 269; 1Ó5, str. 539; 
k davčnemu okraju, davčnemu 
okrajnemu oblastvu in zemlje
merskemu okraju v Litiji ГЈ9, 
str. 727; k zdravstvenemu 
okrožju zagorskemu ob Savi 
153, str. 790. 

Veliki semenj, ljubljanski; glej: 
Ljubljanski veliki semenj. 

Versailleska mirovna pogodba 
med kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in Nemčijo: 
uredba o sodnem postopku me

šanega razsodišča, sestavlje
nega po členu 304. te pogod
be 260; 102, str. 511; 

naš državni zastopnik pri me
šanem razsodišču 261; 102, 
str. 513; navodila temu za
stopniku zâ izvrševanje nje
govih dolžnosti 262; 102, str. 
513. 

Veselice; taksa za njih dovolje
vanje. 151, str. 774. 

Veslanje, športno; lahki čolni za 
tako veslanje so oproščeni ca-
rinskih davščin. 97, str. 481. 

Veterinarske odredbe zaradi pro 
meta s prašiči. 77, str. 381 : 

Veterinarski pregled parkljate ži
vine ob prometu po železnici. 
124, str. 627. 

Veterinarsko-policijske odredbe za 
zatiranje slinavke in parkljevke. 
136, str. 701. 

Vidiranje potnih listin; pravilnik. 
315; 127, str. 639. 

Vidiranje potnih listov tujih dr
žavljanov; glej: Potni listi. 

„Villag"; ta list je v naši državi 
zopet dovoljen. 145, »tr. 749. 

Vinje; priklopitev k davčnemu 
okraju in davčnemu okrajnemu 
oblastvu v Ljubljani (okolica), 
glede zemljarinskega katastra 

£a k zemljemerskemu okraju v 
jubljani I. 139, str. 727. 

Vino; pobiranje občinske trošari
ne od njega v Križah pri Trži
ču. 314; 124, str. 627. 

Virementski promet v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
uredba. 305; 121, str. 611. 

Višina denarnih zneskov, navede
nih v predpisih materialnega in 
formalnega kazenskega prava v 
Dalmaciji in v Sloveniji; uredba 
o nje izpremembi 198; 75, 
str. 369. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani: 
imena članov komisije, sestav

ljene v zmislu in za svrhe 
člena 137. ustave za področje 
tega sodišča 146, str. 753; 

povračilo za stroške preiskoval
nega zapora in izvršitve kaz
ni v njega območju 146, 
str. 753. 

Višji šolski »vet; «eja z dne 23. in 
24. junija 106, str. 545; seja i 
dne 11. in 12. avgusta 106, »tr. 
545. 

Vizi, konzularni, na potrdilih o 
izvoru mesa za izvoz v Italijo 
niso več potrebni. 150, str. 771. 

„Vnovčevalnica za živino in mast 
v Ljubljani"; zaposlenost v nje
nem mesarskem in prekajeval-
nem podjetju se enači z zapo
slenostjo v enakovrednih obrt
nih obratih; določitev predpisov 
o izdajanju potrebnih izpriče
val. 204; 78, etr. 383. 

Vode, mineralne; rok za izvoi 
(povratek) njih steklenic. 80, 
str. 394. 

Vodovod v Tržiču; pobiranje vo-
darine zanj. 334; 143, str. 741. 

Vojaške komande ne plačujejo dol
gov podčastnikov, kaplarov in 
redovov. 103, str. 517. 

Vojaške nabave; postopanje pri 
ponudbah zanje. 105, str. 541. 

Vojaški obvezniki; izdajanje pot
nih listov in pomorskih knjižic 
zanje. 131, str. 665. 

Vojaško-državni štipendisti v ino
zemstvu; uredba o njih izbira
nju, pošiljanju, dolžnostih in 
prejemkih. 332; 140, str.729. 

Vojni ujetniki; izdaja civilnih 
oblek. 88, str. 433. 

Vojniki, ki se vračajo; imenovanje 
članov ljubljanske komisije za 
njih. preskrbo. 145, str. 753. 

Vojska; komunistična agitacija zo
per njo. 93, str. 461. 

Vozila v Ljubljani, Ptuju, Celju 
in Mariboru; popravek glede 
kazenskih določil v naredbah o 
občinskih davščinah na ta vo
zila. 231; 86, str. 419. 

Vozna ugodnost na državnih že
leznicah in ladjah; pravilnik. 
339; 147, str. 757. - 344; 149, 
str. 765. 

Voznina na državnih železnicah; 
povračilo. 154, str. 800. 

Vozninske reklamacije. 93, str. 462. 
Vožnja s tovornimi avtomobili po 

deželni cesti prve vrste od Rib
nice do Dolenje vasi in deželni 
cesti druge vrste od Dolenje 
vasi preko Grčaric do Gotenice 
je prepovedana. 110, str. 560. 

Vraču joči se vojniki; imenovanje 
članov ljubljanske komisije za 
njih preskrbo. 145, str. 750. 

Vrednost, dinarska; uradni kra
tici zanjo. 337; 146, str. 753. 

Vrednostni papirji; carinska ta
ksa zanje ob kreditiranju ca
rinskih davščin. 141, str. 733. 

Vzdrževanje sodišč za pobijanje 
draginje; uredba. 309; 122, 
»tr. 619. 

Vzorci na korist državljanom 
Združenih ameriških držav; 
roki za prijave. 215; 80, 
str. 392. 

Vžigalice; monopolska taksa. 141, 
str. 735. — 146, str. 754. 

„Wiener Bilder" (Dunaj); ta list 
je v naši državi zopet dovoljen. 
154, str. 793. 

Zabave; taksa za njih dovolje
vanje. 151, str. 774. 

Zacarinjanje olj iz tar. št. 104., 
točk 1., 2., 3. in 4. brez analize. 
141, str. 733. 

Začasna ureditev pokojninskega 
zavarovanja nameščencev na 
bivšem avstrijskem ozemlju kra
ljevine Srbov, Hrvatov m Slo
vencev ; uredba. 244; 92, str. 457. 

Začasni člani iz Slovenije pri 
upravi za zaščito industrijske 
svojine; njih imenovanje. 132, 
str. 669. 

Začasni člani trgovske in obrtni
ške zbornice v Ljubljani; njih 
imenovanje. 113, str. 577. 

Začasno reguliranje naslovov in 
plač poštno-brzojavnih uradni
kov in uslužbencev izvun Sr
bije in Črne gore; uredba. 279; 
107, str. 549. 

Začetni datum rokov, določenih v 
mirovni pogodbi z Ogrsko. 103, 
str. 517. 

Zadolžnice, komunalne, 4У2;%пе, 
Kranjske deželne banke; XIV. 
žrebanje. 126, str. 637. 

Zadruge, deželne stavbne, za Slo
venijo; izvršilna naredba o njih 
ustanovitvi. 203; 78, str. 383. 

Zadruge, pokrajinske strokovne; 
glej: Pokrajinske strokovne za
druge. 

Začasni zakoni: 
o državni trošarini, taksah in 

pristojbinah 259; 100, str. 
495. — 283; 109, str. 558; 

o izpremembah in dopolnitvah 
v zakonu o državnem računo
vodstvu z dne 6. marca 1910. 
282; 109, str. 555; 

o pogodbi med glavnimi zavez-
nišKimi in pridruženimi sila
mi in državo Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, podpisani v 
Saint Germainu-en-Laye 301; 
118, str. 597; 

o proračunskih dvanajstinah za 
mesece junij, julij, avgust, 
september, oktober, november 
in december 1921. 240; 90, 
str. 445. 

Zaklana teleta; pobiranje izvozne 
carine nanje, če se izvažajo ne 
iz kože dejana. 132, str. 669. 

Zakoni: 
o izpremembi člena 3. zakona z 

dne 18. decembra 1906. o ure
ditvi lekarništva, ki velja v 



XIX 
Sloveniji in v Dalmaciji 356; 
154, str. 795; 

o izvozu in izvoznih carinah 
306; 122, str. 615; 

o pravici za izvrševanje babiške 
prakse 354; 154, str. 794; 

o preskrbovanju krajin, kjer je 
premalo zdravnikov 353; 154, 
str. 793; 

o proračunskih dvanajstinah za 
mesece junij, julij, avgust, 
september, oktober, november 
in december 1921. 340; 148, 
str. 761 ; 

o ustroju sanitetnih uprav 355; 
154, str. 794; 

o uvedbi pogodbe o začasni ure
ditvi vzajemnega trgovskega 
prometa med Kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev in 
avstrijsko republiko, sklenjene 
dne 27. junija 1920., in o 
pooblastitvi ministra za trgo
vino in industrijo o podalj-
šavi te pogodbe 335; 144, 
str. 745; 

o zaščiti javne varnosti in reda 
v državi 249; 995, str. 469; 

zakon, s katerim se izpreminja 
člen 22. zakona o splošni ca
rinski tarifi 311; 123, str. 623. 

Zakonodajno pooblastilo za najem 
državnega posojila. 251; 96, 
str. 473. 

Zamenjevanje: 
češkoslovaških bankovcev po 

5000 kron 80, str. 394; 
črnogorskih perperjev 291; 113, 

str. 576. 
Zapor, preiskovalni; povračilo za 

stroške v območju višjega de
želnega sodišča v Ljubljani. 
146, str. 753. 

Zaposlenost v mesarskem in pre-
kaievalnem podjetju državne 
„Vnovčevalnice za živino in mast 
v Ljubljani" se enači z zapo
slenostjo v enakovrednih obrt
nih obratih; določitev predpisov 
o izdajanju potrebnih izpriče
val. 204; 78, str. 383. 

Zastavni listi, 4y2%ni, Kranjske 
• deželne banke; XIV. žrebanje. 

126, str. 637. 
Zastopi, okrajni, bivše Štajerske; 

glej: Okrajni zastopi. 
Zastopnik pri mešanem razsodi

šču za sojenje sporov med na
šimi in nemškimi državljani. 
261; 102, str. 513. — 262; 102, 
str. 513. 

Zaščita industrijske svojine; za
časni člani iz Sloveni ie pri nje
ni upravi. 132, str. 669. 

Zaščita javne varnosti in reda v 
državi; zakon o njej. 249; 05, 
str. 469. 

Zatiranje slinavke in parkljevke; 
veterinarsko-policijske odredbe. 
136, str. 701. 

Zavarovalnica zoper nezgode, že-
lezničarska ; imenovanje članov 
njenega sosveta. 84, str. 412. 

Zavarovanje delavcev zoper bole
zen in nezgode: 
uredba o njega ureditvi 32?; 

138, str. 709; 
zvišane podpore in' rente 350; 

153, str. 785. 
Zavarovanje, pokojninsko, name

ščencev na bivšem avstrijskem 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev; uredba o nje
ga začasni ureditvi. 244; 92, 
str. ШЈ. -

,.Zavod za impregniranje lesa, 
d. d. v Ljubljani"; ustanovitev 
te delniške družbe je dovoljena. 
123, str. 624. 

Zavodi, denarni; glej: Denarni 
zavodi. 

Zbornice, delavske; uredba. 257; 
99, str. 491. 

Zdravilišča v Sloveniji; zglaševal-
na dolžnost v nekaterih teh 
zdravilišč. 98, str. 487. 

Zdravilišče, državno, v Rogaški 
Slatini je izročeno v upravo 
zdravstvenemu odseku za Slo
venijo v Ljubljani. 122, str. 621. 

Zdraviliški red za gorko kopali
šče v Toplicah na Dolenjskem; 
izprememba. 220; 80, str. 393. 

Zdravniki; zakon o preskrbovanju 
krajin, kjer je premalo zdrav
nikov. 353; 154, str. 793. 

„Zdravstveni odsek za Slovenijo 
in Istro" se imenuje odslej sa
mo „Zdravstveni odsek za Slo
venijo". 141, str. 733. 

Zdravstveno - statistične razmere 
na ozemlju pokrajinske uprave 
za Slovenijo (razen v Prekmur-
ju in delu logaškega okraja); 
izkaz za leto 1920. 125, str. 632. 

Združene ameriške države: 
novi amerikanski zakon o pri

seljevanju 81, str. 395. — 
1)5, str. 587; 

roki za patentne prijave njih 
državljanov 214; 80, str. 392 ; 

roki za prijave vzorcev in mo
delov na korist njih državlja
nom 215; 80, str. 392. 

„Združene papirnice Vevče, Gori-
čane in Medvode"; sklepi, spre
jeti na II. rednem občnem zbo
ru, so odobreni. 106, str. 545. 

Zemljarinski kataster; evidenčni 
urad tega katastra v Cerknici je 
spojen z evidenčnim uradom 
zemljarinskega katastra v Lo
gatcu. 141, str. 734. 

Zglaševalna dolžnost v nekaterih 
zdraviliščih in letoviščih v Slo
veniji. 98, str. 487. 

Zgradba in naprava za uravnavo 
Savinje v progi od Mozirja do 
Celja; začasna izprememba pra
vilnika o izvršitvi in vzdrževa
nju. 144, str. 746. 

Zgradbe na ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov m Slovencev, 
razen na prejšnjem ozemlju 
kraljevine Srbije in Črne gore: 
uredba o njih najemu 202; 77, 

str. 379; 
pravilnik z natančnejšimi dolo

čili za izvrševanje uredbe o 
njih najemu 210; 79, str. 337. 
— 243; 91, str. 452; 

enako izvrševanje predpisov 
uredbe o njih najemu 324; 
135, str. 697; 

pravilnik za Slovenijo o njih 
najemu 319; 130, str. 661. — 
331; 139, str. 725. 

Zlati denar: 
prepoved njega iznašanja 24? ; 

93, str. 461; 
kupovanje in prodajanje 25.9; 

99, str. 493. 
Zlato: 

efektivno (kupovanje in proda
janje) 258; 99, str. 493; 

pristojbine za njega kemijske 
preizkušnje v državni cinkar
ni v Celju 143v str. 741 ; 

tarifa o pobiranju takse za pre
izkušanja njega čistine in za 
žigosanje 336; 145, str. 749. 

Znamke za porto, nove, namesto 
znamk ljubljanske emisije. 141, 
str. 733. 

Zneski, denarni, navedeni v pred
pisih materialnega in formalne
ga kazenskega prava v Dalma
ciji in v Sloveniji; uredba o iz-
premembi njih višine. 198; 75, 
str. 369. 

Zrelostni izpit učiteljev na osnov
nih šolah v inozemstvu; njega 
nostrifikacija. 266; 103, str. 517. 

Železnice, državne; glej: Državne 
železnice. 

Železnice; postopanje pri gradbah 
^ v njih okolišu. 116, str. 591. 
Železničarska zavarovalnica zoper 

nezgode; imenovanje članov nje 
sosveta. 84, str. 412. 

Železniška podjetja, privatna; njih 
nadzor po inspekciji dela. 245; 
92, str. 459. 

Železniška policija ; ustanovitev 
komisariatov v Dravogradu in 
v Gornji Radgoni. 131, str. 665. 

Železniška tarifa: 
del L, oddelek A; dopolnitev 

124, str. 627; 
za lesno blago (parkete), siro

vi sladkor, tanin in ekstrakt 
iz hrastovega, iglastega in 
kositanjevega lesa 154, str. 
797. 

Železniški prevozi; državna taksa. 
153, str. 788. 

Železniški promet s parkljato ži
vino; veterinarski pregled. 124, 
str. 627. 

Žetev vseh vrst žita na steblu pred 
definitivno žetvijo je prepove
dana. 80, str. 394. 

Žganje: 
uredba o državni trošarini na

nje 192; 72, str. 355. — 200; 
75, str. 369; 

izprememba člena 116. trošarin-
skega pravilnika o trošarini 

. 225; 83, str. 407; 
iz pokvarjene čežane (pekmeza, 

marmelade) in drugega po
kvarjenega sadja 136, str. 702. 

Žig za žigosanje mer in merilnih 
priprav; enotna oblika. 341; 
148, str. 762. 

Žigosanje: 
kvart 72, str. 355; 
kvart in domiu (vnovično) 111, 

str. 566; 
mer in merilnih priprav, uvože

nih iz inozemstva 92, str. 452; 
mer in merilnih priprav (enotna 

oblika žiga) 341; 148, str. 762 ; 
mer in menlnih priprav, ste

klenic in čaš za točenje alko
holnih pijač in mleka, istotako 
sodov; tarifa o pobiranju taks 
in doplačil za to žigosanje 
357; 154, str. 795. — 154, 
str. 798; 

zlata in srebra (tarifa o pobi
ranju takse) 336; 145, sjtr. 749. 

Žiri; priklopiiev k davčnemu ura
du in davčnemu okrajnemu . ob-
lastvu v Logatcu. 78, str. 384. 

Žito na steblu; prodaja žetve pred 
definitivno žetvijo je prepove
dana. 80, str. 394. 

Živali: 
dvovlastnikov (postopek z nji

mi) 117, str. 593; 
iz Madžarske (njih uvoz in iz

voz je prepovedan) 122, 
str. 619. 

Živalska hrana; prepoved nje iz
voza. 97, str. 482. 

Živalske kože; izvoz. 150, str. 770. 
Živina, parki jata; promet z njo po 

železnici ; veterinarski pregled. 
124, str. 627. 

Živina; uvoz v Italijo. 141, 
str. 733. 

Živinozdravniki ; opravljanje prak
tičnega izpita. 85, str. 417. 

Živinski potni listi, stari, se smejo 
še uporabljati do dne 1. janu
arja 1922. 139, str. 727. 

Življenske potrebščine; glej: Dra
ginja življenskih potrebščin. 

Žrebanje (XIV.) 4y2%nih zastav
nih listov in 4y2%nih komunal
nih zadolžnic Kranjske deželne 
banke. 126, str. 637. 

Osebno kazalo. 
Aćimović 88, str. 431. 
Ahčin 80, str. 391. 
Inž. Ahlfeld 80, str. 391. 
Alagič 75, str. 369. 
Alič 125, str. 631. 
Amalietti 147, str. 757. 
Andrée 125, str. 631. 
Antloga 145, str. 749. 
Anzulović 145, str. 752. 
Anžlovar 139, str. 725. 
Apatič-147, str. 757. 
Aplenc 145, str. 749. 
Arh 145, str. 752. 
Arko 111, str. 563. 
Bahovec 106, str. 546. 
Baloh 145, str. 752. 
Baltic Josip 127, str. 644. 
Dr. Baltic Vilko 75, str. 369; 109, 

str. 555. 
Bambič 139, str. 725. 
Barbič 145, str. 752. 
Dr. Barle 114, str. 579. 
Inž. Bartl 113, str. 571. 
Batagelj 116, str. 589; 150, 

str. 769. 
Batori 75, str. 369. 
Baumel 145, str. 749. 
Bavdek 88, str. 431 ; 136, str. 701 ; 

154, str. 793. 
Belegišanin 85, str. 415. 
Belle Ivan 126, str. 635. 
Belle Margareta 145, str. 752. 
Belšak 127, str. 644. 
Beltram 115, str. 585. 
Benkovič 147, str. 757. 
Bergoč 119, str. 603. 
Berlot 85, str. 415. 
Berložnik 85, str. 415. 
Bernik 80, str. 391. 
Inž. Beve 113, str. 571. 
Bezjak 139, str. 725. 
Bezlaj 127, str. 644. 
Bingas 88, str. 431. 
Bischof 122, str. 615. 
Blaganje 106, str. 546. 
Blaževič 75, str. 369. 
Blažon Adolf 85, str. 415. 
Blazon Jakob 134, str. 693. 
Dr. Bleiweis-Trsteniski 88, 

str. 431. 
Blenk 127, str. 644. 
Bogdanovič 88, str. 431. 
Boglič 88, str. 431; 140, str. 729. 
Bohinc Josip 106, str. 545. 
Bohinc Koza 106, str. 545. 
Bokalič 147, str. 757. 
Bol 85, str. 415. 
Bonač 139, str. 725. 
Dr. Borštnik 125, str. 631. 
Božič 154, str. 793. 
Bradaška 143, str. 741. 
Brankovan 85, str. 415. 
Bratuš 145, str. 752. 
Bratuž 117, str. 593. ' 
Brečko 93, str. 461. 
Bremec 88, str. 432; 113,str.571. 
Dr. Brenčič 150, str. 769. 
Breščak 88, str. 431. 
Brezigar Josip 127, str. 644. 
Brezigar Srečko 125, str. 631. 
Dr. Breznik 125, str. 631. 
Brinšek 145, str. 752. 
Brodar 125, str. 631. 
Brodnik 145, str. 752. 
Budian 145, str. 752. 
Buh 106, str. 546. 
Bukovic 113, str. 571. 
Burja 127, str. 644. 
Butković 88, str. 432. 
Dr. Celestina 145, str. 749. 
Cerkvenik 117, str. 593. 
Cernaz 85, str. 415. 
Cesar Josip 129, str. 657. 
Cesar Martin 111, str. 563. 
Cigoj 106. str. 546. 
Cizerlj 127, str. 644. 
Costaperaria 139, str. 725. 
Cotič 142, str. 737. 

Cugmus 127, str. 644. 
Dr. Cvetko 145, str. 749. 
Czerny 85, str. 415; 140, str. 729. 
Catič 85 str. 415. 
Dr. Čemer 145, str. 749. 
Cepin 127, str. 644. 
Čepon 106, str. 546. 
Černigoj 127, str. 644. 
Černoš 145, str. 749. 
Dr. Cerveny 152, str. 777. 
Česnik 80. str. 391. 
Čirkovič 109, str. 555; 150, 

str. 769. 
Čop 142, str. 737. 
Čuček 145, str. 752. 
Culek 145, str. 752. 
De Gleria 113, str. 571. 
Del-Cott 127, str. 6*4. 
Demšar 114, str. 579. 
Dr. Depolo 147, str. 757. 
Dequal 145, str. 752. 
Derad 88, str. 431. 
Dereani 136, str. 701. 
Dermelj 127, str. 644. 
Djuričić 85, str. 415. 
Dobnik 105, str. 539. 
Inž. Dolenc Anton 80, str. 391 
Dolenc Matej 139, str. 725. 
Dr. Doljan 145, str. 749. 
Dr. Dolničar 145, str. 749. 
Dr. Dolšak 142, str. 737. 
Dr. Dorčič 105, str. 539. 
Dostal 106, str. 546. 
Dragičević 134, str. 693. 
Draskovic t 88, str. 431, 
Dretnik 75, str. 369. 
Dr. Drnovšek 93, str. 461. 
Drobnič 145, str. 752. 
Drofenik 127, str. 644. 
Drovenik 127, str. 644. 
Drstvenšek 127, str. 644. 
Dubokovič 75, str. 369. 
Dubrovič 133, str. 691. 
Dular 154, str. 793. 
Eiletz 119, str. 603. 
Inž. Emmer 80, str. 391; 110, 

str. 559. 
Endlicher 111, str. 563. 
Erjayc 106, str. 546. 
Erjavec 145, str. 752. 
Erker 145, str. 752. 
Erman 80, str. 391. 
Eržen 114, str. 579. 
Dr. Est 113, str. 571. 
Dr. Fabijan 97, str. 479. 
Fabjan 127, str. 644. 
Fajdiga 86, str. 419. 
Farčnik 106, str. 546. 
Fegic 106, str. 546. 
Ferenčak 147, str. 757. 
Ferjan 129, str 657. 
Filipovič 111, str. 563. 
Fink Fran 152, str. 777. 
Fink Štefanija 145, str. 752. 
Finžgar 129, str. 657. 
Inž. Fišer 113, str. 571. 
Floriančič 113, str. 571. 
Dr. Fon 129, str. 657. 
Franchetti 139, str. 725. 
Franke Darinka 106, str. 546. 
Franke Helena 106, str. 546. 
Frelih 139, str. 725. 
Friedl 106, str. 545. 
Fürst 145, str. 752. 
Furlanis 142, str. 737. 
Gabrijel 88, str. 431. 
Galovič 129, str. 657. 
Gams 106, str. 546. 
Gantar 145, str. 752. 
Gašper 125, str. 631. 
Gatsch 146, str. 754. 
Gergič 88, str. 431. 
Gleščič 88, str. 431. 
Globočnik 145, str. 749. 
Glumič 85, str. 415. 
Gobec 127, str. 644. 
Dr. Godnič 75, str. 369. 
Godnjavec 139, str. 725. 
Gogala 105, str. 539. 
Gojtan 88, str. 431. 
Gole 106, str. 546. 
Dr. Golia 129, str. 657. 
Gol jar 145, str. 749. 
Golmajer 119, str. 603. 
Golob Gustav 119, str. 606. 
Golob Otmar 86, str. 419. 
Gombossy 147, str. 757. 
Gorečan Fran 110, str. 559. 
Gorečan Josip 125, str. 631. 
Goričan 125, str. 631. 
Gorišek Josip 127, str. 644. 
Gorišek Mirko 103, str. 516. 
Gostinčar 127, str. 644. 
Gostiša 145, str. 752. 
Dr. Gradnik 117, str. 593. 
Grašar 145, str. 751. 
Dr. Grašič 86, str. 419; 117, 

str. 595; 120, str. 609. 
Gregorač 145, str. 752. 
Dr. Gregorič Cvetko 97, str. 479. 
Gregorič Edvard 139, str. 725. 
Gregorič Vinko 106, str. 546. 
Gregorin 127, str. 644. 
Gregorovič 117, str. 593. 
Grčar 88, str. 432. 
Gruber 93, str. 461. 
Grubič 88, str. 431. 
Gruden Karel 127, str. 644. 
Gruden Maks 113, str. 571. 
Grum 106, str. 546. 
Gruskinskij 97, str. 479. 
Inž. Gulič 113, str. 571. 
Gunstek, 147, str. 757. 

Guzeli 145, str. 749. 
Dr. Hacin 103, str. 516. 
Hadžič 154, str. 793. 
Hauffen 80, str. 391. 
Heinrich 75, str. 369. 
Heinricher 145, str. 752. 
Dr. Hinterlechner 126, str. 637. 
Hiti 127, str. 644. 
Hočevar 145, str. 752. 
Högler 127, str. 644. 
Dr. Horvat Anton 108, str. 554 
Horvat Rudolf 106, str. 546; 

145, str. 752. 
Horvat Vida 145, str. 752. 
Dr. Hrašovec Fran 111, str. 563, 
Dr. Hrašovec Juro 75, str. 369. 
Hribar Angel 126, str. 635. 
Hribar Dragotin 139, str. 725. 
Hribernik Fran (upravitelj hiral

nice) 110, str. 559. 
Hribernik Fran (ravnatelj me

ščanske šole) 127, str. 644. 
Hrovat 85, str. 415. 
Hrovatin 106, str. 546. 
Inž. Hržič 129, str. 657. 
Dr. Hubad Fran 93, str. 461. 
Dr. Hubad Josip 103, str. 516. 
Hude 106, str. 546. 
Hudnik 145, str. 749. 
Humar 147, str. 757. 
Inž. Hummel 142, str. 737. 
Inž. Hupka 113, str. 571. 
Illerschitsch 145, str. 752. 
Istinič 129, str. 657. 
Ivanetič 145, str. 752. 
Ivoševič 85, str. 415. 
Jadrič 88, str. 431. 
Jagodic 127, str. 644. 
Jaklič 85, str. 415. 
Jamnik 129, str. 657. 
Dr. Jan 145, str. 749. 
Dr. Janežič Konrad 108, str. 554. 

anežič Rado 127, str. 644. 
Jankovič 127, str. 644. 
Janšovec 145, str. 752. 
Jedrlinić 145, str. 752. 
Jekel 106, str. 546. 
Jekner 139, str. 725. 

elačin 139, str. 725. 
elen 85, str. 415. 

Jelene 145, str. 752. 
Jelnikar 98, str. 487. 
Jenko Franc 147, str. 757. 
Dr. Jenko Mile 145, str. 749. 
Jereb 113, str. 571. 
Jeruc 77, str. 379. 
Dr. Jesenko 125, str. 634. 
Jesenovec 139, str. 725. 
Jocif Angela 145 str. 752. 
Jocif Peter 145, str. 752. 
Jordan 106, str. 546. 
Jović 142, str. 737; 150, str. 769. 
Jug Andrej 105, str. 539. 
Jug Dragotin 152, str. 777. 
Jureš 147, str. 757. 
Juvan 139, str. 725. 
Juvančič 119, str. 603. 
Juvanec Ferdo 106, str. 546. 
Juvanec Terezija 145, str. 752. 
Kadivc 145, str. 752. 
Kajalić 140, str. 729. 
Kalin Ivanka 106, str. 546. 
Kalin Ivo 142, str. 737. 
Kalin Josipina 127, str. 644. 
Kambič 125, str. 631. t 
Dr. Kandiaš 147, str. 757. 
Dr. Kanskij 97, str. 479: 
Kappus 136, str. 701. 
Kapun 147, str. 757. 
Kapus 127, str. 644. 
Karabajič 109, str. 555; 150, 

str. 769. 
Karera 119, str. 603. 
Dr. Karlin 80, str. 391. 
Katic 147, str. 757. 
Kaukler 127, str. 644. 
Dr. Kavčič 145, str. 749. 
Kecelj 106, str. 546. 
Kenda 86, str. 419; 114, str.583. 
Kepic Anton (računski revident) 

96, str. 473. 
Kepic Anton (carinik) 111, 

str. 563; 129, str. 657. 
Dr. Kerschbaumer 113, str. 571. 
Kerševan 129, str. 657. , 
Kesić 140, str. 729. 
Kit 145, str. 752. 
Klacer 127, str. 644. 
Klemene 88 str. 431. 
Klemenčič Andrej 85, str. 415. 
Klemenčič Ivan 139, str. 725. 
Klemenčič Lina 145, str. 752. 
Klemenčič Milan 147, str. 757. 
Klešnik 125, str. 631. 
Inž. Klinar 140, str. 729. 
Dr. Klovar 118, str. 602. 
Kmet Justina 145, str. 752. 
Kmet Marija 106, str. 546. 
Knez 145, str. 752. . 
Kobal 80, str. 391 ; 136, str. 701. 
Kocbek 106, str. 546. 
Koch 88, str. 431. 
Kocjančič 106, str. 546. 
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1. 

Poštnina pavsalirana. 
V Ljubljani, dne 5. januarja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina- Uredba o 5asciti industrijske svojine. - Naredba o izvrševanju urodbe o zaščiti industrijske svojine. - Razglasi deželne vlade «a Slovenijo: ^ r « ^ ^ 7 . " » 4 j 
RSAhïeet^MtuÄtZTov r , , pr i e povei jeniä tvu za kmetijstvo v Ljobijani in pri krajpem komisarju za agrarske operacje, ,r МиЛоги Д 2 ^ ! ^ ^ & a r i r l z S 
pri poverjeniätvu za kmetijstvo v Ljubljani. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 6. do dne 11. decembra 1920. Kazgiasi razmn 
r l ' drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

I. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na podstavi pooblastila v členu 78. finančnega 
zakona za leto 1920/1921., na predlog Našega 
ministra za trgovino in industrijo in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta predpisujemo 

'$$%&. nastopno 

Uredbo o zaščiti industrijske svojine.* 
P o g l a v j e I. 

Splošna določila. 

§ 1. 
Ustanavlja se «uprava za zaščito industrij

ske svojine» kot samostojen državni urad s se
dežem v Beogradu. 

Njeno območje se razprostira na vse ozem
lje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Pod
rejena je ministrstvu za trgovino in industrijo. 

Minister za trgovino in industrijo sme po 
potrebi sedež uprave začasno premestiti. 

§ 2. 
Uprava izvršuje vse one posle za za&čito 

pravic industrijske svojine, katere ji nalaga ta 
uredba. 

§ 3. 
Upravi načeluje predsednik, ki skrbi za iz

vrševanje vseh njenih poslov. 
Predsednik je ukazni uradnik ter ima čin 

ministrskega načelnika. 

§ 4 . 
Uprava za zaščito industrijske svojine ima: 
1.) prijavni odsek za patente in 
2.) prijavni odsek za vzorce, modele in žige, 
3.) odbor za pritožbe, 
4.) odbor za osporavanje in 
5.) kasacijski odbor (§ 72.). 
Za sedaj ima uprava te-le ukazne uradnike: 
v prijavnem odseku za patente enega šefa 

(pravnika) v inšpektorskem činu, tri referente 
(pravnike) v tajniškem činu, osem tehnično iz
obraženih strokovnih- uradnikov ( I v inšpek
torskem, 7 v tajniškem činu), enega registra-
torja in enega protokolista; 

v prijavnem odsekti za vzorce, modele in 
žige enega šefa pravnika v inšpektorskem činu, 
dva referenta pravnika v tajniškem činu, dva regi-
stratorja in dva protokolista. 

Navedeni ukazni uradniki iz obeh prijavnih 
odsekov se jemljejo tudi v odbor za pritožbe in 
v odbor za osporavanje. 

Razen tega ima uprava še enega arhivarja, 
enega knjižničarja v tajniškem činu, štiri pisarje 
(dva pravnika, dva tehnika) in potrebno število 
zvaničnikov in slug. 

Število ukaznih uradnikov se zvišuje po po
trebi. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca", št. 265, izdanih dne 
27. novembra 1920. 

Uradniki in neukazno osebje imajo plačo in 
čin uradnikov in neukaznega osebja pri mini
strstvu za trgovino in industrijo. 

Neukazno osebje nastavlja in odpušča pred
sednik uprave. 

Uradniki uprave so v disciplinarnem oziru 
podrejeni predsedniku uprave in ministru za 
trgovino in industrijo;- zoper neukazno osebje 
pa izvršuje disciplinarno oblast predsednik 
uprave. 

§ 5-
Uprava ima svoje posebno knjigovodstvo, 

ki -ima v razvidnosti pobiranje .pristojbin ter iz
vršuje njene statistične posle. :. 

§o. f" 
Uprava ima svoj posebni proračun. Pred

sednik je nakazovalec druge stopnje. 
Vse finančne uprave in blagajne v naši dr

žavi so zavezane od prizadetih oseb sprejemati 
denar za tiskarske in.druge stroške po nalogih, 
ki jih uprava izdaja. navedenim osebam. 

Finančne uprave in blagajne morajo voditi 
potreben račun na ime uprave za zaščito in
dustrijske svojine ter o vplačanih zneskih ob
veščati istega dne ii£*4vo in glavno državno 
blagajno v Beogiadu. 

S prejetimi zneski razpolaga predsednik te 
uprave po kasi glavne državne blagajne. 

§ 7. 
Zaščita pravic industrijske svojine obseza 

zaščito izumov, vzorcev, modelov in žigov. 

P o g l a v j e II. 
Predmet industrijske svojine. 

Patenti. 
Pojem patenta. 

§8. 
Patent je pravica, pridobljena na tu popi

sani način, po. kateri sme njegov imetnik za 
omejen čas obrtoma izključno uporabljati in 
ukoriščati nov izum na polju obrtnega ali indu
strijskega proizvajanja ter predmete, po njem 
izdelane, spravljati v promet ali prodajati. 

Izumi, ki so izključeni od patentne zaščite. 

§ 9 . 
Patenti se ne smejo dajati: 
1.) za izume, katerih namen ali praktična 

uporaba je zoper zakone in zakonite naredbe ali 
zoper javno moralo ali ki očito merijo na slep
ljenje prebivalstva; 

2.) za znanstvena pravila in načela kot taka; 
3.) za izume, ki se izključno uporabljajo pri 

izdelovanju državno monopoliziranih pred
metov; 

4.) za izume, ki služijo za navadno ali mesno 
hrano ali za zdravila in razkuževala, nadalje za 
tvarine, ki se narejajo po kemijski poti. 

Vendar pa se pri vseh teh predmetih, na
vedenih v točki 4., sme patentirati postopanje 
pri njih izdelovanju. 

§ 10 
Izuma ni smatrati za novega, ako je bil pred 

prijavo: 
3.) po tisku ali poligrafai objavljen in popi

san tako, da bi ga strokovnjaki lahko uporabili; 
2.) ako je bil v naši državi javno rabljen, 

razstavljen ali prikazovan tako, da so ga strokov
njaki lahko uporabili; 

A -r t r - • ' : « " : • •", ! •' ' ' : ' " 
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3.) ako je bil izum predmet privilegiju, ki 
je veljal po kateremkoli prejšnjem zakonu na 
ozemlju naše kraljevine izvun Srbije in Črne 
gore, pa je postal obča last, ker je rok privile
gija potekel. 

Patentna pravica. 
§ H. 

Pravico do patenta sme dobiti samo izumi
telj, njegov dedič ali prevzemnik pravice. 

Prvi prijavilec izuma se smatra za izumitelja, 
dokler se ne dokaže nasprotno. S poznejšo pri
javo ni moči dobiti patenta, aico je ta izum že 
prijavljen pristojnemu oblastvu zaradi prido
bitve patenta in ako je bila ta prijava objav
ljena (§ 93.). 

Poznejši prijavilec pa ima vendarle pravico 
do patenta, toda samo v toliko in do onih de
lov, v kolikor njegov izum ni že obsežen v 
prejšnjem patentu ali v prijavi, ki je bila že 
objavljena (§ 93.). 

Ako imetnik patenta ali prijavilec izuma, 
oziroma njiju prevzemniki pravice, izboljšajo 
ali izpopolnijo ta izum, sinejo za izboljšavo ali 
izpopolnitev zahtevati namesto samostojnega 
dodatni patent poleg svojega osnovnega pa
tenta. 

Ako je uporabi prijavljenega izuma pogoj 
popolna ali delna uporaba že prej patentiranega 
izuma, se da prijavljeni patent kot zavisen od 
tega prejšnjega patenta, ki se mora točno 
označiti. 

Ta zavisnost se mora objaviti, ko se da pa
tent, ter označiti v patentni listini. 

§ 12. 
Prijavilec ne sme dobiti patenta: čê  ni 

sam tvorec prijavljenega izuma, njegov dedič ali 
prevzemnik pravice ali če je bistvena vsebina 
njegove prijave posneta iz popisov, nariskov, 
modelov, orodja ali naprav koga drugega ali 
iz postopanja pri izdelavi, ki ga uporablja kdo 
drugi, pa oškodovanec vloži prigovor. 

Delavci, uslužbenci in državni uslužbenci se 
smatrajo za imetnike izumov, ki jih izdelajo v 
službi, če ni drugače določeno s pogodbo ah 
s službenimi predpisi. 

Ako pa so specialno angažirani zato, da se 
bavijo z izumi te vrste, nimajo pravice do pa
tenta brez delodajalčevega privolila. 

Pogodbena določila o službi, s katerimi se 
delavcu, uslužbencu ali uradniku obrtnega ali 
industrijskega podjetia ne priznava nikakršna 
ali se mu priznava nezadostna korist od izumov, 
ki jih izdela v službi, nimajo nobene pravne moči. 
Primerna korist od izumov se priznava pravemu 
izumitelju v vsakem primeru. 

Moč patenta. 
§ 13. 

Ce se patent dobi za postopek pri izdelo
vanju, se njegova moč razprostira tudi na pred
mete, ki so neposredno izdelani po tem postopku. 

§ 14. 
Patent ne more okršiti pravice onega, ki je 

brez patenta že ob času, ko je bil patent prijav
ljen, v dobri veri, toda ne javno, uporabljal isti 
izum v naši državi ali je pripravil vse, cesar j« 
treba, da ukorišča svoj izum. 

Ta ima pravico še nadalje izdelovati ali upo-
trebljati izum, oziroma ga uporabljati za po
trebe svojega obrata v svojih ali v tujih delav
nicah. 

täaäm 



Letnik III. 

Ta pravica se srac odsvcjiti ali podedovati 
same skupno z obratom. 

Taka oseba sme zahtevati, da ji imetnik pa
tenta o tej njeni pravici izdaj listino. Ako ji 
lastnik patenta ne izda o tem listine ali osporava 
tudi pravico sâmo, jo dobi na svojo zahtevo 
z odločbo uprave za zaščito industrijske svojine 
v postopku za osporavanje patentov. 

Priznana pravica se mora na prošnjo pri
zadete osebe vpisati v patentni register. 

Patentirane ali prijavljene izume, ki se lahko 
uporabljajo pri izdelovanju vojnega orožja, 
municije, razstrelil, utrdb, vojnih ladij ali vobče 
za obrambo države, sme minister za vojno in 
mornarnico po pritrdilu ministra za trgovino in 
industrijo takoj in vzporedno z imetnikom pa
tenta, oziroma izuma, uporabljati za navedene 
državne namene v državnih ali zasebnih delav
nicah in podjetjih, ki delajo na račun države. 
S tem pa se drugače ne kršijo pravice imetniku 
patenta, oziroma prijavljenega izuma. 

Svoje pritrdilo vroči minister za trgovino 
in industrijo tudi upravi za zaščito industrijske 
svojine, ki ga vpiše v patentni register, in sicer 
takoj, ako se tiče patenta, ako pa gre za prijav
ljen izum, še!e potem, ko se patent dovoli. V 
obeh primerih ga mora uprava objaviti v svo
jem «Glasniku». 

Imetniku patenta, oziroma izuma, mora 
država dati primerno naknado, ki jo določijo 
pristojna civilna sodišča, ako se nt doseže spo
razum. 

Nobena pogajanja in nobe-ii spori o tej i\&-
knadi ne morejo ovirati ministra za vojno in 
mornarnico, da ne bi ukoriščal te svoje pravice. 

§ 16. 
Ako se je že dal patent za izum, ki se lahko 

uporablja tudi pri izdelovanju monopoliziranih 
predmetov, sme država ukoriščati ta izum brez 
naknade. 

Ako je izum patentiran, pa država pozneje 
monopolizira take predmete, prestane patent ve
ljati, država pa mora njegovemu imetniku dati 
ustrezno naknado. 

O zahtevi uprave državnih monopolov od
loča v obeh primerih uprava za zaščito industrij
ske svojine po predpisih postopka za osporava
nje patentov (§ 117.). 

Če patent prestane, določijo naknado pristojna 
civilna sodišča, ako se ne doseže sporazum. 

§ 17. 
Moč patenta se ne razteza na vozila, ki pri

hajajo, samo začasno v prometu uporabljana, 
v našo državo. 

Medsebojno razmerje soimetnikov. 

§ 18. 
Će več oseb obenem zahteva patent na iz-

vesten izum, se jim da patent, ako izpolnijo po
goje, toda deli se jim ne določijo. 

Medsebojno pravno razmerje soimetnikov 
istega patenta se določa po državljanskem pravu. 

Za dovolitev licence je treba pritrdila vseh 
soimetnikov, ako ni drugače dogovorjeno med 
njimi, toda vsak soimetnik zase ima pravico, da 
sodno ščiti patent. 

Trajanje patenta. 

§ 19. 
Patent traja največ do 15 let. Ta rok teče od 

dne, ko se prijavljeni izum razglasi v «Glasniku 
uprave za zaštitu industrijske svojine» (§ 93.). 

Dodatni patent izgubi veljavnost obenem z 
osnovnim patentom. Vendar se sme dodatni pa
tent pridržati za samostojnega, če se osnovni 
patent odvzame, uniči ali če se ma imetnik od
reče. V tem primeru tak patent ne more trajati 
dalje časa, nego bi bil trajal osnovni patent. 

Glede dospelosti in glede plačevanja letnih 
pristojbin za dodatni patent, ki je postal samo
stojen, velja vse ono, kar velja za osnovni patent. 

Razlastitev. 

§ 20. 
če zahtevajo interesi državne obranbe, jav

nega reda, javne blaginje ali sploh važni državni 

interesi, da država patentiran ali za patentiranje 
prijavljen izum bodisi v celoti ali samo deloma, 
toda v obeh primerih izključno uporablja ali 
ga prepusti splošni uporabi, ima država pravico 
razlastiti takšno imetnikovo pravico na svoj račun 
ali za splošno uporabo. 

O tej razlastitvi odloči na predlog prizadetega 
ministra ministrski svet, ko je zaslišal upravo 
za zaščito industrijske svojine. 

Odločba ministrskega svete, zoper katero ni 
pritožbe, se vroči upravi za zaščito industrijske 
svojine, ki postopa z njo, kakor je navedeno v 
§ 15., ki velja tudi tukaj o naknadi in trenutku 
uporabe in objave. 

Pravica do naknade gre imetniku patenta 
in onim osebam, ki so upravičene uporabljati 
razlaščeni izum, če je bila ta pravica ob raz
lastitvi vpisana v patentnem registru. 

Vpliv specialnih zakonov na patent. 
§ 2 1 

Pravica do patenta nikoli ne oprašča imet
nika, da ne bi izvrševal predpisov specialnih za
konov in zakonitih naredb. 

§ 22. 
U.dino izumitelj ima pravico, da ukorišča svoj 

izum z obrtnim ali industrijskim proizvajanjem 
tudi brez dokaza o strokovni usposobljenosti, 
ki se zahteva za izvrševanje dotičnega obrtnega 
ali industrijskega obrata. 

Prenos. 
§ 23. 

Pravica iz prijave patenta in patentna pra
vica prehajata na dediče 

Obe pravici se smeta v celoti ali v idealnih 
delih prenesti s pravnim opravilom, sodnim od
lokom ali s poslednjo voljo. 

Prenos vpiše v patentni register (§ 28.) upra
va za zaščito industrijske svojine na podstavi iz
vršnih sodnih odlokov ali pa če to pismeno za
hteva imetnik patenta, njegov dedič ali prevzem
nik pravice. 

Prošnja za prenos roora biti opremljena s 
potrebnimi javnimi, ozirAraa poverjenimi zaseb
nimi listinami. 

Uprava za zaščito industrijske svojine mora 
preizkusiti obliko in vsebino prošnje za prenos 
kakor tudi predloženih dokazov. 

Če se pravica iz prijave patenta prenese na 
drugo osebo, se mora patent, ako se da, glasiti 
na ime novega imetnika. 

Zastavljanje 

§ 24. 
Patentna pravica in pravica iz prijave patenta 

se smeta zastaviti. 
Licence. 

§ 2 5 . 
Licenca je pravica, da se uporablja tuj paten

tiran izum. 
Imetnik patenta lahko dovoli tudi drugim ose

bam, da uporabljajo izum, in sicer ves patent 
ali samo en njegov del, na ozemlju vse države 
ali samo v posameznih krajinah, z večjo ali 
manjšo omejitvijo, kakor se pač dogovori (prosto
voljna licencaV 

§ 26. 
Imetnik patentiranega izuma, ki se ne more 

ukoriščati brez uporabe prej patentiranega tuje
ga izuma, sme zahtevati, da se mu dovoli upo
rabljati ta prejšnji izum, ko minejo tri leta od 
razglasitve.tega prejšnjega patenta (§ 100.), ako 
je njegov pozneje patentirani izum znatne važno
sti za obrt ali industrijo. 

Če imetnik pozneje patentiranega izuma tako 
dobi licenco, sme v tem primeru tudi imetnik 
prejšnjega patenta zahtevati dovolitev, da uko
rišča izum imetnika poznejšega patenta, če je ta 
izum v dejanski zvezi z njegovim izumom. 

če imetnik patenta neče radovoljno dati li
cence, odloči o tem uprava za zaščito industrij
ske svojine, ki odredi tudi potrebne pogoje in 
varnost, ki jo je dati z ozirom na okolnosti in 
značaj izuma (prisilna licenca). 

Če imetnik patenta, na katerega izum se daje 
licenca, zahteva naknado, pa se ta s sporaz
umom med interesenti he da določiti, jo odmeri 

pristojno civilno sodišče; toda licenca se ne sme 
ukoriščati, dokler se povračilo ne plača. 

Predpisi tega paragrafa se ne uporabljajo 
na patente državnih oblastev. 

§ 27. 
Licenca je vezana na podjetje ter se sme, ne 

da bi privolil imetnik patenta, prenesti ob živ
ljenju samo s podjetjem vred, na katero slove 
licenca; ob smrti pa prehaja na dediče samo, 
ako nadaljujejo podjetje, ki ima pravico do 
licence. 

Posledice vpisa v patentni, register. 

§ 28. 
Patentna pravica, zastavna pravica na pa

tente in druge stvarne pravice na patentnih pra
vicah se pridobe, čim se vpišejo v patentni regi
ster, ter veljajo od tega trenutka tudi proti tret
jim osebam. 

Istotako veljajo licence proti tretjim osebam od 
trenutka, ko se vpišejo v patentni register, med 
strankami pa izza dne, ko sklenejo pogodbo, 
ali izza dne, ko izda uprava za zaščito industrij
ske svojine izvršno odločbo, s katero je licenca 
dovoljena. 

Vrstni red zgoraj imenovanih pravic se do
loča po vrsti, kakor se prejemajo prošnje za 
vpis v register, ki dohajajo upravi za. zaščito 
industrijske svojine, seveda samo, če prošnja do
vede do vpisa v register. 

Prijave, ki so vložene ob istem času, imajo 
isti vrstni red. 

Bremena. 

§ 29. 
Ob vsaki izpremembi imetništva se drže pa

tenta vsa bremena in vse pravice, kar jih je vpi
sanih v patentni register, istotako ona bremena 
in one pravice, kar jih je bilo v trenutku, ko se 
je vročila prošnja za vpis prenosa, pravilno pri
javljenih. 

Zaznamba spora. 
§ 30. 

Spori, ki, teko pri sodiščih ali pri upravi za 
zaščito industrijske svojine ter se nanašajo na 
svojino patenta, na zastavno pravico ali na dru
gačno stvarno pravico do patenta, istotako tožbe 
zaradi prisilne licence, potem tožbe, s katerimi 
se zahteva, naj se patent uniči, odvzame, opo
zove ali se proglasi za zavisnega ali naj se od
loči o uiegovi relativni neveljavnosti, se smejo 
na zahtevo interesentov zaznamenovatt v patent
ni register. 

Ta zaznamba ima to moc, da veljajo odločbe 
o zgoraj navedenih sporih tudi zoper osebe, na 
katerih ime je izvršen katerikoli vpis v patent
nem registru šele potem, ko se je zaznamenoval 
spor. 

Prestanek. 
§ 31. 

Patent prestane: 
1.) po preteku časa, za katerega so letne, 

oziroma naknadne pristojbine pravočasno pla
čane, najpozneje pa čez petnajst let od dne, ko 
se je patentna prijava razglasila v «Glasniku» 
(§ 1 9 - ) ; . , , , s ' , 

2.) če se patentna pravica razlasti (§ 20.), 
prestane ves patent ali samo razlaščeni del; 

3.) kadar se imetnik patenta odreče svoji pra
vici* toda če se odreče samo posameznim delom 
patenta, ostane patent glede ostalih delov v ve
ljavi, ako so tudi razen tega sposobni, da tvorijo 
predmet patenta; 

A>. ob sporu, kadar postane odločba uprave 
za zaščito industrijske svojine o prestanku pa
tenta izvršna. 

Veljavnost patenta prestane v primeru toč
ke 1.) prvi dan po preteku poslednjega leta, v 
katerem je veljal; v primeru točke 2.) čim sé od
ločba o razlastitvi vroči upravi; ob odreki dan 
potem, ko se je vloga o odreki prejela pri upra
vi; v primeru točke 4.) pa oni dan, ko postane 
odločba uprave izvršna. 

Odvzemanje. 

§ 3 2 . 
Če imetnik patenta, njegov dedič ali prevzem

nik pravice sam ali po drugih ne ukorišča v za
dostni meri patentiranega izuma v naši državi 
ali v njej ne pripravi vsega, česar je treba za 
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iako ukorisčanje, se mu sme patent odvzeti z 
odločbo uprave za zaščito industrijske svojine 
na podstavi potrebnih poizvedb. Toda patent se 
iz teh razlogov ne sme odvzeti, dokler ne minejo 
tri leta od dne, ko se je dovoljeni patent raz
glasil v «Glasniku» (§ 100.). 

Preden uprava reši sproženo vprašanje, mora 
odrediti potrebne poizvedbe; veljavnost patentu 
pa presiane, ko postane odločba uprave izvršna. 

Toda tudi pred potekom tega roka se sme 
patent odvzeti, če njegov imetnik ali prevzemnik 
njegove pravice, ne glede na to, da se izum iz
deluje v inozemstvu in da javni interes zahteva 
njegovo ukorisčanje v državi, še nadalje domačo 
potrebo zalaga izključno ali večinoma z uvozom 
iz inozemstva, ne pa da bi ga v zadostni meri 
izdeloval v državi. V tem primeru mora uprava 
za zaščito industrijske svojine po izvršenih poiz
vedbah najprej pozvati imetnika patenta, oziroma 
prevzemnika njegove pravice, naj začne^ izdelo
vati svoj izum v zadostni meri v naši državi, ter 
mu določi rok z dostavkom, da se mu patent 
odvzame, ako v postavljenem roku ne prične z iz
delovanjem. Tako postavljeni rok ne sme poteči, 
dokler ne minejo tri leta od dne, ko je bil patent 
prijavljen. 

Če imetnik patenta po preteku tega roka ne 
dokaže, da je začel izvrševati svoj izum, se mu 
patent brez nadaljnjih poizvedb odvzame ter iz
briše iz patentnega registra. Če imetnik patenta 
v postavljenem roku poda vlogo, s katero trdi, 
da je začel izdelovati svoj izum, odloči uprava 
za zaščito industrijske svojine po izvršenih po
izvedbah, ali naj se mu patent odvzame ali pa 
naj se mu da nov rok, ki se ne sme več po-

, daljšati. 
Ce se patent odvzame, prestane njegova ve

ljavnost prvi dan po pretoku postavljenega roka. 
Predpisi tega paragrafa ne veljajo za patente 

•državnih oblastev. 

Uničevanje. 

§ 33. 
Patent se uniči, ako se dokaže: • 
1.) da predmet izuma po §§ 8., 9. in 10. niti 

ni bil sposoben za patentiranje; 
2.) da je patentirani izum predmet že pre] 

prijavljenega patenta. 
Patent se uniči samo deloma, če se vzroki za 

njegovo uničitev dokažejo samo za del patenta. 
Izvršna odločba o uničitvi patenta velja za 

nazaj od dne, ko ie bil uničeni patent prijavljen. 
Če pa je patent uničen zato, ker je patentiram 
izum predmet prej prijavljenega patenta, izvršna 
odločba o uničitvi -patenta ne velja za nazaj 
glede licence, ki jo je pravilno dal imetnik uniče
nega patenta in jo je pošteno pridobila tretja 
•oseba, ako je minilo leto dni od njenega vpisa 
v patentni register in ako ni v patentnem regi
stru vpisana nobena zaznamba takega spora, ki 
bi privedel do izbrisa licence (§ 30.). 

S tem se imetniku prvega patenta ne krši 
pravica, da sme zahtevati naknado od imetnika 
patenta, ki je dal licenco. 

Opozivanje patentov. 

§ 34, 
Dovoljeni patent se opozove, ako se dokaže: 
1.) da imetnik patenta ni tvorec izuma, nje

gov dedič ali prevzemnik pravice ah da ga po 
iej uredbi ni smatrati za izumitelja (§ 12); 

2.) da je bistvena vsebina prijavi izuma po
sneta brez privolitve druge osebe iz nje popisov, 
nariskov, modelov, orodja ali naprav ali iz po
stopka pri izdelovanju, ki ga ona uporablja. 

Patent se opozove samo deloma, ako se to, 
kar je navedeno v točkah 1. in 2., dogodi samo 
deloma. 

Opoziv patenta sme v primeru točke i. za
htevati samo tvorec izuma, njegov dedič ali pre
vzemnik pravice in oni, katerega je po § 12. te 
uredbe smatrati za izumitelja, v primeru točke 2. 
pa samo zadeti. 

Pravica do znuteve, da se patent opozovi, 
zastara proti poštenemu imetniku patenta v treh 
letih od dne, ko je bil patent vpisan v patentni 
register na njegovo ime; drugače pa se • sme 
opoziv zahtevati ves čas, dokler traja patent. 

Tožitelj, ki dobi pravdo, sme zahtevati v tri
desetih dneh, ko prejme izvršno odločbo o opo
zivu patenta, naj se patent prenese nanj; če pa 

tes*a prenosa ne zahteva v tem roku, se smatra, 
da se je patentu odrekel, in patent prestane ve
ljati tudi zanj. 

Za razpravljanje o sporih glede naknade, ki 
se lahko pojavijo pri opozivu, so pristojna redna 
sodišča. 

Licenca, ki jo je praviloma dal prejšnji imet
nik patenta in ki jo je pošteno pridobila tretja 
oseba, ostane v veljavnosti tudi po opozivu in 
proti novemu imetniku patenta, ako je minulo 
leto dni od njenega vpisa v patentni register in 
ako ni vpisana nobena zaznamba o sporu, ki bi 
privedel do izgube licence (§ 30.). 

S tem se ne kršijo pravice tožniku, da sme 
zahtevati naknado od imetnika patenta, ki je dal 
licenco. 

Zavisnost patenta. 
§ 35. 

Imetnik prej dovoljenega patenta sme zahte
vati, naj uprava za zaščito industrijske svojine 
poznejši patent, ki se nikakor ali deloma ne da 
ukoriščati brez uporabe njegovega patenta, pro
glasi za zavisnega od njegovega patenta. 

Takšno zahtevo mora rešiti uprava za zašči
to industrijske svojine po predpisih postopka za 
osporavanje patentov (§ 117.). 

Vzorci in nfodeli. 
Pojem vzorca in modela. 

§ 36. 
Za vzorec se smatra vsaka slika ali vsak cr

tež, ki lahko služi za zgled in se lahko prenese 
na industrijski ali obrtni izdelek. 

Model je vsak plastični izdelek, ki predstav
lja industrijski ali obrtni predmet ali ki se upo
rablja na industrijskem ali obrtnem predmetu. 

Vse, kar se v tej uredbi določa za vzorce, 
velja tudi za modele. 

Vzorci, izključeni od zaščite. 

§ 37. 
Ne zaščitujejo se vzorci: , 
1.) ki niso novi (§ 38.); 
2.) katerih oblika je nemoralna, i^lotako ne 

vzorci, ki nasprotujejo javnemu redu ali so očito 
namenjeni zavajanju prebivalstva; 

3.) ki predstavljajo lik kraljev ali člana kra
ljevskega doma ali predstavljajo državni ali ja
ven grb, če oni, ki zahteva zaščito vzorca, ne 
dokaže pravice do njih uporabljanja; 

4.) ki so namenjeni monopoliziranim pred
metom, razen če to zahteva uprava državnih 
monopolov. 

§ 3 8 . 
Vzorec se ne smatra za novega, če je bil 

pred prijavo za istovetne proizvode: 
1.) popisan z nariski in objavljen po tisku, 

tako da se lahko posnema; 
2.) če je bil v naši državi ali v inozemstvu 

javno uporabljan, razstavljen ali prikazovan na 
ogled tako, da bi se lahko'posnemal; 

3.) če je bil zaščiten po prejšnjih zakonih 
kot privilegij ali patent ali če je kdo drugi po 
prej vloženi prijavi dobil zaščito istovetnega 
vzorca za iste proizvode ali če je istovetni vzo
rec prijavil kot izum za patentiranje in če je 
bila taka prijava objavljena (§ 93.). 

Istotako se vzorec ne smatra za novega, ako 
je podoben drugemu registriranemu vzorcu ta
ko, da se razlikuje od njega samo po izpremem-
bah, ki niso bistvene ter ne vplivajo na splošni 
vtisk. 

Pravica do zaščite vzorcev. 
§ 39. 

Zahtevati, zaščito vzorca je upravičen samo 
oni, ki je vzorec stvoril, njegov dedič ali pre
vzemnik pravice. 

Kdor prvi prijavi vzorec, se smatra za nje
govega tvorca, dokler se ne dokaže nasprotno. 

Oni, ki naroči, da se mu proti nagradi iz
delaj vzorec, se smatra za njegovega imetnika 

Za imetnika vzorca se ne smatra uradnik ali 
delavec, podjetja, ki sestavi nov vzorec, nego nje
gov delodajalec, ako ni med njima dogovorjeno 
kaj drugega. 

Obseg zaščite vzorcev. 
§ 4 0 . 

Zaščita vzorcev se razprostira samo na one 
vrste blaga, za katere je vzorec odobren. 

Moč pravice vzorca. 
§ 41. 

Pravica vzorca velja od takrat, ko se je vpi
sal v register vzorcev in modelov. S tem vpi
som dobi njegov imetnik izključno pravico, da 
svoje izdelke, v kolikor ustrezajo zaščiteni vrsti 
blaga, opremlja z vzorcem ali da po vzorcu 
svo"je proizvode izdeluje, uporablja ali spravlja 
v promet. 

§ 4 2 . 
Imetnik vzorca se mora pokoravati tudi vsem 

specialnim zakonom, ki veljajo za industrijska, 
obrtna ali trgovska podjetja. 

Trajanje pravice vzorca. 

§ 43, 
Pravica vzorca traja najdalje 10 let od dne, 

ko je bil vzorec vpisan v register pri upravi za 
zaščito industrijske svojine. 

Prestanek. 

§ 44. 
Pravica vzorca prestane: 
1.) po preteku onega časa, za katerega so 

letne, oziroma naknadne pristojbine o pravem 
času plačane, najpozneje pa v desetih letih od 
dne, ko je bil vpisan v register; 

2.) če se imetnik vzorca odreče svoji pravici; 
če se imetnik vzorca odreče pravici do njega 

samo za izvestno vrsto blaga, ostane pravica 
vzorca za ostalo vrsto blaga, za katero je bila 
odobrena; 

3.) ob sporu, če postane odločba uprave o 
prestanku vzorca izvršna. 

V primerih iz točke 1, prestane pravica 
vzorca prvi dan, ko poteče poslednje leto njene 
veljavnosti; v primeru iz točke 2. dan potem, ko 
uprava prejme dopis o od-eki; v primeru toč
ke 3. pa oni dan, ko postane odločba uprave 
izvršna. 

Odvzemanje. 

§ 45. 
Pravica vzorca se odvzame: 
1.) če imetnik vzorca sploh ne uporablja 

ali ne uporablja v oni meri, ki je potrebna naši 
državi; ali 

2.) če imetnik uvaža v državo proizvode, ki 
so po istem vzorcu izdelani v inozemstvu, pa 
se lahko v naši državi izdelujejo v zadostni 
količini. 

Pravica vzorca se sme odvzeti samo po pre
teku enega leta od dne, ko je/bil vzorec vpisan 
v register. 

Ta določila ne veljajo za državne vzorce. 

Uničevanje. 

§ 46. 
Pravica vzorca se uniči: 
1.) če se njegov predmet ne more smatrati 

za vzorec v zmislu § 36.; ^ 
2.) če je vzorec izključen od zaščite v zmislu 

§§ 37. in 38. 
Če se pravica vzorca uniči, velja to za nazaj, 

tako da se smatra, kakor bi je sploh nikoli 
ne bilo. 

Opozivanje. 
§ 47. 

Vzorec se opozove,' ako se dokaže: 
1.) da imetnik vzorca ni njegov tvorec v 

zmislu § 39. ali da ga ni pridobil na zakonit 
način; 

2.) da je bistvena vsebina vzorca posneta iz 
popisov, nariskov, modelov, predmetov ali na
prav druge osebe, toda brez njene privolitve. 

Opoziv vzorca sme v prvem primeru zahte
vati njegov tvorec in oni, ki se v zmislu § .39, 
smatra za tvorca, njegov dedič ah prevzemnik 
pravice, v drugem primeru pa samo zadeti. 

Pravica do zahteve, da se vzorec opozovi, 
zastara proti poštenemu imetniku vzorca y treu 
letih od dne, ko je bil vzorec vpisan na njegovo 
ime. 

Predpisi § 34. te uredbe veljajo ludi za opo
zivanje vzorcev. 

Jbi^ 



Letnik Ш. 

§ 48. 
Predpisi §§ 14., 16., 17., 18., 20., 23., 24., 

25, 27., 28., 29. in 30. te uredbe veljajo tudi za 
vzorce. 

Žigi. Pojem žiga. 
§ 40. 

Tvorniški ali trgovski žigi so oni znaki, ki 
se uporabljajo v raznih oblikah za razlikovanje 
proizvodov ene industrije, obrti ali enega kmetij
skega podjetja od drugih njim podobnih pro
izvodov v trgovskem prometu. 

Ti znaki se lahko uporabljajo v obliki žiga, 
pečata, vinjet, reliefov, šifer, napisov, posebnih 
slik itd. 

Pri ocenjanju, ali je znak za to primeren, se 
morajo vpoštevati vse dejanske razmere, zlasti 
pa čas dosedanje rabe znaka. 

Znaki, ki se ne smejo zaščitovati za žige. 
§ 50. 

Ne dovoljuje se zaščita žigov, ki t so na
menjeni za oznakovanje monopolnih predmetov, 
razen če zaščito žiga zahteva uprava državnih 
monopolov sama. 

§ 51. 
Od registriranja so izključeni in se zato ne 

smejo zaščitovati za žige znaki blaga ali besede: 
1.) ki predstavljajo lik kraljev ali člana kra

ljevskega doma; 
2.) ki predstavljajo državni aï. javen grb; 
3.) ki označujejo izključno samo kraj, čas in 

način izdelovanja blaga, potem vrsto blaga in nje
gov namen kakor tudi njegovo ceno, količino in 
težo; 

4.) ki so sploh udomačeni za oznakovanje iz-
vestnih vrst blaga v prometu; 

5.) ki so nemoralnega ah drugače javnemu re
du nasprotnega značaja; potem tak: napisi ali 
podatki, ki se ne ujemajo z dejanskim stanjem 
stvari, nego so napravljeni zato, da slepe. 

§ 32. 
Žigi, ki predstavljajo lik kraljev aii člana kra

ljevskega doma, državni ali javen grb ali odliko, 
se smejo registrirati samo, če se prej pokaže do
volitev, potrebna v zmislu veljavnih zakonov in 
predpisov glede njih uporabljanja. 

Zaščita žigov, ki so sestavljeni iz besed. 

§ 53. 
Izključna pravica uporabljati žig, ki je sestav

ljen iz ene ali več besed, obseza ne samo uporab
ljanje žiga v deponirani obliki, nego tudi njegovo 
uporabljanje v vsaki drugi obliki, v kateri se za
ščiteni žig izraža v celoti ali deloma z drugimi 
pismenkami, drugimi barvami ali v drugi veli
kosti. 

§ 54. 
Registrirani žig, ki je sestavljen zgolj iz črk 

ali besed, ne more braniti drugi osebi, da ne bi 
z istim znakom prodajala ali spravljala v promet 
svojega blaga, ako predstavljajo te črke ali be
sede nje ime, firmo ali naslov njenega obrata. 

Ta druga oseba, katere ime, firma aH naslov 
obrata je identičen s tujim, prej zaščitenim ži
gom, sme imetniku takega žiga izpodbijati in od
vzeti pravico do njegovega uporabljanja za isto 
vrsto blaga, razen če ima imetnik žiga prav tak
šno ime ali firmo, oziroma prav takšen naslov 
obrata. 

Obvezno uporabljanje žigov. 
§ 55. 

Uporabljanje registriranega žiga ni vselej ob
vezno; toda minister za trgovino in industrijo 
sme odrediti, da je izvestne predmete, preden se 
spravijo v promet, opremiti z registriranim žigom. 

Omejitev uporabljanja žiga za izvestno vrsto 
blaga. 
§ 56. 

Pravica žiga ne brani, da ne bi kdo drugi 
uporabljal istega žiga za oznakovanje drugih 
vrst blaga. 

Ako je istovetnost blagovnih vrst dvomna, 
odloči o tem uradoma uprava, eventualno ko je 
zaslišala trgovske, obrtniške in industrijske zbor
nice. 

§ 57. 
Eni in isti osebi je dovoljeno, da zaščiti več 

raznih žigov za isto vrsto blaga. 

§ 58. 
Pravica žiga za oznakovanje blaga se raz

prostira tudi na zavoje, omote, sode, zaboje in 
ostala sredstva za vkladanje tega blaga 

§ 59. 
S to uredbo se ne izpreminjajo dosedanji 

predpisi, ki veljajo za izvestno vrsto blaga, zlasti 
ne predpisi, kako je preizkušati čistino zlata in 
srebra (pravila za punciranje). 

Trajanje žigov. 
§ 60. 

Pravica žiga ni omejena z rokom; ta pravica 
traja, dokler se redno in pravočasno plačujejo 
pristojbine (§ 156.). 

Fravica žiga velja od takrat, ko je bil vpisan 
v register. 

Prenos pravice žiga. 
§ 61. 

Pravica žiga je vezana na podjetje. 
Prestane z njegovim prestankom, sme se pa 

tudi prenesti na koga drugega s podjetjem vred. 
V tem poslednjem primeru mora novi imetnik 

prenesti žig na svoje ime, razen če nadaljuje pod
jetje z neizpremenjeno firmo. 

Dokler se prenos ne vpiše v register, ne more 
v svojem imenu uveljavljati pravice do žiga; vsa 
uradna priobčila, ki se tičejo žiga, se vročajo 
vpisanemu imetniku žiga ali njegovemu vpisane
mu zastopniku. 

Prestanek pravice žiga. 
§ 62. 

Pravica žiga prestane: 
1.) če se imetnik odreče svoji pravici do žiga; 
če se imetnik odreče svoji pravici do žiga 

samo za izvestno vrsto blaga, mu ostane pravica 
žiga za ostale vrste blaga; 

2.) če se letna ali naknadna pristojbina ne 
plača pravočasno; 

3.) ob sporu, ko postane odločba uprave o 
prestanku žiga izvršna. 

V primeru točke 1. prestane pravica žiga dan 
potem, ko uprava prejme vlogo o odreki; v pri
meru točke 2. prvi dan potem, ko poteče posled
nje leto, za katero je bila pristojbina plačana; v 
primeru točke 3. pa oni dan, ko postane odločba 
uprave izvršna. 

§63. , 
Imetnik takega žiga, ki je izgubil veljavnost v 

zmislu § 62., sme vnovič zahtevati njegovo za
ščito za isto ali za drugo vrsto blaga. Druge 
osebe smejo prav takšen ali podoben znak zašči
titi kot žig za isto vrsto blaga šele po preteku 
dveh let, odkar je žig prestal veljati, ako prejšnji 
imetnik v tem roku ni dobil vnovič zaščite. 

Za podobnega se smatra vsak znak, ki bi se v 
prometu lahko smatral za istovetnega z zašči
tenim žigom. . 

Uničevanje. 
§ 64. 

Zaščita žiga se uniči : 
1.) če se zaščiteni znak v zmislu § 49. ne 

more smatrati za žig; 
2.) če je zaščita izključena v zmislu §§ 50, 

51., 52. in 54.; 
3.) če je žig podoben drugemu žigu, ki je bil 

za isto vrsto blaga prej registriran, a po zakonu 
še velja, tako da bi navadni kupec takega blaga 
mogel opaziti razliko šele ob posebni pozornosti; 

4.) če nosi žig ime ali predstavlja lik katere
koli osebe, pa imetnik žiga nima dovolila za to. 

V primerih točk 1., 2. in 4. smejo zahtevati, 
da se zaščita žiga uniči, vse prizadete osebe, v 
primeru točke 3. pa samo imetnik prej registri
ranega žiga. 

Istotako sme zahtevati imetnik starega pre-
stalega žiga ali oni, ki ga je pridobil na zakonit 
način, naj se uniči žig, ki je enak ali podoben 
žigu, kateremu še ni potekel dvoletni rok, določen 
v § 63. . 

Če se pravica žiga uniči, velja to za nazaj, 
tako da se smatra, da te pravice sploh nikoli ni 
bilo. 

Opozivanje. 

§ 65. 
Pravica žiga se opozove, če kdo dokaže, da 

isti znak, ne da bi bil registriran, uporablja za 
isto vrsto blaga ter je bil ta žig v prizadetih kro
gih znan kot oznaka blaga njegovega podjetja 
še ob času, ko se je registriral sporni žig, in da 
je ta žig istoveten z njegovim registriranim zna
kom blaga. 

Tožitelju se zavrne zahteva, če toženec dokaže, 
da je žig registriral z njega pristankom ali da je 
podjetje, za katero je žig registriran, uporabljalo 
ta znak pred vpisom istotoliko časa kolikor toži-
telj ali pa še dalje. 

Tožbo za opoziv takega žiga je moči \ ložiti 
najkesneje v dveh letih potem, ko je bil regi
striran. 

če se je pravica žiga opozvala, velja to za 
nazaj, tako da se smatra, da te pravice sploh ni
koli ni bilo. 

Ko postane odločba o opozivu žiga izvršna, 
ima tožnik pravico zahtevati, da registrira žig na 
svoje ime. 

P o g l a v j e I I I . 
Organizacija uprave za zaščito industrijske svo

jine. Pristojnost uprave. 

§ 66. 
Uprava za zaščito industrijske svojine je pri

stojna za dajanje, odvzemanje, uničevanje, opozi
vanje in odločanje o zavisnosti patentov, za od
ločanje o relativni neveljavnosti patentov (§§ 14. 
in 16.) in o pozivnih pravdah (§ 153.), o prisil
nih licencah (§ 26.), za vse vpise v patentni regi
ster, potem za vpise v register vzorcev in mode
lov in v register žigov in za odločanje pri ospora
vanju vzorcev in žigov. 

Uprava mora na zahtevo sodišč izdajati pis
meno svoje mnenje o vprašanjih, ki se tičejo pa
tentov, vzorcev, modelov in žigov. 

§ 67. 
Uprava za zaščito industrijske svojine je se

stavljena iz stalnih iti začasnih članov. 
Njih število določa po potrebi minister za tr

govino in industrijo. 
Predsednik uprave je njen stalni član po svo

jem stališu. Stalni člani se jemljejo izmed ukaz
nih uradnikov uprave, začasni pa izmed državnih 
uradnikov sploh in izmed strokovnjakov drugih 
profesij. 

Predsednik uprave in predsednik odbora za 
pritožbe in odbora za osporavanje morajo biti 
pravniki. 

Stalni in začasni člani se imenujejo za to služ
bo z ukazom na predlog ministra za trgovino in 
industrijo, in sicer začasni za pet let, stalni pa za 
nedoločen čas. 

Če stalni član prestane biti uradnik uprave,, 
prestane obenem biti njen stalni član. 

Drugače pa uradnik, imenovan za stalnega ali 
začasnega člana, nikakor ne izpremeni svojega. 
stališa ne čina v državni službi. 

Začasni člani nimajo stalne plače, nego dolo
čajo se jim specialne nagrade. 

V svojih odločbah je uprava samostojna in 
nezavisna ter odloča samo po zakonih in po tej 
uredbi. 

Predsednik uprave in vsi drugi stalni in za
časni člani morajo, preden nastopijo službo, pri
seči, kakor je predpisano za sodnike. 

Odseka. 
§ 68. 

V prijavnem odseku za patente se rešujejo 
samostojno vse prijave patentov, eventualni prigo
vori, se odreja vpis patentov v register in se rešu
jejo vse vloge nespornega značaja, ki se tičejo že 
vpisanih patentov, kakor prenos, zastavitev, vpis 
prostovoljne licence, zaznambe spora, prosto
voljna odreka patentov itd. 

V prijavnem odseku za vzorce, modele in žige 
se rešujejo samostojno vse prijave za vzorce, mo
dele in žige ter se odreja njih vpis v register, se 
rešujejo vse vloge nespornega značaja, ki se ti-
čeio že vpisanih vzorcev, modelov in žigov, ka
kor: prenos, zaznambe spora, prostovoljne licen
ce, zastavitev, ki se tičejo vzorcev, modelov im 
žigov. 
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Vsakemu odseku načeluje po en šef, ki ga do
loči minister za trgovino in industrijo na predlog 
predsednika uprave, in sicer izmed stalnih članov. 

V odsekih sklepata odbora, sestavljena iz treh 
članov. 

Ctoni odbora v prijavnem odseku za patente 
se jemljejo izmed stalnih članov uprave; v pri
javnem odseku za vzorce, modele in žige pa se 
sestavlja odbor iz stalnih in po potrebi tudi iz 
začasnih članov. 

V prijavnem odboru za patente so dva člana 
pravnika in en tehnik, kadar je težišče v pravnem 
vprašanju, a en pravnik in dva člana tehnika, 
kadar je težišče v tehničnem vprašanju. 

V prijavnem odboru za vzorce, modele in žige 
morata biti vedno dva stalna člana pravnika, 
tretji pa je lahko pravnik ali en stalni ali začasni 
član strokovnjak, ki ga določi šef odseka. 
. Začetkom vsakega leta porazdeli predsednik 

uprave stalne člane v prijavni odsek za patente 
kakor tudi v prijavni odsek za vzorce; modele in 
žige, šefa prijavnih odsekov pa sestavita potrebne 
odbore. 

Odbora za pritožbe in za osporavanje. 

§ 69. 
Zoper odločbe prijavnih odborov se smejo 

prizadete osebe pritožiti na odbor za pritožbe. 
Pritožba se izroči upravi za zaščito industrijske 
svojine v tridesetih dneh po prejemu odločbe. 

Odbor za pritožbe je sestavljen iz petih stal
nih ali začasnih članov uprave, in sicer: 

1.) če gre za patent, iz dveh pravnikov in 
treh tehnikov; 

2.) če gre za vzorce, modele in žige, iz treh 
pravnikov in dveh drugih strokovnjakov. 

Odločbe tega odbora so izvršne. 
O odvzemanju, uničevanju, opozivanju pa

tentov, o relativni neveljavnosti patentov (§§ 1.4. 
in 16.), o zavisnosti, o prisilnih licencah pri pa
tentih, o prestanku patenta v zmislu § 16., o rela
tivni neveljavnosti in odvzemanju, vzorcev in mo
delov, o uničevanju in opozivanju vzorcev, mo
delov ш žigov odloča odbor za osporavanje, ki je 
sestavljen iz petih stalnih ali začasnih članov 
uprave, in sicer: 

1.) če gre za patent, iz dveh pravnikov in 
treh tehnikov; 

2.) če gre za vzorce, modele in žige, iz treh 
pravnikov in dveh drugih strokovnjakov. 

Istotako odloča ta odbor v primerih, navede
nih v § 153. 

Odboru za pritožbe in odboru za osporavanje 
predseduje predsednik uprave ali oni, ki ga do
loči predsednik; druge člane za ta dva odbora 
pa določa v zmislu teh določil predsednik aH oni, 
ki bo predsedoval, izmed stalnih ali začasnih čla
nov uprave, ki se pri spornem predmetu niso 
udeleževali odločanja v prijavnem odseku, oziro
ma v odboru za pritožbe. 

§ 70. 
Za oddajanje mnenj na zahtevo sodišč v zmi

slu drugega odstavka § 66. določi predsednik 
uprave za vsak primer posebe odbor, sestavljen 
najmanj iz petih oseb, izmed katerih sta vsaj 
dva pravnika. 

Poslovanje v odborih. 
§71. 

V vseh odborih izvršujejo vsa pripravljalna 
dela, ki jih je treba pred odločanjem, referenti, ki 
sestavljajo potrebne odločbe ali sami ali sporaz
umno z drugimi strokovnjaki zà posamezna vpra
šanja, katerih mnenje bi jim bilo potrebno. 

Zoper odredbe referentov ni dopustna po
sebna pritožba; toda stranke smejo zahtevati od 
predsednika odbora, da izpremeni pripravljalne 
odredbe referentove. Ako stranki to ne uspe, sme 
zahtevati na naroku, naj se stvar razpravlja kot 
piedhodno vprašanje. 

V vseh odborih se odloča z večino glasov. 
Pred odločanjem sme vsak odbor zahtevati 

mnenja strokovnjakov izmed članov uprave ali pa 
i/vun nje.: , 

Vsi odloki jn vse odločbe odborov se izrekajo 
v imenu.uprave za zaščito industrijske svojine ter 
se utemeljujejo; po en izvod se izroča prizadetim 
strankam. Iz vsake odločbe se mora videti, kateri 
odbor uprave jo je izdal in kateri člani so se ude
ležili odločanja. 

Kasacijski odbor uprave za zaščito industrijske 
svojine. 
§ 72. 

Zoper rešitve odbora za osporavanje je dopust
na pritožba na kasacijski odbor uprave za zaščito 
industrijske svojine v tridesetih dneh bo prejemu 
rešitve. Pritožba se izroči upravi za zaščito indu
strijske svojine. 

Ta odbor je sestavljen iz petih članov, in si
cer: iz treh članov enega najvišjih sodišč, izmed 
katerih je najstarejši predsednik tega odbora, in 
iz dveh strokovnjakov. 

Prve tri člane in njih tri namestnike imenuje 
kralj z ukazom na predlog ministra za trgovino 
in industrijo za dobo pet let. 

Ostala dva člana strokovnjaka pozivlje pred
sednik odbora iz liste začasnih članov uprave za 
zaščito industrijske svojine (§ 67.) ter skrbi, da 
se ni noben teh članov glede spornega predmeta 
udeležil odločanja ali osporavanja pri upravi za 
zaščito industrijske svojine. 

Članom tega odbora gredo posebne nagrade, 
in sicer prvim trem članom stalen honorar, stro
kovnjakom pa nagrada za vsako sejo. 

Izključevanje članov. 
. § 73. 

Za izključevanje članov kasacijskega odbora 
in članov prijavnih odborov, odbora za pritožbe 
in odbora za osporavanje pri upravi za zaščito 
industrijske svojine veljajo §§ 52., 53., 54., 55. in 
56. zakona o sodnem postopku v civilnih pravdah 
kraljevine Srbije. 

Počitnice. 
§ 74. 

Uprava ne posluje ob nedeljah jn ostalih 
praznikih, ko ne uradujejo sodišča na sedežu 
uprave. Velike počitnice uprave so v iitem času 
kakor sodne,počitnice. 

Ako je zadnji dan roka nedelja ali praznik, se 
smatra prvi delavnik po prazniku za poslednji 
dan roka. Velike počitnice uprave ne prekinjajo 
teka> rokov. Ako je zadnji dan roka dan med veli
kimi počitnicami, se za poslednji dan roka smatra 
prvi delavnik po velikih počitnicah. 

. Ob velikih počitnicah se omejuje poslovanje 
uprave na prejemanje in vpisovanje vseh urad
nih spisov, na vpise v registre in na odločanje 
o prijavah, kolikor je to mogoče. 

Zastopniki. 
§ 75. 

Vsi oni, ki ne stanujejo v nasi državi, pa za
htevajo ali imajo pravico industrijske svojine ali 
se kot pravdna stranka udeležujejo spora o taki 
pravici, morajo imeti pooblaščenca, ki stanuje 
v naši državi. 

Kakšna bodi vsebina tega pooblastila, ki ga 
je predložiti upravi za zaščito industrijske svo
jine, predpiše minister za trgovino in industrijo. 

Priobčila, vročena pooblaščencu, imajo iste 
pravne posledice, kakor bi bila vročena poobla-
stitelju samemu. 

§ 7G. 
Zastopanje v vprašanjih industrijske svojine 

smejo izvrševati po poklicu samo odvetniki, pa
tentni zastopniki in patentni inženjerji, ki so naši 
državljani. 

Državne interese zastopa državni pravni 
branitelj. 

Pravdne stranke smejo za obrambo ali raz
jasnitev svoje pravice ob svojih stroških in brez 
pravice do povračila od druge pravdne stranke 
poleg svojega pooblaščenca privesti tudi druge 
strokovnjake, ako dotični odbor, ki razpravlja o 
stvari, to dopusti. 

Patentne zastopnike in patentne inženjerje 
postavlja uprava ter jim o tem tudi izdaja dekrete. 

Eni in drugi smejo nastopiti svoje funkcije 
šele po vpisu v specialne registre, ki jih vodi 
uprava. Ti vpisi se razglašajo v «Glasniku» 
uprave. 

Za vpis v te registre in za dekret je plačati 
pristojbino 250 dinarjev. . t • 

V sporih o. odvzemanju, uničevanju ali opo
zivanju patentov, vzorcev, modelov ali žigov 
smejo zastopati samo odvetniki; patentni zastop
niki in patentni inženjerji pa smejo v teh sporih 
zastopati samo v vprašanjih tehničnega značaja. 

Za patentne zastopnike se smejo postavljati 
oni naši državljani, ki smejo polnoveljavno raz
polagati s svojo imovino in stanujejo v naši 
državi ter niso obsojeni niti niso v preiskavi 
zaradi zločinov, zaradi onečaščujočih prestop
kov in pregreškov in sploh za kazniva dejanja 
iz koristoljubja. 

. Poleg vsega tega, kar je zgoraj navedeno, 
morajo imeti te osebe ludi potrebno strokovno 
usposobljenost. Smatra se, da imajo strokovno 
usposobljenost oni, ki so dovršili v naši državi 
ali v inozemstvu tehnično fakulteto ali tehnično 
visoko, šolo ali višjo kmetijsko šolo v činu uni
verze ali rudarsko ali gozdarsko akademijo ali 
prirodno-matematični odsek filozofske fakultete 
in da so na njih opravili vse predpisane izpite. 

O tem, ali je višja šola v inozemstvu istovrst
na ?: univerzo in ali daje potrebno strokovno 
usposobljenost za ta posel', odloči minister za 
trgovino in industrijo na predlog uprave in po
tem, ko si je pribavil mnenje pristojnega mi
nistra. 

Da oseba, ki ima gorenjo kvalifikacijo, po
stane patentni zastopnik, mora imeti dvë leti 
prakse pri enem izmed naših patentnih zastop
nikov, oziroma pri odvetniku, ki se bavi z za
stopanjem pred upravo za zaščito industrijske 
svojine, in opraviti mora izpit za patentnega za
stopnika. Izpit se opravlja pri upravi. 

Praksa, ki jo stalni člani prebijejo pri upravi, 
se članom s potrebno tehnično usposobljenostjo 
vračunja kakor praksa, določena za patentne za
stopnike. 

Patentni zastopniki so podrejeni upravi za 
zaščito industrijske svojine. 

O vpisu patentnih zastopnikov, oziroma pa
tentnih inženjerjev, v registei odloča predsednik 
uprave. Ako se komu ne dovoli vpis v register, 
se sme v tridesetih dneh, ko se mu je priobčila 
odločba, pritožiti pri ministru za trgovino in 
industrijo, čigar odločba je izvršna. 

Patentni inženjerji smejo postati oni zasebni 
inženjerji in arhitekti, ki imajo pravico do javne 
prakse. 

Patentni zastopniki in patentni inženjerji 
morajo storiti specialno prisego, preden se vpi-, 
sejo v register. 

§ 7 7 . 
Za disciplinarno kaznovanje patentnih za

stopnikov in pripravnikov veljajo predpisi §§53. 
do 63. zakona o pravnih zastopnikih za kralje
vino Srbijo z dne 15. junija 1865. s io izpre-
membp, da so za izrekanje kazni pristojni: pred
sednik, uprave za zaščito industrijske svojine, 
kasacijski odbor uprave in minister za trgovino 
in industrijo namesto predsednikov prvostopnih 
sodišč, ministra za pravosodje in disciplinarnega 
sodišča. 

Predsednik uprave sme kaznovati patentnega 
zastopnika za manjše prestopke z ukorom ali v 
denarju do 150 dinarjev. Zoper to sodbo se 
patentni zastopnik v petnajstih dneh lahko pri
toži pri kasacijskem odboru uprave, katerega 
odločba je izvršna. 

Za večje prestopke vroči predsednik; upra
ve uradne spise kasacijskem u odboru, ki sme 
patentnega zastopnika kaznovati z ukorom, v 
denarju do 1100 dinarjev, z odstranitvijo od 
službenega poslovanja za čas od enega meseca 
do enega leta ali odločiti, da se izbriše iz regi
stra za patentne zastopnike kot nevreden javnega 
zaupanja. Zoper to sodbo se patentni zastopnik 
lahko pritoži v petnajstih dneh pri ministru^ za 
trgovino in industrijo, čigar odločba je izvršna. 

Razen tega se sme patentni zastopnik z od
ločbo predsednika uprave odstraniti od službe
nega poslovanja v primerih in v mejah § 63. 
zakona o pravnih zastopnikih za kraljevino 
Srbijo. 

Vse pritožbe, ki se vlagajo na podstavi tega 
paragrafa, se izročajo upravi. 

Določanje zastopnikov. i 
§ 7 8 . •_. "' 

Imetniku patenta, vzorca, modela in žiga, ki 
živi v inozemstvu, pa nima zastopnika-v nasi 
državi ali čigar stanovališce* v naši državi rji 
znano, sme uprava za zaščito industrijske svojine 
postaviti zastopnika (kuratorja). Določitev takega 
zastopnika se objavi v «Glasniku» uprave. Tak 
zastopnik vrši svojo dolžnost, dokler imetnik ne 
določi drugega. 
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«Glasnik uprave za zaštitu industrijske svojine». 

§ 79. 
Uprava izdaja svoj uradni list: « G l a s n i k 

u p r a v e za z a š t i t u i n d u s t r i j s k e s v o 
j i n e » , ki izhaja občasno in v katerem se ob
javljajo vse naredbe in vsi razglasi o patentih, 
vzorcih, modelih in žigih, določeni v tej uredbi. 

Register za patente. 
§ 80. 

Pri upravi za zaščito industrijske svojine se 
vodi register patentov, ki obseza: zaporedne šte
vilke, predmet in trajanje danih patentov, potem 
ime in priimek, poklic in prebivališče imetnikov 
patenta in njih zastopnikov. V register se vpisu
jejo: začetek in konec patenta, potem podatki o 
plačevanju letnih pristojbin, pričetek prvenstvene 
pravice, odvzemanje, uničevanje in opozivanje 
patentov, razlastitev, proglašanje dodatnih pa
tentov za samostojne, licence, zavisnost patenta, 
prenos, zastavne pravice in druge stvarne pra
vice na patentu, relativna neveljavnost patenta 
(§§ Ì4. in 16.), odločba o pozivni pravdi (§ 153.) 
in zaznamba spora. 

Uprava hrani v svojem posebnem arhivu po
pise, nariske, modele in vzorčne izvode danih 
patentov, potem prošnje in listine, na katere se 
opirajo vpisi v register. 

Vpogled v patentni roister in v popise ka
kor tudi ogled nariskov, modelov in vzorčnih 
izvodov, na katerih podstavi so patenti izdani, 
potem vpogled v prošnje in listine kakor tudi 
naprava prepisov in kopij se dovoljuje vsakomur, 
v kolikor se ne tičejo tajnih državnih patentov 
(§ 101.) 

P o g l a v j e IV. 
Postopanje pri dajanju patentov. 

Prijava patentov. 

§ 85. 
Kdor zahteva patent, mora svoj izum pri

javiti upravi za zaščito industrijske svojine pis
meno v predpisani obliki ali neposredno ali pa 
po pošti. 

Za trenutek prijave se smatra trenutek, ko 
uprava prejme prijavo. 

§86. 
Pc pravilu je za vsak izum vložiti posebno 

prijavo. Ena prijava sme obsezati dva ali več iz
umov samo, če se ti izumi tičejo istega predmeta 
kot njegove sestavine ali kot pomožna sredstva. 

Vlaganje prijav. 
§ S7. 

Prijava mora obsezati: 
1.) ime in priimek, poklic in stanovališče 

prosilčevo, če pa prošnjo izroči pooblaščenec, 
iste podatke tudi o tem; 

2.) zahtevo za podelitev patenta; 
3.) kratek naziv izuma, za katerega se za

hteva patentiranje (naslov); 
4.) pristanek prijavilčev, da plača upravi vse 

tiskarske stroške za objavo in publikacije, do
ločene v tej uredbi. 

§ 8S 
Na prijavo se mora pritisniti prijavna pri

stojbina (§ 155.). 
Prijavi je priložiti v dveh izvodih tudi popis 

Uprava priobčuje vse izpremembe pri pa- izuma po predpisih te uredbe (§89.), opremljen 
tentih v svofem «Glasniku». * originalnim podpisom pnjavilcevim ali s pod-

Opise in nariske danih patentov priobčuje 
v samostojnih patentnih spisih. 

Na prošnjo se izdajajo poverjeni izpiski iz 
legistra 

Register vzorcev in modelov. 
§ 81. 

Pri upravi se vodi register vzorcev in mode
lov, ki obseza: zaporedne številke, dan vpisa, 
ali je vzorec javen ali tajen, datum, ko je tajni 
vzorec vpisan za javnega, vrsto blaga, za katero 
velja pravica vzorca, in številko odredbe, pod 
katero se je vzorec oddal v arhiv, čas, od kdaj 
še računi prvenstvena pravica, ime in priimek, 
prebivališče imetnika vzorca, oziroma tudi nje
govega pooblaščenca, podatke o plačevanju let
nih pristojbin, prenos, prestanek pravice vzorca 
in rubriko za opombe, v katero se vpisujejo vse 
za vzorce važnejše okolnosti 

Register žigov. 
§ 82. 

Pri upravi se vodi register žigov, ki obseza 
te-le podatke: zaporedne številke, dan vpisa, ori
ginalni žig, čas prijave, čas, od kdaj se računi 
prvenstvena pravica, ime in priimek, firmo in 
prebivališče imetnika žiga, oziroma tudi njego
vega pooblaščenca, označbo podjetja, ki uporab
lja žig, blago ali vrste blaga, za katero velja pra
vica žiga, podatke o plačevanju letnih pristoj
bin, prenos, prestanek pravice žiga in rubriko 
za opombe, v katero se vpisujejo vse važnejše 
okolnosti za pravico žiga. 

§ 83. 
Uprava hrani v posebnem arhivu popise, 

nariske, modele in vzorce, ki pripadajo veljav
nim vzorcem in žigom, potem prošnje in listine, 
na katere se opira vpis v register. 

Vpogled v register, popise, nariske itd. kakor 
tildi prepisovanje in kopiranje, razen tajnih vzor
cev, se dovoljuje vsakomur. 

Po vpisu v register priobčuje uprava v svo
jem «Glasniku» vzorce, modele in žige kakor 
tudi vse izpremembe, ki se tičejo teh pravic. 

Uprava daje na zahtevo poverjene izpiske 
iz registrov, ki se vodijo pri njej. 

Pravna pomoč. 
" § 84. 

Sodišča in vsa druga oblastva morajo upravi 
za zaščito industrijske svojine dajati pravno po
moč. 

_ lginainim podpi 
pisom njegovega pooblaščenca 

Če vloži prijavo pooblaščenec, mora položiti 
tudi pooblastilo. 

Popis izuma. 
§ 8 9 . 

Popis izuma mora izpolnjevati te-le pogoje: 
l.) Biti mora tako jasen in popoln, da stro

kovnjaki izum lahko izdelajo ali uporabijo po 
tem popisu brez vsakršnega dopolnjevanja. 

2.) To, kar je v izumu novega in kar hoče 
prijaviiec postaviti pod zaščito kol svoj privi
legij, je treba posebe naglasiti na koncu popisa 
v enem ali več zahtevkih. 

3) Obsezati mora nariske, potrebne za raz
umevanje popisa, izdelane tako, da so trpežni; na 
zahtevo uprave se morajo priložiti tudi še modeli 
in vzorčni izvodi. 

Dokler uprava ne odloči, da se prijava raz
glasi, je dopustno izpremeniti popis in zahtevke, 
ki so označeni v njem. 

Лко se tiče izprememba bistva izuma, odredi 
uprava, da je prijavo smatrati za izvršeno šele 
v trenutku, ko so se te izpremembe izvršile 
(§ 90.). 

Prvenstvena pravica (prioriteta). 

§ 90. 
Prvenstveno pravico za svoj izum dobi pri

javiiec v trenutku, ko je vložena redna prijava. 
Od tega časa uživa prvenstvo mimo vsakega 
istovetnega izuma, ki se prijavi pozneje. 

Ako ima prijava kaj nedostatkov in ako se ti 
pravočasno odpravijo (§ 91.), se sme prijava 
smatrati za redno vloženo v trenutku prve vro
čitve, ako ti odpravljeni nedostatki niso izpre-
menili bistva izuma. Će pa so ti pravočasno od
pravljeni nedostatki naknadno izpremenili bistvo 
izuma, se smatra izum za redno prijavljenega 
ob času, ko so se odpravili ti nedostatki, ter 
uživa prvenstveno pravico od tega časa. 

Uvodna preizkušnja. 

§ 91. 
Pravilnost vsake prijave preizkusi najprej 

član prijavnega odseka, ki se mu prijava od-
kaže (referent). 

Če prijava ni povsem pravilna ali če ne ustre
za predpisom te uredbe, se pozove prijaviiec s 
pismeno odredbo referentovo, naj jo v določenem 
roku dopolni ali popravi. 

Če se ugotovi pri uvodni preizkušnji in po 
potrebi tudi po zaslišanju strokovnjakov, da iz

um ni sposoben za patentiranje (§§ 8. in 9.), 
mora referent o tem obvestiti prosilca, mu na
vesti razloge ter ga pozvati, naj se izjavi v do
ločenem roku. 

Novost prijavljenega izuma (§ 10.) se ne pre
izkuša uradoma; če pa je upravi znano, da izum 
ni nov, mora referent o tem obvestiti prijavilca 
ter zahtevati, naj se izreče o tem. 

Ko se vloži zahtevana dopolnitev, poprava 
ali izjava ali ko izteče postavljeni rok za dopol
nitev/ popravo, oziroma za izjavo, izda prijavni 
odbor odločbo. 

Predsednik uprave sme predpisali, kako naj 
se pravilnost prijave uvodno preizkusi. 

Zavračanje prijav. 

§ 9 2 . I "•••• v , 

Če dopolnjena ali popravljena prijava ne 
ustreza predpisom te uredbe ali če izum sploh ni 
sposoben za patentiranje po §§-8. in 9., v pri
meru četrtega odstavka § 91. ali če prijaviiec v 
postavljenem roku ne plača stroškov za objavo, 
prijavni odbor zavrne takšno prijavo. 

Če bi se morala prijava zavrniti iz razlogov, 
ki prijavilcu dotlej niso bili priobčeni v uvodni 
preizkušnji o pravilnosti prijave, mu mora odbor 
pred odločbo dati priliko, da se v določenem 
roku izjavi tudi o tem. 

Šele, ko se to zgodi ali ko mine rok, postav
ljen za to izjavo, odloči odbor o prijavi. 

Sprejemanje, objavljanje in razgrinjanje prijav. 
§ 93 

Če odbor spozna, da je vložena prijava pra
vilna in da se patent lahko da, odredi, da se pri
java razglasi. 

Prijava se razglasi ob stroških prijavilčevih 
v «Glasniku» uprave ter mora obsezati ime in 
priimek, stalno stanovališče prijavilčevo, predmet 
izuma in zahtevke iz popisa patenta (§ 89., toč
ka 2.), potem dan in čas prijave. 

Od dne, ko se prijava razglasi v «Glasniku», 
velja v korist prijavilčevo začasno zakonita moč 
patenta, kar se mora tudi razglasiti v objavi. 
Onega dne, ko se objava priobči v «Glasniku», 
se prijava obenem z vsemi svojimi prilogami 
vred razgrne pri upravi za dobo dveh mesecev, 
tako da lahko vsakdo vpogleda vanjo. 

Tako razgrnjeni in v «Glasniku» objavljeni 
popis in narisek patenta se ne smeta ne ponatis
niti ne razmnožiti, ako ne privoli prijaviiec 
izuma. 

Če prijaviiec izuma zahteva, sme uprava ob
javo izuma v svojem «Glasniku» in njegovo raz
grnitev odložiti do šestih mesecev. 

Če zahteva odložitev do treh mesecev, mora 
uprava to zahtevo vpoštevati. 

Prigovori. 

§ 94. 
Prigovor zoper zahtevani paient se sme pri 

upravi vložiti najdalje v dveh mesecih od dne, ko 
je bila prijava razglašena in razgrnjena (.§ 93.). 

Prigovor je treba vložiti pismeno v dveh iz
vodih. 

Opirati se sme samo na nastopne trditve, ki 
se utemeljujejo z določenimi činjenicami: 

1.) da predmet prijave ni sposoben za pa
tent (§§ 8. do 10.); 

2.) da se izum v bistvu strinja z izumom, ki 
je bil že prej v naši državi prijavljen ali paten
tiran; 

3.) da je prijavljeni patent zaviseu od dru
gega patenta (§11.); 

4.) da prijaviiec ni tvorec izuma, oziroma da 
ni prišel po zakoniti poti do njega (§ 12.); 

5.) da je bistvena vsebina osporavane pri
jave posneta iz popisov, nariskov, modelov, pri
prav ali naprav druge osebe ali iz postopka pri 
izdelovanju, ki ga ta oseba uporablja, brez njene 
privolitve. 

V primeru, označenem pod 3.), sme vložiti 
prigovor samo imetnik prej danega patenta, v 
primeru pod 4.) samo izumitelj ali zakoniti imet
nik izuma, v primeru pod 5.) pa samo zadeti. 

En izvod ugovora se mora vročiti prijavilcu 
izuma, da v roku tridesetih dni, ki se sme samô 
iz važnih razlogov podaljšati z odločbo pri
javnega odbora, izroči svoj pismeni odgovor v 
dveh enakoglasnih izvodih. 



Letnik III. 

Postopanje s prigovori. 
§95. 

Ko sc je prejel odgovor ali ko je iztekel za 
to postavljeni rok in ko so vsa vprašanja dovolj 
pojasnjena, se predloži predmet v odločanje 
odboru. 

Ako bi se moralo zaradi jasnosti še kaj po-
izvedeti ali razbistriti, zahteva določeni referent 
pismeno pojasnilo od strank in ko jih dobi, ga 
priobči drugi stranki v odgovor m pripombe v 
določenem roku, dokler niso vsa sporna vpra
šanja z obeh strani dovolj pojasnjena. Po po
treb' sme referent pozvati tudi stranke, da jih 
zasliši zaradi provedbe dokazov, izpraševanja prič 
in veščakov ali strokovnjakov, ter sme ukreniti vse 
drugo, česar je treba, da pride predmet čim zre
lejši in jasnejši pred odbor. 

Ocena dokazov in odločbe. 
§ 96. 

Ko prijavni odbor ob nenavzočuosti priza
detih strank in njih pooblaščencev prečita in 
razmotri vse dotične spjse, odloči o vloženi pri
javi. 

Ako mu predmet ni dovolj jasen, ga vrne 
referentu z opombami ali pa odredi narok, na 
katerega je treba zaradi pojasnila pozvati vse 
interesente, po potrebi pa tudi priče, veščake in 
strokovnjake. Razen pozvanih oseb ne sme 
nihče prisostvovati narokom. 

§ 97. 
Prijavni odbor mora ooleg glavne stvari 

zmerom odločiti po svojem prepričanju in pre
udarku, koliko in katera stranka mora trpeti 
stroškov za dotedanje raziskovanje in ali naj ka
tera stranka drugi povrne kaj stroškov. V stro
ške je vračuniti tudi nagrade začasnim članom. 

§ 98. 
Ako se vsled ugovora v primerih točk 4. in 

5. § 94. prijava umakne ali zavrne, sme stranka, 
ki je vložila ta vpoštevani ugovor, če v tridesetih 
<lneh po priobčitvi odločbe vloži prijavo za pa
tentiranje izuma, zahtevati, naj se njeni prijavi 
prizna za dan prijave oni dan, ki je kot dan pri
jave veljal za umaknjeno ali zavrnjeno prijavo. 

Pritožbe. 

§ 9 9 . 
Zoper odločbo, s katero se je prijava zavr

nila, kakor tudi zoper odločbo, s katero se je 
dal patent v omejenem ali popolnem obsegu 
ali se je patent proglasil za zavisnega, sme pri-
javilec ali ugovornik vložiti pritožbo v tridesetih 
dneh poterne ko je prejel odločbo. 

Pritožbe se izročajo upravi, ki jih ẑ  dotič
nim i spisi vred oddaja odboru za pritožbe. 

Prepozno vložene pritožbe zavrača referent 
z odločbo, zoper katero je dopustna pritožba v 
istem roku na odbor za pritožbe. 

Pritožbi je treba priložiti toliko prepisov 
pritožbe in prilog, kolikor je pravdnih nasprot
nikov. 

Če je pritožba pravočasna, se po en prepis 
vroči nasprotni stranki za odgovor v tridesetih 
dneh. Ta rok se sme iz važnih razlogov podalj
šati. Za nadaljnje postopanje pri odboru za pri
tožbe veljajo predpisi §§ 95. do 98. te uredbe. 

V pritožbi je dopustno navesti nova dejstva 
in nove dokaze. 

Če odbor za pritožbe spozna, da je treba 
prijavo zavrniti ali ji ugoditi iz drugih razlogov, 
ne pa iz onih, na katere se opira odločba pri
javnega odbora, mora poprej dati vsem udele
žencem spora priliko, da se v določenem roku 
izjavijo tudi o tem. 

Patentna listina. Razglasitev patenta. 
§ 100. 

Ko postane odločba o podelitvi patenta iz
vršna, odredi uprava, da je zaščiteni izum vpi
sati v patentni register, razen tega ob imetnikovih 
stroških podelitev patenta razglasiti v «Glas^ 
hiku» kakor tudi popis patenta razglasiti v pa
tentnem spisu. 

Poleg tega izda uprava imetniku patenta po
sebno patentno listino. 

Patenti državnih oblastev. 

§ 101. 
Ako gre za izum, ki ga za državo. prijavi 

eden izmed ministrov v interesu oborožitve, 
obrambe države ali v splošnodržavnem interesu, 
ali če gre za prijavljen izum, ki je razlaščen za 
državo (§ 20.), se pate -t izjemoma na zahtevo 
ministrovo da takoj brez vsakršne objave, ako 
izum izpolnjuje ostale bistvene in formalne za
hteve in ako je prijava pravilna. V tem primeru 
se prijava ne razgrne in ne razglasi, tak patent 
se ne vpiše v splošni patentni register niti se o 
njem ne izda patentni spis. 

Za take patente se vodi poseben register taj
nih državnih patentov, ki ga hrani in vodi oseb
no sam predsediiik uprave. Vpogled v ta regi
ster sme' dovoliti predsednik samo onemu, ki 
prinese specialno pismeno pooblastilo za ta 
posel od ministra, kateri je v imenu države za
hteval tak patent. 

Trajanje tajnih državnih patentov teče od 
dne, ko so bili dani. 

Izguba začasne zaščite. 

§ 102. 
Če se prijava po razglasitvi (§ 93.) zavrne, 

umakne, ali če se v postavljenem roku ne pla
čajo stroški za razglasitev in natisk patentnega 
spisa, izgubi prijavilec patenta vse dotlej pri
dobljene' pravice iz prijave; posledice začasne 
zaščite pa prestanejo (§ 93., odstavek 3.). 

Odločbo o tem izda prijavni odbor ter jo 
uradoma razglasi v «Glasniku». 

Postopanje, pri zaščitovanju vzorcev in modelov. 

§ 103. 
Kdor hoče zase zagotoviti izključno pravico, 

da sme uporabljati vzorec ali model, mora, pre
den pusti v promet proizvode, izdelane po tem 
vzorcu ali modelu, prijaviti pri upravi za zaščito 
industrijske svojine svoj vzorec ali model pisme
no v predpisani obliki neposredno ali po pošti. 

Vsebina prijave. 
§ 104. ;: 

Prijava mora obsezati: 
1.) ime in priimek (firmo), poklic in stano-

vališče prijavilca in njegovega pooblaščenca, ako 
ga ima; 

2.) izjavo, ali bodi vzorec javen ali tajen; 
3.) označbo one vrste blaga (§ 40.), za ka

tero se vzorec zahteva; 
4.) kratek naziv vzorca; 
5.) čas, za katerega se zahteva zaščita; 
6Л pristanek, da se plačajo vsi tiskarski stro

ški za oznane, predpisane s to uredbo. 

3.) če se vzorec proglasi za javnega. Ko 
tajnost vzorca prestane, se mora to vpisati v 
register. 

Prvenstvena pravica. 
§ 107. 

Prvenstveno pravico za prijavljeni vzorec 
dobi prijavilec v trenutku, ko vloži pravilno pri
javo, ako se mu na podstavi te prijave da zaščita . 
vzorca. 

Ako ima prijava kaj nedostatkov, pa se le-ti 
pravočasno odpravijo, se smatra, da je prijava 
kot pravilna vložena v trenutku prve predaje, 
če se z odpravo teh nedostatkov ni izpremenilo 
bistvo vzorca. 

Če so pravočasno odpravljeni nedostatki na
knadno izpremenili bistvo vzorca, se smatra pra
vilna prijava za vloženo šele ob času, ko so se 
odpravili ti nedostatki. 

Če je bila stvar prej prijavljena za patent, pa 
je bila zavrnjena, ker ni ustrezala predpisom 
§ 8., in se ista stvar v tridesetih dneh po izvrs
nosti zavrnilne odločbe prijavi za model, jo je 
treba, ako je ta poslednja prijava pravilna, sma
trati za vloženo v trenutku, ko se je zahtevala 
zaščita patenta. 

Istotako obratno: ako je bila stvar prej pri
javljena za model, pa je bila zavrnjena, ker ni 
ustrezala § 36., in se naknadno ista stvar prijavi 
pravilno za patent v gorenjem roku, se smatra 
prijava za patent za vloženo ob času, ko je bila 
vložena prijava za model. 

Priloge prijave. 
§ 105. 

Prijavi se morajo priložiti: 
1.) pooblastilo, ako se prijava vloži po po

oblaščencu; 
2.) dva izvoda industrijskega ali obrtnega 

proizvoda, izdelanega po vzorcu, ki naj se za
ščiti, ali črteže, oziroma slike, ki popolnoma in 
jasno predstavljajo vzorec; 

samo črtež, oziroma sliko, je priložiti, ce 
vzorec po svoji velikosti ali teži ni primeren za 
prilaganje; 

3.) dva izvoda podrobnega popisa tega, kar 
se na priloženem črtežu, sliki ali predmetu želi 
zaščititi kot vzorec. 

Na prijavo je treba pritisniti prijavno in 
prvoletno pristojbino (§ 156.). 

Tajni vzorec. 
§ 106. 

Ako se vzorec prijavi za tajnega, se ne sme 
dovoliti nikomur, da bi brez privolitve pnjavil-
čeve ogledal vzorec (model) in priloge prijave. 
To ne velja za uradnike, ki imajo službeno opra
vila z vzorci; toda ti uradniki morajo vse, kar 
vidijo ali izvedo v tej lastnosti, čuvati kot služ
beno tajnost. 

Tajnost vzorca prestane: 
1.) ko raine leto dni od vpisa v register; 
2.) če se imetnik odreče svoji pravici ali 

Preizkušanje prijave. 
§ 108. 

Če prijava za zaščito vzorca povsem ustreza 
predpisom §§ 36., 37., 104. in 105. in če so 
plačani tiskarski stroški za oznano, dovoli pri
javni odbor zaščito, vpiše vzorec v register ter 
izda prijavilcu listino. Novost vzorca v zmislu 
§ 38. se uradoma ne preizkuša. 

Zaščito vzorca je objaviti v «Glasniku» 
uprave. 

V listini, ki se izda imetniku, je treba ozna
čiti dan, ko se je vzorec vpisal v register, bistve
no vsebino vzorca, in priložiti ji je en izvod 
vzorca in en popis (§ 105., točka 3.). 

§ 109. 
Ako odbor spozna, da se zahtevani vzorec ne 

more zaščititi, mora, preden bi o tem odločil, ob
vestiti prijavilca o zaprekah ter mu dati priliko, 
da se o tem izjavi v določenem roku. 

Po prejemu njegovega pojasnila ali po pre
teku roka izda odbor odločbo. . 

Zoper odločbo odbora, s katero se zaščita 
vzorca ni dovolila, sme prizadeti v tridesetih 
dneh potem, ko je prejel odločbo, vložiti pritožbo 
na odbor za pritožbe. 

Postopanje pri zaščitovanju žigov. 
§ 110. 

Kdor si hoče pridobiti izključno pravico za 
uporabljanje izvestnega žiga, ga mora prijaviti 
upravi za zaščito industrijske svojine s pismeno 
vlogo v predpisani obliki neposredno ali po 
pošti. 

Vsebina prijave. 
§ Ш . 

Prijava mora obsezati: 
1.) ime in priimek (firmo), poklic in stanova-

lišče prijavilca in njegovega pooblaščenca, ako 
ga ima; 

2.) označbo podjetja in vrste blaga, za katero 
se zahteva zaščita žiga; 

3.) označbo časa, za katerega se zahteva za-

4!) pristanek prijavilčev, da plača vse tiskarske 
stroške za òznano žiga. 

Priloge prijave. 

§ 112. 
Prijavi se mora priložiti: 
1.) pooblastilo, če se zaščita zahteva po po

oblaščencu; 
2.) žig tako izdelan, kakor se želi uporabljati, 

v štirih istovetnih izvodih; 
3.) kliše žiga in dva njegova odtiska; 
4 ) ako je "žig namenjen za izdelke iz kovin, 

prstenin, stekla in temu podobnega, je priložiti 
še po dva vzorčna izvoda z udarjenim ali vtis
njenim žigom. 
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Na" ßrijavo je pritisniti prijavno in pnoletno 
pristojbino (§ 156.) 

Prvénstveua pravica. 

§ нз. 
če se prijavi ugodi in zaščita žiga da, se 

prvenstvena pravica za zaščiteni žig računi od 
trenutka, ko se je prijava vložila, ako je bila ob 
predaji popolnoma pravilna. 

Če; je iöiela prijava kaj nedostatkov, pa so se 
odpravili pravočasno, v roku» ki je za to postav
ljeni,, ne da bi se bilo z njimi žigu izpremenilo 
bistvo, se računi prvenstvo od trenutka prve pri
jave. Ako pa se je z odpravo nedostatkov iz
premenilo žigu bistvo, se računi prvenstvena pra
vica od trenutka, ko je bila ta izprememba iz
vršena. 

Preizkušanje prijave. 

§ 114. 
, Če prijava za zaščito žiga ustreza predpisom 

§§49., 50,.51., 52, 1.10, 111. in 1Ì2. in če so 
plačani tiskarski stroški za oznano, da prijavni 
odbor zaščito žiga, ga vpiše v register ter ga ob 
prijavilčevih stroških naznani v «Glasniku», upo-
rabivši khše (§ 112, točka 3.). 

Razen tega izda uprava imetniku listino o za
ščiti žiga, y kateri se označi dan, ko je bil žig vpi
san v register, bistvena vsebina vpisa; priloži 
pa se ji še en odtisk žiga in eventualno en vzorčni 
izvod (§ 112, točka 4.). 

§ 115. 
Ako uprava spozna, da zaščite žiga ne more 

dati, postopa povsem tako, kakor je predpisano 
v § 109. 

O istovetnih ali podobnih žigih. 
§ 116. 

Če uprava zapazi, da je prijavljeni žig iden
tičen ali povsem podoben tujemu zaščitenemu ži
gu, ki je bil za isto vrsto blaga prej prijavljen, 
zaščiten in vpisan v register, obvesti prijavni od
bor o tem prijavilca s predlogom, naj svojo pri
javo umakne ali predrugači (avis préalable); o 
vloženem predlogu pa tudi obvesti imetnika prej 
zaščitenega žiga. 

P o g l a v j e V. 
Postopanje pri osporavanju j>atentov, vzorcev, 

modelov in žigov. 

1. P r i p a t e n t i h . 
§ 117. 

Postopanje o odvzemanju, uničevanju ali 
opozivanj:i, o relativni neveljavnosti patentov 
(§§ 14. in 16), o zavisnosti patenta, o dovolje
vanju prisilnih licenc in o prestanku patenta v 
zmislu § 16. se uvaja samo na zahtevo tužiteljevo. 

Če pa tožitelj v sporu za uničitev in odvzem 
patenta v kateremkoli stadiju spora odstopi od 
tožbe, sme uprava, ako vidi, da je za to zadosti 
razlogov, uradoma nadaljevati pričeto postopanje 
ter dognati spor. 

Ako tožitelj ne prebiva v naši državi, mora 
nasprotni stranki na njeno zahtevo zavarovati 
pravdne stroške na način in v znesku, ki ga do
loči ničnostni odbor. Uprava mora zahtevati za
varovanje stroškov, ako toženec to zahteva v 
štirinajstih dneh po prejemu tožbe za odgovor; 
pozneje se ta zahteva ne sme vpoštevati. 

Odbor mora tožitelju določiti rok za zavaro
vanje stroškov; i e pa tožitelj v postavljenem roku 
tega ne stori, se smatra, da je odstopil od tožbe. 

Ako se pokaže med pravdo, da je dano zava
rovanje nezadostno, se na zahtevo toženčevo za
hteva dopolnitev po isti poti. 

§ 118. 
Tožbe za osporavanje patenta, ki nimajo za

konite opore, kakor tudi vloge, ki ne obsezajo no
benega določenega zahtevka ali pa obsezajo za
htevke ali prigovore, ki jih tožitelj ni upravičen 
uveljavljati (§§ 34. in 35.), sme odbor za ospora
vanje zavrniti z odločbo brez nadaljnje razprave. 

Oblika in vsebina tožbe. 

V tožbi je treba jasno razložiti sporni primer 
in zahtevek kakor tudi označbo dokazil, na kate
ra se tožba opira. 
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Priloge je treba priložiti v originalu ali v 
poverjenem prepisu. 

Tožba z vsemi prilogami vred se mora vložiti 
pri upravi tudi v toliko prepisih, kolikor je pravd
nih nasprotnikov. 

Z eno tožbo se sme sprožiti spor samo o enem 
patentu in njegovih dodatnih patentih. 

Pripravljalno postopanje. 
§ 120. 

Ako je tožba v redu, vroči referent, ki mu je 
predmet poverjen, po en prepis tožbe s prilogami 
vied toženi stranki ter ji obenem postavi rok tri
desetih dni za odgovor. Ta rok sme odbor iz važ
nih razlogov podaljšati. 

Odgovor je vročiti v toliko izvodih, da se 
lahko vroči tudi vsem drugim udeležencem spora. 

§ 121. 
Ko se odgovor predloži ali ko mine za to po

stavljeni rok, se povsem postopa po § 95. 

Narok. 
§ 122. 

Ko. se dovrši pripravljalno postopanje, od
redi predsednik odbora za osporavanje patenta 
narok. 

Naroka ni odrediti, ako odbor za osporavanje 
patenta odloči v tajni seji, da se tožba zavrni za
to, ker uprava ni pristojna, ali pa zato, ker je 
stvar že rešena. 

Poziv. 
§ 123. 

Na narok se morajo pozvati pravdne stranke 
ali njih pooblaščenci, priče, veščaki, ki jih je tre
ba na referentov predlog zaslišati na naroku. 

Če pravdne stranke ali pooblaščenci ne pri
dejo na narok, se mora narok preložiti, ako je 
katerakoli stranka to pismeno zahtevala; če pa 
tak zahtevek ni bil prejet, se pravdni spisi spravi
jo v arhiv in smatra se, da tožbe sploh ni bilo. 
Toda odbor sme, ako spozna, da so za to važni 
vzroki, pravdo dognati tudi v tem primeru 
(§ П7.). 

Razprava. 

§ 124. 

Razprava na naroku je ustna in javna ter se 
vršipovsem po predpisih §§ 149. do 177. zakona 
o sodnem postopanju v civilnih pravdah za kralje
vino Srbijo. 

Javnost razprave se lahko izključi, razen v 
primerih, omenjenih v § 150. istega zakona, tudi 
še na zahtevo katerekoli pravdne stranke ali priče 
ali po odločbi razpravljajočega odbora, in sicer ali 
za en del ali za vso razpravo, ako bi javnost 
ogrožala važen državni interes ali trgovsko ali 
tvorniško tajnost ene ali druge stranke ali priče. 

Članom uprave in kasacijskega odbora uprave 
za zaščito industrijske svojine je tudi, če je jav
nost izključena, dovoljen pristop k razpravi. 

Dokaz. 
§ 125. 

Vse, kar je rečeno o dokazih v §§ 178. do 
302. zakona o sodnem postopanju v civilnih prav
dah za kraljevino Srbijo, velja tudi tukaj, v koli
kor ne bi bilo s to uredbo odrejeno drugače. 

Izpovedbi zapriseženih prič pri upravi za za
ščito industrijske svojine veljajo kakor pričanje 
pred sodiščem. 

Pravdni stroški. 

§ 126. 
Odbor za osporavanje mora v svoji odločbi 

poleg glavne stvari odmeriti tudi pravdne stroške, 
ki jih mora plačati kriva stranka. 

Za druge zasebnopravne zahteve, ako jih je 
kaj, mora pravdne stranke napotiti na redno ci
vilno sodišče. 

Če tožitelj odstopi od tožbe, mora tožencu 
povrniti pravdne stroške. 

Ako toženec, ki mu je tožba za odgovor že 
vročena, ne sprejme odstopa, se mora pravda; na
daljevati in sproženo pravdno vprašanje dognati. 
Dokler se tožba ne vroči za odgovor, jo sme toži
telj uraekniti tudi brez toženčeve orivolitve. 

Letnik lil. 

Vsebina odločbe. 
§ 127. 

Odločba odbora mora imeti glavo, iz katere 
je moči videti: naziv odbora in imena čianov, ki 
so odločali, imena, poklic in stanovališče pravd
nih, strank kakor tudi njih pooblaščencev ali za
stopnikov, njih položaj v pravdi in predmet prav
de, odločbe odbora o glavni stvari in o pravdnih 
stroških. 

^ Razen tega se mora videti iz^ odločbe, kaj je 
tožitelj zahteval in navedel in nà kakšne dokaze 
se je skliceval, kaj je toženec povedal, v odgovoru 
in za tem, kateri dokazi so se vpoštevali in kateri 
in zakaj se niso, razlogi in predpisi zakonov in 
te uredbe, na katerih je odločba osnovana. 

Ako se komu nalaga prisega, se mora v od
ločbi razložiti, kdo in na katere okolnosti se mora 
zapriseči, kakor tudi posledice, ki nastopijo, ako 
ne priseže. 

Odločbe podpisujejo vsi člani odbora z za
pisnikarjem vred; one pa, ki se vročajo pravdnim 
strankam, .podpisujeta samo predsednik in za
pisnikar odbora. Poleg podpisov je vselej pritis
niti tudi pečat odbora. 

Posebna mnenja se pišejo na odločbi sami pri 
podpisu in se smatrajo pravdnim strankam za. 
tajna, dokler odločba ne postane izvšna. 

Zapisnik. 
§ 128. 

Na naroku se piše zapisnik, ki ima isto glavo 
kakor odločba. Zapisnik piše zapisnikar, zaprise
žen uradnik pravnik ali tehnik, ter ga poverja s 
predsednikom. 

V zapisnik se vpisuje vse, kar izjavijo pravdne 
stranke in njih pooblaščenci, potem izpovedbi 
pi ič in mnenja veščakov in strokovnjakov, ki pod
pisujejo svojo izpoved,, oziroma svoj izvid ali svo
ja mnenja, kakor tudi odloke o predhodni1,, in, 
postranskih vprašanjih, ki se sprožijo. 

Te odločbe podpisujejo vsi člani. 

§ 129. 
Ko se razprava na naroku dovrši in se vse 

pravdne stranke izjavijo o vsem, kar spozna od
bor za potrebno, da prouči, se pravdne stranke, 
pooblaščenci, priče in veščaki odstranijo, v raz-
pravni dvorani pa ostane samo odbor z zapisni
karjem. Po izvršenem posvetovanju in glasovanju 
se odločba odbora s kratkimi razlogi zapiše v 
zapisnik; podpišejo jo vsi člani z zapisnikarjem 
vred, predsednik pa jo takoj priobči, ako je to 
mogoče. 

§ 130. 
Na podstavi uradnih spisov in tega zapisnika, 

izdela zapisnikar odločbo (§ 127.). 

§ 131. 
Odločbe postanejo izvršne, če se zoper nje v 

zakonitem roku ne vloži pritožba ali ko jih kasa-
cijski odbor potrdi. 

§ 132. 
Pravdnim strankam in njih pooblaščencem je 

dovoljen vpogled v vse spise spora, razen v po
sebna mnenja. Ko se pravda konča, sme vsakdo-, 
spise citati in prepisovati. 

Obnovitev pravde. 
§ 133. 

Obnovitev pravde se sme zahtevati v roku ene
ga leta po izvrsnosti odločbe, s katero je bila 
pravda prvikrat končana, toda brez škode za 
tretje osebe, ki so si med tem časom v dobri veri 
pridobile pravice do spornega predmeta. 

Zà odločbo, da se pravda obnovi, je pristojen 
odbor, ki je prvikrat odločal o sporni stvari, če 
se prizadete osebe pritožijo, presodi tudi to od
ločbo kasacijski odbor. 

V vsem drugem veljajo za obnovitev pravde 
predpisi §§ 426. do 432. zakona o sodnem po
stopanju v civilnih pravdah za kraljevino Srbijo. 

Izvrševanje odločb. 
§ 134. 

Izvršne odločbe uprave za zaščito industrij
ske svojine se izvršujejo kakor izvršni sodni 
odloki. 

Denarne kazni, ki jih izreka uprava za zaščito-, 
industrijske svojine zoper pravdne stranke, za--
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stopnike, priče in veščake, se pobirajo v korist 
državne blagajne. . 

§ 135. 
Če imetnik patenta zahteva, se lahko vpišejo 

v- patentni register izvršne odločbe odbora za 
osporavanje, oziroma odločbe kasacijskega od
bora, s katerimi je razsojeno: 

v sporu za uničevanje patentov: 
1.) da določeno dejstvo ne ovira sposobnosti 

izuma za patentiranje (§§ 8;, 9. in 10.); 
2.) da izum ni identičen s predmetom prej

šnjega patenta; 
a v sporu za odvzemanje patentov: 
da je izum izdelan po predpisih S 32. te 

uredbe. 
Tako vpisana odločba ima značaj prej pre

sojene stvari tudi proti tretjim osebam. 
Poznejše tožbe, ki se opirajo na ista dejstva 

in iste dokaze, zavrača odbor uradoma. 

Pritožba. 
§ 136. 

Zoper odločbe in odloke odbora za ospora
vanje, ki se izdajajo v teku pripravljalnega posto
panja, istotako zoper odloke o postranskih vpra
šanjih, ki se izdajajo na naroku v zapisniku, ni 
dopusten poseben pravni lek, ampak pravdne 
stranke se smejo zoper nje pritožiti samo v pri
tožbi zoper odločbe v glavni stvari. 

Pritožbi je priložiti toliko prepisov, kolikor 
jiu je treba, da se vroče drugim udeležencem pri 
pravdi. Nepravočasne pritožbe zavrača odbor za 
osporavanje z odločbo, zoper katero je dopustna 
pritožba na kasacijski odbor v tridesetih dneh po 
prejemu odločbe. 

Pravočasne pritožbe zadržujejo izvršitev od
ločbe, zoper katero so naperjene. Odbor za ospo
ravanje vroči tako pritožbo po -eferentu v od
govor drugim, udeležencem 1er jim postavi rok 
tridesetih dni po prejemu; ta rok se sme podalj
šati samo iz važnih raziogov. 

Novi dokazi in nove navedbe v pritožbi se ne 
vpoštevajo. 

Ko se odgovor predloži ali ko izteče rok, po
stavljen za odgovor, odda odbor za osporavanje 
ves predmet kasacrjskemu odboru, da odloči o 
njem. 

§ 137. 
Kasacijski odbor uprave za zaščito industrij

ske svojine ima svojo pisarno in svoj arhiv pri 
upravi. Upravljajo ju zapisnikarji, ki jih postavlja 
vsako leto minister za trgovino in industrijo na 
predlog predsednika uprave izmed ukaznih urad-
uikov-pravnikov, ki imajo pogoje za sodnika prvo
stopnega sodišča. V vsakem posameznem pri
meri» določi predsednik uprave zapisnikarja, ki 
se glede spornega predmeta ni udeležil odločanja 
v odboru za pritožbe, oziroma v odboru za 
osporavanje. 

Drugo potrebno osebje določa predsednik 
uprave iz svojega osebja. 

Kasacijski odbor se shaja na seje na poziv 
svojega predsednika po potrebi ter izdaja od
loke v- obliki odločb na podstavi dejstev in do
kazov iz uradnih spisov. Razpravlja in odloča v 
poslednji instanci. 

§ 138. 
Afco kasacijski odbor spozna, da predmet spo

ra ni dobro preiskan, ga vrne odboru za ospo
ravanje v izpopolnitev in če spozna, da je ta od
bor prekršil bistvene formalnosti postopanja, uni
či njegovo odločbo ter mu vrne spise, da odloči 
vnovič. Opombe kasacijskega odbora so vedno 
oL vezne. 

Če odločba iz kakršnihkoli drugih razlogov 
ne ustreza zakonom in tej uredbi ali če so raz
logi ali odločba pogrešni, kasacijski odbor pre-
drugači odločbo in izda .drugo. 

odločbe, ki povsem ustrezajo zakonom in tej 
uiedbi, se potrjujejo. Take odločbe vroča kasacij
ski odbor s spisi vred upravi v toliko izvodih, 
kolikor jih je treba, da se po eden vroči vsem 
udeležencem in da eden o?,tane pri spisih o sporu. 

§ 139. 
Odločbe kasacijskega odbora so izvršne ter se 

vročajo pravdnim strankam po upravi. 
Kasacijski odbor sklepa samo v polnoštevilnih 

sejah ter odloča z večino glasov. Posebna mnenja 
posameznih članov se zapisujejo na odločbo, to
da ne vročajo se nikomur. 

V svoji odločbi odloči kasacijski odbor tudi o 
pravdnih stroških, ki so nastali izza odločbe od
bora za osporavanje. 

II. P r i v z o r c i h . 
§ 140. 

Predpisi, ki veljajo pri postopanju za ospora
vanje patentov (§§ 117. do 134. in §§ 136. do 
139.) se uporabljajo analogno tudi za osporava
nje vzorcev; samo da se tajni vzorci ne morejo 
osporavati in da se ne more zahtevati uničitev 
vzorca zato, ker je istoveten s prej registriranim 
tajnim vzorcem. 

III . P r i ž i g i h . 
§ 141. 

Predpisi, ki se nanašajo na osporavanje pa
ttai tov (§§ 117. do 134. in J § 136. do 139.), ve
ljajo tudi za osporavanje žigov. 

Ako tdžitelj odstopi od tožbe, osnovane na 
§ 64., točkah 1. in 2., te uredbe, in toženec sprej
me ta odstop, sme odbor za osporavanje, ako 
spozna, da je za to zadosti raziogov, uradoma 
dognati pričeto pravdo. 

§ 142. 
Vse tožbe, prošnje, vloge, ugovore in odgo

vore in pritožbe, ki se vlagajo po tej uredbi, 
je vročati upravi za zaščito industrijske svojine. 

Ugovori, pritožbe, odgovori in vloge z 
rokom se smatrajo za prejete pri upravi za za
ščito industrijske svojine onega dne, ko se v naši 
državi oddado pošti na povratni recepis. To do
ločilo ne velja za prijave patentov, vzorcev in 
žigov, ker velja v primerih §§ 85., 103. in 110. 
trenutek prejema pri upravi za trenutek prijave. 

P o g l a v j e Vi. 
Poseg v pravice industrijske svojine. 

Poseg v patent. 
•§ 143. 

Za poseg v patent se smatra, če kdo obrtoma, 
ne da bi mu bil dovolil imetnik patenta, ali dru
gače brez pravne podstave izdeluje predmet tuje
ga zaščitenega patenta ali ga spravlja v promet 
ali prodaja aii ga v svojem podjetju upotreblja ali 
pri izdelovanju uporablja tuji patentirani po
stopek. 

Istotako se smatra za poseg, če kdo brez
pravno razširi uporabo svoje pravice, dane v 
§ 14. te uredbe. 

če gre za izum, ki tvori postopek pri izdelo
vanju nove materije, velja, dokler so ne dokaže 
nasprotno, zakonita domneva, da je vsaka mate
rija iste kakovosti izdelana po postopku, patenti
ranem za izdelovanje. 

Poseg v vzorec. 
§ 144. 

Za poseg v vzorec, oziroma v model, se sma
tra, če kdo, ne da bi mu bil dovolil imetnik 
vzorca, v svojem podjetju prenaša črtež ali 
sliko, oziroma obliko zaščitenega vzorca, na in
dustrijske proizvode one vrste blaga, za katero 
velja pravica vzorca (§ 40.), ali uporablja to 
obliko na svojih industrijskih proizvodih. 
. Istotako se smatra za poseg, če kdo obrtoma 

uporablja, spravlja v promet ali prodaja zgoraj 
navedene industrijske proizvode. 

Dokler je vzorec tajen, se ne more voditi 
pravda o posegu vanj. 

Poseg v žig. 
§ 145. 

Za poseg v žig se smatra, če kdo brezpravno 
obrtoma: 

1.) spravlja v promet ali prodaja proizvode, 
opremljene s tujim zaščitenim žigom; 

2.) če v tem namenu posnema tuji žig. 
Za posnemanje žiga se tudi smatra, če kdo 

tuji žig brezpravno uporablja s tako malimi iz-
premembami ali vobče tako, da bi navadni kupec 
mogel opaziti razliko, samo ob posebni pozor
nosti. 

§ 146. 
Istotako je prepovedano brezpravno upotreb-

Ijati ali posnemati tuje ime, tujo firmo ali tuj na
ziv obrata pri označevanju lastnih ali tujih pro
izvodov, namenjenih prodaji ali v reklamah ali 
oglasih. 

Tožbe za ustavljanje nadaljnjih posegov. 

§ 147. 
Ob vsakem posegu v pravico industrijske svo

jine sme oni, ki je zadet, zahtevati, naj se ugo
tovi, da velja njegova pravica, naj se prepo
vedo nadaljnji posegi vanjo, in naj se ukrene, če
sar je treba, istotako, naj se mu povrne storjena 
škoda ali tudi izgubljeni dobiček, ako je bil poseg 
izvršen namenoma. " 

Za reševanje teh sporov so pristojna redna 
civilna sodišča, ki so pristojna tudi za trgovske 
spore. 

Namenoma izvršen poseg. 
§ 148. 

Za posege po §§ 143. do 145., izvršene na
menoma, istotako za kazniva dejanja po § 146. 
veljajo glede pristojnosti za preiskovanje in kaz
novanje, potem glede postopanja in kazni: 

1.) v pokrajinah, v katerih veljajo še sedaj 
zakoni bivše Avstrije: glede patentov §§ 97., 100. 
do 107. zakona z dne 11. januarja 1897., drž. zak. 
št. 30; glede vzorcev §§ 14. do 19. cesarskega 
patenta z dne 7. decembra 1858., drž. zak. št. 237; 
glede žigov §§ 26. do 28. zakona z dne 6. janu
arja 1890., drž. zak. št. 19; 

2.) v pokrajinah bivše Ogrske: za patente 
§§ 49. do 56.-zak. člena XXXVII. iz leta 1895.; 
za vzorce §§ 32. do 38. naredbe ogrskega mini
stra za trgovino z dne 31. decembra 1907, 

št. 107.709, in za žige §§ 26. do 28. zak. člena II. 
iz leta 1890.; 

i.) v kraljevini Srbiji in Črni gori: za vzorce 
členi 18.', 19., 20., 21., 22., 23., 26., 28., 29., 30., 
31. in 32. zakona o zaščiti vzorcev in modelov 
za kraljevino Srbijo z dne 30. maja 1884.; za 
žige členi 24. do 31. zakona o zaščiti tvorniških 
in trgovinskih žigov za kraljevino Srbijo z dne 
30. maja 1884. 

Kazenska preiskava se sine začeti samo na 
tožbo zasebnega tožiteija. 

Denarne kazni se izrekajo v korist državne 
blagajne. 

§ 149. 
Če se preiskujejo posegi v pravico industrijske 

svojine, je merodajen zaščiteni obseg industrijske 
svojine, in sicer pri patentih samo popis izuma 
(§ S9., točka 2.); pri vzorcih zahtevek po vzorcu 
(§ 105., točka 3.) in zaščitena vrsta blaga (§ 104., 
točka 3.); pri žigih žig in zaščitena vrsta blaga 
(§ 111.. točka 2.), za katero je namenjen. -, 

Pristojnost vojaških sodišč. 
§ 150. 

Za vsa dejanja, kazniva po tej uredbi, ki jih 
zakrive vojaške osebe, so ^istojna vojaška so
dišča. 

Neresnično označeni izvor blaga. 

§ 151. 
Prepovedano je uvažati tuje blago, ki nosi 

znake, kakor bi bilo domačega izvora. 
Istotako je prepovedano vozjii tako blago sko

zi državo ali ga imeti v zalogi Tako blago se 
zaseza s sodno odločbo. 

Ta prepoved velja, dokler se stvar sodno ne 
dožene. 

Tožbe pred civilnim sodiščem. 
§ 152. 

S predmeti, pri katerih izdelovanju se je po
seglo v zaščiteno pravico industrijske svojine, isto
tako z napravami ali pripravami, ki edino ali po
glavitno služijo izvršitvi posega, je postopati v 
civilni pravdi prav tako, kakor je postopanje z 
njimi odrejeno v določilih, citiranih v § 148. 

Pozivna pravda. 
§ 153. 

Vsakdo sme zahtevati od uprave za zaščito 
industrijske svojine, naj s svojo odločbo ugotovi, 
da proizvodi, ki jih on hoče izdelovati, izročati 
prometu, prodajati ali upotrebljati, ali da posto
pek pri izdelovanju, ki ga hoče uporabljati,^ ne 
spadajo niti v celoti niti deloma pod določeni 
zaščiteni izum (patent) in da ne posezajo vanj. 

S tako tožbo mora prosilec priložiti upravi 
tudi toliko prepisov, kolikor je prizadetih oseb» 
na drugi strani. 

O takih tožbah odloča odbor za osporavanje. 

/£-j/iifr?'l->tì '. 
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5.) Za vpis novopostavljenih 
patentnih zastopnikov ali pa
tentnih inženjerjev v register 
(§ 76-) , . . 250 dinarjev. 

6.) Za prenos in vpis prenosa 
pravice industrijske svojine, pre
nos in vpis stvarne pravice v re
gister kakor tudi za vpis pravice 
onega, ki je izum prej uporab
ljal v zmislu § 14.; 

Za vpis prostovoljne ali prisil
ne licence v register; 

za vpis vsake izpremembe v 
registru patentnih zastopnikov 
ali inženjerjev, oziroma v seznam-
ku patentnih pripravnikov in za
znambe, določene v tej uredbi in 
v pravilniku za patentne zastop
nike 25 dinarjev. 

7.) Za vpis zaznambe spora 
v register 20 dinarjev. 

8.) Za odložitev objave 
(§ 93.) 20 dinarjev. 

Če se pristojbine, omenjene pod 1. do 8., ne 
polože v popolnem znesku ali sploh ne ali če se 
ne polože tako, kakor je predpisano v tej uredbi, 
se smatra, da sploh ni bilo vloge. 

. § 159. 
Patentne listine in listine o zaščiti vzorcev, 

modelov in žigov niso zavezane nobeni posebni 
pristojbini. 

V vseh primerih, kjer se predmet rešuje po 
civilnosodnem postopanju, se pobirajo ustrezne 
pristojbine, določene v tarifi zakona o taksah kra
ljevine Srbije za nesporne in sporne predmete. 

Vloge za pridobitev pravice industrijske svo
jine, zlasti glede zaščite prvenstvene pravice, ki 
pa nimajo nobene pristojbine ali imajo le neza
dostno pristojbino, se smejo izjemoma sprejeti tu
di brez pristojbine; toda prosilca je treba onozo-
riti na veljavne predpise zakona o taksah, da do
polni ali plača pristojbino v postavljenem roku, 
in sicer samo redno pristojbino, ne da bi se upo
rabil § 50. zakona o taksah. Pristojbino za opo
min (tar. post. 46.) mora položiti. 

Će prosilec v določenem roku plača ali dopol
ni zahtevane pristojbine, je smatrati vlogo za pra
vilno in pravočasno; drugače pa se položi med 
uradne spise. 

Oni, ki dokažejo s potrdilom pristojnih obla-
slev, da so siromašnega stanja, se opraščajo pla
čila pristojbine samo v sporih, ki jih sprožijo pri 
upravi za zaščito industrijske svojina 

P o g l a v j e VIII . 

Zaključna določila. 

§ 160. 
Kdor razstavi izum ali proizvod na oblastveni 

ali oblastveno priznani tuzemski razstavi, bodisi 
da je ta mednarodnega, bodisi da je domačega 
značaja, sme najkesneje v treh mesecih po kon
čani razstavi zahtevati zaščito industrijske svo
jine s prvenstvom izza dne, ko je razstavil dotič
ni predmet. 

§ 161. 
Za tuje državljane veljajo glede zaščite in

dustrijske svojine mednarodne pogodbe, sklenje
ne z njih državami. 

Če takih pogodb ni, uživajo inozemci zaščito 
te uredbe samo, ako velja vzajemnost. 

Da velja vzajemnost, mora dokazati oni, ki jo 
hoče ukoriščati. 

§ 162. 
Vsakdo, ki v kateremkoli delu naše države 

uživa pravico industrijske svojine oni dan, ko 
stopi v veljavo ta uredba, in hoče, da se mu ta 
pravica zaščiti še nadalje za ostali čas po pred
pisih te uredbe na ozemlju, na katerem je veljala 
do tega dne, mora to pravico prijaviti pri upravi 
za zaščito industrijske svojine, ko stopi ta uredba 
v veljavo, najpozneje pa v treh mesecih izza dne, 
ki se še določi s posebno naredbo. Ce se ta pri
java v označenem roku ne vloži, prestane veljav
nost te pravice. 

N'a izrecno zahtevo prosilčevo sme uprava do
voliti, da se veljavnost njegove pravice razširi na 
vse ozemlje kraljevine za ostali čas trajanja. 

Prijave se vrše po nastopnih predpisih: 

S tožbo je treba vložiti tudi v potrebnem šte
vilu točne in jasne nariske in popise predmetov 
ali postopkov pri izdelovanju, za katero gre. 

Tak zahtevek se sme naperiti samo glede do
ločenega patenta, eventualno tudi zoper njegove 
dodatne patente, ki se morajo točno označiti. 

Ako toženec dokaže, da je, preden sodišče 
prejme to tožbo, on sam tožil sedanjega tožitelja 
zaradi posega v njegov -patent pri pristojnem 
oblastvu in da njegova tožba, ki se tiče istega 
spornega predmeta, ni še dognana z izvršnim 
sodnim odlokom, se pričeta raziskava po tem za
konitem predpisu ustavi in tožba zavrne. 

Postopanje pri raziskovanju in razpravljanju 
takih pravd je isto kakor pri sporu za uničitev 
patenta, samo da pravdne stroške v tem sporu 
vedno trpi le tožitelj. 

Ako odbor ugotovi, da se z izdelovanjem, 
spravljanjem v promet ali prodajanjem spornega 
predmeta, oziroma z uporabljanjem spornega po
stopka pri izdelovanju, ne poseza v zaščiteno pra
vico patenta, prizna tožitelju zahtevano pravico; 
če pa ni tako, mu zavrne zahtevek. Zoper odločbo 
odbora se sme vložiti pritožba pri kasacijskem 
odboru kakor tudi zoper ostale njegove odločbe. 

Ko postane odločba, s katero se ugotavlja, da 
tožitelj ne poseza v tuj patent, izvršna, ne sme 
imetnik patenta sodno preganjati tožitelja zaradi 
posega v svojo pravico, dokler se tožitelj giblje 
v mejah odborske odločbe. 

Vse, kar je v tem paragrafu rečeno o patentih, 
velja tudi za vzorce in modele. 

. Istotako in po istem postopanju se odloča o 
vprašanjih, ali komu gre izključna pravica, da 
uporablja izvestni zaščiteni žig, nadalje o prven
stvu ali o prenosu te pravice, če je sporna, in o 
tem, ali sme kdo uporabljati registrirani žig koga 
drugega za drugo vrsto blaga, za katero ni 
zaščiten. 

Slepljenje. 
§ 154. 

Zaradi slepljenja se kaznuje: 
1.) kdor svoje ali tuje proizvode ali njih za

voje, ki jih spravlja v promet ali prodaja, oprem
lja s takimi znaki, ki merijo na to ali utegnejo 
ustvariti zmoto, da so patentirani ali izdelani po 
zaščitenem postopanju za izdelovanje, oziroma 
da so izdelani po zaščitenem vzorcu (modelu), pa 
ni bil nikoli imetnik takega patenta ali takega 
vzorca (modela); 

2.) kdor v javnih oznanilih, oglasih, reklamah 
uporablja znake, ki merijo na to, da ustvarijo 
tako zmoto ali jo morejo ustvariti, pa ni bil ni
koli imetnik takega patenta ali takega vzorca 
(modela); 

3 ) kdor po preteku enega leta, odkar je pre
stala njegova pravica do patenta ali vzorca (mo
dela), na način, razložen pod 1.) ali 2.), vzdržuje 
prepričanje, da je njegova pravica še v veljavi. 

To kaznivo dejanje se kaznuje na tožbo pri
vatne osebe ali uradoma. 

Glede postopanja, izrekanja kazni in pristoj
nosti oblastev za ta kazniva dejanja veljajo: 

v pokrajinah, v katerih še sedaj veljajo zakoni 
bivše Avstrije, zakon obrtnega reda z dne 20. de
cembra 1859., drž. zak.št.227; 

v pokrajinah bivše. Ogrske zakon obrtnega 
reda zak. člen XVII. iz leta 1884.; 

v kraljevini Srbiji in Črni gori, ako gre za vzor
ce sli modele, zakon o zaščiti vzorcev in modelov 
z dne 30. maja 1884. 

- Razen kazni je dopustno odvzete inkriminirane 
znake, zavoje, objave itd. tudi uničiti. Če teh zna
kov ni mogoče ločiti s predmetov, ki so opremljeni 
z njimi, je uničiti tudi te predmete, ko so bili o tem 
prej zaslišani veščaki. Tudi ta uničitev se z od
lokom pristojnega oblastva reši obenem s kazen
skim vprašanjem. 

P o g l a v j e VII. 
Pristojbine. 

Prijavne, letne in druge pristojbine. 
§ 155. 

Pristojbine, predpisane v tej uredbi, se pobi
rajo v korist državi po predpisih zakona o taksah 
kraljevine Srbije z dne 31 marca 191 i. 

Tako se z.a prijavo vsakega patenta plača pri
javna pristojbina 50 dinarjev. 

Razen tega se za vsak osnovni patent plačuje 
letna pristojbina po dobi, za katero se zaščita 
patenta zahteva, in sicer: 

za prvo 
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Letne pristojbine se plačujejo v naprej vsaj za 

eno leto izza dne, ko se je prijava razglasila 
(§ 93.) v «Glasniku» uprave; lahko se pa tudi 
takoj plačajo za več ali za vseh petnajst let. 

Letno pristojbino za prvo leto je treba pla
čati najkesneje čez tri mesece petem, ko se je pri
java razglasila v «Glasniku» (§ 93.). Če se ne 
plača v tem roku, se smatra prijava za umak
njeno. 

Letne pristojbine za drugo leto in za ostalih 
netnajst let se morajo polagati, preden mine 
čas, za katerega je dotlej pristojbina plačana, naj
kesneje pa čez tri mesece po preteku tega roka. 
Ob tem naknadnem plačilu letnih pristojbin je 
treba plačati še 20 dinarjev kot naknadno pri
stojbino. 

Letne pristojbine sme vplačevati vsakdo. 
Izumiteljem, ki dokažejo, da so siromašnega 

stanja, sme, ako zahtevajo patent, predsednik 
uprave dovoliti odlog enega leta za prijavno pri
stojbino in za prvo letno pristojbino. 

Za dodatne patente se mora razen pristojbine 
za prijavo plačati za ves čas trajanja t)jih veljav--
nosti, dokler velja osnovni patent, enkrat za vselej 
pristojbina 100 dinarjev. 

Ako se dodatni patent proglasi za samostojen 
patent, se plačujejo letne pristojbine kakor za 
osnovne patente. 

§ 156. 
Za prijavo vzorca, modela ali žiga se mora 

takoj, ko se vloži prijava, plačati prijavna pri
stojbina 30 dinarjev, za vsako leto zaščite pa 
letna pristojbina 25 dinarjev. ' 

Letne pristojbine se plačujejo v naprej na
enkrat za več let ali od leta'do leta, računaje od 
ône vpisa v register. 

Pristojbina za prvo leto se mora položiti, ko 
se prijavi vzorec, model ali žig; pristojbina za 
naslednja leta pa se vplačuje pravočasno, prei-
den poteče čas, za katerega je bila dotlej plača
na. Letna pristojbina se mora za ostala leta po
ložiti najkesneje v treh mesecih od roka, dolo
čenega za vplačilo; toda v tem primeru se plača 
naknadna pristojbina 20 dinarjev. 

Letne pristojbine lahko vplačuje vsakdo. 

Izprememba popisa. 

§ 157. 
Za vsako naknadno izpremembo v popisu iz-

t'ina, prijavljenega za patentiranje (§ 89.), isto
tako za naknadno izpremembo v prijavi vzorca, 
modela ali žiga, ako prosi za to prijavilec sam, 
se plača pristojbina 20 dinarjev. 

Če pa zahteva izpremembo uprava, te pri
stojbine ni treba plačati. 

Druge pristojbine. 

§ 158. 
Razen gorenjih pristojbin se plačujejo ob 

vložitvi spisov še te-le pristojbine: 
1.) Za vsak ugovor (§ 94.) 25 dinarjev. 
2.) Za vsako pritožbo, name

njeno odboru za pritožbe . . 50 dinarjev. 
Ta pristojbina se plačuje tudi 

za pritožbe patentnih zastopnikov 
in patentnih inženjerjev, če se jim 
ne dovoli vpis v register (§ 76.), 
in za vse druge pritožbe zoper 
odločbe predsednika uprave in 
zoper odločbe kasacijskega odbo
ra po § 77. 

3.) Za vsako pritožbo, na
menjeno kasacijskemu odboru 
(§ 176.), 100 dinarjev. 

4 ) Za vsako tožbo pri odbo
ru za osporavanje . . . . 1 0 0 dinarjev. 



1. 11 Letnik III. 

Patenti. 
Pri patentih je treba prošnji priložiti potrjen 

izpisek iz patentnega registra, dva izvoda natis
njenih patentih spisov ali dva uradno pover
jena prepisa patentnega spisa in uradni prepis 
onih listin, na katerih podstavi so se izvršili pre
nos in drugi vpisi v patentni register. Na prošnjo 
je treba pritisniti pristojbino za prijavo patenta 
in letno pristojbino za ono leto, ki je na vrsti 
(§ 155.). 

Trajanje patentov, danih na Dunaju, se računi 
od dne, ko jih je objavil patentni urad na Dunaju; 
trajanje patentov, danih v Budimpešti, pa se ra
čuni od dne, ko je patentni urad v Budimpešti 
prejel njih prijavo. Ti patenti trajajo največ pet
najst let"; v ta rok se mora všteti tudi minuli čas 
njih trajanja. 

Tako preneseni patenti, ki so do sedaj veljali 
samo v posameznih dglih kraljevine in se sedaj 
razširjajo na vso kraljevino, ne morejo kršiti pri
dobljenih pravic drugih oseb na onih ozemljih, 
kjer do sedaj niso veljali. 

Vzorci in modeli. 
Vsi vzorci in modeli se morajo prijaviti iz

nova po predpisih §§ 103. do 105. te uredbe in 
trajajo največ deset let; v ta čas se šteje tudi mi
nuli čas njih trajanja. Imetniku se prizna prven
stvena pravica vpisa, če dokaže to svojo pravico 
do vzorca z uradno poverjenim prepisom re
gistra pristojnih oblastev, pri katerih je bil vzorec 
prej prijavljen, in če pravočasno po § 156. te 
uredbe plača prijavno in letno pristojbino, ki je 
na vrsti 

žigi. 
2ige je treba prijaviti iznova po predpisih 

§§ 110. do 112. te uredbe; smejo pa se prijaviti 
tuJi z neomejenim rokom trajanja. Prosilcu se 
prizna prvenstvena pravica vpisa, če dokaže to 
svojo pravico do žiga z uradno poverjenim pre
pisom registra pristojnih oblastev, pri katerih je 
bil žig prej prijavljen, in če pravočasno po § 156. 
te uredbe plača prijavno in letno pristojbino, ki 
je na vrsti. 

Vzorci, modeli in žigi, ki so do sedaj veljali 
samo v nekaterih delil/ kraljevine, katerih zaščita 
pa se razširja na vse ozemlje kraljevine, ne mo
rejo kršiti pridobljenih pravic drugih oseb v onih 
delih, kjer doslej niso bili zaščiteni. 

Letne pristojbine za vzorce, modele in žige, 
plačane v kolkih,''preden stopi ta uredba v velja
vo, je vračuniti za plačane letne pristojbine. 

Patenti, vzorci, modeli in žigi, ki-.se tako regi
strirajo pri upravi, se smatrajo za samostojne 
pravice industrijske svojine; za spore o njih ve
ljavnosti je pristojna uprava za zaščito industrij
ske svojine. 

Predpisi tega paragrafa ne veljajo za pravice 
industrijske svojine, dane izza dne 27. oktobra 
1918.potujem oblastvu, oziroma uradu,na ozem
lju današnje Avstrije in Ogrske v mejah, ki sta 
jih dobili po mirovni pogodbi. 

S temi določili se nikakor ne izpreminjajo 
predpisi mirovnih nogodb. 

§ 163. 
Minister za trgovino in industrijo se poobla

šča, da podrobno s pravilnikom predpiše posto
panje za patentiranje kakor tudi postopanje za 
vpis vzorcev, modelov in žigov, poslovtii red 
«prave in pravilnik za patentne zastopnike in pa
tentne inženjerje. 

§ 164. 
Ta uredba nadomesti, ko stopi v veljavo, vse 

zakone in zakonite predpise na vsem ozemlju kra
ljevine, ki so dosedaj regulirali zaščito industrij
ske svojine; veljati prestanejo vsi zakoni in za
konski predpisi, kateri in v kolikor so nasprotni 
tej uredbi. Istočasno prestane veljati tudi točka 6. 
Člena 10. uredbe o organizaciji ministrstva za tr
govino in industrijo z dne 30. aprila 1919. 

§ 165. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše 

jn ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca»; izvršno moč zakona 
Pa dobi čez trideset dni izza dne, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca». 

Našemu ministru za trgovino in industrijo 
naročamo, naj razglasi to uredbo, vsem Našim 

ministrom, naj skrbe za njeno izvrševanje, oblast-
vom zapovedujemo, naj postopajo po njej; vsem 
in vsakomur pa, naj se ji pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 15. novembra 1920. 

Aleksander *. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Ninčić s. r 

Naredbe osrednje vlade. 

2. 
Naredba o Izvrševanju uredbe o zaščiti 

industrijske svojine.* 
P o g l a v j e I. 

Organizacija uprave za zaščito industrijske 
svojine. 

§ 1. 
Organizacijo uprave predpisujejo §§ 1. do 6. 

in poglavje III. uredbe o zaščiti industrijske 
svojine. 

Prijavni odsek za patente rešuje vse vloge po 
vrstah, ki jih priloga I. deli na 89 patentnih raz
redov. 

Vsakemu tehničnemu članu prijavnega odseka 
se določi vrsta teh razredov, tako da se navadno 
bavi s predmeti, ki spadajo v njemu odrejeno 
vrsto. 

V prijavnem odseku za vzorce, modele in žige 
se zaradi boljšega pregleda dele na šest skupin 
vse vrste blaga, ki se zaščitujejo z vzorcem, mo
delom ali žigom (priloga II.). 

§2. 
Za nastopne posle je edino pristojen predsed

nik uprave: 
1.) Predsednik uprave nadzira in vodi vse po

slovanje v upravi ter daje potrebna navodila. 
2.) Določa osebje v posameznih odborih, v 

kolikor ni odločeno po uredbi o zaščiti industrij
ske svojine. 

3.) Vodi osebne in disciplinarne stvari urad
nikov in drugih uslužbencev. 

4.) Postavlja patentne zastopnike in patentne 
inženjerje, rešuje njih stvari ter vodi njih registre. 

5 ) Daje redne letne dopuste uradnikom, in 
Gicer odsekovnim šefom po šest tednov, drugim 
ukaznim uradnikom po štiri tedne. Ti dopusti se 
navadno dajo ob počitnicah uprave (§ 74 uredbe 
o zaščiti industrijske svojine) po vrsti, ki jo do
loča predsednik uprave. Ob izjemnih ali nujnih 
prilikah sme predsednik dajati uradnikom do
pust do pet dni, v katere pa niso všteti dnevi za 
potovanje. 

6.) Namešča pomožno osebje. 
7.) Odreja in vodi izpite za patentne zastop

nike. 
8.) Dovoljuje siromašnim osebam ugodnosti, 

določene v uredbi o zaščiti industrijske svojine 
in. v poglavju IV. te naredbe. 

9.) Sklicuje in vodi seje uprave zaradi po
svetovanja o vprašanjih, ki jim je predmet zaščita 
industrijske svojine in ki jih predlaga sam. 

10.) Podaja letna poročila ministru za trgo
vino in industrijo o delovanju uprave v minulem 
letu. 

11.) Podpisuje patentne listine in listine vzor
cev, modelov in žigov, pa tudi vse spise o pred
metih, za katere odbori ali odseki niso pristojni. 

Minister za trgovino in industrijo daje pred
sedniku uprave po dva meseca dopusta vsako leto. 

§3. 
Pri upravi za zaščito industrijske svojine se 

ustanavljajo: 
1.) vložišče, kjer se sprejemajo in vpisujejo 

vse prejete vloge v vložni zapisnik; 
2.) arhiv za patente, v katerem se vodijo regi

ster za patente in drugi potrebni registri; 
3.) arhiv za vzorce in modele, v katerem se 

vodijo register za vzorce in modele in drugi po
trebni registri; 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 267, izdanih dne 
30. novembra 1920. 

4.) arhiv za žige, v katerem se vodijo register 
za žige in drugi potrebni registri; 

v vseb teh arhivih se hranijo tudi vsi dotični 
rešeni spisi; 

5.) izložna dvorana za javno razgrinjanje pri
javljenih patentov; 

6.) knjižnica (biblioteka), ki zbira slovstvo o 
zaščiti industrijske svojine; 

7.) odpravništvo, ki odpravija in vroča po
samezne rešitve in vse ostale spise; 

8.) knjigovodstvo. 
Poslovanje in podrobno področje v zgoraj 

omenjenih pisarnah določa predsednik uprave. 

Osebje uprave se deli: 
1.) na ukazno, in sicer na stalne in začasne 

člane pravnike, stalne in začasne člane tehnike in 
začasne člane iz industrijskih, obrtnih, umetniško-
obrtnih in trgovskih krogov; 

2.) na drugo ukazno osebje; 
3.) na neukazno osebje, in sicer na pomožno 

osebje in na sluge. 
§ 5. 

Za stalne in začasne člane pravnike se po
stavljajo oni, ki so dovršili pravniške nauke na 
tej ali oni naši ali inozemski univerzi ter prebili 
vse izpite, predpisane na njej. 

§6. 
Za stalne in začasne člane tehnike se postav

ljajo oni, ki glede študij izpolrjujejo vse pogoje, 
določene za patentne zastopnike v § 76. uredbe 
o zaščiti industrijske svojine. 

§ 7 . 
Za začasne člane iz industrijskih, trgovskih, 

obrtnih in umetniškoobrtnih krogov se postav
ljajo oni, ki so znani za izkušene strokovnjake. 

§3. 
Uradniki knjigovodstva vodijo računske knji

ge, pristojbinske registre, statistične posle uprave, 
v kolikor ti niso poverjeni arhivu, in vse posle, 
katere jim določa predsednik uprave. 

§ 9 . 
Prisega v zmisln § 67. uredbe o zaščiti indu

strijske svojine se glasi za člane uprave: 
«Jaz N. N. prisezam na vsemogočnega Bo

ga, da bom vladajočemu kralju zvest; da se bom 
vestno ravnal po ustavi, da bom svojo dolžnost 
izvrševal točno in vestno in da se bom pri izre
kanju pravice brez ozira na osebe ravnal samo 
po zakonu in po zakonitih naredbah.» 

Ostali ukazni uradniki uprave prisezajo tako, 
kakor je predpisano za administrativne uradnike 
v zakonu o civilnih uradnikih za kraljevino Srbijo. 

P o g l a v j e II. 
Poslovni red uprave za zaščito industrijske 

svojine. 

§ 10. 
Vse vloge, ki se podajajo upravi, se spreje

majo v vložišču. 
Kdor poda vlogo, ji sme priložiti rubrum, 

nä katerega mu poslujoči uradnik pritisne štam-
piljo vložišča z označbo prejemnega dne in ki 
mu služi za potrdilo prejema. 

§ U-
Vloge se sprejemajo v vložišču v isti vrsti, 

kakor dohajajo; na njih mora poslujoči uradnik 
takoj označiti dan prejema. 

Na prijavah in na vseh drugih vlogah, s ka
terimi se zahtevajo vpisi v registre patentov, 
vzorcev, modelov ali žigov, mora poslujoči urad
nik razen dne označiti tudi trenutek prejema. 

Na vsak spis se postavi zaporedna številka, 
pod katero je vpisan v vložni zapisnik. Isto šte
vilko dobe tudi vse priloge, s katerimi so vloge 
opremljene. 

Na istočasno vročenih vlogah se označuje 
tudi ta okolnost. 

§ 12. 
Ako je predmet že pri upravi, mora oni, ki 

vroči vlogo, označiti tudi številko predmeta, če 
jo pozna; navesti pa mora tudi številko rešitve, 
če se ta vloga opira na prejšnjo rešitev. 
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§ 13. 

Vsa vplačila, ki se polagajo, istotako tiskarski 
stroški ali vplačila, ki jih uprava predpiše posebe, 
se pošiljajo ali vročajo glavni državni blagajni 
v Beogradu, lahko pa se polagajo tudi pri vsaki 
drugi državni finančni upravi v naši kraljevini; 
ob njih je vselej navesti odredbe uprave. 

O izvršenem vplačilu mora vložnik obvestiti 
upravo s pismeno vlogo, v kateri mora točno in 
jasno navesti predmete, za katere je položil vpla
čila, kakor tudi njih namen; zlasti ako je vročil 
več vplačil obenem, mora za vsako vplačilo po
sebe označiti, za kaj je namenjeno (n. pr. za 
predmet , za stroške ogleda na licu 
mesta, za priče, za dnevnice začasnih članov itd.). 

§ 14. 
Uprava vodi potrebne registre in kontrolnike, 

po katerih je mogoče vsak spis takoj najti in iz 
katerih se takoj razvidi, kdaj poteko roki, od ka
terih je zavisno nadaljnje postopanje s pred
metom. 

§ 15. 
Vsi spisi, ki se tičejo istega prijavljenega ali 

že patentiranega izuma, isiotako vsi spisi pri
javljenega ali že zaščitenega vzorca, modela ali 
žiga se hranijo skupaj. 

Na spise dodatnih pateutov se postavlja ozna
ka spisov osnovnega patenta. 

Ne dovoljuje se vpogied v spise, ki se tičejo 
izumov, prijavljenih za patentiranje, a še ne ob
javljenih, kakor tudi ne v spise vzorcev, modelov 
in žigov, prijavljenih za vpis, a še ne zaščitenih. 

Izjemoma sme šel prijavnega odseka dati po
trebne informacije onemu, ki dokaže svoj pravni 
interes na predmetu, o katerem zahieva informa
cije. 

§ 16. 
Uradne ure pri upravi so cd 8. do 14. 
Predsednik odredi sprejemne ure za stranke 

ter jih objavi na vidnem kraju ob vhodu v pro
store uprave. Pristop v vložišče je dovoljen od 
8. do 13. ure. 

Ob nedeljah in praznikih uprava ne posluje; 
samo vložišče in izložna dvorana sta te dni otvor-
jeni od 9. do 12. ure. 

Razen tega ne posluje uprava dva dni pred 
Božičem, na veliki četrtek, petek in veliko sobolo 
in tudi ne med počitnicami od dne 29. junija do 
vštetega dne 14. avgusta. V teh dneh sta vložišče 
in izložna dvorana otvorjeni kakor ob navadnih 
delavnikih. 

§ П 
Roki, določeni v uredbi o zaščiti industrijske 

svojine, se ne smejo podaljševati, razen če uredba 
to izrecno dovoljuje. 

Roke, ki jih določa uprava z ozirom na po
trebe in okolnost primera, sme uprava tudi po
daljšali. 

V tek rokov se ne všteva dan dogodka, ki 
določa njegov pričetek, istotako ne dan, ko se 
priobči ali preda rešitev, s katero je rok dolo
čen, oziroma dan vročitve ali objave, ki veljata 
za predajo. 

Roki, ki so določeni po tednih, mesecih ali 
letih, dospevajo onega dne poslednjega tedna, 
poslednjega meseca ali poslednjega leta, ki se 
po svoji označbi ali številki ujema z dnem, od 
katerega teče rok. 

Če v poslednjem mesecu tega dne ni, dospe 
rok na poslednji dan tega meseca. 

Ako bi rok dospel na nedeljo, praznik ali na 
dan med velikimi počitnicami (§ 74. uredbe o 
zaščiti industrijske svojine), se prvi delavnik po 
nedelji, prazniku, oziroma po počitnicah, šteje 
za poslednji dan roka. 

Ako je pri enem predmetu več udeležencev, 
pa so za izvršitev istega posla določeni roki, ki 
dospevajo različno, se za dospetek roka proti 
vsem udeležencem šteje oni rok, ki dospe po
slednji. 

. § 18. 
Za praznike (§ 16.) se smatrajo: 
1.) državni prazniki: slovanska apostola Ci

ril in Metod dne 24. maja; Vidov dan dne 28. ju
nija; rojstni dan Njegovega Veličanstva kralja 
Petra dne 12. julija; dan, ko je bilo proglašeno 
ujedinjenje kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, dne 1. decembra; rojstni dan Njegove Viso
kosti prestolonaslednika Aleksandra dne 17. de
cembra; 

2.) vse nedelje; 
3) prazniki po iztočno - pravoslavnem kole

darju: novo leto dne 14. januarja; Bogojavljenje 
dne 19. januarja; sv.Sava dne 27. januarja; Trije 
jerarhi dne 12. februarja; Sretenje Gospodnje dne 
15. februarja; Blagovesli dne 7. aprila; Vaskrse-
nje (vse tri dni); I vanj dan dne 7. julija; Djur-
djev dan dne 6. maja; Spasov dan; car Konstan
tin in carica Jelena dne 3. junija; Duhovi (vse tri 
dni); sv. Ilija dne 2. avgusta; Preobraženje dne 
19. avgusta; Velika gospodja dne 28. avgusta; 
usekovanje glave Jovana Krstitelja dne 11. sep
tembra; Mala gospodja dne 21. septembra; Kr
stov dan dne 27. septembra, sv. Vlm. Dimitrije 
dne 8. novembra; sv. arandjel Mihajlo dne 21. no
vembra; vavedenje dne 4. decembra; sv Nikola 
dne 19. decembra; Božić (vse tri dni, dne 7., 8. 
in 9 januarja). 

§ 19. 
Šef prijavnega odseka za patente, oziroma 

prijavnega odseka za vzorce, modele in žige, 
skrbi in je odgovoren za hitro in pravilno po
slovanje svojega odseka. Tehničnim članom od
seka določa področje v zrmslu § 1. te naredbe 
in rešuje vse posle, ki niso izrecno odrejeni kate
remu izmed prijavnih odborov aü njih referentu. 

§ 20. 
Prijavni odseki odločajo v zmislu § 68. ured

be o zaščiti industrijske svojine tudi o vseh pred
metih, ki se tičejo že danih patentov in že vpisa
nih vzorcev, modelov in žigov, isiotako o pri
javah, ki so drugače polnoveljavno rešene in za 
katerih reševanje ni pristojen drug odbor. Te 
predmete odkazuje šef odseka članu pravniku, ki 
jih rešuje sporazumno s tehničnim članom aH 
članom strokovnjakom iz industrijskih, obrtnih 
ah trgovskih krogov,, ako predmet ni čisto prav
niškega ali administrativnega značaja * 

Če je za odločanje treba sestaviti odbor, ga 
sestavi šef odseka v zmislu predpisa § 68. uredbe 
o zaščiti industrijske svojine. 

§ 21. 
Z uvodno preizkušnjo v zmislu § 91. uredbe 

o zaščiti industrijske svojine se mora ugotoviti 
jasen in podroben popis izuma in mu dati ob
lika, primerna za natisk; istotako se morata pa
tentni zahtevek in naslov izuma popolnoma zla
gati s popisom. Ako je predmet izumu postopek 
pri izdelovanju nove materije (poslednji odstavek 
§ 143. omenjene uredbe), se mora ta novost ma
terije podrobno izraziti v naslovu izuma in v 
patentnem zahtevku. 

Referent pripravlja vse predloge, o katerih 
odloča prijavni odbor. 

§ 22. 
Prijavilec patenta, vzorca, modela ali žiga, ki 

mu je določen rok za popravek ali pojasnilo v 
zmislu §§ 91, 109. in 115. uredbe o zaščiti indu
strijske svojine, lahko pismeno ali usino odgo
vori referentu o zahtevanem popravku ali pojas
nilu. Referent odloči, ali naj se popravek izvrši 
v spisu prve vloge ali naj se ta sestavi iznova. 

§ 23. 
Po referentovem naročilu mora zapisnikar o 

vsakem zaslišanju strank sestaviti zapisnik, razen 
če se stranke zaslišujejo samo zato, da se vloga 
ali popis formalno popravi. Tudi v teh primerih 
mora stranka popravek poveriti s svojim pod
pisom. 

§ 24. 
Ako bi se pri uvodni preizkušnji posumilo, da 

je izum v celoti ali deloma predmet stvari, mono
poliziranih po državi, mora referent o tem zahte
vati mnenje od pristojne uprave državnega mo
nopola. Uprava za zaščito industrijske svojine 
sme zahtevati od ministra za vojno in mornar-
nico, naj odredi strokovnjake, ki po potrebi in 
na zahtevo uprave podajajo mnenja o izumih, 
kateri se nanašajo na izdelovanje orožja, muni
cije in razstrelil. 

§ 25. 
Za nastopne odločbe je treba odločanja v 

sejah prijavnih odborov: 
T.) za odklonitev prijave (§§ 92., 109. in 

115. uredbe o zaščiti industrijske svojine); 
2.) za objavo patentne prijave (§ 93. navede

ne uredbe); 

3 ) za podeljevanje patentov in odločanja e 
prigovorih (§§ 95. do 98. navedene uredbe); 

4.) za odločanje o izgubi pravice in prido
bitev patenta (§ 102. navedene uredbe); 

5.) za odločanje o prvenstveni pravici; 
6.) za vpis prijavljenih vzorcev ah modelov 

(§ 108.) in prijavljenih žigov (§ 114. navedene 
uredbe) v register; 

7.) za reševanje vseh nespornih predmetov, 
ki se nanašajo na vpis patentov, vzorcev, mode
lov in žigov v. register, kakor: vpis pravice v 
zmislu §§ 14. in 18. navedene uredbe, vpis pre
nosa, zastave, prostovoljne licence, drugih stvar
nih pravic, zaznambe spora, prostovoljne od-
reke pravici industrijske svojine. 

§ 26. 
O sejah prijavnih odborov se ne piše zapis

nik, ampak se, na vsakem posameznem spisu, ki 
je predmet odločanju, zapisujejo imena onih, ki 
so odločali, in izid glasovanja 

Posvetovanje in odločanje se vrši na pod
stavi predloga, ki ga je podal relerent. 

Izpremembe, ki jih odbor sprejme, se izvršu
jejo, ako je mogoče, v predlogu samem. 

§ 27. 
Objava patentne prijave, oziroma oznana da

nega patenta, vpisanega vzorca, modela in žiga 
se označuje v dotičnern poslovnem spisu. 

V oznani v zmislu § 102. uredbe o zaščiti 
industrijske svojine je navesti objavo patentne 
prijave (§ 93. navedene uredbe), ime prijavilčevo 
in naslov izuma. 

§ 28. 
Stroški za objavo patentne jorijavc, za ozna-

ne danih patentov, vpisanih vzorcev, modelov in 
žigov, stroški za natisk patentnih spisov, istotako 
stroški za druge oznane, določene v uredbi za 
zaščito industrijske svojine, se morajo na poziv 
upra\e plačati v gorenjem roku. 

§ 29. 
Ko se patentna prijava objavi, je prijavilca 

o tem pismeno obvestiti s povratnim recepisoni 
ter ga opozoriti, da mora pristojbino za prvo 
leto plačati v treh mesecih od dne objave, sicer 
bi se smatrala prijava za umaknjeno. 

Če prijavilec ni preje) omenjenega obvestila, 
to vendarle ne ovira, da ,ne bi nastopile pravne 
posledice, določene v § 155. uredbe o zaščiti in
dustrijske svojine, niti ni uprava odgovorna 
za to. 

§ 30. 
Ce se nadaljnje lelnc pristojbine za patente 

kakor tudi letne pristojbine za vzorce, modele in 
žige za drugo leto in za ostala leta ne plačajo pri 
upravi najkesneje čez mesec dni po določenem 
dnevu plačila, istotako če se ne plačajo naknad
ne pristojbine (§§ 155 in 156. uredbe o zaščiti 
industrijske svojine), mora uprava obvestiti imet
nika patenta, vzorca, modela ali žiga, oziroma 
njegovega zastopnika, da pristojbina ni plačana. 

Obenem mora zahtevati, naj plača pristojbino 
in naknadno pristojbino v treh mesecih po pre
teku določenega roka. Dospetni dan roka je na
vesti v obvestilu. 

če se letna pristojbina plača po določenem 
dnevu plačila brez naknadne pristojbine, mora 
uprava pozvati onega, ki je plačal to pristojbino, 
naj tudi naknadno pristojbino plača v roku, ki 
še ostaja od omenjenega trimesečnega roka. če 
ta rok mine in se naknadna pristojbina ne bi pla
čala, se smatra, da letna pristojbina ni plačana. 

Če imetnik pravice industrijske svojine ni pre
jel teh obvestil, to ne ovira, da ne bi nastopile 
pravne posledice, določene v §§ 31., 44. in 62. 
uredbe o zaščiti industrijske svojine; za to pa 
uprava ni odgovorna. 

§ 31. 
Uprava pošilja svoj «Glasnik» ministrstvu za 

vojno in mornarnico, ministrstvu za finance in 
za notranje zadeve. 

§ 32. 
V izložni dvorani sme vsakdo ogledovati ob

javljene patentne prijave s prilogami kakor tudi 
patentne spise danih patentov. Patentni narisek,. 
ki je določen za natisk, se ne razgrinja. 

Iz patentnih prijav se smejo posnemati be
ležke in črteži iz nariskov. 



13 Letnik Ш. 

Popolni prepisi patentnih popisov, zlasti pa 
popolni preriski patentnih nariskov se smejo pri
rejati samo z izrecno dovoïitvijo uradnika, ki je 
določen za čuvanje i zložne dvorane, in sicer sa
mo, če prizadeta oseba dokaže, da potrebuje ta 
prepis ali ta prerisek. 

§ 33. 
Za uvodno preizkušnjo v odboru za pritožbe 

določa predsednik odbora referenta izmed stal
nih ali začasnih članov uprave. Će je treba, do
loči tudi dva referenta, in sicer enega pravnika, 
/Irugega pa izmed drugih strokovnjakov. Če je 
referent začasni član tehnik ali če je iz industrij
skih, obrtnih in trgovskih krogov, izvrši uvodno 
preizkušnjo v zmislu referentovih predlogov stal
ni član uprave, ki ga določi predsednik odbora. 

Po končani uvodni preizkušnji predloži refe
rent vse poslovne spise predsedniku, ki določi 
člane odbora in dan seje. 

O dokazih, ki so pripravljeni v uvodni pre
izkušnji, kakor tudi o vseh njegovih bistvenejših 
podatkih in o odločanju v odboru za pritožbe 
se piše zapisnik, ki ga vodi zapisnikar. 

§ 34. 
Predsednik odbora za osporavanje določi ene

ga pravnika, uradnika uprave, za referenta pri 
uvodni preizkušnji. Če je z ozirom na predmet 
potrebno, odredi predsednik še enega referenta, 
tehničnega strokovnjaka ali strokovnjaka iz in
dustrijskih ali trgovskih krogov, ki posluje spo
razumno z referentom pravnikom. Pri odboru za 
osporavanje referirata po potrebi oba. 

§ 35. 
Referent odbora za osporavanje uredi v zmislu 

§§ 121., 140. in 141. uredbe o zaščiti industrij
ske svojine posebe vse zahtevke in navedbe, ki 
jih stranke priznajo in ki jih ne priznajo. Glede 
točk, ki ostanejo sporne, ukrene referent vse, 
česar je Ireba, da se dokazi pripravijo za glavni 
narok; dokazi, ki se na glavnem naroku ne mo
rejo lahko izvesti ali ici se morajo izvesti v uvod
ni preizkušnji zaradi zavarovanja,- izvede refe
rent, oziroma naprosi za to sodišče (§ 84. na
vedene uredbe). Ti dokazi so n. pr. ogled na licu 
mesta; zaslišavanje prič, ki bivajo v inozemstvu; 
dolgotrajno delo veščakov in sploh dokazi, ki 
bi znatno oteževali ali zavlačevali glavni narok. 

Na narok, na katerem naj se razpravlja o 
vseh dokazih, se morajo pozvati tudi stranke, 
«ziroma njih zastopniki; če izostanejo, se izve
dejo dokazi tudi brez njih. 

Za postopek pri ugotavljanju dokazov veljajo 
predpisi §§ 178. do 260. civilnosodnega postop-
wika. za kraljevino Srbijo. 

Če se za isto okolnost navede več prič, za
sliši referent stranke ali dožene drugače, katere 
izmed teh prič morejo izpričati navedene okol
nosti; nato pa predlaga, katere priče naj se po-
zovejo na glavni narok. 

O izvedenih dokazih in vseh bistvenejših po
datkih uvodne preizkušnje se piše zapisnik, ki 
ga vodi zapisnikar. 
, Narok v uvodni preizkušnji določi referent 

ter o tem obvesti stranke, oziroma njih za
stopnike. 

Za te naroke veljajo tudi določila § 124. 
uredbe o zaščiti industrijske svojine. Referent 
ima posebne pravice, kakor jih ima predsednik 
sodišča po §§ 149. do 177. civilnosodnega po-
stopnika za kraljevino Srbijo. 

§ 36. 
Po končani uvodni preizkušnji izroči referent 

predsedniku odbora za osporavanje vse spise o 
predmetu s svojim predlogom vred. 
. Ako se tožba zavrne v zmislu §§ 118. in 122., 
«rugega odstavka, in §§ 140. in 141. uredbe o 

/zaščiti industrijske svojine, odloči o tem odbor 
za osporavanje v tajni seji. će ni tako, predsednik, 
ako je treba, dopo ni uvodno preizkušnjo, dru
gače pa odredi ustni narok; to odredbo izvrši 
tudi v tem primeru referent. 

§37. 
Da se člani odbora za osporavanje pripravijo 

in da se člani pravniki seznanijo s tehničnim ali 
strokovnim stanjem spornega vprašanja in na
robe člani tehniki ali člani iz industrijskih ali 
trgovskih krogov z njegovim pravnim stanjem, 

odredi predsednik, da je spise vročiti vsem članom 
ali da mora referent vsem članom odbora ustno 
pojasniti sporni predmet. 

§ 38. . 
Vse pošiljke se izvršujejo v imenu in pod 

pečatom «uprave za zaštitu industrijske svojine». 
Na njih je označiti odsek, referenta, oziroma od
bor; podpisuje pa jih predsednik odbora, šef 
odseka, oziroma referent. 

Predsednikovi spisi se odpravljajo v imenu 
in pod pečatom predsednika uprave za zaščito 
industrijske svojine; te spise podpisuje pred
sednik uprave ali njegov namestnik. 

§ 39. 
Za nagrade in stroške prič in veščakov, ki 

prihajajo k upravi, veljajo predpisi §§ 241. do 
258. "civilnosodnega postopnika za kraljevino 
Srbiio. 

§ 40. 
Uradni jezik uprave je srbskohrvaški in sloven

ski. Vloge, napisane v drugem jeziku, se ne 
vpoštevajo. 

Priloge, napisane v tujem jeziku, se poleg 
originala predlagajo še v poverjenem prevodu. 

P o g l a v j e I l i . 
O prijavah in pooblastilu zastopnikov. 

1. P r i j a v e p a t e n t o v . 
§ 4 1 . 

Prijavo kakor tudi popis in narisek podpisuje 
prijavilec, oziroma njegov zastopnik. 

Ako zahteva prijavilec za svojo prijavo prven
stvo, ki se opira na mednarodne pogodbe, od dne 
svoje prijave v tuji državi, mora navesti vse po
datke, ki mu služijo za dokaz prvenstvene pra
vice, ter priložiti potrdilo inozemskega pristojne
ga oblastva o prijavi v dotični državi. Ako ne 
more takoj predložiti potrdila, p;a sme naknadne 
predložiti v določenem roku, ki mu ga odredi 
uprava, in sicer najkesneje v šestih mesecih 
po prijavi, drugače se mu zahtevano prvenstvo 
ne prizna. 

Omenjeno potrdilo inozemskega oblastva se 
mora poveriti po predpisani poti.in priložiti mu 
je poverjen prevod v našem jeziku. Poverila ni 
treba, ako je to določeno v mednarodni pogodbi. 

§47. 
Popis izuma mora ustrezati predpisom § 89. 

uredbe ter biti sestavljen tako. da je pripraven 
za natisk; zato je treba izpustiti vse nepotrebne 
obširnosti, ki bistveno ne označujejo izuma. 

V začetku popisa stoje prijavilčevo ime in 
njegov priimek in naslov izuma soglasno z do
tičnim besedilom vložene prijave. 

Naslov mora kratko in stvarno označevati 
bistvo izuma; izmišljene oznake in reklame so 
izključene 

§ 48. 
Za natisk popisa in fotografske reprodukcije 

nariskov se morajo prijavilci strogo ravnati po 
nastopnih določilih: 

Za vse spise prijave je uporabljati papir 33 do 
34 centimetrov dolg in 21 centimetrov širok. 

Vse vloge, pisane z roko ali s strojem, je tre
ba čitljivo napisati s tinto samo na eni strani. 
Na levi strani! vsakega spjisa se mora pustiti 
prazen prostor 3 do 4 centimetrov. 

•Is 

Prijave, ki se vlagajo v zmislu § 85. uredbe 
o zaščiti industrijske svojine, se izvršujejo po 
prilogi III. 

§ 42. 
Vsebine? prijave predpisuje § S7. uredbe o 

zaščiti industrijske svojine. Prebivališče prijavil
čevo in, če je postavljen pooblaščenec, tudi nje-
govo prebivališče, je treba označiti točno in na-. Nariski se vlagajo v enem glavnem in enem 
vesti ulico, hišno številko, po potrebi občino, okraj ! postranskem izvodu; za glavnega je uporabljati 
(srez, kotar), pokrajino in državo. j bel, močan in gladek risalni papir (takozvani 

će je več prijavilcev, pa ne navedejo skupne- j „bristol" ali „karton'-). 
ga zastopnika, je treba označiti koga. ki se mu 
vroča j o vsa uradna obvestila. 

Priloge prijave predpisuje § S8. navedene 
uredbe. 

§ 4 3 . 
V prijavi za dodatni patent (§ 11. uredbe, 

četrti odstavek) je treba označiti številko in na
slov osnovnega patenta ali njegove prijave, ako 
ni še podeljen. 

§44. 
Pooblastilo, Id. ga izda v zmislu § 75. uredbe 

o zaščiti industrijske svojine oseba, ne stanujoča 
v naši državi, mora obsezati: da sme pooblašče
nec za svojega pocblastitelja sprejemati vse pri-
občitve, tožbe in druge vročbe in podajali izjave; 
da sme za svojega pooblastite! j a voditi] kazen
ske in civilne spore pri upravi za zaščito indu
strijske svojine, pri sodiščih in drugih oblastvih, 
odstopati od njih, podajati prigovore, vlagati pri
tožbe in druge pravne pomočke, odstopati od njih, 
pristajati na izvoljeno sodišče, ponujati prisege 
ter vrnjene prisege sprejemati, skrbeti za izvrši
tev razsodbe, zahtevati sodna zavarovanja ter 
jih ukinjati. Podpis pooblastdteljev na pooblas
ti lu se mora poveriti po zakonu onega kraja, kjer 
se daje pooblastilo. 

Ako je pooblaščenec pooblaščen, da prijavo 
umakne ali da se odreče pravici industrijske svo
jine, mora biti to v pooblastilu izrecno navedeno 
(priloga IV.). 

Za vsa druga pooblastila, ki se izdajajo v naši 
državi, veljajo predpisi kraja, kjer se izdajajo, 
će je pooblaščenec pooblaščen, da umakne prijavo 
ali da se odreče pravici industrijske svojine, se 
mora to izrecno navesti v pooblastilu, podpis po-
oblastiteljev pa je poveriti po predpisih onega 
kraja, kjer se je pooblastilo izdalo. 

§ 4 5 . 
Ako pooblastitelj zastopnika ustno pooblasti 

pred upravo za zaščito industrijske svojine, se 
o tem pooblastilu sestavi zapisnik, ki velja za 
poverjeno pooblastilo. 

§46. 
Priloge prijave se označujejo z zaporednimi 

številkami ali črkami, pod katerimi se navajajo v 
prijavi. 

Nariski se izdelujejo na listih 33 do 34 cen
timetrov dolgih in 21 centimetrov širokih (oblika 
1.) ali 33 do 34 centimetrov dolgih in 42 centi
metrov širokih (oblika II.) ali 33 do 34 centimetrov 
dolgih in 63 centimetrov širokih (oblika III.). 

Večje oblike naj se uporabljajo samo, ako 
je z ozirom na detaile, ki so potrebni za razumeva
nje nariska, izključena uporaba najmanjše oblike 
ali če bi se ob najmanjši obliki preveč povečalo 
število listov. Obliki IH. se je treba kolikor mo
goče izogibati. 

§ 4 9 . t -
Nariske je obrobljali z navadno črno črto, 

oddaljeno 2 centimetra od roba lista; v prostoru, 
omejenem s to krajno črto, je v gorenjem delu do
ločen 3 centimetre širok prostor za nastopne po
datke: 

V gjorenjem levem kotu za ime onega, ki pri
javlja izum, v gorenjem desnem oglu za števil
ko narisnega lista (list I., II., III. itd.), v sredini 
za naslov izuma, kolek naj se prilepi v gorenjem 
desnem oglu; prijavilec, oziroma njegov zastop
nik, naj se podpiše v spodnjem desnem oglu. 

Vsako sliko nariska je treba označiti s številko 
(slika 1., 2. itd.): posamezni sestavni deli pred
metov, predstavljeni na sliki, naj se označijo » 
črkami ali s številkami; iste dele je treba z ustrez
nim istim znakom opremiti v vseh slikah. 

V popisu se je sklicevati na nariske tako, da 
se navajajo številke slike in dotične črke ali šte
vilke. 

§ 50. 
Glavni nariski in vsi napisi na njih se mo

rajo izvesti s kitajskim tušem v temnočrnih črtah, 
brez barvanja in brez tuširanja. Črte iste veljave 
so enake debeline, črte pa, ki označujejo prereze 
m zaokrožnine, je treba potegniti preslegasto, da. 
ne prehajajo druga v drugo. 

Sence s črtkami naj se ome je na najpotrebnej
še; senčenje se sploh ne sme uporabljati. 

Za postranski izvod nariska naj se priloži 
prerisek (payza) glavnega nariska na risalnem 
platnu; izdelan sme biti tudi v barvah, da se 
označi material, ki se uporablja. 

Nariski se ne smejo zgibati-ali orevijati, nego 
omotati se morajo tako, da jih uprava za zascit» 
industrijske svojine prejme popolnoma gladke. 
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§ 5 1 . 

Vse mera in teže se navajajo v metrskem si
stemu; treba nï navajati določenega merila ali 
določenih dimenzij. 

Temperatura se označuje po Celziju, gostota 
pa v obliki specifične teže. Pri kemijskih ozna-
menilih je treba uporabljati občno sprejete sim
bole atomske teže in molekularne formule. 

§52. 

Skrajšani znaki za obeleževanje mer in tež 
so ti-le: 

1 ) za dolžino: 
roiriameter um 
kilometer km 
meter . . . . . . . m , 
decimeter din 
centimeter cm 
milimeter mm 

2.) za površino: 
П miriameter цт-
G kilometer km-
• meter . m-
Q decimeter dm? 
П centimeter eni-
hektar ha 
ar 

km"' 
uf 
dm* 
спг 
mm"-

3.) za prostor: 
kubični kilometer . 
kubični meter . . 
kubični decimeter . 
kubični centimeter 
kubični milimeter . 

4.) za vsebino: 
hektoliter hl 
liter / 
deciliter . . . . . . . dl 
centiliter . . . . . . cl 

5.) za težo: 
tona . . . . . . . i 
metrski stot . . . . . . . q. 
kilogram kg 
dekagram dkg 
gram . . . . -S 
decigram '-dg 
centigram cg 
miligram mg 

Skrajšani znaki se pišejo kurzivno z laimico; 
pika se jim ne pristavlja. 

§ 53. 

Vzorce in modele je priložiti prijavi patenta 
vobče samo, ako je to potrebno za umevnost po
pisa; priložiti pa jih je tedaj samo v enem izvodu. 

Pri postopku za napravo katranskih barvil 
ie v vsakem primeru priložiti vzorce dobro po
barvane Volne, svile ali bombaža: taki izvodi se 
na primeren način pritrdijo na karton v obliki, 
ki je predpisana za prijavo (oblika 1., § 49.); od 
vsakega katranskega barvila je treba prirediti 
larvane izvode V treh različnih odtenkih (ni-
jansah). 

Tudi se mora priložiti popis barvalnega po
stopka s točnimi podatki o koncentraciji raztoplje
nega barvila, o uporabljenih lužilili, b temperaturi 
itd., istotako o tem, ali je uporabljena raztopina 
izgubila barvo ali pa je pridržala več ali manj 
barve. Ako naj zaščita patenta obseza vso vrsto 
katranskih barvil, ki se po kemijski sorodnosti 
dado združiti v eno skupino, je gorenje barvane 
izvode priložiti samo v nekoliko značilnejših bar
vah te vrste. Predpisi tega barvanja se objavijo* 
v patentnem spisu samo na izrecno zahtevo pri-
|avilčevo. 

Uprava za zaščito patentne svojine sme za
htevati, da je tudi za vse druge izume priložiti 
izvode, vzorce ali pokušnje, ako se ji vidi, da je 
to zaradi jasnosti potrebno. Ce je pri postopku 
za izdelovanje kemijskih materij potrebno, da se 
prilože pokušnje izgotovlienih proizvodov ali do
slej neznanih vmesnih izdelkov (polfabrikatov), je 
treba te pokušnje poslati v steklenicah okoli 30 mi
limetrov širokih in 80 milimetrov dolgih, zaprte s 
«teklenim zamaškom in s pečatom prijavilčevim 
ali s pečatom njegovega zastopnika. 

Pri razstrelilih, zlasti onih, ki spadajo v 78. 
razred, ni treba prilagati pokušenj. 

2. P r i j a v e v z o r c e v , m o d e l o v in ž i g o v . 
§54. 

Vsebino prijave vzorcev, modelov in žigov in 
njene priloge predpisujejo §§ 103., 104. in 105, 
oziroma §§ 110., 111. in 112. uredbe o zaščiti 
industrijske svojine. 

Predpis § 42. te naredbe o označevanju pri-
javilčevega prebivališča in prebivališča njegove
ga zastopnika, istotako predpisi §§ 44. in 45. o> 
pooblastilu zastopnikovem se uporabljajo tudi 
za prijavo in zastopništvo, če gre za predmete 
vzorcev, modelov in žigov (priloge V., VI. jii 
VII.). Za priloge prijave in za zahtevo prvenstva 
velja predpis § 46. 

§ 55. 
Izvode industrijskih proizvodov, ki jih na

vaja točka 2. § 105. uredbe o zaščiti industrijske 
svojine, je priložiti lcčeno v posebnih zabojih. 

Velikost zaboja sme biti največja po dolžini 
50 centimetrov, po širini in višini pa po 40 cen
timetrov. Če vzorec ali model preseza te dimen
zije aH če vsak posamezni zaboj vzorca ali mo
dela preseza težo 10 kilogramov (skupaj 20 kilo
gramov), se priloži samo črtež ali slika vzorca 
(modela). 

V takih primerih mora črtež ali slika obse-
zati predmet z vseh strani, tako da je podrobno 
predstavljen. 

§ 56. 
če znaša v prijavi žiga popis blagovne vrste 

(§ 111., točka 2. uredbe o zaščiti industrijske svo
jine) več nego 25 besed, ni navesti popisa v pri
javi sami, ampak ga je y štirih izvodih priložiti 
prijavi in v tej se je sklicevati na priloge. 

V vsakem primeru je uvrstiti blago po skupi
nah I.—VI., ki jih določa § 1. priloga IL, y 
vsaki skupini pa urediti po abecedni vrsti. 

Ako se zahteva pravica prvenstva za žig v 
zmislu § 54. te naredbe, je priložiti prijavi pre
pis onega popisa blaga, poverjen po pristojnem 
inozemskem oblastvu, ki je pri vpisu žiga služil 
v inozemstvu za podstavo spisu, in potrdilo tega' 
oblastva, da za navedene vrste blaga tamkaj še 
velja zaščita žiga. , 

Kliše, ki se v zmislu točke 3. § 112. uredbe 
prilaga prijavi, mora točno predstavljati sliko 
žiga tako, da so iz njega razvidni vsi detaili žiga. 
Njegova širina in dolžina ne sme biti manjša 
nego 15 milimetrov in ne večja nego 10 centi
metrov. Točna tiskovna višina klišeja mora zna
šati 24 milimetrov, ker se ujema z višini tiskarskih 
črk. Osnovni kliše mora imeti obliko prizme. 

Če prosilec, ki živi v naši državi, ne bi mogel 
nabaviti predpisanega klišeja, ga na njegovo 
prošnjo in ob njegovih stroških nabavi uprava. 
Zato je razen štirih izvodov reproduciranega ži
ga (§ 112., točka 2. uredbe) priložiti še tri nje
gove izvode, istotako- v originalni obliki in v ori
ginalnih barvah. 

Če prijavilec ne predloži klišeja niti ne prosi, 
da bi mu ga naročila uprava, se žig ne vpiše. 

Če se v zmislu točke 4. § 112. uredbe priložita 
dva vzorčna izvoda z žigom, udarjenim ah vtis
njenim na izdelkih, ni treba prilagati celega pred
meta, nego priloži se samo oni del, na katerem 
je žig udarjen ali vtisnjen, in sicer v taki veli
kosti, da ostane okoli žiga rob 2 centimetrov, ki 
se na enem krajii preluknja. Žig mora imeti isto 
velikost, v kateri je določal, da se uporablja na 
blagu v prodaji, ter mora biti udarjen, oziroma 
vtisnjen, na istem materialu, iz katerega se izde
luje z njim zaščiteno blago. 

P o g l a v j e IV. 
Opraščanje od pristojbin; ugodnosti siromašnim 

osebam ob dajanju patentov. 

§ 5 7 . 
Siromašnim osebam se smejo dajati v. njih 

poslih, ki se nanašajo na zahtevanje patentov, te-le 
ugodnosti : 

1.) da se oproste prijavne pristojbine in prvo-
letne pristojbine, oziroma da se jim odgodi vpla
čilo teh pristojbin za leto dni (§ 155. uredbe o 
zaščiti industrijske svojine); 

2.) da se jim določi zastopnik izmed patent
nih zastopnikov ali patentnih inženjerjev, ki jih 
začasno brezplačno zastopa; 

3.) dia se jim izjemoma dovoli, da jih v pa
tentnih poslih pri upravi za zaščito industrijske 
svojine in pri kasacijskem odboru začasno brez

plačno zastopajo odvetniki, ki bi se prostovoljno 
prijavili v ta namen; 

glede nagrade in izdatkov v gotovini, ki jik 
imajo odveitniki, veljajo predpisi § 77. fe na
redbe; 

4.Ì da se opraščajo plačila pristojbin (§ 159. 
navedene uredbe). 

§ 58. 
Te ugodnosti veljajo samo za one osebe, kate

rim so izrecno priznane, ter ne prehajajo na njik 
dediče ali prevzemnike pravice. Če več oseb ob
enem zahteva zaščito, se jim prizna ta pravica, 
ako vse dokažejo, da so siromašnega stanja. 

§ 59. 
Predsednik uprave za zaščito industrijske 

svojine odloči, ali naj se izvestni osebi priznajo 
ugodnosti glede pristojbin ali ne. 

Začasnega brezplačnega zastopnika izmed 
prostovoljno prijavljenih odvetnikov določi pred
sednik uprave. 

V onih delih države, kjer so odvetniške zbor
nice, je določiti zastopnika v sporazumu z zbor
nico. 

§ 60: 
Ako prijavilec prosi, da bi se mu odgodile 

plačilo pristojbine v zmislu § 155. uredbe o za
ščiti industrijske svojine, oziroma da bi se opro
stil plačila pristojbine (§ 159. navedene uredbe), 
je to okolnost zaznamenovati na prvi strani pri
jave tam, kjer mora biti prilepljen kolek. 

§ 61. 
Vsaki vlogi, v kateri se zahteva ugodnost v 

zmislu § 57. te naredbe, je priložiti izpričevalo 
o siromašnem stanju. 

§ 62. 
Glede vsebine izpričevala o siromašnem sta

nju veljajo dosedanji predpisi. 
Za izdajanje teh izpričeval so v Srbiji in 

čini gori pristojna občinska sodišča. Za ostalo 
ozemlje jih izdajajo občine, potrjujejo pa jih po
litična oblastva prve stopnje. Izpričeval, ki jih 
izdajajo občine z lastnim statutom, ni treba po-
trjati. 

§ 6 3 . : ••-••• •• • • • • - — 

Vsa izpričevala se izdajajo in potrjajo brez
plačno in brez vsakršnih pristojbin. 

§ 64. 
V vsakem izpričevali! o siromašnem stanju 

mora biti označeno, da se izdaja za pridobitev 
ugodnosti pri zahtevanju patentov; od njegove 
izdaje ne sme miniti več nego leto dni. 

P o g l a v j e V. 
Pravilnik o patentnih zastopnikih in patentnih 

inženjer j ih. 
§ 65. 

Kdor hoče postati patentni zastopnik, mora 
izpolniti pogoje iz § 76. uredbe o zaščiti indu
strijske svojine. 

§ 66. 
Zastopniški izpit se opravlja pred posebnim 

izpitnim odborom, ki se sestavlja iz izpitne 
komisije. 

Vsako leto postavi minister za trgovino in 
industrijo za člane izpitne komisije šest članov 
uprave, in sicer dva pravnika in štiri tehnične 
strokovnjake, nadalje dva odvetnika in dva pa
tentna zastopnika. 

Kadarkoli se kandidat prijavi k izpitu, do
loči predsednik izmed neizvzetih članov iz
pitni odbor, in sicer dva člana uprave (po ene-
pa pravnika in • tehničnega strokovnjaka) in ene
ga odvetnika ali patentnega zastopnika. 

Predsednik tega odbora je član uprave prav
nik, zapisnikar pa je eden izmed tajnikov uprave. 

Prijavi za izpit mora kandidat priložiti pred
sedniku uprave kot nagrado za tri člane izpit
nega odbora in zapisnikarja po 60 dinarjev. 

§ 67/ 
Prisostvovati ne sme kot član izpitnega od

bora oni, ki je s kandidatom v krvnem sorodstvu 
ali v svaštvu, in sicer v premi črti do kateregakoli 
kolena, v stranski črti pri krvnem sorodstvu pa 
do četrtega kolena, a pri svaštvu do drugega 
kolena. 
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Tak član mora tudi sam prijaviti upravi, da 
je izvzet. 

Kandidat sme zahtevati, toda samo v prijavi 
za izpit, naj se izključi oni član, s katerim je v 
takem sovraštvu, da se upravičeno lahko dvomi 
© njegovi nepristranosti. 

§ 68. 
Izpit je pismen in usten ter se opravlja pri 

upravi. 
Na izpitni dan se da kandidatu v rešitev pis

mena naloga (klavzurno delo), za katero se je 
aedinil izpitni odbor. 

Predmet tej nalogi bodi primer iz prava indu
strijske svojine, ki naj ga kandidat obdela v 
zmislu zakona in drugih predpisov, navajaje za 
to vse potrebne razloge. Vse potrebne zakone, 
uredbe in ostale predpise mu je treba dati na 
razpolago. 

Pismeni izpit se mora končati istega dne; kan
didata mora ves čas, dokler dela, nadzirati vsaj en 
član izpitnega odbora, tako da je kandidat pri 
svojem delu prepuščen.samemu sebi. 

Ves čas izpita se vodi zapisnik. Ta zapisnik 
pride pred izpitni odbor obenem s pismenim iz
delkom kandidatovim, ki se prečita v seji odbora. 

Po pismenem izpitu pristopi kandidat k ust
nemu izpitu, ki ga lahko opravi istega ali dru-
fega dne. 

§ 69. 
Ustni izpit je javen. Obseza vprašanja iz vseh 

strok prava o industrijski svojini (patentov, vzor
cev, modelov in žigov) našega zakonodajstva, 
uredb, pravilnikov in naredb, potem iz mednarod
nih konvencij za zaščito industrijske svojine in 
iz glavnih predpisov inozemskega zakonodajstva 
• tem. 

Pri ustnem izpitu morajo biti navzočni vsi 
«lani izpitnega odbora in zapisnikar. 

§ 70. 
Po končanem ustnem izpitu odloči odbor o 

uspehu kandidatovem pri pismenem in ustnem 
izpitu. 

Ob odločanju ocenja odbor poleg "kandidatove 
splošne priprave še posebno njegovo sposob
nost za hitro in pravilno presojanje in razprav
ljanje o predmetih industrijske svojine. Po vsem 
tem odloči odbor z večino glasov, ali je kandidat 
opravil izpit ali ga ni. 

Za čas ustnega izpita nadaljuje zapisnikar za-
.pisnik, v katerega vpisuje vsa vprašanja in od
lok odbora o izidu izpita. 

Ta zapisnik podpišejo vsi člani in zapisnikar. 
Ko se zapisnik zaključi in podpiše, predsednik 

javno priobči odlok. 
Predsednik odbora izroči po končanem izpitu 

aapisnik in klavzurno delo predsedniku uprave 
asa zaščito industrijske svojine. 

§ 71. 
Izpit se sme enkrat ponoviti, ko minejo vsaj 

Irne meseci od prvega izpita. 
Tretjič se sme izpit opravljati samo z dovo

litvijo ministra za trgovino in industrijo. 

§ 72. 
Kdor ni bil pripuščen k zastopniškemu izpitu, 

se sme zoper predsednikovo odločbo pritožiti pri 
ministru za trgovino in industrijo, čigar odločba 
.le izvršna. 

§ 73. 
Preden patentni zastopnik nastopi službo, 

, mora priseči tako-le: 
о+™А N" ^-' nast°pajoč službo patentnega za
stopnica, pnsezam na vsemogočnega Boga, da 
bom vladajočemu kralju N. N. zvlst, da bom 
vestno in častno zastopal meni poverjene interese 
m strogo čuval meni poverjene tajnosti. Kakor 
se bom držal te prisege, tako naj mi Bog po
maga.» ' & * 

Prisega se opravlja tako, da jo zastopnik 
svojeroeno napiše in pred predsednikom uprave 
glasno m svečano izgovori ter nato tudi pod
pise. r 

Ko predsednik pristavi konstatacijo o oprav
ljeni prisegi, odredi, da se prisega priloži oseb
nim spisom dotičnega zastopnika. 
^ £ ° prisegi se zastopnik"vpiše v register pa
tentnih zastopnikov, ki se vodi pri upravi, ko pla-
iLn r e i p i s a n o PristoJ*>ino za vpis in dekret in 
usKarske stroške za oznano vpisa. 

Fedaj pridobi pravico do izvrševanja te službe. 

§ 74. 
Področje patentnih zastopnikov je določeno v 

§ 76, uredbe o zaščiti industrijske svojine. 

§ 75 
Patentni zastopniki morajo, ko prevzamejo za

stopstvo stranke, od nje dobiti pooblastilo, ki 
ustreza predpisu § 44. te naredbe. 

§ 76. 
Za take posle patentnih zastopnikov, ki so 

enostavni in se pogostoma ponavljajo ter se torej 
lahko dado oceniti, sme uprava odrediti posebno 
tarifo za nagrado. 

Dokler se ta tarifa ne objavi, istotako za vse 
one posle, ki ne bodo navedeni v te] iaiifi, veljajo 
predpisi o pogodbah po civilnem zakonodajstva. 

Če se zastopniki in stranke ne sporazumejo 
o tem, sinejo zahtevati, da uprava odmeri stroške 
za posle, ki so se izvršili pri njej. 

§ 7 7 . 
Predsednik uprave sme določiti patentnega 

zastopnika, da brezplačno zastopa siromašne ose
be, ki potrebujejo zastopnika. 

Določeni zastopnik mora sprejeti to opravilo. 
Će taka oseba pozneje pride do kakšne imo

vine, mora zastopniku plačati nagrado. 
če bi imel zastopnik izdatke v gotovini, mu 

ni treba sprejeti zastopstva, dokler se mu ti stro
ški ne zavarujejo. 

§ 78. 
Patentni zastopnik mora svoj poklic oprav

ljati vestno, njemu poverjene interese zastopati 
marljivo in častno, posebno pa strogo čuvati taj
nosti v vseh opravilih, ki mu jih stranka poveri, 
ter vobče kazati s svojim ponašanjem pri izvrše
vanju svoje službe in izvun nje, da je vreden 
zaupanja, ki ga zahteva njegov poklic. 

Patentni zastopnik ne sme sprejeli zastopanja: 
1.) če je v istem poslu delal kot član uprave 

ali zapisnikar ali 
2.) čt je v isti stvari ali v drugi, ki je v zvezi 

z njo, zastopal nasprotno stranko ah če bi, spre
jemajoč zastopanje, okršil njemu poverjeno taj
nost prejšnjega pooblastitelja 

Če je prevzel zastopstvo, pa je pozneje doznal 
za ovire, se mora odpovedati zastopstvu ter o 
tem obvestiti stranko. 

Vse vloge, zlasti pa popisi patentov, ki jih pa
tentni zastopniki v imenu zastopanih strank vro-
čajo upravi ali drugim oblastvom, morajo biti 
jasni in kratki ter napisani vljudno. 

Zastopnik mora skrbeti za to, da odpravi vse, 
kar bi brez potrebe zavlačevalo končno rešitev 
njemu poverjenega posla ali bi brez potrebe po
viševalo stroške. 

§79. 
Če patentni zastopnik stranki odpove zastop

stvo, jo mora zastopati še 30 dni po odpovedi v 
nujnih in v onih poslih, kjer je treba, da stranko 
očuva škode. . 

Ta dolžnost odpade, če stranka odpove po
oblastilo svojemu zastopniku ah če vzame druge
ga zastopnika. 

Patentni zastopnik ni dolžan vrniti stranki po
oblastila, dokler se mu nagrada ne plača; toda 
obe stranki imata pravico zahtevati po upravi, 
da se v pooblastilu zabeleži odreka zastopstva, 
oziroma opoziv pooblastila. 

§ 30. 

Patentni zastopnik mora svojega pooblasti
telja na njegovo zahtevo obveščati o stanju njemu 
poverjenega posla in tudi sicer o važnejših do
godkih. 

§ 8 1 . 
Če patentnemu zastopniku in patentnemu in-

ženjerju ni posebe prepovedano, sme brez svoje 
odgovornosti v primerih, kjer bi bil zadržan na
stopiti osebno, odrediti sebi za namestnika dru
gega patentnega zastopnika, patentnega inženjer-
ja ali odvetnika. 

Patentnega zastopnika sme na njegovo od
govornost zastopati tudi njegov pripravnik. 

§ 8 2 

Ko zastopstvo prestane, mora patentni za
stopnik svojemu pooblastitelju na njegovo za
htevo v izvirniku dati vse listine in spjse, ki mu 

pripadajo ter se tičejo predmetov, v katerih je 
izvrševal zastopanje; toda upravičen je, če mu 
stroški in nagrada za zastopanje niso plačani, 
zaradi njih določitve potrebne prepise pridržati 
ob stroških svojega pooblastitelja. 

Konceptov pisem, ki jih je pooblastitelj pisal 
patentnemu zastopniku, in drugih ročnih spisov, 
naposled vsega onega, kar bi služilo za dokaz, 
da je patentni zastopnik namesto svojega po
oblastitelja kaj plačal, pa za to ni prejel povra
čila od njega, ni dolžan patentni zastopnik ni
koli izročiti, nego samo zavezan je, da mu na 
njegovo zahtevo in ob njegovih stroških izroči 
prepise teh pisem. 

Te obveze kakor tudi dolžnost čuvati spise 
prestanejo čez pet let izza dne, ko je zastopanje 
prestalo ali se je izvršila odpoved. 

§83. 
Patentni zastopnik mora za vse, kar prejme 

od pooblastitelja kot nagrado, stroške in pri
stojbine, temu izdati priznanico. 

Po končanem zastopanju mora patentni za
stopnik svojemu pooblastitelju predložiti končni 
račun, v katerem mora navesti vse, kar mu gre 
za stroške, pristojbine in nagrado, ter označiti 
tudi vse, kar, kdaj in za kaj je prejel od svojega 
pooblastitelja. 

§84. 
Patentni zastopnik mora o vsakem njemu po

verjenem poslu spise svojega pooblastitelja lo
čeno hraniti ter jih imeti kronološko urejene. 
Hraniti mora tudi vsa pismena obvestila poobla-
stiteljeva, listine, odloke in vročbe oblastev in vse, 
kar je zastopnik doznal o stvari, prepise vseh 
pisem in spisov, ki jih je izdal v imenu svojega 
pooblastitelja, in vse druge spise in vsa obvestila 
o stvari. 

Uprava ima pravico vsak čas po svojih članih 
kontrolirati poslovanje patentnega zastopnika. 

§ 85 
Zasebni inženjerji in arhitekti, ki imajo pra

vico do javne prakse ter se žele kot patentni in
ženjerji baviti z zastopanjem v predmetih indu
strijske svojine, morajo po svojem nadrejenem 
oblastvu vložiti pri upravi prošnjo, na katero 
prilepijo pristojbino za dekret in za vpis v regi
ster patentnih inženjerjev. 

Preden patentni inženjer nastopi službo, mo
ra pred predsednikom uprave priseči kakor pa
tentni zastopnik. 

Predpisi §§ 73. do 84. te naredbe veljajo 
tudi za patentne inženjerje glede njih zastopanja 
v predmetih zaščite industrijske svojine, razen 
drugega odstavka § 81. 

§ 86. 
Patentni zastopnik in patentni inženjer, ki 

hoče izpremeniti svoje stanovališče, mora o tem 
obvestiti upravo, in sicer patentni zastopnik v 
treh mesecih pred selitvijo, patentni inženjer pa 
najkesneje ob selitvi. 

Selitve patentnega zastopnika in patentnega 
inženjerja se ob njiju stroških objavljajo v «Glas
niku uprave za zaštitu industrijske svojine». 

§ 87. 
Patentni zastopnik, oziroma odvetnik, ki v 

zmislu § 76. uredbe o zaščiti industrijske svo
jine sprejme v prakso pripravnika za patentnega 
zastopnika, mora o tem kakor tudi o njegovem 
izstopu obvestiti upravo. 

Praksa se računi od dne, ko je ta prijava iz
vršena. Vsaka pripravnikova odsotnost, daljša od 
30 dni, se mora upravi prijaviti. Predsednik 
upi ave odloča, ali je to odsotnost pripravniku 
všteti v prakso ali ne. 

Na zahtevo pripravnikovo mu uprava izda 
potrdilo o dotedanji praksi 

O pripravnikih vodi uprava poseben se-
znamek. 

§ 88. 
Za nepravilnost, nevestnost, nedostojno po

našanje v službi hi za nevljudnost v vlogah, na
menjenih oblastvom, kolikor to ne predstavlja 
večjega kaznivega dejanja, so patentni zastopniki 
podrejeni disciplinarnemu kaznovanju v zmislo 
§ 77. uredbe o zaščiti industrijske svojine. 

V vseh disciplinarnih prestopkih vodi pre
iskavo en član uprave (pravnik) z zapisnikarjem, 
eaim izmed tajnikov. Po končani preiskavi izreče 
predsednik uprave kazen; če pa spozna, da ka-
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zen, ki jo je treba prisoditi, preseza njegovo 
območje, pošlje predmet kasačijskemu odboru 
upi ave. 

Za izvršitev vseh odločb v disciplinarnem 
postopanju skrbi uprava. 

Če patentni zastopnik v dveh mesecih po iz
vrsnosti odločbe ne plača denarne kazni, se za
časno odstavi od službe, dokler je ne plača; zo
per to ni pritožbe. 

Vsako odločbo o kazni, ko postane izvršna, 
ali odstavitev od službe je "Vpisati v register. 

§ 89. 
Patentni inženjerji so pod disciplinarno, ob

lastjo svojih pristojnih oblastev. Zato mora 
uprava o njih disciplinarnih prestopkih pošiljati 
tožbe njih pristojnim oblastvom. Ta oblastva 
morajo po vsakem končanem disciplinarnem 
postopanju poslati spise upravi. Uprava odloči 
na podstavi teh spisov, ali je podan razlog, da 
se patentni inženjerji izbrišejo iz registra (§ 90.). 

§ 90. 
Pravica, da sme patentni zastopnik ali pa

tentni inženjer izvrševati službo,, mine po od
ločbi predsednika uprave: 

1.) če patentni zastopnik ali patentni inženjer 
sprejme državno službo; 

2.) če poda ostavko; 
ako je zoper njega uvedena disciplinarna pre

iskava ali preiskava zaradi zločina ali onečašču-
jočih prestopkov in pregreškov ali za kazniva 
dejanja, storjena iz koristoljubja, se ostavka ne 
sme sprejeti, dokler se preiskava ne dovrši; 

3.) če zastopnik ali inženjer izstopi iz našega 
državljanstva ali se izseli v inozemstvo; 

4 ) če se mu vzame pravica za opravljanje te 
službe; 

5.) če je obsojen zaradi zločina, onečaščujo-
čih prestopkov in pregreškov ali zaradi dejanj, 
storjenih iz koristoljubja vobče. 

Začasno ga je odstaviti od službe, če pride v 
konkurz ali pod skrbstvo ali če se postavi pred 
sodišče zaradi gorenjih kaznivih dejanj ali če se 
pripre. 

Oblastva in sodišča morajo obveščati upravo 
o vsaki preiskavi zoper patentnega zastopnika 
ali iuženierja in o vsaki njegovi obsodbi, o otvo
ritvi konkurza o njegovi imovini in o postavitvi 
pod skrbstvo. 

Patentnim inženjerjem prestane pravica do 
izvrševanja teh poslov tudi tedaj, kadar izgube 
pravico do javne prakse. 

§ 91. 
Če patentni zastopnik ali inženjer zaradi od

sotnosti, bolezni, kazni ali zato, ker je bil za
časno odstavljen od službe, ali iz drugih vzrokov 
ne more dalje časa izvrševati svojega poklica, 
oziroma ne more zastopati v predmetih zaščite 
industrijske svojine, mora za ta čas določiti na
mestnika izmed patentnih zastopnikov, patentnih 
inženierjev ali odvetnikov ter o tem takoj obve
stiti upravo. Če sam ne stori tega, mu določi za
stopnika uprava ob njegovih stroških. 

§ 92. 
Vsak prestanek pravice do izvrševanja službe 

patentnega odvetnika in inženjerja, začasno od
stavitev od te službe in vsako njeno daijše ne-
izvrševanje je vpisati v register ter objaviti v 
«Glasniku». 

§ 93. 
Patentnemu zastopniku, ki se priseli iz ino

zemstva, sme minister za trgovino in industrijo 
dovoliti, da se vpiše v register patentnih zastop
nikov, ako je izpolnil pogoje § 76. uredbe o 

- zaščiti industrijske svojine ter opravi izpit, do
ločen v § 66. te naredbe. 

P o g l a v j e VI. 
Zaščita predmetov industrijske svojine na tu-

zemskih razstavah. 
§ 94. 

Katero izmed oblastvenih ali oblastveno pri
znanih tuzemskih razstav (bodisi mednarodnega 
ali domačega značaja) je smatrati za tako, da se 
sme v zmislu § 160. uvedbe o zaščiti industrijske 
svojine zanjo zahtevati zaščita predmetov indu
strijske svojine s prvenstvom od dne, ko se raz
stavijo na razstavi, odloči v vsakem posameznem 
primeru minister za trgovino in industrijo. 

Uprava razstave zahteva od ministra za trgo
vino in industrijo to pravico s pismeno vlogo; 
v njej mora navesti, koliko časa bo trajala raz
stava, kakor tudi njen program. 

§ 95. 
Predmeti industrijske svojine, ki se razsta

vijo na razstavah, uživajo prvenstveno pravico 
v zmislu §§ 90., 107. in 113. uredbe o zaščiti 
industrijske svojine od trenutka, ko so pri upravi 
za zaščito industrijske svojine pravilno prijavlje
ni, pa najdalje tri mesce po zaključku razstave. 

Če se več istovetnih predmetov razstavi isto
časno, uživa oni predmet, za katerega se je naj
prej zahtevala zaščita od uprave za zaščito indu
strijske svojine, prvenstvo mimo vsakega istovet
nega predmeta, ki se prijavi pozneje. 

§ 96. 
Vsaki prijavi za zaščito industrijske svojine, 

za katero se zahteva prvenstvo od trenutka, ko 
se razstavi, je treba poleg prilog, ki jih pred
pisuje uredba o zaščiti, industrijske svojine, pri
ložiti tudi potrdilo, ki ga izda uprava razstave 
o tem: 

1.) da je predmet, katerega zaščita se za
hteva, istoveten z razstavljenim predmetom, pri 
vzorcu, modelu in žigu pa tudi o tem, za katero 
vrsto blaga je bil predmet razstavljen; 

2.) katerega dne in v katerem trenutku je bil 
predmet razstavljen; 

3 ) če je bila prijava vložena, preden se je 
razstava zaključila, da traja razstava še nadalje, 
ali če je došla prijava po zaključku razstave, ka
terega dne je bila razstava zaključena. 

§ 97. 
Uprava za zaščito industrijske svojine označi 

pri vpisu v register ter objavi v svojem «Glas
niku» dan, ko so bili predmeti industrijske svo
jine razstavljeni, in dan, ko so bi?i pri upravi 
prijavljeni. 

§ 98. 
Če se razstavljeni predmet prijavi čez tri 

mesece po zaključku razstave ali če se prijavljeni 
predmet v bistvu ne zlaga z razstavljenim pred
metom, uživa prijavljeni predmet prvenstveno 
pravico od trenutka/ko'^"bil pravilno prijavljen. 

§ 99. 
Uprava za zaščito industrijske svojine sme 

po potrebi na licu mesta in ob prijavilćevih stro
ških ugotoviti, ali se prijavljeni predmet zlaga 
z razstavljenim. 

Zaključno določilo. 

§ 100. 
Ta naredba stopi v veljavo isti čas kakor 

uredba o zaščiti industrijske svojine. 
V B e o g r a d u , dne 17. novembra 1920. 

Minister za trgovino iu industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Priloga I. 
(§ L) 

Pregled patentnih razredov in njih oddelkov. 

I. P r e č i š č a n j e in p r i p r a v l j a n j e r u d , 
r u d n i n in g o r i v . 

II . P e k a r s t v o : 
l.) pekovske peči, strojne peči, pekovsko orodje, 
2.) stroji za napravljanje in mešenje testa; 
3.) načini za napravljanje testa. 

I I I . I n d u s t r i j a za o b l e k e , r a z e n za 
k l o b u k e (XLI. razred) in za o b u t e v 

(LXXI. razred): 
1 ) perilo, spodnja obleka, modrci; 
2.) deli obleke in priprema; 
3.) zapone in gumbi za obleko; 
4.) pomočki za izdelovanje obleke; 
5.) cvetice, kožuhovina, perje, maske, lasulje. 
IV. P r i p i a v e za r a z s v e t l j a v o ( r a z e n 
p r i p r a v za e l e k t r i č n o in p l i n o v o 

r a z s v e t l j a v o ) : 
1.) svetilniki in laterne; 
2.) predmeti za svetiljke, razen gorilnikov; 
3.) gorilniki. 

V. R u d a r s t v o : 
1.) vrtanje v globino; 
2.) pridobivanje rud, izdelovanje predorov, na

pravljanje rudnikov, izpravljanje (istotako v 
razredih XX. in XXXV.), prevetrovanje rud
nikov. 

VI. P i v o , ž g a n j e , v i n o , k i s , d r o ž i : 
1.) žito, slaci, hmelj; 
2.) proizvajanje piva; 
3.) fabrikacija alkohola (špirita); 
4.) pripravljanje vina; 
5) proizvajanje kisa; 
6.) fabrikacija droži za testo. 

VII. I z d e l o v a n j e p l o č e v i n e in ž i c e 
k a k o r t u d i v a l j a r n e v o b č e . 

VIII. B e l j e n j e , b a r v a n j e , t i s k a n j e 
t k a n i n , a p r e t u r a : 

1.) čiščenje, valjanje (mehanični del); 
2.) izdelovanje ravnih, enakomernih, gladkih i« 

vzortastih površin, izpopolnjevanje in naknad
na dela, proizvajanje in predelovanje linolej* 
(mehanični del); 

3 ) beljenje; 
4) barvanje in mercerizacija; 
5.) tiskanje tkanin (kemijski del); 
6.) apretura (kemijski del). 

IX. š č e t i n j e . 
X. G o r i v o : 

1.) pridobivanje šote, predelovanje šote za fe
rivo; 

2.) umetno gorivo (stiskanje briketov, LXXX. raz
red); 

3.) fabrikacija keksa (pooglenjanje, kuhanje oglja, 
peči za koks). 

XI. K n j i g o v e s t v o: 
1.) orodje, stroji, načini, knjige, registri; 
2.) mape, zbiralniki za pisma. 
XII. K e m i j s k i p o s t o p k i in a p a r a t i , 
v k o l i k o r n i s o n a v e d e n i v p o s e b n i h 

r a z r e d i h : 
I.) nekovinski elementi (metaloidi), njih spojine 

med sabo in z alkaličnirni kovinami (v kolikor 
ne spadajo v razred ,1.XII. ali LXXV.); 

2Л soli in spojine vseh kovin, razen onih, ki spa* 
' dajo v razred XII., 1 in LXXV.; 

3.) postopki in aparati neorganske kemije; 
4 ) ravnanje s plini; 
5.) postopki in aparati organske, kemije; 
6.) cedila za tekočine in precejalne stiskalnice. 

X I I I . P a r n i k o t l i s p r i p r e m o (razen 
kurišč, razred XXIV.): 

1.) parni kotli (razen opreme za kurišče); 
2.) predhodno razgrevanje in mehanično čiščenje 

vode za napajanje parnih kotlov,-oprema z«r 
napajanje, za urejanje vodnega obtoka; 

3.) vodokazi (priprave, ki kažejo vodno višino), 
priprave za oznako nevarnosti in varnostne 
priprave; 

4.) parne cevi, sušenje s paro in ogrevanje s paro, 
odvajanje zgoščene pare; 

5.) čiščenje kotlov in cevi, pritrjanje in uvalja
li je cevi; 

6.) posebne vrste proizvajanja pare kakor tudi 
kurjenje kotlov z že razgretimi tvarinami (vre
la žlindra, raztopljene kovine itd.), istotako za
prta kurišča (z neposrednjim učinkom plame
na na vodo). 

XIV. P a r n i s t r o j i ( s t a l n i , l o k o m o t i v e -
in s t r o j i za l ad je) : 

1.) z betom, ki se giblje naprej in nazaj; 
2.) s krožnim ali nihajočim betom in z valji, ki se 

obračajo; 
3.) parne turbine; 
4.) krmila in priprema; 
5.) načini za ukoriščanje parne sile. 

XV. T i s k a r s t v o , p i s a l n i s t r o j i , . 
s tani p il je: 

1.) elementi, orodje, stavni stroji; 
2.) tiskarski postopki in razmnoževalni postopkiv 

kemijski del tiskarstva, aparati za razmnože
vanje, razen strojev za tiskanje šablon; 

3.) tiskalnice in stroji za tiskanje, stioji za tiska
nje šablon; 

4.) pomožni stroji in tiskarski aparati (stroji za 
gradiranje, za črtanje, za zgibanje, za perfo-
riranje, za bronsiranje, čiščenje, glajenje, gu~ 
miranje itd.); 
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5.) pisalni stroji; 
6.) priprave za Štampiljiranje in za numeriranje 

itd. 
XVI. P r i p r a v l j a n j e u m e t n e g a g n o j a . 
XVII. I z d e l o v a n j e l e d u in m r z l o t e , 
i z p r e m e m b a t o p l o t e in h r a n j e n j e 

ž i v i l : 
1.) izdelovanje in pridobivanje ledu; 
2.) ledenice, omare za led in za ohlajanje, hladil

niki, vozovi (vagoni) za hlajenje; 
3 ) kondenzatorji, priprave za izmeno toplote, 

priprave za ohlajanje, pretvarjanje zraka in 
drugih plinov, ki se težko zgoščujejo, v teko
čino, dimniški hladilniki; 

4.) stroji za mrzloto in za ohlajanje. 
XVIII. F a b r i k a c i j a ž e l e z a : 

1.) sirovo železo (plavži, kupolne peči, razgreval-
niki zraka, specialno sirovo železo); 

2.) kovno železo (plamene peči, peči za pudlo-
vanje, Bessemerjeva hruška, Martinova topil-
na peč, specialno jeklo, oklopne plošče, pre-
kaJjanje, kaljenje in čiščenje). 

XIX. G r a d n j a ž e l e z n i c , c e s t in 
m o s t o v : 

1.) gradnja železnic; 
2.) gradnja cest in mostov; 
3.) čiščenje ulic in cest. 

XX. Ž e l e z n i š k i p r o m e t : 
1.) izdelovanje voz (vagonov) in lokomotiv (ra

zen kotlov za lokomotive, krmil, kurišč, kon
denzacije, naprav za ugašanje isker, naprav 
za uničevanje dima); 

2.) zavore; 
3.)'spojnice, odbojniške vzmeti in odbojniki; 
4.) pomočki za železniški promet in postajne 

opreme; 
5). železniški sistemi; 
6.) priprave za železniško signaliziranje in var

nost; 
7) električne železnice in električna oprema za 

motorna vozila (razen priprav za sprožanje 
in reguliranje motorjev). 

XXI. E l e k t r o t e h n i k a : 
1.). telegrafija in telefonija; 
2) galvanski elementi in akumulatorji; 
i.) prevodniki, gradnja električnega omrežja; 

material za električno omrežje; 
4) generatorji in transformatorji; i 
5.) elektromeri; 
6.) električna razsvetljava, mehanični del; 
7.) električna razsvetljava, kemijski del; 
8.) priprave za reguliranje električnih tokov; 
9.) drugi električni aparati. 

XXII. B a r v i l a , p o k o s t i , l a k i , p leska
l a , l ini: 

1) umetna (sintetična) organska barvila: 
2.) mineralna, rastlinska in živalska barvila; 
3.) pokosti in laki; 
4.) pleskala; 
5.) lim, kit in druge lepljive snovi. 

XXIII . I n d u s t r i j a m a š č o b , s v e č e , 
m i l a , m i n e r a l n a o l ja : 

1.) maščoba, pridobivanje olja, čiščenje maščobe 
in olja, lanolin; 

2.) mila, maščobne kisline, sveče, eterična olja, 
kompozicije dišav; 

3.) mineralna olja in druge tekočine za razsvet
ljavo, ki niso označene posebe, parafin, ze
meljski vosek, sredstva za mazanje, pridobi
vanje asfalta. 

XXIV. O g n j i š č a in k u r i š č a : 
1.) ognjišča vobče; 
2.) ognjišča za prašni premog in za tekoča goriva; 
3.) rešetke in njih čiščenje; 
4 ) druge pripreme in orodje (za kurjavo,puhala, 

mostiči kurišč, vrata, ognjišča, lovila za iskre, 
opreme za dimnike itd.); 

5.) plinova kurišča. 

XXV. P l e t e n j e , i z d e l o v a n j e č i p k , 
k o d r i č a n j e in p o z a m e n t i r a n j e : 

L) trikotaže in kodričanje; 
2.) pletenje, klekljanje, stroji za bobinete, poza-

mentarija, pletenje mrež. 
XXVI F a b r i k a c i j a p l i n a in r a z s v e t 

l j a v a s p l i n o m : ' 
U proizvajanje plina; 
2.) svetiljke in gorilniki za plin; 

3.) žarila; 
4.) priprave za vžiganje in ugašanje plina; 
5.) razvijanje acetilena in razsvetljava z acetile

nom. 
XXVП. P u h a l a in n a p r a v e za pre

v e t r o va nje: 
1.) priprave za zgoščevanje in razredčevanje 

zraka (mehi, puhala na bet, puhala na prekat 
in nihajoča puhala, brizgama puhala itd.); 

2.) naprave za preverrovanje in čiščenje zraka, 
naprave za vlaženje zraka. 

XXVIII . I z d e l o v a n j e in o b d e l o v a n j e 
u s n j a : 

1.) stroji za mehanično obdelovanje sirovih in 
stro jenih kož; 

2.) kemijski del. 
XXIX. P r e j n a v l a k n a . 

1.) mehanično pridobivanje prejnih vlaken; 
2.) kemijski del. 

XXX. N e g o v a n j e z d r a v j a : 
1.) zdravniški instrumenti in orodje (razen orodja 

in priprav za zobne zdravnike); 
2.) stroji, instrumenti in priprave za zobne zdrav

nike, umetni zobje, priprave za čiščenje zob; 
3.) priprave za inhalacijo, za zdravstveno gimna

stiko in za masažo, kopeli, naprave za zdrav
ljenje z elektriko in svetlobo; 

4.) umetni udje, ortopedski aparati, obvezila; 
5.) priprave za polaganje in za prenašanje bolni

kov, stranišča, stoli za operacijo, priprave za 
pokopavanje; 

6.) higienski in farmacijski preparati, farmacijsko 
pomožno orodje, zavoji, povoji, obkladki, 
desinfekcija, sterilizacija. 

XXXI. U l i v a n j e . 
1Л kalupovanje in stroji za kalupovanje; 
2.) ulivanje. X X X H s t e k l o : 

I.) obdelovanje stekla v raztopljenem stanju; 
2.) obdelovanje ohlajenega stekla; 
3.) kemijski del. 

XXXIII. R o č n e in p o t n e p r i p r a v e : 
1.) dežniki, palice, pahljače; 
2.) torbe, posode, držalniki in nosilniki; 
3.) priprave za friziranje, orodje za zapenjanje; 
4.) vojaška oprema, šatori, viseče mreže. 

XXXIV. P o s o d e i n p r i p r a v e za 
g o s p o d i n j s t v o : 

1.) oprema, priprave in naprave za kuhanje; 
2.) kuhinjska oprema in namizna oprema; 
3.) pohištvo; 
4) priprave za čiščenje in oprema za domača in 

hišna opravila; 
5.) priprave za gospodinjstvo, ki niso označene 

posebe. x x x v . D v i g a l a : 
1.) dvigala in izpravljala (razen električne opre

me); 
2.) žerjavi, prevaževalke, vinte, škripci, zavirala, 

itd.; 
3.) dvigala na verige in na vijak, zajemalna 

kolesa, bagri, nakladala, hidravlična dvigala. 

XXXVI. O g r e v a n j e ( v o b č e ) : 
1.) peči in ognjišča za trdna goriva; 
2.) peči in ognjišča za plinasta, in tekoča goriva; 
3) centralna kurjava in uravnavanje toplote; 
4.) ogrevala za tekočine (razen električnih); 
5 ) električno ogrevanje in priprave za električno 

razgrevanje. 

XXXVII. V r h u t a l n o s t a v b a r s t v o : 
1 ) nosilne in prostor zapirajoče konstrukcije; 
2.) elementi konstrukcije; 
3.) notranja in zunanja izgradba hiš; 
4.) gradnja odrov. 

XXXVIII . O b d e l o v a n j e in k o n s e r -
v i r a n j e l e s a : 

1.) žage, tudi njih ostrenje in razpeljavanje; 
2.) orodni stroji, razen žag, olepševanje lesne 

površine (mehanični del); 
3.) izdelovanje posebnih predmetov; 
4.) kemijsko obdelovanje lesa (impregniranje, 

konserviranje), sušenje (razen sušilnic). 
XXXIX. R o ž e v i n a , s l o n o v a k o s t , 

k a v č u k , g u t a p e r č a in d r u g e p l a s t i č n e 

1) mehanični del; 
2.) kemijski del. 

XL. P l a v ž a r s t v o : 
1.) kemijsko pripravljanje rud; 
2.) pridobivanje kovin, metalurške peči (katerim 

se prištevajo tudi električne peči); 
3.) kovinske zlitine (razen železovih) in njih ob

delovanje. 
XL I. I z d e l o v a n j e k l o b u k o v in 

ki ob uč ine . 

XLII. I n s t r u m e n t i : 
J.) instrumenti za risanje (šestila, instrumenti 

za risanje krivulj); 
2.) priprave za merjenje dolžine, površine, debe

line; 
3.) geodetski instrumenti; 
4.) priprave za registriranje in za kontrolo; 
5.) priprave za merjenje plinov, vode, vohuna; ' 
6) tehtnice; 
7.) fonografi; 
8.) optični aparati kakor tudi fotografski objek

tivi; \ 
9 ) fizikalni instrumenti in fizikalne priprave, 

koledarji; 
10.) priprave za računanje; 
11.) učila; 
i 2 ) avtomatske blagajne. 

X L111. Se izpušča. 
XI.IV. D r o b n o b l a g o in k a d i l n e 

p r i p r a v e : 
1.) drobno blago (gumbi, igle, zapone, nakiti); 
2.) kadilne priprave, vžigalniki, rezila za cigare. 
XL V. P o l j e d e l s t v o in g o z d a r s t v o , 
v r t n a r s t v o in v i n o g r a d n i š t v o , m l e 

k a r s t v o , z o o t e h n i k a : 
1.) obdelovanje zemlje, sejanje, gnojenje; 
2 ) žetev, vršenje in vejanje; 
3.) vrtnarstvo, cvetičarstvo, sadjarstvo, vinograd

ništvo, hmeljarstvo, gozdarstvo; 
4.) mlekarstvo, mehanični del (kemijski del v raz

redu LIH., 2.); 
5) živinoreja, lov, uničevanje živalskih škod

ljivcev, veterinarstvo (mehanični del); 
6.) podkovstvo; 
7.) kemijski del (veterinarstvo, sredstva za uni

čevanje živali in plevela, ravnanje s semenjem 
itd.). 

XLVI. E k s p l o z i j s k i in t o p l o t n i m o 
t o r j i , p l i n o v i p r e s i j s k i m o t o r j i , m o 
t o r j i na v z m e t i in u t e ž n i m o t o r j i : 
1.) eksplozijski in toplotni motorji; 
2.) krmilska in ravnalna oprema, odduški, upli-

njevači, karburatorji, prižigalniki, hladilniki, 
priprave za sproženje motorjev, navedenih 
pod 1.); 

3.) presijski in plinovi motorji (motorji z raz
gretim zrakom, s stisnjenim zrakom, amonia-
kom, ogljikovim dioksidom, etrom, zmesjo iz 
pare in zraka, iz pare in plina itd.); 

4.) vitla, stroji za gibanje z nogo, motorji na 
vzmeti in utežni stroji. 

XLVII. S t r o j n i d e l i : ? 

1.) pritrjeni deli; 
2.) deli za gibanje in prenos gibanja; 
3 ) spojnice, zglobi, zavore, zapirala in preti-

kala; 
4.) jermeni, vrvi, verige itd.; 
5.) priprave za mazanje; 
6.) trde in mehke cevi in njih spojnice, pokrovci 

za cevi in posode, bati, priprave za uvaljanje, 
mašilke, oprema, s katero se ovira izžarivanje 
toplote, in sredsb/a za to itd.); s 

7.) odduški, čepi, zaporniki; 3 

8.) gonila in kolesa (brez označitve njih' svrhe). 
XLVIII . K e m i j s k o o b d e l o v a n j e ko

v in ( e m a i l , g a l v a n o p l a s t i k a ) : 
1.) prevlake kovin po elektrolitični poti; 
2.) prevlake kovin po neelektrolitični poti in ob

delovanje kovin; 
3.) emailiranje. 
XLIX. M e h a n i č n o o b d e l o v a n j e ko

v in ( r a z e n v a l j a m v o b č e ) : 
1.) orodni stroji; 
2.) stroji za izdelovanje kovinskega blaga; 
3.) način obdelovanja, orodje in opreme za iz

vajanje obdelovanja. 
L. M l i n i : 

1.) mlini v ožjem zmislu besede; 
2.) stroji za drobljenje, v kolikor se dado upo

rabljati za splošno svrho. 
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LI. G l a s b e n i i n s t r u m e n t i : 
1.) klavir, harmonij, orgle; 
2) orkestrski instrumenti; 
3.) mehanične glasbene priprave in glasbeno 

pomožno orodje. 
LU. Š i v a n j e in v e z e n j e : 

1.) šivanje; 
2.) vezenie. 

L I H . Ž i v i l a : 
1.) pripravljanje; 
2.) konserviranje; 
3.) fina hrana, 
4.) stroji in priprave za izdelovanje slaščic. 
LIV. I z d e l k i iz p a p i r j a , p o d e l o v a n j e 

p a p i r j a in r e k l a m a : 
1.) izdelovanje škatel iz kartona in pripravljalna 

dela; 
2.) kuverte, vrečice iz papirja, karte in njih iz

delovanje; 
3.) izdelovanje vzorčastega papirja kakor tudi 

predmetov iz papirne tvarine in papirja; 
4.) reklame. 

L V. I z d e l o v a n j e p a p i r j a : 
1.) pridobivanje papirne snovi iz raznih sirovin 

po mehanični poti; 
2.) stroji za papir, dokončevalna dela (mehanični 

del); 
3.) kemijski del, aparat za kuhanje celuloze, per-

gamentni in vzorčasti papir. 
LVI. S e d l a r s t v o k a k o r t u d i z a p r e 

ga za k o n j e in za d r u g e ž i v a l i . 

LVI I. F o t o g r a f i j a : ,-
1.) fizikalni del; 
2.) kemijski del. 

LVIII . S t i s k a l n i c e : 
1.) s pritiskom tekočine; 
2.) brez pritiska tekočine. 

L1X. S e s a l j k e in d r u g a č r p a l a za 
t e k o č i n e : 

1.) sesaljke z betom, z membranami, požarne 
brizgalnice; 

2.) krožne sesaljke (nihajoče sesaljke, sesaljke na 
prekate itd.); 

3.) potiskovači tekočine z neposrednjim učinkom 
pare (pulzometri), plinovim pritiskom in pri
tiskom zraka; 

4.) injektorji; 
5.) razni načini za dviganje tekočin, kakor kolesa 

na korce, zajemala na vedrice, črpalke itd. 
LX. R e g u l a t o r j i za m o t o r j e . 

LXI. P r i p r a v e za r e š e v a n j e . 

LXI I. I n d u s t r i j a a l k a l i č n i h in 
z e m e l j s k o - a l k a l i č n i h s o l i , s a l i n e . 

LXIII . K o l a r s t v o , v e l o c i p e d i in 
m o t o r n a v o z i l a : • 

1.) kolarstvo; 
2 ) velocipedi; 
3.) motorski velocipedi in motorska vozila; 
4.) kolesa in platišča. 

LXIV. P r i p r a v e za t o č e n j e : 
1.) posode, steklenice in njih zapirala; 
2.) čiščenje steklenic in čas, priprave za preta

kanje, za začepljanje in odcepljanje; 
3,) tlačni aparati piva, aparati za točenje, za-

maški, zapirala za sifone, števci za pivo itd. 

LXV. G r a d n j a l a d i j in p o m o r s t v o . 
1.) gradnja ladij; 
2 ) priprave za premikanje ladij in krmilske pri

prave; 
3.) oprema ladij, priprave za signale in za reše

vanje na morju; 
4.) čolni in velocipedi na vodi; 
5.) posebne vojne tehnične priprave (oklopi, tor

pedi iti mine, podvodne ladje); 
6.) priprave za vlačenje in spuščanje, plavajoči 

doki, dviganje potopljenih ladij, čiščenje in 
konserviranje ladij. 

LXVI. K l a l n i c e . 

LXVII. B r u š e n j e in l i k a n j e : 
1.) stroji za brušenje in likanje; 
2.) sredstva za brušenje in likanje; 
3.) kemijski del. 

LXV11L K l j u č a n i č a r s k i p r o i z v o d i 
. . . . . . . in b l a g a j n e : 
1.) ključanice; 
2.) okovi, ključi, priprave za odpiranje in pri-

trjanje vrat in oken; 
3.) blagajne. 

LXIX. O r o d j e za r e z a n j e , - m e č i in 
b o d a l a . 

LXX. M a t e r i a l za p i s a n j e in za 
r i s a n j e : 

1.) svinčniki za pisanje in za risanje, peresa,; 
držala, tintniki itd.; 

2.) deske za risanje, ravnila, priprave za ostre
nje, priprave za radiranje; 
ranje. _ 

LXXI. O b u v a l o : 
1 ) obutev; 
3.) oprema za pisalno mizo, priprave za kopi-
2) oprema za obutev, podkov, ostroge itd.; 
3.) stroji in orodje za izdelovanje obutve (razen 

strojev za šivanje). 
LXXII. S t r e l n o o r o ž j e , m u n i c i j a , 

o b r a n a : 
1.) puške, male in velike, z opremo; 
2.) topovi in strojne puške; 
3.) lafete, mehanična dela pri streljanju s topovi, 

oklopi in ščiti; 
4.) municija; 
5.) priprave za merjenje, strelišča, tarče. 

LXXIII . V r v a r s t v o . 

LXXIV. S i g n a l i z a c i j a ( r a z e n ž e l e z 
n i š k i h p r i p r a v te v r s t e ) . 

LXXV. I n d u s t r i j a s o d e in d r u g a 
k e m i j s k a v e l i k a i n d u s t r i j a : 

1.) žveplo, žveplov dioksid, žveplova kislina, 
solna kislina, dušikove (azolove) kisline in njih 
soli, ogljikova kislina; 

2.) alkalični karbonati in hidrati (razen električno 
pridobivanih), amoniak, spojine ciana, fero-
ciana in rodana; 

3.) elektroliza alkaličnih hloridov (hlor, alkalični 
hidrati, Morati in hlorove spojine za beljenje). 

LXXVL P r e d e n j e : 
1.) pripravljalna dela;' '•'• • 
2 ) predenje in sukanje; '•' 
3 ) vretenca in motovila. 

LXXVII. S p o r t , i g r e , n a r o d n e 
z a b a v e , a e r o n a v t i k a : 

1.) družabne igre; 
2.) otroške igrače (figure, vrtavke, škatle z ma

terialom za stavbe itd.); 
3.) telovadne priprave, drsalke itd., narodne za

bave: 
4.) aeronavtika. 

LXXVIII . E k s p l o z i v n e t v a r i n e in 
i z d e l o v a n j e v ž i g a l n i k o v : 

1.) izdelovanje vžigalic (mehanični del); 
2.) kemijski del, vžigalniki, pirotehnični izdelki. 

LXXIX. T o b a k : 
1.) mehanični del; 
2.) kemijski del. 

LXXX. K e r a m i č n a i n d u s t r i j a , i n d u 
s t r i j a k a m e n j a in c e m e n t a : 

1.) stroji za pripravljanje, obdelovanje kamenja; 
2.) modeliranje; 
3.) peči in sušilnice; 
4.) umetno kamenje (kemijski del) in njega deko

riranje: 
5 ) malta in sredstva za rezanje in njih priprav

ljanje (kemijski del), asfaltova malta, umetni 
asfalt; 

6.) izdelovanje porcelanastega in glinastega bla
ga (kemijski del) in njega dekoriranje. 

LXXXI. T r a n s p o r t i r a n j e in vk la
d a n j e : 

1.) pomočki za vkladanje; 
2.) oprema za transportiranje in pretovarjanje, 

pnevmatična pošta, odvajanje gnoja in opre
me za skladišča (silos) ; 

3.) stroji za vkladanje in udarjanje napisov 
(etiketiranje). 

LXXXÌI. S u š i l n i c e in l u č a l n i s t r o j i 
( c e n t r i f u g a l n i , za s p l o š n e n a m e n e ) : 
1.) sušilnice in načini sušenja (sušenje slada in 

hmelja v razredu VI., L); 
2.) sredobežni stroji (centrifuge). 

L X X X I I L U r e ( t u d i e l e k t r i č n e ) . 

LXXXIV. G r a d n j a v v o d i in g r a d n j a 
t e m e l j e v . 

LXXXV. V o d a , v o d o v o d i in k a n a l i 
z a c i j a : 

1.) vodovodi; 
2.) kanalizacija; 
3.) čiščenje vode (za pijačo, za drugo uporabo, 

odtočnih vodâ), razen filtriranja. 

LXXXVI. T k a n j e : 
1.) pripravljalna ali pomožna dela, nasajni in 

Jacquardovi stroji; 
2.) statve, načini tkanja in tkanine. 

LXXXVII. O r o d j e in p r i p r a v e , p o -
s e b e n e i m e n o v a n e . 

LXXXVIII . H i d r a v l i č n i m o t o r j i in 
v e t r e n j a č e : 

1 ) turbine, vodna kolesa in mlinska kolesa na 
lopatice, vodna kolesa, ki jih giblje hitrost 
toka, in motorji z vodnim pogonom; 

2.) vetrenjače. 
LXXXIX. P r i d o b i v a n j e s l a d k o r j a in 

š k r o b a : 
1.) fabrikacija sladkorja; 
2.) pridobivanje škroba, dekstroze, dekstrina. 

Priloga II. 
(§ D 

Skupine blaga pri delu prijavnega odseka za 
vzorce, modele in žige. 

I. s k u p i n a : 
Kovine, kovinsko blago, orodje, instrumenti 

in stroji (med njimi tudi glasbeni, fizikalni in 
optični instrumenti, vse vrste svetiljk, deli sve-
tiljk, žarnic). 

IL s k u p i n a : 
Kameno, stekleno in glinasto blago (školjke, 

morska pena, jantar, cement in malec). 

I I I s k u p i n a : 
Leseno, slamnato, papirnato, koščeno, gumo-, 

vo in usnjeno blago (v katero" se vštevajo raffi 
priprave za pisanje in risanje, celuloidno blago, 
blago iz ščetin, material za vkladanje in zapira
nje, linolej, slonova kost in potêrjeni papir). 

IV. s k u p i n a : 
Prediva, tkanine, obleka, obutev (iz gume in 

usnja, galoše), nakiti in sredstva za olepševanje 
(tudi dežniki, solčniki, in njih sestavine, lasulje). 

V. s k u p i n a : 
Zivljenske potrebščine, pijače in kmetijski 

proizvodi (istotako vino, šampanjec, pivo, ko
njak in druge alkoholne pijače, kis, sirove kože, 
rogovi, kožuhi, smole, perje, glive, gobe, kre-
silne gobe, dlake, vosek in voščeni predmeti). 

VI. s k u p i n a : 
Kemijski proizvodi (kakor tudi zdravila, me

dicinski preparati, prirodne in umetne mineralne 
vode, sodavice, vžigalice, vžigalniki, voščilo za 
obutev, maščoba, olja, glicerin, stearin, parafin, 
dišave, mila, cvetice, kpsmetični preparati* škrob, 
prašek za pranje, barvila, tinta itd.). 

TRIJAVA PATENTA. Priloga ///• 
(§ 4L) 

Upravi za zaščito industrijske svojine. 

Podpisani (ime, 
priimek ali firma, poklic, stanovališče, ulica, šte
vilka, po potrebi občina, okraj [srez, kotar], po
krajina, država), ki me zastopa 
(ime zastopnikovo, njega priimek, poklic in biva
lišče), prijavljam (kratek 
naziv izuma) za patentiranje in prosim, naj se mi 
zanj dâ patent.** 

Izjavljam, da plačam vse tiskarske stroške za 
objave, kì so določene v uredbi za zaščito indu
strijske svojine. 
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Priloge: 
1.) dva popisa; 
2.) glavni narisek; 
3.) postranski narisek; 
A.) pooblastilo. 
V , dne 19 

N. N., ki me zastopa N. N 

* Prijavna pristojbina 50 dinarjev, pristojbina za 
rešitev 5 dinarjev. 

Prijavi dodatnega patenta je dostaviti: „kot 
dodatni patent k patentu št. . . ., ki se glasi na . . 

(ali: k patentu, prijavljenemu dne 
, ki se glasi na )". 

Pooblastilo. 

Priloga IV. 
(§ 44.) 

Podpisani (ime, 
priimek, oziroma trgovska firma, poklic, stano-
vališče, ulica, številka, po potrebi občina, okraj 
[srez ali kotar], pokrajina, država) pooblaščam 

(ime, priimek, 
poklic in bivališče), da zame zahteva v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev patent za izum, ki 
se glasi na kakor tudi 
morebitni dodatni patent.* 

Zlasti je pooblaščenec upravičen, da spreje
ma zame vsa obvestila, tožbe in druge vročbe; 
da podaja zame izjave; da sme zame voditi ka
zenske in civilne pravde pri upravi za zaščito 
industrijske svojine, pri sodiščih in drugih ob-
lastvih ter odstopati od njih; da sme prijavljati 
prigovore; vlagati pritožbe in druga pravna sred
stva ter jih umikati; pristajati na razsodišče; po
nujati prisege in vrnjene sprejemati; skrbeti za 
izvršitev razsodbe; zahtevati sodna zavarovanja 
ter jih ukinjati. 

V , dne . . . 

PRIJAVA ŽIGA. 

Sprejemam to pooblastilo. 
V dne . . . 19 . 

(Podpis pooblaščencev) 

. . . 19 . . 

(Ime pooblastiteljevo in 
njega priimek) 

Poverilo pooblastiteljevega 
podpisa. 

Pri pooblastilu za zastopanje že daneea oa-
tenta: 
_ „Podpisani (kakor zgoraj) poobla
ščam (kakor zgoraj), da me zastopa v 
predmetih, ki se tičejo mojega patenta, danega v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev št , ki 
s e glasi (naslov patenta)". 

PRIJAVA VZORCA ALI MODELA. 

Kolek 
za 60 dinarjev* 

Priloga V. 
(§ 54.) 

Kolek 
za 60 dinarjev* 

Priloga VI. 
(§ 54.) 

Upravi za zaščito industrijske svojine 
v 

Podpisani „v ' ' • (*me 

in priimek ali firma, poklic, bivališče, niica, šte
vilka, po pofrebi občina, okraj [srez ali kotar], 
pokrajina, država), ki me zastopa . . . . . . . . . 
(ime zastopnikovo, njega priimek, poklic in biva
lišče), prijavljam svoj žig za 
(vrsta blaga) iz podjetja 

Za zaščito žiga prosim za 
(označba trajanja). 

Izjavljam, da plačam vse tiskarske stroške za 
objave, ki jih predpisuje uredba o zaščiti indu
strijske svojine. 

Priloge: 
1.) štirje izvodi (sedem izvodov) žiga v obliki 

uporabe; 
2.) en kliše žiga; 
3.) dva odtiska klišeja; 
4.) dva vzorčna izvoda z udarjenim ali vtisnje

nim žigom; 
5.) štirje izvodi popisa o vrsti blaga; 
6.) pooblastilo. 
V , dne 19 • • 

N N., ki me zastopa N. N. 
. * Prijavna pristojbina 30 dinarjev, pristojbina za 

rešitev 5 dinarjev in prvoletna pristojbina 25 dinar
jev. 

Priloga VII. 
(§ 54.) 

cijskega pristava in voditelja policijskega oddelka 
pri okrajnem glavarstvu v Celju, Frana Logar ja , 
imenovati za ravnatelja policijskih pomožnih uradov 
v VIII. činovnem razredu na sedanjem službenem 
mestu. 

Provizorni vladni koncipist pri predsedništvu de
želne vlade za Slovenijo v Ljubljani dr. Ivan Zo
bec in provizorni vladni koncipist pri okrajnem 
glavarstvu v Konjicah Rafael M a h n i č sta imeno
vana za okrajna komisarja. p r > Pitamic s. r. 

Minister pravde je okrajna sodnika ljubljanske
ga deželnega sodišča drja. Blaža R e i c h m a n n a 
in drja. Josipa Š a š 1 a premestil v Prevalje. 

Poverjenišrvo za pravosodje. 

Ministrstvo za narodno zdravje je z odlokom z 
dne 29. novembra 1920., št. 30.268, drja. Mihaela 
S k r i i e c z a imenovalo za provizornega primarija 
v VIII. činovnem razredu obče javne bolnice v Mur
ski Soboti. Dr. Bleiweis s. r. 

Policijski oficial Josip S c h w e i g e r pri poli
cijskem komisariatu vi>Mariboru je imenovan za po
licijskega pristava v IX. činovnem razredu na se
danjem službenem mestu. Kremenšek 8 . r . 

Višji šolski nadzornik Engelbert O an gl je ime
novan za višjega šolskega nadzornika v V. činovnem 
razredu pri višjem šolskem svetu v Ljubljani. 

Dr. Skabernè s. r. 

St. 1490/pr. 
Razpis. 

3—i 

Upravi za zaščito industrijske svojine 
v 

. Podpisani ( i m e 

m priimek ali firma, poklic, bivališče, ulica, šte-
™ & .P° P o t r e b i občina,' okraj [srez ali kotar], 
Powajina in država), ki me zastopa 
imei- ' „ " ' ; • • • ( i m e zastopnikovo in njega pri-

blaga . Vzorec sestoji iz . { 

0-«). P r o s i m 2 a zaščit^ tega vzorca 

o h i i T Ä ' d a ^ 3 1 ? 1 ^ ' t iskarske stroške za 
Ä ? J1- p r e d p i s l 4 e u r«Jba za zaščito indu-sirijske svojine. 

Priloge: 

i H r 4 r l V a ^ V ? d a P r o i z v o d a (nariska ali sliki i d r . proizvoda); 
2.) dva izvoda podrobnega popisa-
3) pooblastilo. 
v • • • •' dne 19 . . 

— - N. N., ki me zastopa N. N. 

i * 5 i * p j ? ^ P r i s t °J b i n a 3 0 dinarjev, pristojbina za 
rešitev 5 dinarjev in prvoletna pristojbina 25 dinar-

Pooblastilo. 
Podpisani (ime, 

priimek, oziroma trgovska firma, poklic, stano-
vališče, ulica, številka, po potrebi občina, okraj 
[srez ali kotar], pokrajina, država) pooblaščam 

'. . . (ime, priimek, 
poklic in bivališče), da zame prijavi v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev zaščito vzorca 
(modela), ki se nanaša na ;«.,.• 
(kratek naslov vzorca [modela]) * in ** 

Zlasti je pooblaščenec upravičen, da spreje
ma zame vsa obvestila, tožbe in druge vročbe; 
da podaja zame izjave; da sme zame voditi ka
zenske in civilne pravde pri upravi za zaščito 
industrijske svojine, pri sodiščih in drugih ob-
lastvih ter odstopati od njih; da sme prijavljati 
prigovore; vlagati pritožbe in druga pravna sred
stva ter jih umikati: pristajati na razsodišče; po
nujati prisege in vrnjene sprejemati; skrbeti za 
izvršitev razsodbe; zahtevati sodna zavarovanja 
ter jih ukinjati. 

V dne 19 . . -

Sprejemam to pooblastilo. 
V dne . . . 19 . 

(Podpis pooblaščencev) 

(Ime pooblastiteljevo in 
njega priimek) 

Poverilo pooblastiteljevega 
podpisa. 

* Pri pooblastilu za zastopanje že zaščitenega 
vzorca (modela) : 

„Podpisani (kakor zgoraj) poobla
ščam (kakor zgoraj), da me zastopa v 
predmetih, ki se nanašajo na moj vzorec (model), 
dan v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev pod 
številko 

Zlasti je pooblaščenec upravičeri, da sprejema za
me vsa obvestila (itd. kakor zgoraj)".*** 

** Pri prijavi žiga: „. • zaščito žiga 
za (oznaka podjetja)" (itd. kakor zgoraj). 

*** Pri žigu: „ na moj žig, dan v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev pod številko 
. . . . ." (itd. kakor zgoraj). 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Njegova kraljevska Visokost prestonaslednik je 
blagovolil' z ukazom z dne 14. decembra 1920. poli-

Pri poverjeništvu za kmetijstvo v Ljubljani in 
pri krajnem komisarju za agrarske operacije v Ma
riboru se razpisujejo tri mesta k u l t u r n i h teh
nikov v X., oziroma IX. činovnem razredu držav
nih uradnikov. 

Absolventi kulturne tehnike se sprejemajo za 
sedaj provizorno, kulturni tehniki z zadostno prakso 
pa definitivno. 

Pri krajnem komisarju za agrarske operacije v 
Mariboru je oddati tudi mesto t e h n i č n e g a r i 
s a r j a s prejemki pisarniškega pomočnika, to je z 
dnevnino 3-20 K in z draginjsko doklado dnevnih 
56 K. Prednost imajo absolventi obrtnih šol ali niž
je realke, posebno če imajo prakso v stavbnem 
risanju. 

Pravilno kolkovane prošnje je vložiti pri pover
jeništvu za kmetijstvo najkesneje do dne 

31. j a n u a r j a 1921. 
Kdor je že v državni službi, naj prosi po služ

beni poti, to je po svojem nadrejenem oblastvu. 
Prošnje morajo biti opremljene z domovinskim 

in s krstnim listom, z uradnim zdravniškim izpriče
valom, z nravstvenim izpričevalom, s strokovnimi 
izpričevali in z izpričevalom o eventualni dosedanji 
praksi. 

Poverjenišrvo za kmetijstvo v Ljubljani, 
dne 21. decembra 1920. 

Vodja: dr, Vrtačnik s.r. 
St. 1518/pr. 3—1 

Razpis. 
Pri podpisanem poverjeništvu se razpisuje mesto 

z a d r u ž n e g a n a d z o r n i k a , oziroma referenta, 
za stanovsko in gospodarsko organizacijo kmetijstva 
v IX., oziroma VIII. činovnem razredu državnih 
uradnikov. 

Pri oddaji te službe se bodo vpoštevali v prvi 
vrsti prosilci, ki so absolvirali kmetijsko visoko ali 
srednjo šolo in zadružniško šolo, oziroma zadruž-
niški tečaj, ter so že uspešno delovali na polju kme
tijskega zadružništva. Če takih kompetentov ne bi 
bilo, se bodo vpoštevali tudi prosilci z drugačno vi
sokošolsko ali srednješolsko izobrazbo, pa vendar z 
zadostno zadružniško izobrazbo in prakso. 

Pravilno kolkovane prošnje je vložiti pri pod
pisanem poverjeništvu najkesneje do dne 

31. j a n u a r j a 1921. 
Prosilci, ki so že v državni službi, naj vlože svoje 

prošnje po nadrejenem oblastvu. Prošnji naj prilože 
krstni list, domovnico, nravstveno izpričevalo, urad
no zdravniško izpričevalo, šolska izpričevala, izpriče
vala o dosedanji praksi in dokazila, da so izpolnili 
aktivno vojaško dolžnost, oziroma da so je trajno 
oproščeni. 

Poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani, 
dne 23. decembra 1920. 

Vodja: dr. Vrtačnik s. r. 

iIËLivS'VMv :А4Ш>^-:№-
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it 13.568/20. 
TeteuU liku e laleslJiYlh bolesnih na 

ozemlju ležalne vlile u Slo?eii]e. 
(Od dne 6. do dne 11. decembra 1920.) 

O k r a j Ob «i u 

à * 
e M 
^ •* 
> o n 
Ss 

Brežice 
Celje 

Koajice 

Slovenjgradec 

Koze (Variola). 
Sromlje 
Trbovlje 
ST. Peter 
Laško 
ST. Krištof 
Marija Gradec . . . 
Šmarje pri Jelšah . 
Dramlje 
Ponikra 
Št. Vid 
Št. Lovrenc . . . . 
Celje okolica. . . . 
Št. Juri ob južni že

leznici 
Jurkloiter . . . . 
Hudina 
Paka 

Erovalje • . 
t. Jani 

i Slovenjgradec . . . 
Skale 
Mežica 
Velenje 

14 

;4 
I • 
IS 

1 
1 
1 
2 
14 
14 

5 
2 
1 
t 
2 

1 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
2 

Ljubljana meato 
Litija 

Maribor mesto 
NOTO mesto 

Ptuj 

Radovljica 
Bloveojgradee 

2 
1 
11 

Trebušni tifus (Typhus abdominalis). 
Brežice 

Celje 

Kamnik 

Kranj 
Konjice 

Ljubljana okolica 

! Brežice 
I Verača 
I Trbovlje 
! Dol 
' Nova cerkev. . . . 
; št. Juri ob Taboru . 
j Brezovica 
! Kamnik 
i Selca . . . . . . . . 

Breza 
! Stranice 
I Vrhnika 
! Borovnica 
; Devica Marija T Polju 

Horjulj 
Log 
Ljubljana 
Polinik 
Muljava 
Hotič 
Maribor 
Trebnje 
Črmožice 
Slatina okolica. . . 
Bled 
Razbor 
Sv. Martin 
Slovenjgradec . . . 

• 2\ 

. il-: 
11 . 

l i 1 

1 

• 1 
li 

1 
• i 

• 

1 
1 
, 
1 
I 

1 

G r i ž a (D y s e n t e r i a). 
Brežice 

Celje mesto 
Kranj 

Konjice 
Ljubljana mesto 

Litija 

Maribor mesto 
Slovenjgradec 

Brežice . 
Št. Vid . 
Sevnica . 
Celje . . 
Selca . 
Hudina . 
Ljubljana 
Graduée. 
Podborit 
Maribor. 
Prevalje. 

3 
2 
4 

i 6 
4 
3 
1 
6 
2 

i 

1 
ф 
, 

3 

1 

4 

. 
4 

, 

1 

•*. 

b k r l a t i c a (Scarlat ina). 
Celje mesto ! Celje . J 

Ljubljana mesto | Ljubljana 
Maribor mesto Maribor. 
Murska Sobota | Dolga vas 

Davi ca (Diphteria). 
Brežice 

Črnomelj 
Celje 

Kamnik 
Kranj 

Krško 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Ljutomer. 
Maribor mesto 
Slovenjgradec 

Bizeljsko . . 
Metlika . . . 
Škof j a vas. . 
Št. Rupert. . 
Lukovica . . 
Cerklje . . . 
Kovor. . . . 
Sv. Križ . . . 
Vrhnika. . . 
Ljubljana . . 
Ljutomer . . 
Maribor . . . 
Slovenjgradec 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 4860/14 ex 1920. Razglas. 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 
94 

\A 
M a •a e. . 
° i 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanj« trafike 

Pristojno vodstvo 
priglednega okraja 

finančne straže 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K 

kolkih poštnih 
znamkah 

K 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

v Ljubljani 

do dne do ure 

1 Rečica it. 92 
(davčai okraj Radovljica) 

Vevče št. 49 
Vevče it. 58 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Sv. Križ it. 58 
Sv. Križ št. 63 

(davčni okraj Koetanje?ica) 

Stražiiče it.>105 
(davčni okraj Kranj) 

Stražiiče it. 63 
Stražiiče it. 74 

(davčni okraj Kranj) 

Jesenice 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Mokronog 

342« 

4005 
2548 
6563 

88 24./1.1921. 10 

Jamščine 
je položiti 

600 

26./1.1921. 10 800 

3307 
6667 
9974 

Kranj 

; Stranska vas it. 6 
I (davčni okraj Novo mesto) Novo mesto 

1875 

1875 
1875 
3750 

2678 93 

Jesenice 2022 71 

26./1. 1921. 

27./1. 1921. 

28./1. 1921. 

10 1100 

10 200 

10 ! 500 

— I 29./1. 1921. j 10 300 

— ! 81./1. 1921. 10 300 , ; Ribno it. 30 
. (davčni okraj Radovljica) 
* Te dve trafiki se združita v eno samo aovo trafiko. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani ali pa pri gori navedenih pristojnih vodstvih 
priglednih okrajev finančne straže. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski za vsako posamezno trafiko pristojne občine. Interesenti se na to še posebno opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstva v Ljubljani, dne 21. decembra 1920. 

Razne objava. 
St. 541. 91 

Oglas. 
Okrajna hranilnica v Slovenjgradcu obrestuje 

izza dne 1. januarja 1921. hranilne vloge po 4 % 
in pripisuje nevzdignjene obresti vselemo z dnem 
31. d e c e m b r a h glavnici. 

Ravnateljstvo okrajne hranilnice v Slovenjgradcu, 
dne 27. decembra 1920. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 22. decembra 1920. 

Sanitetnega šefa namestnik: dr. Bleiweis s?r. 

Objava. " 
Delniška družba „Drava", lesna industrijska 

delniška družba, bo imela svoj ustanovni občni zbor 
v četrtek dne 20. j a n u a r j a 1921. ob enajstih 
v_Mariboru, Aleksandrova cesta št. 51, I. nadstropje, 
s tem-le dnevnim redom: 
a) Volitev predsednika občnemu zboru. 
b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 

končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbene po
godbe, kakor je oblastveno odobrena. 

c) Volitev treh do šestih članov upravnega sveta. 
d) Volitev treh do šestih članov nadzorništva. 
e) Sklepanje o odobritvi, da se nakupi podjetje 

„Drava", lesna trgovska in industrijska družba 
z o. z. v Mariboru. 

f) Slučajnosti. 

Glasovalno pravico imajo oni delničarji, ki naj-
kesneje do dne 11. januarja 1921. založe začasno 
potrdilo o plačilu delnic v družbeni pisarni v Ma
riboru, Aleksandrova cesta št. 51, I. nadstropje. 

V M a r i b o r u , dne 31. decembra 1920. 
Koncesionarji d.d. „Drave". 

Razglasa družbe južne železnioe. 
Št. 2213—III. ' . 9 7 

Železnica Barč-Pakrac. Državne železnice. 
Znižba vozarine za taninski les. 
V lokalni tarifi, del II., za prevoz mrličev, živih 

živali in blaga na progah družbe južne železnice in 

železnice od Barca do Pakraca in v „tarifi, dio 11., 
za prevoz robe, živih životinja i mrtvaca na pruga
ma državnih željeznica" z dne 15. avgusta 1920. k 
izvesti nastopna izprememba: 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1921. se uvr
šča v izjemno tarifo 2 ta-le nova točka: 

11. Taninski les, in sicer neizlužen les odpadkov,, 
grb, grč in vejevja, namenjen za proizvajanje tani
na, kar je v tovornem listu izrecno označiti ; pošiljke 
morajo biti naslovljene na domačo tvornico tanina 
in jih mora le-ta prevzeti. 

Vozarina se mora plačati najmanj za 10.000 kg 
za tovorni list in voz. 

V L j u b l j a n i , dne 27. decembra 1920. 

St. 6765/IH. 
T o v o r n i p r o m e t z I t a l i j o preko Lo

g a t c a . 
V tovornem prometu med Italijo na eni strani 

in med avstrijsko ìepubliko na drugi strani preko 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev kakor tudi 
med Italijo na eni strani in med češkoslovaško re* 
publiko na drugi strani- preko avstrijske republike 
in kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev se dovolju
jejo naknadne razpolage odpošiljateljeve samo: 

a) ako se izpremeni oseba prejemnikova na isti 
namembni postaji; 

b) ako pošiljka ni prekoračila meje države, v ka
teri je bilo blago predano; 

c) ako se izda naknadna razpolaga na zahtevo 
železnice (čl. 18. in 24. mednarodnega sporazuma). 

„Sicer pa ostane v veljavi razglas št. 2726— 11 
„Uradnega lista deželne vlade za Slovenijo" z dne 
1. decembra 1919., ki obravnava upostavitev želez
niškega prometa med Italijo preko Logatca, Pod-
brda in Rateč na eni strani in med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in preko nje na drugi strani. 

V L j u b l j a n i , dne 21. decembra 1920. 

Eazid društva. 102 

Na podstavi sklepa občnega zbora se je dobro
delno društvo „Bauernrunde" v Studencih pri Mari
boru razšlo. Andrej Hoter s. r., bivši predsednik-

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



2. 
Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 8. januarja 1921. Letnik Ш. 

lïalferâa Srbo¥, Hrvatov in Slov enee?. 

deželne vlade шМ' Alo verni o, 
X 

Vsebina: Iz „Službenih Kovin kraljevine 8rba, Hrvata i Slovenaca". — Uredba o naseljevanji?južnih novit ìrtón..(Dopolnitve uredbe o pridobitvi in izgubi državljanstva kralje
vine Srbo?, Hrratov ,D Slovencev •/. opcijo in prošnjo. — Uredba ministra za finance o postavljanju davčriib izvrïèvàlcev (ekse-kutorjev). Odločba, 8 katero se dovoljuje uvoz drob-
ìeg» materiala za montiranje tračnic. — Naredba poverjeništva za socialno skrbstvo, s katero se uveljavlja za nekatere občine naredba o pravici občin do posega po stanovanjih. 
— Razglasi i srednje vladu : Pojasnilo, kateri predmeti so omejo izvažati brez zavarovanja ;alute. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Razglasa poverjeništva za notranje zadeve 
• izpromerabao. т občinskih gerentstvih. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 31. decembra 1920. Razglas, s katerim se vojaskotakeni obvezanci pozivljejo v 

zglasitev. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. — N a r o č n i k o m na z n a n j e . 

!» „Službenih Kovin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

številka 289 z dne 27. decembra 1020.: 
Zapisnik o 79. redni seji začasnega narodnega 

predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 24. marca 1920. 

Številka 290 z dne 28. decembra 1920.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti presiolo-

•aslednika A l e k s a n d r a z dne 8. decembra 1920., 
s katero se dr. Boško Č o l a k - A n t i ć , izredni po
slanik in pooblaščeni minister II. razreda v Švedski, 
imeffiije za izrednega poslanika in pooblaščenega 
ministra v Romuniji.' 

Objava generalne direkcije carin, da je minister 
za finance proglasil mesto Svetislava O g o r e Ica, 
začasnega carinika III. razreda pri carinarnici v 
Ljubljani, za izpraznjeno. 

Objava uprave državnih monopolov, oddelka za 
kulturo in fermentacijo tobaka, da je v Sloveniji do
voljeno saditi tobak v krajih, kjer uspeva vinska trta, 
in sicer: a) na Kranjskem v črnomaljskem in novo
meškem okraju; b) na Štajerskem v konjiškem, celj
skem, brežiškem, ptujskem, mariborskem in ljuto
merskem okraju; c) v vsem Prekmurju. Vsak pri
delovalec pa se mora zavezati, da pridela vsaj 2000 
strokov. Drugje se sme tobak saditi samo, ako se 
izpolnijo zakoniti pogoji in ako dovoli monopolska 
uprava. — Odkupna cena tobaku: izredna vrsta 
7 dinarjev s 100% no draginjsko doklado, skupaj 
14 dinarjev za kilogram; I. vrsta 5 dinarjev s 
100%no draginjsko doklado, skupaj 10 dinarjev za 
kilogram; II. vrsta 3 dinarje s 100%no draginjsko 
doklado, skupaj 6 dinarjev za kilogram; III. vrsta 
2 dinarja s 100% no draginjsko doklado, skupaj 
4 dinarje za kilogram; IV. vrsta 1-50 dinama s 
100%no draginjsko doklado, skupaj 3 dinarje za 
kilogram. Vezani odpadki (furda) 1 dinars 100%no 
draginjsko doklado, skupaj 2 dinarja za kilogram; 
nevezani odpadki 0-50 dinarja s 100%no draginjsko 
doklado, skupaj 1 dinar za kilogram. 

Številka 291 z dne 29. decembra 1920.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 6.novembra 1920., 
e katero se Alfonz P a u l i n , šolski svetnik v p., ime
nuje za direktorja ljubljanskega univerzitetnega bo
taničnega vrta v V. činovnem razredu, drugi stopnji. 

9bJava ministrstva za trgovino in industrijo, da 
& Je v Berlinu ustanovila pooblaščena trgovska 
a g f n h - a k r a l J ' e v i n e S r b o v > Hrvatov in Slovencev. 

Objava ministrstva za pošto in brzojav, da je bil 
z odlokom ministra za poeto in brzojav z dne 30ega 
eeptembra 1920, št. 40.038, revizor poštne hranil
nice Josip KlemenČič imenovan za višjega kon
trolorja postne hranilnicev tretji stopnji VIII plačil
nega razreda pri poštnem čekovnem uradu v Ljub
ljani. . ' 

številka 292 z dne 30. decembra 1920.: 
Objava pisarne ministrstva za trgovino in indu

strijo, da se je v San Franciscu ustanovila poobla
ščena trgovska agencija kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

Zapisnik o 80. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
ш Slovencev z dne 26. marca 1920. 

številka 293 z dne 31. decembra 1920.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 28. novembra 

1920, s katero se cbr. Jakob B.orko, višji železniški s poljedelstvom ali s selškimi obrti, pa nimajo sploh 
komisar pri komisariatu ministrstva za promet v alLpimajo zadosti lastne zemlje, potem tudi oni, ki 
Ljubljani, imenuje za višjega kontrolorja I. razreda ^шј^. odslej obdelovati zemljo, katera bi se jim do-
in voditelja obračunskega odseka v oddelku za kon/^tóila kot naselnikom. 
trolo dohodkov pri ministrstvu za promet. / t^^Tu\i podaniki pa ne smejo ne kupovati ne jemati 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestofc- v^žakup nepremičnih imovin, niti. se naseljevati na 
naslednika Aleksandrazdneó.novembra 192$ 
s katero se Ivan Bračko, profesor in začasni rav\ 
natelj na državni gimnaziji v Murski Soboti, ime
nuje za ravnatelja. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da sta 
komunistična lista „Novi Život" in „Komunist", ki 
izhajata v Ameriki, v naši državi prepovedana, ker 
pišeta nepovoljno o naši kraljevini in njeni ureditvi. 

V imena Njegovega Veličanstva 

P e t p a I*« 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

ìi.\ 
A l e k s a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za agrarno reformo in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta predpisu

jemo to-le 

uredbo o naseljevanju južnih novih krajin.* 
Člen 1. 

Naseljevanje novih južnih krajin izvršuje po tej 
uredbi ministrstvo za agrarno reformo po organih, 
ki jih določi za to. 

Naseljevanje v zmislu te uredbe je oddajanje 
zemljišč po državi za obdelovanje in naseljevanje 
onim, ki se morejo po tej uredbi smatrati za nasel-
nike. 

Člen 2. 
Zemljišča, ki jih oddaja država po prejšnjem 

členu, so: N 

1.) Svobodno državno zemljišče. 
2.) Občinska in selska zemljišča in ledine, v ko

likor jih preko dejanske potrebe preostaja dotičnim 
občinam in selom za pašo in pregon njih živine. 
. 3.) Pusta zemljišča in zemljišča, ki so jih lastniki 
trajno opustili. Ako je tako zemljišče oddano v za
kup, sme ministrstvo za. agrarno reformo sporaz
umno z ministrstvom za -kmetijstvo in vode zakup 
razveljaviti. 

4.) Zemljišča, ki se smejo po predhodnih odred
bah za pripravo agrarne reforme in uredbe o delni 
ekspropriaciji zemljišč z dne 12. februarja 1920.** 
izločiti iz zasebne svojine. 

Člen 3. 
Zemljišča za naseljevanje oddajajo sreske ko

misije po členih 10. in П. te uredbe. 

Člen 4. 
Pravico do naseljevanja imajo vsi državljani 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se bavijo 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 232, izdanih dne 
20. oktobra 1920. 

*• Uradni list ped št. 135 iz leta 1920. 

\jjj.h, dokler ne dobe za to dovolila od ministrstva za 
agrarno reformo in ministrstva zâ  notranje zadeve. 

^ Člen 5. 
Za naselitev dobi vsaka rodbina najmanj 5 hekt

arov zemlje; samo izjemoma, če šteje rodbina le dva 
člana in je glavar star nad 50 let, sme ta rodbina 
dobiti samo 4 hektare. 

Za izjeme od pravila v odstavku 1. tega člena se 
smatrajo naselitve v okolici mestnih in gospodarskih 
središč, kjer se sme eni rodbini dati manj nego usta
novljeni minimum, toda ne manj nego 2 hektara. 

Rodbinskim zadrugam se dodeljujejo zemljišča 
tako-le: Starejšina zadruge dobiva 5 hektarov, vsak 
oženjeni zadrugar po 4 hektare, neoženjeni zadru-
garji med 16. in 21. letom po 2 hektara, neoženjeni, 
stari nad 21 let, pa po 3 hektare. Če je starejšina-
ali zadrugar star nad 50 let, se mu smeta rudi dati 
samo po 2 hektara. 

Pristojni organ ministrstva za agrarno reformo 
sme z ozirom na kakovost zemlje in na rodbinske 
razmere naselnikov omenjeni površini dodati še do 
5 hektarov zemlje, če dobi za to pritrdilo ministrstva 
za agiamo reformo. 

Rodbini, 'kf pripelje in prinese s seboj neizogibno 
potrebni inventar za obdelovanje zemlje, se mora 
dati zemlje še do 3 hektarov. 

Člen 6. 
Za ustanavljanje vzornih kmetij in kmetijskih šol 

sme minister za agrarno reformo sporazumno z mi
nistrom za kmetjstvo in vode dovoliti do 50 hekt
arov zemljišča. 

Člen 7. 
Glavni organ ministrstva za agrarno reformo za 

južne nove krajine sme s poprejšnjim pritrdilom mi
nistrstva po izvršeni naselitvi naselniku na njegovo 
zahtevo dodeliti zemljišča, nesposobnega za kakr
šnokoli kulturo, takozvanih „gozdnih tal", še do 
dveh hektarov (po velikosti površine, dane mu za 
naselitev) ob pogoju, da v enem letu od dne, ko mu 
je zemljišče dodeljeno, zemljišče pogozdi, s pravi
cami in dolžnostmi, določenimi z zakonom o gozdih. 

Če naselnik v omenjenem roku ne pogozdi zem
ljišča, se mu odvzame. 

Člen 8. 
Za pravilno izvajanje naseljevanja in za pod

piranje naselnikov se pri ministrstvu za agrarno re
formo ustanavlja „posvetovalni odbor za naselje
vanje". 

Člani tega odbora so: 1.) šef odseka za naselje
vanje, repatriiranje in kolonizacijo ministrstva za 
agrarno reformo; 2.) odposlanci: ministrstva za 
kmetijstvo in vode; 3.) ministrstva za notranje za
deve; 4.) ministrstva za socialno politiko in inva
lide; 5.) ministrstva za narodno zdravje; 6.) mini
strstva za promet; 7-) ministrstva za gozde in rud
nike in 8.) potrebno število drugih oseb, H jih ime
nuje minister za agrarno reformo. 

Člen 9. 
Naloga posvetovalnemu odboru je: 1.) da od

daja strokovna mnenja ministrstvu za agrarno re-

• ;&&!'š£žibiš \-М&ШШ i:M-& ijäT.Ä&S 



2. 22 Letnik HI. 
formo, če jih to zahteva; 2.) da vpliva na to, da do
tična ministrstva dajo ministrstvu za agrarno re
formo na razpolago sredstva in podporo za izvrše
vanje in pospeševanje naseljevanja po tej uredbi; da 
podaja ministru za agrarno reformo predloge glede 
naseljevanja. 

Člen 10. 

Sreske komisije za naseljevanje obmejujejo na te
renu komplekse za naseljevanje. Komisijo tvorijo: 
1.) oseba, ki jo za to določi ministrstvo za agrarno 
reformo, oziroma njegov glavni organ za krajine, 
omenjene v členu 1.; 2.)policijski uradnik dotičnega 
kraja, ki ga določi sreski načelnik; 3.) predsednik, 
oziroma kmet, dotične občine, ki mora dajati komi
siji vsa obvestila o krajevnih razmerah in zemlji-
škoposestnih odnošajih; 4.) ekonom aH gozdar; 5.) 
zemljemerec, ki je v službi ministrstva za agrarno 
reformo ali sicer v državni službi ; 6.) zdravnik. 

Oseba pod 1.) je predsednik komisije. Ob ena
kosti glasov odloča njegov glas. 

Komisije morajo po dovršenem delu objaviti svoj 
situacijski načrt v dotični občinski pisarni ter ga 
interesentom razgrniti na vpogled za petnajst dni. 

Člen 11. 

Če se ob obmejevanju kompleksov za naseljevanje 
pokaže potreba, da se zasebno zemljišče, ki je obse
ženo v obmejenem kompleksu, vzame za naselitev, 
se sme vzeti samo na podstavi sklepa komisije za 
naseljevanje. Za vzeto zemljišče pa se mora lastniku 
dati v zameno zemljišče ustrezne vrednosti. Komi
sija sklepa tudi o tem, katero zemljišče se daj last
niku; ta pa ima pravico pritožbe po členu 12. 

Člen 12. 

Zoper delo komisije za obmejevanje naselnih 
kompleksov se smejo prizadete osebe pritožiti pri 
glavnem organu ministrstva za agrarno reformo za 
južne krajine v petnajstih dneh od dne, ko se jim 
priobči, da se zemljišče jemlje za naselitev. 

Zoper odločbo omenjenega organa se smejo pri
zadete osebe pritožiti pri ministru za agrarno re
formo v petnajstih dneh od dne, ko prejmejo odlok. 

Člen 13. 
, Kdor se hoče naseliti po tej uredbi, mora mini

strstvu za agrarno reformo po najbližjem organu 
ministrstva predložiti prošnjo, ki obsezaj: 1.) ime 
starejšine in vseh rodbinskih članov, spol, leta sta
rosti, zakonsko stanje in poklic vsakega posebe; 2.) 
koliko površino zemlje je do sedaj imela ta rodbina; 
3.) kakšno in koliko vredno drago premično in ne
premično imovino ima ta1 rodbina; 4.) vrednost ne
premične imovine, komu jo zapušča, ob kakšnih po
gojih in zakaj; 5.) potrdilo, da poslednjih pet let 
ni prodal svoje zemlje, ako pa jo je prodal, izjavo, 
zakaj jo je prodal in kaj je storil z denarjem: 6.) 
podatke o tem, ali prižene koliko živine in kakšno, 
prinese koliko in kakšnih kmetijskih priprav in kme
tijskega orodja, semena za sejanje in žita za hrano; 
7.) če ne prinese predmetov pod 6.), podatke o tem, 
ali jih more sam nabaviti ob svojih sredstvih ali pa 
zahteva, da se mu nabavijo in dado z zemljo vred, 
in kako jih misli v tem primeru odplačati; 8.) izjavo, 
da vstopi v članstvo združb, ki so določene v členu 
22. te uredbe. Prošnjo in priloge mora poveriti pri
stojno občinsko oblastvo, ki mora obenem prosilcu 
izdati tudi potrdilo o imovinskem stanju in o ve
denju prosilčevem. Za one, ki so izvun meja kralje
vine, izvršuje ta posel najbližji konzulat ali naj
bližje poslaništvo ali pa za to posebe določen organ. 

Omenjena oblastva in navedeni organi morajo 
hitro poverjati in potrjati predložene prošnje ter iz
dajati potrdila, vse to pa na zahtevo prizadetih oseb 
sestavljati brezplačno. 

Člen 14. 

Ministrstvo za agrarno reformo odloči načelno o 
vsaki vloženi prošnji ter pošlje odločbo svojim or
ganom, da jo izvrše po kolonizacijskem načrtu. Do
tični organ odloči, koliko zemlje in kje naj se do
deli naselniku. 

Člen 15. 

Zemljo dodeljuje naselnikom za vsak primer po
sebe na podstavi odločbe po členu 14. in na pod
stavi situacijskega in kolonizacijskega načrta glavni 
organ ministrstva za agrarno reformo za one krajine 
ter v ta namen določi svojega strokovnega organa. 

Glavni organ izda naselniku listino o tem, katero 
zemljišče mu je kot naselniku dodeljeno v uživanje. 

Člen 16. 

Naselniki imajo pravico pritožbe na ministra za 
agrarno reformo zoper dodelitev zemlje za naselje
vanje po členu 15. v petnajstih dneh potem, ko se 
jim vroči listina. 

Pritožbe se vročajo glavnemu organu ministrstva 
za agrarno reformo za južne nove krajine, ta pa i in 
s svojim poročilom vred oddaja ministru v končno 
odločbo. 

Člen 17. 

Prošnje, potrdila in vse priloge, ki se tičejo na
seljevanja, so proste vsake pristojbine. 

Člen 18. 

Ako se naselnik ne naseli na njemu dodeljenem 
zemljišču v šestih mesecih potem, ko se mu je vročila 
listina po členu 15., oziroma, če se je pritožil, od 
dne, ko se mu je vročil odlok po členu 16., izgubi 
pravico do naselitve. 

Ob izjemnih prilikah sme minister za agrarno 
reformo podaljšati ta rok na posebno prošnjo nasel-
nikovo in iz posebno važnih razlogov, toda ne dalje 
nego za leto dni. 

Za naselnike, ki žive v inozemstvu, velja rok ene
ga leta. 

Člen 1У. 

Naselniki imajo ob naseljevanju te-le pravice: 
1.) do brezplačnega prevoza vseh rodbinskih članov, 
živine in stvari po vseh državnih železnicah, pa tudi 
po ladjah v kraljevini, in sicer od dosedanjega biva
lišča, oziroma od meje kraljevine do naselišča; 2.) do 
brezplačnega lesa iz državnih ali občinskih gozdov 
za postavljanje stanovanskih zgradb in staj za ži
vino kakor tudi za izdelovanje kmetijskih naprav in 
kmetijskega orodja; 3.) do paše po selskih in občin
skih ledinah kakor tudi do služnosti v občinskih in 
državnih gozdih in do drugih služnosti, ki gredo 
staroselcem dotičnega naselišča; 4.) do prostega 
uvoza (brez carine) živine, poljedelskih strojev, 
priprav in orodja, pohištva, semena, žita za 
hrano in drugih potrebščin za delo in življenje, ob 
doseljevanju iz inozemstva. Uvozno ekspedicijo vseh 
teh predmetov izvršujejo carinarnice uradoma po 
malem beležniku, ne dà bi čakale na izvrsnost 
svoje odločbe o zavarovanju carin, če se naselniki 
izkažejo z odlokom ministrstva za agrarno reformo 
ali z listino o naseljevanju po členu 15. 

Člen 20. 

Naselniki so prosti vseh državnih davkov in 
okrožnih, sreskih in občinskih doklad za tri leta. 

Člen 21. 
Minister za agrarno reformo sme ugodnosti iz 

členov 19. in 20. deloma ali v celoti podeliti tudi 
onim osebam, podanikom kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, ki' pravoredno kupijo v južnih novih 
krajinah zemljo, da se naselijo na njej. Zoper odloč
bo ministra za agrarno reformo o teh zahtevkih ni 
pritožbe. 

S pravilnikom o naseljevanju se še urede obvez
nosti teh oseb za njim podeljene ugodnosti. 

Člen 22. 
Za zalaganje in sploh za kulturno pospeševanje 

naselnikov je treba osnovati posebne združbe nasel-
nikov po zakonu o poljedelskih in obrtnih zadrugah, 
in sicer po predpisih in pravilih, ki jih poprej odobri 
minister za agrarno reformo. To minfstrstvo je tudi 
pristojno za odobravanje vseh poznejših izprememb 
in dopolnitev teh pravil. 

Te združbe bodo pod nadzorstvom ministrstva 
za agrarno reformo, ki jih bo podpiralo ne samo z 
nasveti in z intervencijo,.-4iego po možnosti tudi z 
denarnimi sredstvi. 

Člen 23. 
Dokler naselniki ne postanejo lastniki odstopljene 

zemlje, je ne smejo odsvojiti. Zadolžiti jo smejo samo 
pri združbah, določenih v členu 22, 

Člen 24. 
Naselniki morajo redno obdelovati njim odstop

ljena zemljišča, zidati hiše in vršiti odplačila po pre
vzetih obveznostih ter redno plačevati davščine, kc 
bodó za to zavezani po tej uredbi. Dobljeno zem
ljišče se ne sme dajati v zakup. Izjema je dopustna 
samo pri invalidih in pri rodbinah, ostalih brez de
lovne moči. 

Člen 25. 

Odstopljeno zemljišče se odvzame naselnikom v 
celoti ali deloma: 1.) ako ne izpolni obveznosti po 

prejšnjem členu; 2.) ako se ugotovi, da je prosilec 
iz hudobnega namena predložil neresnična ali po
narejena potrdila in istotake podatke po členu 13.; 
3.)ako se ugotovi, da je bil naselnik v zvezi z od
padniki od oblastva ali z osebami, ki delujejo zoper 
državni red, ali da je podpiral take osebe; 4.) ako 
naselnik ne vstopi v članstvo združb, določenih v 
členu 22., ali če izstopi iz članstva, preden poteče 
rok, določen v členu 26. 

Da je naselniku zemljišče odvzeti, o tem odloči 
glavni organ ministrstva za agrarno reformo za 
južne nove krajine. Naselnik se sme zoper njegovo 
odločbo pritožiti pri ministru za agrarno reformo v 
petnajstih dneh po prejemu odloka. 

Člen 26. 

• Naselniki postanejo lastniki njim odstopljenega 
zemljišča čez deset let od dne, ko so se naselili 
(člena 15. in 16.); če izpolnijo pogoje te uredbe, jim 
ministrstvo za agrarno reformo izda listine o tem. 

Če naselnik umre, podedujejo njegovi zakoniti 
dediči njegove xpridobljene pravice kakor tudi nje
gove obveznosti po tej uredbi. 

Člen 27. 

Če bi po izvršeni naselitvi bivši lastnik dodelje
nega zemljišča iz kakršnegakoli zakonitega vzroka 
.mogel uveljavljati pravico do naseljenega zemljišča, 
se to ne more odvzeti naselniku. Takemu bivšemu 
lastniku se da odškodnina v zemlji na drugem kraju 
v ustrezni vrednosti ali pa v denarju, kakor je t* 
pač v državnem interesu. 

Člen 28. 

Spore po prejšnjem členu rešuje glavni orga« 
ministrstva za agrarno reformo za južne nove kra
jine. 

Interesenti' se smejo pritožiti zoper odločbo glav
nega organa pri ministrstvu za agrarno reformo v 
petnajstih dneh, in sicer od dne, ko prejmejo odlok. 

Člen 29. 

Vsi stroški za naseljevanje po tej uredbi se pišejo 
med izdatke proračuna ministrstva za agrarno re
formo. 

Č l e n 3 0 . •;". • • • • • - . . . 

Ta uredba ima, ko jo kralj podpiše, moč in ve
ljavo zakona ter stopi v veljavo čez trideset dni po 
razglasitvi v „Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca"; mora pa se naknadno predlo
žiti narodnemu predstavništvu v odobritev. 

Izvrševanje te uredbe se poverja ministru ZA 
agrarno reformo, ki predpiše natančnejša določila • 
tem s pravilnikom. 

Oblastvom se naroča, naj postopajo po «jej, 
vsem in vsakomur pa, naj se ji pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 24.septembra 1920.; 
št. 15.694/20. 

Aleksander s. r. 
Minister za agrarno reformo : 

dr. H. Krizman s. r. 

4. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I - , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, HrvatoV in Slovencev, 

Mi ' 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za notranje zadeve i» 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta predpisu

jemo 

Dopolnitve uredbe o pridobitvi in izgubi 
državljanstva kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z opcijo in prošnjo z dne 

25. novembra 1920. 
(objavljene v 271. številki „Službenih Novin kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca" z dne 6. decembra 

1920.).* 

V prvi alineji § 12. omenjene uredbe določeni 
šestmesečni rok za opcijo Srbov, Hrvatov in Sloven-

* Te dopolnitve so razglašene v „Službenih No
vinah kraljevine Srba, Hnfata i Slovenaca" št. 290, 
izdanih dne 28. decembra 1920. — Prvotno uredbo 
glej v Uradnem listu pod št. 471 iz leta 1920. 

Љг. 
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cev, ki imajo domovinsko pravico na ozemlju avstrij
ske polovice bivše avstro-ogrske monarhije, katero ni 
pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, se 
podaljšuje. 

Ta rok i z teče : 
za tiste, ki imajo svoje stalno bivališče v Evropi, 

dne 15. marca 1921.; 
za tiste, ki imajo svoje stalno bivališče izvun 

Evrope, dne 15. julija 1921. 
Druga in tretja alineja § 12. omenjene uredbe 

ostaneta neizpremenjeni. 
Naš minister za notranje zadeve naj izvrši ta 

ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 23. decembra 1920. 

Aleksander s. r. 
Minister za notranje zadeve: 

M. Draskovic s. r. 

skega sveta o povračilu stroškov državnim usluž
bencem ob službenem potovanju. 

Člen 4. 
•<;xn.i 

Naredbe osrednje vlade. 

uredba ministra za finance 
o postavljanja davčnih izvrševalcev 

(eksekutorjev). 
Po pooblastilu, ki mi ga daje člen 41. začasnega 

finančnega zakona za leto 1920./1921., odrejam 
tako-le : 

Člen 1. 
Po vseh pokrajinah kraljevine, razen v Srbiji in 

Črni gori, se postavljajo davčni izvrševalci (ekse-
kutorji). Njih dolžnost je, da o'pravljajo izvršilni 
postopek pri pobiranju javnih davščin vseh vrst. 

Davčni izvrševalci spadajo v kategorijo državnih 
poduradnikov. 

Davčni izvrševalci opravljajo svojo službo po 
veljavnih zakonih; v službi in izvun službe se mo
rajo vesti dostojno in pošteno. 

Člen 2. 
Davčne izvrševalce postavlja delegat ministrstva 

za finance na podstavi razpisov v uradnih listih. 
Pogoji za sprejem v eksekutorsko službo so: 
1.) da je prosilec državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
2.) da ni mlajši nego 24 in ne starejši nego 

35 let; 
3.) da je telesno zdrav in sposoben za ekseku

torsko službo; 
4.) da je politično in moralno neomadeževan ; 
5.) da je dovršil štiri razrede osnovne šole; 
6.) da je uredil vojaško obveznost. 
Pri postavljanju davčnih izvrševalcev se vpošte-

vajo zlasti dosluženi podčastniki vojske in momar-
nice, vojni invalidi, bivši orožniki, državni policijski, 
in finančni stražniki, ki imajo neoporečno službo
vanje. 

Minister za finance sme za vsak primer posebe 
sprejemati za davčne izvrševalce tudi one, ki so 
prekoračili 35. leto življenja. 

število stalnih davčnih izvrševalcev je omejeno. 
Določi se vsako leto v proračunu državnih razhod-
kov po številu in obsegu poslov v davčnih uradih. 

Člen 3. 
Davčni izvrševalci se postavljajo po potrebi in 

za določen davčni okraj. 
„ ysa!^ davčni izvrševalec,mora stanovati na sede
žu davčnega urada ali v njegovi neposrednji bližini. 

Od tega pravila se sme odstopiti samo, če je 
okohs davčnega urada obširen in neugodno formi
ran proti središču, kjer je sedež uradu. V tem pri
meru določi delegat ministrstva za finance, kje naj 
stanuje postavljeni izvrševalec in kdaj in kako naj 
vroča poročila o izvršeni službi. 

Kjer ni večje potrebe, da bi se postavljali stalni 
davčni izvrševalci, dodeli delegat ministra za finan
ce, dokler je treba, izvrševalca od sosednjega urada • 
sme se pa odrediti, da se za opravljanje izvršilne 
službe uporablja sluga davčnega urada, ki mu gre 
v tem primeru pravica do dnevnice in do drugih 
stroškov, v kolikor mu pripadajo po uredbi ministr-

Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
òrba, Hrvata i Slovenaca" št. 276, izdanih dne 
11. decembra 1920. 

V službenem oziru je davčni izvrševalec nepo
sredno podrejen načelniku (predstojniku) davčnega 
urada. 

Člen 5. 
Ko nastopi službo, mora davčni izvrševalec pri

seči, kakor je predpisano; nato dobi uradno štam-
piljo, pečatni vosek in izkaznico (legitimacijo), ki mu 
jo izdado davčna oblastva prve stopnje v Sloveniji in 
Dalmaciji, oziroma finančne direkcije (finančna rav
nateljstva) v ostalih pokrajinah. Uradno štampiljo 
in izkaznico mora davčni izvrševalec vrniti davčne
mu uradu, če opusti službo ali če je upokojen. Urad
na štampilja je okrogle oblike z državnim grbom in 
besedilom: „Davčni izvrševalec" in z zaporedno šte
vilko; vsaka štampilja je namreč opremljena s svojo 
številko, da se ve, kateri eksekutor jo ima. 

Člen 6. 
Davčni izvrševalec mora, opravljaje službo, no

siti službeno čepico, da ga lahko vsakdo spozna za 
uslužbenca, in izkaznico, da se lahko z njo legiti
mira za davčnega izvrševalca. S tem se ne poseza 
v veljavne predpise, po katerih morajo pomožni iz
vrševalci nositi posebne znake. 

Člen 7. 
Poleg redne "izvrševalne službe se sme davčnemu 

izvrševalcu poveriti, da spotoma pobira tudi male 
javne davščine in globe do največ 100— kron pri 
enem in istem dolžniku. Za vsako plačilo mora iz
vrševalec izdati priznanico (potrdilo) po obrazcu, 
ki se še določi z naredbo. — Obliko priznanice, ki 
služi za polnoveljavno dokazilo vplačila, kakor tudi 
pravico izvrševalčevo, da jih izdaja, morajo izvršil
na oblastva na udomačeni način občasno razglasiti 
ter natisniti na tiskovini sami. 

Pobrane davščine in globe mora izvrševalec iz
ročiti davčnemu ali najbližjemu poštnemu uradu 
najkesneje v 24 urah in obenem predložiti davčne
mu uradu nominalno listo plačnikov in plačanih 
davščin. 

Člen 8. 
Pri vsaki rubežni in eksekutivnj prodaji mora 

davčni izvrševalec sestaviti zapisnik, ki ga podpi
šejo on, navzočni cenilci in davčni dolžnik. Ako 
davčni dolžnik ni navzočen, podpiše zapisnik oni. 
ki je za to pooblaščen po veljavnih predpisih. 

Davčni izvrševalec vodi dnevnik, v katerega za
pisuje sumarično za vsak dan opravljene izvršilne 
posle in obhojene kraje. Na podstavi dnevnika se 
priznavajo izvrševalcu potne dnevnice. 

sevalcev po tej uredbi; ako se izjavijo v tem zmislu 
in ako ni zoper to posebnih zaprek. 

Ostali stalno nameščeni sluge, ki so do sedaj 
opravljali službo davčnih izvrševalcev, se smejo spre
jeti samo na prošnjo v zmislu člena 2. te uredbe. 

Člen 13. 
Dosedanjim stalnim davčnim izvrševalcem v Slo

veniji, Bosni in Hercegovini in ostalim slugam v 
Dalmaciji, ki se sprejmejo v službo po tej uredbi, se 
šteje za določanje plače in pokojnine ves čas, ki so 
ga do sedaj prebili v državni službi, ako je bil ne
prekinjen; ako pa je bil prekinjen, jim je všteti 
samo zadnji neprekinjeni del tega časa. 

Člen 14. 
Vsak na novo postavljeni davčni izvrševalec mo

ra najkesneje koncem prvega službenega leta opra
viti ustni izpit, ki obseza izvršilne predpise pri po
biranju javnih davščin, glavne pojme o javnih dav
ščinah in orientacijo v glavnih davčnih knjigah, re
gistrih in izpiskih zaostankov. 

Izpitne komisije poslujejo na sedežu davčnega 
oblastva prve stopnje v Sloveniji in Dalmaciji, ozi
roma finančne direkcije v ostalih pokrajinah; po
stavlja pa jih minister za finance vsaki dve leti. 

Komisijo tvorijo predsednik in dva člana. Pred
sedniku in obema članoma se postavljajo namestniki. 
Člani komisije se postavljajo izmed davčnih urad
nikov na sedežu komisije. 

Če sedež izpitne komisije ni v kraju, kjer stanuje 
davčni izvrševalec, se mu povrnejo potni stroški in 
dnevnice za največ tri dni po uredbi za podurad-
nike. 

Člen 15. 
Ako davčni izvrševalec ne opravi ponavljalnega 

izpita uspešno tudi ne tekom drugega leta, se od
pusti iz službe brez kakršnekoli odškodnine. 

Tega izpita so oproščeni oni, ki se sprejmejo v 
zmislu člena 12. 

Do nove ureditve dobivajo davčni izvrševalci 
stalne prejemke po tem-le obrazcu: 

Člen 9. 
Stalni davčni izvrševalci se smejo uporabljati 

tudi za to, da nadzirajo poslovanje pomožnih davč
nih izvrševalcev, zlasti ob večji davčni kampanji. 

Člen 10. 
Poleg zunanje službe opravljajo stalni davčni 

izvrševalci še notranjo službo v davčnem uradu po 
odredbah načelnika (predstojnika) davčnega urada. 

Nikakor se ne smejo davčni izvrševalci uporab
ljati za kontiranje, vodstvo registrov in ostalih knjig 
in dnevnikov, ki služijo za podstavo njih zunanjemu 
poslovanju. 

Člen 11. 
Služba davčnega izvrševalca je prvi dve leti 

začasna in v tem času se sme službeno razmerje ob 
službenem prekršku razrešiti brez odpovedi in brez 
disciplinarnega postopanja. 

Člen 12. 
Dosedanji davčni izvrševalci v Sloveniji, Bosni 

in Hercegovini, ki imajo nad deset let neprekinjene 
službe, se uvrščajo v kategorijo davčnih izvrševalcev 
po tej uredbi brez posebne prošnje, vendar pa v 
Bosni in Hercegovini, v kolikor je določenih praznih 
mest, ako ni zoper to drugih posebnih zaprek. 

Vsi drugi dosedanji davčni izvrševalci v Slo
veniji, Bosni in Hercegovini smejo biti po členu 2. 
te uredbe na prošnjo sprejeti vnovič v službo pred-
stveno mimo drugih kompetentov, če je kaj izpraz
njenih mest. 

V Dalmaciji naj se stalno nameščeni sluge, ki 
so do sedaj opravljali nad deset let dolžnost davč
nih iavrževalcev, uvretu v kategorijo davčnih izvr 

Letni prejemki za 
čap službovanja 

1 

do 2 let 
od 2 do 4 let 
od 4 do 7 let 
od 7 do 10 let 
od 10 do 13 let 
od 13 do 16 let 
od 16 do 20 let 
od 20 do 24 let 

nad 24 let 

Plača 
T kronah 

1.100' — 
1.220' — 
1.340 • — 
1.460' — 
1.580' — 
1.680' — 
1.780' — 
1.880' — 
1.980 • — 

Stanarina v krajih: | 

manj neg * 
10 000 

10.000 1 
ali več 

prebivalci prebiral« 
v kronah 

300 •— 
300' — 
300 • — 
300 •— 
300 •— 
300 •— 
300 •— 
300 • — 
300 • — 

360- — 
360- — 
360' — 
360' — 
360 • — 
360' — 
360' — 
360' — 
360- — 

Davčni izvrševalci prejemajo poleg plače in sta
narine tudi draginjske doklade, ki so določene za 
državne poduradnike z uredbo ministrskega sveta, 
objavljeno po ministrstvu za finance dne 29. septem
bra 1920., št. 130.000/GDDR.» 

Za službene čepice dobivajo davčni izvrševalci 
letni pavšal, ki ga določi vsako leto ministrstvo za 
finance. 

Člen 16. 
Če davčni izvrševalec po potni osnovi opravlja 

službo v kraju, ki je najmanj tri kilometre daleč od 
njegovega službenega kraja, ter se mora v službi 
na potovanju muditi najmanj osem ur izvun služ
benega kraja, dbbiva dnevnico 30— kron; ako se 
v službenem poslu bavi manj nego osem ur, a več 
nego štiri ure, mu gre dnevnica 15—kron ; naposled, 
ako je opravljal svojo službo izvun svojega okraja, 
mu gredo dnevnice po uredbi za poduradnike. 

Določila uredbe o povračilu stroškov se ne sme
jo uporabljati na opravljanje redne službe davčnih 
izvrševalcev v njih okraju. 

Od tega pravila so izvzeta samo ona potovanja, 
ki jih davčni izvrševalec opravlja izvun potne osnove 
po ekspresnem naročilu, izdanem iz bistvenih urad
nih razlogov. 

Pisarniške potrebščine dobiva davčni izvrševalec 
v naturi. 

Člen 17. 
Glede pokojnine stalnih davčnih izvrševalcev, 

njih vdov in otrok veljajo določila, ki so danes v 
veljavi v posameznih pokrajinah kraljevine za 
ustrezno kategorijo državnih nameščencev. 

Uradni lisi pod i t 383 iz leta 1920. 
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Istotako veljajo glede dopustov, bolezni in disci
plinarnega postopanja za davčne izvrševalce pred
pisi, ki veljajo v posameznih pokrajinah za ustrez
no kategorijo državnih nameščencev. 

Člen 18. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v „Služ

benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". 
V B e o g r a d u , dne 23.novembra 1920.; 

».14.335« 1920. M i n i s t e r z a finance: 
K. Stojanović s. r. 

6 . 
Odločba, 

s katero se dovoljuje uvoz drobnega materiala 
za montiranje tračnic* 

Gospodarsko-finančni komitet ministrov je odre
dil z odločbo C br. 73.689 z dne 10. decembra 1920., 
da se dovoljuje uvoz brez plačila carine: spojk, vi
jačnih klinov in podložk in podobnega drobnega ma
teriala za montiranje tračnic (šin), če jih uvažajo 
industrija; drugače se ta material zacarinja po mini
malnih postavkah skladno s točko IV. 2) razpisa 
C br. 61.602.** 

S tem se dopolnjuje točka III. 2. razpisa C broj 
61.602 z dne 23. septembra 1920.; ta odločba gospo
darsko - finančnega komiteta ministrov pa stopi y 
veljavo z dnem, ko se razglasi v „Službenih Novi
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 16. decembra 1920.; C br. 70.502. 

sveže sadje, lovorovo zrnje in listje, povrtno 
semenje, lukovo seme, čebulček, pleve; krmska 
pesa, volčji bob, kokolj, izlušeni zrezki sladkorne 
pese, otrobi, zmleti storži, zmleto tršje, zmlete ko
stanjeve lupine, hmelj in moka iz hmelja, koren či-
povine, sirkova slama, panji in roji, sveže ribe, 
raki in školjke, koža za strojenje, Šiške in ruj, trsje 
in ločje, žir in divji kostanj, odpadki lesa pri iz
delovanju ekstrakta za strojenje, škrob in gume iz 
škroba, vino in mošt, mineralne vode, preostanki pri 
izdelovanju mastnih olj, mehki in trdi sir, sadni 
šoki, slatka in kompoti, rastlinske in sadne kon-
serve v hermetično zaprtih posodah, hlor in hlorovo 
apno, kalijev acetat, kalijev karbid, ekstrakti za stro
jenje, ilovica, glina, kremen, različni pesek, kamen 
vsake vrste, lomljen in neotesan, olje iz brinja in iz 
rožmarina, sortirane cunje, razen volnenih, dnâ  za 
sita iz konjske dlake in lesa, preproge, moški in žen
ski klobuki brez razlike, izdelki iz trdega kavčuka, 
košarski in pletarski izdelki, metle iz sirka, ščetar-
ski izdelki, sita in rešeta, volna in moka iz lesa, 
zobotrebci, palice iz lesa, izdelki iz galanita, iz kosti 
in iz roženine, celuloza, kamenorezni izdelki, mlin
ski kameni, kamenje za glajenje, brusi, strešna in 
zidarska opeka, navadno lončarsko blago, glasbeni 
instrumenti, keramični izdelki brez razlike. 

Za izvoz teh predmetov carinarnice ne zahtevajo 
od izvoznikov potrdil o oprostitvi valute, nego same 
na podstvavi te odločbe pripuščajo njih izvoz v ino
zemstvo. 

V B e o g r a d u , dne 23.novembra 1930.; 
I br. 24.216. M i n i 8 t e r z a f i n a n c e : 

K. Stojanović s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
7. 

Nsredbapoverjeništvazasccialno skrbstvo. 
Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo 

o pravici občin do posega po stanovanjih z dne 
17. januarja 1919., št. 295 Ur.l., se uveljavlja za 
občine: Grlince (Prekmurje), Zminec pri škof j i Loki 
in Št. Ilj pod Turjakom. 

V L j u b l j a n i , dne 23. decembra 1920. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo, kateri predmeti se smelo izva

žati brez zavarovanja valute/** 
Z uredbo o regulaciji prometa z devizami in va

lutami je znatno olajšan in razbremenjen izvoz na
ših produktov v inozemstvo in so odpravljene mnoge 
zapreke, ki so ovirale našo izvozno trgovino. Vendar 
pa izvoz nekaterih predmetov otežkočajo pogoji glede 
zavarovanja tuje valute iz več razlogov, kakršni so: 
slaba prodaja, nezadostni potrošek v državi, hitro 
pokvarjanje in nujno izvrševanje poslov. Iz teh raz
logov je gospodarsko-finančni komitet sklenil, da se 
dovoli izvoz določenih predmetov brez zavarovanja 
valute. 

Da se zapreči nepravilno tolmačenje odločbe go-
spodarsko-finančnega komiteta I br. 20.638 z dne 
7. avgusta in I br. 21.529 z dne 3. septembra 1920.| 
in da se bo imenoma vedelo, kaj je svobodno za iz
voz brez zavarovanja valute, po jasn ju jem, 

da se smejo v inozemstvo izvažati brez zavaro
vanja valute ti-le predmeti: ajda, pira, pšeno, 
oluščene, in moka iz njih; zelena povrtnina 
suha in zmleta paprika, sveže in suhe kumare, 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Razglasa poverjenlŽtva sa notranje zadeve 

o izpremembah v občinskih gerentstvih. 
Št. 19.091. 

Za občinskega gerenta v Vrtičah, okraj maribor
ski, je imenovan bivši župan istotam Fran 2unko, 
ki so mu dodeljeni za prisednike bivši občinski od
borniki Mihael Ci lenšek (obenem za gerentovega 
namestnika), Fran Rath, Fran Kaiser , Ivan 
Lorber, Vinko Lo r ber in Bogumir P ožgan. 
Št. 19.265. 

Josip š k a f a r je odvezan občinskih gerentskih 
poslov v Beltincih v Prekmurju; na njegovo mesto je 
imenovan Štefan B a l a ž i č , posestnik v Beltincih 
št. 103. 

V L j u b l j a n i , dne 26. decembra 1920. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremcnšek s. r. 

Št. 5387/vet. 

izkaz e stanju živalskih kaznih bolezni 
v Sloveniji z dne 31. decembra 1920. 

Opazka; Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z leieiitni, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brezice: Sevnica 1:3. Ljubljana okolica: Borov
nica 1:3, Brezovica 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Tanca gora 1:3. 

Novinah kraljevine 
285, izdanih dne 

* Razglašena v „Službenih 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 
22. decembra 1920. 

** Uradni list pod št. 367 iz 
*** Razglašeno v „Službenih 

Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 
14. decembra 1920. 

j Uradni list pod št 358 iz leta, 1920 

leta 1920. 
Novinah kraljevine 
278, izdanih dne 

O a r j e kon j . 
Celje: Žalec 1:1. Kočevje: Mala gora 1:1, Struge 

1:1. Litija: Kolovrat 1:1, Šmartno 1:1. Ljubljana 
okolica: Jezica 1:1. Maribor: Dogoše 1:1, Hošnica 
1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 
2:2, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1, Vrtiče 
1:1. Ptuj: Bratonečice 1:1, Šikola 1:1. Maribor 
mesto 2. 

O ar j e ovac, 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno-1:1, 

Lu& 3:12, Solcava 2:8. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Kočevje: Ribnica 1:1. Litija: Krka 1:1, Št. Vid 

1:1. Ptuj: Zavrče 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Bizeljsko 1:2, št. Peter pri Sv. gori 

1:1, Videm 1:2, Zakot 1:1. Črnomelj: Božjakovo 
1:1, Butoraj 1:1, Ceplje 1:1, Loka 1:2, Metlika 
1:1, Podzemelj 1:1, Semič 1:1, Stari trg 1:2. 
Konjice: Zreče 1:1. Krško: Cerklje 2:2. Litija: 
Krka 1:2. Ljubljana okolica: Vič 1:1. Ljutomer: 
Cven 1:2, Okoslavci 1:1, Veržej 1:1. Maribor: Ga-
bernik 1:1, Jarenina 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Kar-
čevina 1:2, Maina 1:5, Pekre 1:7, Pivola 1:1, 
Ranče 1:2, Senarska 1:2, Spodnji Šentjakobski dol 
1:4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Juri ob Pesnici 
2:2, Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1. Novo 
mesto: Prečna 2:3, Šmihel-Stopiče 3:4, Toplice 1:3. 
Ptuj: Slatina okolica 1:1, Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota, 
Dolnja Lendava: Petešovci 1:1, Zamostje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Novo mesto: Šmihel-Stopiče 2:2. Ptuj: Lancova 

vas 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Zgornji 
Ceraci 1:2, Krašči 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1:8, Središče 

1:9. Civilni komisariat Murska Sobota, Dolnja Len
dava: Satahovci 1:12. 

T u b e r k u l o z a govedi . 
Civilni komisariat Murska Sobota, Dolnja Len

dava: Beltinci 1:1, Moravci 1:1. 

Prestale so: 
M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i govedi . 
Kočevje: Rob 2:3. 

G a r j e konj . 
Konjice: Spodnji Dolič 1:1. Slovenj gradeč: Šent 

Janž pri Dravogradu 1:1. 

S v i n j s k a kuga . 
Brežice: Sromlje 2:3. Črnomelj: Dolnja Pod-

gora 1:3, Radenci 1:1, Radovica 1:11, Vrh 1:1. 
Kočevje: Kompolje 1:3. Civilni komisariat Murska 
Sobota, Dolnja Lendava: Črenšovci 1:4. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Mozirje 

okolica 2:2. Krško: št. Rupert 1:1. Civilni komisa
riat Murska Sobota, Dolnja Lendava: Gerlinci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1920. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu : Zaje s. r. 
Št. 2184. 

Razglas, s katerim se vojaškotaksni ob
vezane! pozivljejo v zglasitev. 

Na podstavi zakona- z dne 10. februarja 1907., 
drž. zak. št. 30, se morajo vsi vojaškotaksni obvezan- ~ 
ci do prestanka svoje vojaškotaksne obveznosti vsako 
leto meseca januarja zglasiti pri isti občini, ki imajo : 
v njej dnë 1. januarja tistega leta svoje bivališče. 

Oprostilo od dohodninskega davka ali od sluz- ' 
bene nadomestilne takse, ki ga je pričakovati po-
dohodku, nepresezajočem 1600 K, ali iz drugih raz
logov, ali ki je nastopilo v prejšnjem letu, ne oprosti 
od dolžnosti zglasitve. 

Zglasitev se sme izvršiti pismeno ali pa ustno. 
Pismena zglasitev se zgodi tako, da se pošljeta : 

na občino dva zglaševalna formularja, po vseh rub
rikah popolnoma in resnično izpolnjena s čitljivo 
pisavo. Zglaševalni formularji se dobivajo pri okraj
nem glavarstvu in pri občinskem predstojništvu (pri 
mestnem magistratu) brezplačno. Pošiljatve zglasi
tev so poštnine proste. 

Zglaševalni formularji so urejeni tako, da se 
zganejo in naslovijo ter brez pismenega zavoja od- ; 
dado na pošto. 

Ustne zglasitve vpiše občina v oba zglaševalna 
formularja. 

Zglasitve, ki se izvrše s posredovanjem tretje 
osebe, ne odvežejo tistega, ki se je dolžan zglasiti, 
od odgovornosti, da izpolni njemu naloženo zavez-, 
noetr 
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Tistim, ki so se dolžni zglasiti, pa predpisane 
zglasitve ne izvrše pravočasno ali pa jo izvrše v 
bistvenih točkah nepopolno, se sme naložiti globa 
•do 50 K. Vojaškotaksni obvezana, ki v svojih zgla-
sitvah vedoma zakrive zamolčitve ali neresnične na
povedi, se kaznujejo, v kolikor dejanje ne utemeljuje 
čina, ki ga je po občnem kazenskem zakonu kazno
vati kot kaznivo dejanje, z globo do 500 K in ob 
posebno obtežujočih okoliščinah do 1000 K. Kadar 
glob ni mogoče izterjati, se izpremene v zaporne 
kazni. 

Vrhu tega ima politično oblastvo pravico, da ta
krat, kadar se zglasitev ne izvrši pravočasno ali ka
dar se izvrši nepopolno, na podstavi znanih podat
kov ali podatkov, ki se uradoma doženejo, takoj do
loči vojaško takso. 

V L j u b l j a n i , dne 29. decembra 1920. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Oddelek za narodno brambo. 
Za predsednika deželne vlade: 

dr.Rutar s.r. 

T 258/20—3. 106 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Franca Kmeta, trgovca v Sisku, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne prizna
nice, ki jo je prosilec baje izgubil: Priznanica, iz
dana po Posavski štedionici, dioničarskem društvu v 
Sisku, dne 29. novembra 1919. o kolkovani vsoti 
34.520 K. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h mesecih izza dne 1. fe
bruarja 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 29. decembra 1Q20. 

Firm. 1762, Rg. A III 111/1. 

Uradni popravek. 
Vpis firme, objavljen v Uradnem listu z dae 

27. decembra 1920. (str. 721) ad c), se mora glede 
besedila firme glasiti: „H. Pr ivšek", ne samo: 
„Privšek". 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 30. decembra 1920. 

Bazgiasi drugih uradov in o t e t e * , 
Cg la 133/20-1. 86 

Oklio. 
Otto Fetich - Frankheim, brivec v Ljubljani, 

po odvetniku drju. Fettichu v Ljubljani, toži Jožefa 
Z rim ca iz Kompolj-Podgorice št. 30, sedaj ne
znanega bivališča/ zaradi 8632 K 58 v. 

Prvi narok bo dne 
12. j a n u a r j a 1921. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58, prvo 
nadstropje. 

Za skrbnika tožencu je postavljen odvetnik 
dr. Globevnik v Novem mestu, ki ga bo zastopal, 
dokler se Jožef Zrimec ali ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddejek I. a, 
dne 23. decembra 1920. 

T 129/20—2. 85 
Amortizaoija. 

Na predlog Matije D a j č m a n a v Kalu št 12 
se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hra
nilne knjižice, ki jo je predlagatelj bajê  izgubil: 
Hranilna knjižica posojilnice v Črnomlju št. 7136 z 
vlogo 2000 K, glaseča se na ime: Matija Deutsch-
man v Kalu št. 12. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h mesecev, ker bi sicer po 
tem roku knjižica izgubila moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 14. decembra 1920. 

Firm. 1071/20, Rg. A II 17/1. 44 
Vpis posamezne firme. 

V register za posamezne firme se je vpisala da
nes firma: j 0 S t Moravec 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina z gumijevimi izdelki 
in deli raznih strojev, avtomobilov in koles, 

imetnik: Josip Moravec, trgovec v Maribor«, 
Gregorčičeva ulica št. 6. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 11. novembra 1920. 

C 262/2Ö-1. 

Oklio. 
87 

Ivana Soršak, posestnica v Spodnji Polskavi, je 
po drju. Florijanu Kukovcu, odvetniku v Slovenski 
Bistrici, vložila zoper Štefana W i n d i s c h a, po
sestnika v Spodnji Polskavi, tožbo zaradi 858 K 
52 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. j a n u a r j a 1921. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče Štefana Windischa neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod Feliks Lorber, 
odvetniški uradnik v Slovenski Bistrici, ki ga bo 
zastopal na njega nevarnost in stroške, dokler se 
ле zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 26. novembra 1920. 

T 308/20—2. 93 

Uvedba postopanja, da se proglasi 
za mrtvo Pavla Kos. 

Pavla Kos, rojena Kovač, rojena dne 15. janu
arja 1870. v Nagy-Bereszinu, poročena dne 2Je-
ïnnorja 1 8 9 ° - z A1°JziJem Kosom v Pulju, je leta 
1902. pobegnila od moža v Split. Leta 1903. pa se 
je vrnila k možu, ki je tačas služboval kot železniški 
uslužbenec v Trstu, čez kakih osem mesecev je zopet 
pobegnila v bolnico v Trst, da ji baje odpravijo 
plod, ter je tam ostala tri mesece. Od tačas je ne-
Jzvestna. 

Ker utegne potemtakem nastopiti zakonita do
mneva smrti, se uvaja po prošnji njenega moža Aloj
zija Kosa postopanje, da se pogrešanka proglasi za 
mrtvo. 

Vsakdo se torej pozivlje, naj sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku, gospodu Ivanu Stieneju, 
davčnemu pristavu v p. v Ljubljani, poroča o po-
grešanki. 

Pavla Kos se pozivlje, naj se zglasi pri podpisa
nem sodišču ali da drugače vest o sebi. 

p o l. februarju 1922. odloči sodišče na vnovično 
prošnjo o proglasitvi za mrtvo. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28, decembra 1920. 

Razglas. 1 

Vpisale so se danes v register firme: 
Firm. 1842, Rg A III 117/1. 

a) France Jakil 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s sirovimi in izdela
nimi kožami in čevljarskimi potrebščinami, 

imetnik: France Jakil, trgovec v Ljubljani. 
Firm. 1848, Rg A III 119/1. 

b) Tvornica kovinastih izdelkov Sajovic & Komp., 
Fabrique de métaux Sajovic & Komp., 

Metallwarenfabrik Sajovic & Komp. 
s sedežem .v Lj u b i j a n j 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. novembra 1920., 

družabnika: Valentin Sajovic, trgovec, in inž. 
Ervin Mebus, oba v Ljubljani. 

Zastopstvo družbe ima vsak družabnik samo
stojno. 

Za firmo podpisuje vsak družabnik samostojno 
pod njeno natisnjeno ali napisano besedilo, in sicer 
prvi družabnik besedi: Val. Sajovic, drugi pa: E. 
M e b u S - Firm. 1850, Rg A III 120/1. 
c) Jančigaj & Gagel 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. januarja 1920., 
družabnika: Martin Jančigaj, trgovec v Spodnji 

Šiški, in Josip Gagel, trgovec v Ljubljahi, Cankar
jevo nabrežje št. 1. 

Pravico zastopati družbo imata oba družabnika 
vsak samostojno. 

Podpis firme: Eden izmed družabnikov napi-
suje svojeročno besedilo firme; 

Firm. 1854, Rg A III 121/1. 
č) Dr. Fran Jenkó Import - Eksport, 

ali v francoskem jeziku: 
François Jenko, Importation - Exportation, 

ali v angleškem jeziku: 
Francis Jenko, Export & Import Merchant, 

ali v italijanskem jeziku: 
Francesco Jenko, Importazione & Esportazione, 

ali v nemškem jeziku: 
Dr. Franc Jenko, Import & Export, 

s sedežem v L j u b 1 j a n L 
Obratni .predmet: trgovina z lesom in lesnimi 

izdelki, z železnino. stroji, elektrotehničnimi potreb
ščinami in kovinami in z gradbenim materialom, s 
kožami, usnjem in izdelki iz usnja, z deželnimi pri
delki, v kolikor niso koncesionirani, in z umetnimi 
gnojili, s soljo, z vinom, z galanterijo. 

Imetnik: dr. Fran Jenko, trgovec v Ljubljani. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

i dne 24. novembra 1920. 

2 8 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
zadrugah: Firm. 410/20, zadr. III 38/3. 
a) Samopomoč, gospodarska zadruga javnih 

nameščencev in upokojencev v Kozjem, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva so izstopili: Josip Kumer, Franc 

Hude in Franc Repolusk; vstopili pa so v načel-
ništvo: dr. Karel Gelingsheim, višji sodni svetnik 
v p.v Kozjem, kot podpredsednik; Ivan Drev, fi
nančni respicient v Kozjem, kot prvi blagajnik; Jo
sip Hostnik, višji finančni paznik v Kozjem, kot 
drugi blagajnik. Za predsednika je bil izvoljen 
Robert Ivanuš. 

Firm. 391/20, zadr. 167/52. 
b) Posojilnica v Brežicah, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva sta izstopila Andrej Levak ia 
dr. Ludovik Stiker; vstopila pa sta v načelhištvo 
dr. Jože Zdolšek, odvetnik, in Ignacij Poljanšek, po? 
sestnik in pek — vsi v Brežicah. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 3. decembra 1920. 

Št 320. 101 3—1 
Razpis notarskih mest. 

Notarska mesta v Murski Soboti, Dolnji Lendavi 
in Prevaljah se razpisujejo. 

Prošnje zanje se morajo vložiti pri podpisani 
zbornici do dne 

23. j a n u a r j a 1921. 
Notarska zbornica v Celju, 

dne 31. decembra 1920. 

Št. 2/21. 108 3—1 
Razpis. 

Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 
mesto v Krškem, oziroma drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

2 1. j a n u a r j a 1921. 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 3. januarja 1921. 
Predsednik: Hudovernik s.r. 

Objave. 107 
Št. 2131/20. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Oton B l a n k e z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Mariboru. 
Št. 2132/20. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Josip F lego z današnjim dnem vpi-

!ŠfeaiiŠJS!atoi -3. аЉ ШМЕШаШШш 
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san v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v Ko-
ievju. 
ât. 2142/20. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Josip G o l j e v š č e k z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem 
v Murski Soboti. 

V L j u b l j a n i , dne 30. decembra 1920. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s.r. 

St. 116/pr. 2-2 
Natečaj . 

V gozdarsko-politični službi je oddati mesto p o -
možne moči pri okrajnem gozdnem nadzorništvu 
v Ljubljani v X. činovnem razredu državnih urad
nikov. 

Prosilci, ki niso že v državni službi, morajo 
predložiti : 

krstni list; 
• potrdilo o pristojnosti; 

nravstveno izpričevalo; 
zdravniško izpričevalo o sposobnosti za oprav

ljanje gozdarske službe; 
visokošolska izpričevala o opravljenih državnih 

preizkušnjah iz gozdarstva; 
svoj življenjepis in izpričevala o morebitni dose

danji praksi v zasebni službi. 
Pravilno opremljene in kolkovane prošnje, na

slovljene na ministrstvo za gozde in rudnike, naj se 
vlože pri gozdarskem oddelku deželne vlade v Ljub
ljani — državni uslužbenci jih morajo vložiti po 
predpisani službeni poti — do dne 

10. j a n u a r j a 1921. 
Gozdarski oddelek 'deželne vlade za Slovenijo 

v Ljubljani, 
dne 23. decembra 1920. 

Dr. Pitaraic s.r. 
ât. 145/920. 100 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računovodstva se začno 

v zimskem terminu v petek dne 28. j a n u a r j a 
192 1. ob osmih. 

Prosilci naj svoje prošnje, pravilno kolkovane in 
opremljene, vlože do vštetega dne 

14. j a n u a r j a 1921. 
pri predsedniku podpisane izpraševalne komisije, 
finančni računski oddelek v Ljubljani. Prošnjam je 
priložiti krstni list, gimnazijsko ali realčno zrelost
no izpričevalo in izkaz o poklicu (dekret o imeno
vanju). 

V prošnji bodi natančno navedeno, kateri pri
pomočki so prosilcu služili pri učenju. 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1920. 
Izpraševalna komisija iz državnega računovodstva. 

Št. 56.916/20. 105 
Dražba lova. 

Lovska pravica v krajevni občini š č a v n i š k i 
se bo na uradnem dnevu podpisanega okrajnega 
glavarstva v četrtek dne 20. j a n u a r j a 192 1 
ob desetih pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah na 
dražbi oddajala v zakup do dne 30. junija 1926. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 23. decembra 1920. 

Okrajni glavar: dr. Lajnšic s. r. 
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Št. 1569/P. 96 

Razpis službe strokovnega učitelja. 
Po pooblastilu višjega šolskega sveta v Ljubljani 

z dne 27. novembra 1920., št 14.361, se razpisuje 
mesto strokovnega učitelja za II. skupino na tukajš
nji deški meščanski šoli. 

Prosilci morajo biti usposobljeni za slovenski 
in za nemški učni jezik. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti najkesneje do dne 

24. j a n u a r j a 1921. 
pri okrajnem šolskem svetu v Ptuju. 

Okrajni šolski svet v Ptuju, 
dne 27. decembra 1920. 

Predsednik: dr. Pirkniaier ч. r. 

Št. 42.905/A 1920. 
Oddaja kolodvorskega buffeta 

na Grosupljem. 
S tem razpisujemo zatvorjen natečaj za uporabo 

buf fe ta na postaji na G r o s u p l j e m . 
Uporaba se prične dne 1. februarja 1921. ter bo 

trajala tri leta, t. j . od dne 31. januarja 1924. Z upo
rabo tega buffeta so združene: ena točilnica, ena 
soba za stanovanje in kuhinja z jedilno shrambo. 

Zapečatene ponudbe v zaprtem zavitku, oprem
ljene s potrebnimi listinami, s kolkom za 28 K in 
z napisom na zavitku: „Ponudba k št.42.905/20. 
za uporabo gostilničarskega posla na postaji na 
Grosupljem", naj se do dne 

1 5. j a n u a r j a 192 1. 
do dvanajstih pošljejo podpisani direkciji (Miha-' 
novičeva ulica št. 12). Kot varščino pa je treba do 
dne 1 4. j a n u a r j a 1 9 2 1. do dvanajstih pri glav
ni blagajni rečene direkcije položiti znesek 250 K. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo ob uradnih 
urah pri podpisani direkciji, oddelku A, v sobi 
št. 49, I. nadstropje. O ponudnikih se domneva, da 
poznajo pogoje in da jih v celoti sprejemljejo za 
obvezne. 

Ponudbe, ki jim ni priložena varščina ali ki 
dospejo po zgoraj določenem roku za vlaganje po
nudb, se ne bodo vpoštevale. 

Direkciji pristoji pravica, da prosto izbira med 
ponudniki brez ozira na ponuđeno ceno. — Pripo
minja se še, da mora tisti, ki se mu odda buffet, vse 
prostore kuriti in razsvetljevati ob svojih stroških. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v Zagrebu, 
dne 20. decembra 1920. 

Eks. št. 332/20 bi. 
Dražba. 
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V državni žrebčarni na Selu pri. Ljubljani se bo 
dne 15. j a n u a r j a 1921. na dražbi oddajal 
konj sk i gnoj za leto 1921. 

Interesenti naj se zglase navedenega dne ob 
desetih v državni žrebčarni., Natančnejša določila 
o oddaji, oziroma prevzemu gnoja, se razglase 
istega dne na licu mesta. 

Na Selu pri Ljubljani, dne 28. decembra 1920. 

Vodstvo državne žrebčarne. 

Razne objave. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, centrala Beograd. 
Stanje dne 15. decembra 1920. 

Dinarjev 
63,318.060--
15,539.938-— 
3,565.727-20 

Metalna podloga: A l s t i v a . 
a) v blagajnicah: 

v kovanem zlatu . .• 
v kovanem srebru • 
v valutah 

b) v depotih v inozemstvu: 
v raznih valutah 355,894.025-84 

Posojila: 
na menice . ' 243,906.241-65 
na vrednostne papirje 24,205.409-62 

Dolg države : 
za odkup kronskih vrednosti 1.193,889.157-_35 
po računu zamene 851,289.197-08 
po posojilu na bone obrtn. kap 150,148.894-92 
po posojilu na bone bančnega kredita 500,000.000- — 
za dolg depon. din.-kronsk. novč 425,921.526-65 

Vrednost državnih domen: 
založenih za izdajanje novčanic 

P a s i v a . 
Glavnica din. 50,000.000'-

od te vplačano v kovanem zlatu 
Rezervni fond • 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti : 

imetje^ države na raznih računih 51,019.831-50 
terjatve države пз račun zamene 368,294.414 96 
obveznosti na žiro-račune 106,811.174 24 
obveznosti po raznih računih 47,580.177 09 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

Dinarjev 

438,317.751-04 

268,111.651-27 
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Št. 6510. 

3.121,248.776-

2.138,377.163- — 
5.966,055.341-31 

10,000.000- — 
705.011-64 

3.239,326.030- — 

573,705.597-79 
2.138,377.163-— 

3,941.538-88 
5.966,055.341.31 

103 
Razpis službe. 

Pri podpisani bratovski skladnici je takoj nasto
piti mesto p i s a r n i š k e p o m o ž n e moči. V po-
štev prihaja samb prvovrstna moč. 

Plača po dogovoru. 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj se vpošljejo 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skladnica" 

v Velenju, 
dne 30. decembra 1920. 

101 Razglas. 
Ker nekateri dosedanji člani „Tiskovnega dru

štva v Kranju" še niso podpisali pristopne izjave in 
vplačali deleža, rezerviranega jim po novih zadruž
nih pravilih — določila za prehodno dobo § 25. — 
vabi podpisano načelništvo vse prizadete, naj to 
store v najkrajšem času v uradnih prostorih hranil

nice in posojilnice v Kranju (Ljudski dom), kjer 
jim je obenem na razpolago en izvod novih zadruž
nih pravil. 

Člani, ki se temu pozivu ne odzovejo najkesneje 
do vštetega dne 31. januarja 1921., izgube članske 
pravice. 

V Kranju, dne 31.decembra 1920. 
Načelništvo „Tiskovnega društva v Kranju", 

r.z.z o. z. 

Naročnikom na znanje. 
Naročnina na „Uradni list deželne vlade za Slo

venijo" o s t a n e i s t a kakor dos le j , t. j . po 
pošti mesečno 12 K, v Ljubljani s pošiljanjem na 
dom mesečno 13 K. — Reklamacije se vpoštevajo 
samo vselej tekom 14 dni po izdaji dotične številke; 
pozneje reklamirani izvodi se pošiljajo le proti pla
čilu. 
Uprava „Uradnega lista deželne vlade za Slovenijo", 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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3. 

Poštnina pavšalfrana. 
V Ljubljani, dne 11. januarja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov to Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
V s e b i n a : Uredbi o postopanju ob neredu, stavkah in pobunah na železnicah in y rudnikih v kral evini. - Pravilnik, kako je pos ̂  pn đditT и ш n т .vrh o ag«rn 
reforme. Odloéba, kako je pobirati izvoano carino. - Naredba, deželno vlade za Slovenijo, s katero so upreminjaio nekatera dolo ,1a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ У ^ Х 
o-pravoslovnih i» državoslovnih študijah in teoretičnih državnih izpitih „a universi v LjuUjani. - Razglasi osrednje vkde : fozglas mims rsUa za trgovino i n > " ™ Ј О , ™ " g 
v Ljubljani, o ustanovitvi delniške družbe pod imenom: „Splošna stavbna družba" s sedežem v Mariboru. - Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Ispaamto'*™Ј*.РЧФ 
povirjeDištva za notranje zadeve o izpremembi v občinskih gerentstvih v Mariboru in Celju. Razpis treh mest kulturnih tehnikov pn Poverjemštvu » ^ J ' J ^ ^ " ^ ^ 
pri krajnem komisarju za agrarske operacije v Mariboru ter mesta tehničnega risarja pri .krajnem komisarju za agrarske operacije v Mariboru. Razpis d ™ 6 « f l ™ P » , ° ? J i . 
nlka pri poverjeništvu za kmetijstvo v Ljubljani. Razpis mesta uradnega zdravnika ^okol i š okrajnega glavarstva Maribor Razpis mest okrajnih babic ^ ^ j J ^ T Ä 
cerkvi, Dvom, Stopičah in Novem mestu. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 12. do dne 18. decembra 1920. - Kazglaei razum 

drugih uradov in oblastev. — Razne objave. _ _ ^ = = = _ - — — — = = = = ; = 

8. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog ministrov za vojno, promet in za no
tranje zadeve in po zaslišanju ministrskega sveta 

predpisujemo 

Uredbo o postopanju ob neredu, stavkah 
in pobunah na železnicah v kraljevini.* 

Č l e n 1. 
Če nastane pobuna, stavka ali kakršenkoli nered 

ali če se ugotovi priprava za to med osebjem, za
poslenim na železnicah v kraljevini, pozove vojni 
minister na predlog ministra za promet in ministra 
za notranje zadeve z ukazom na vojaške vaje potreb
no število železniških uslužbencev, slug in delav
cev, zaposlenih ali nezaposlenih na železnicah, od 
dovršenega osemnajstega do dovršenega petdesetega 
leta starosti, in sicer za čas, dokler traja potreba. 

Č l e n 2. 
a) Vsi moški železniški uslužbenci in delavci, zapo

sleni ali nezaposleni na železnici, od dovrše
nega osemnajstega do dovršenega petdesetega 
leta starosti so zavezanci vojaške železniške ko
mande, ne glede na to, ali so služili v kadru ali 
pri katerikoli vrsti orožja. 

b) Kot taki spadajo pri pozivu na vojaške vaje za 
službo na železnicah od dne poziva pa 48 ur po 
odpustu z vojaških vaj pod vojaško-disciplinarno 
in vojaško-sodno kaznovanje za pregreške, pre
stopke in zločine, storjene ob vajah. 

Disciplinarne kazni izrekajo nadrejeni voja
ški starejšine, o sodnih kaznivih dejanjih pa raz
pravljajo vojaška sodišča divizijskih oblasti, v 
katerih okolišu se je kaznivo dejanje storilo, kjer 
pa takih sodišč ni, najbližja divizijska oblastna 
sodišča. 

Čim organi železniške administracije ugotove 
sabotažo, takoj izroče storilce vojaškim nadreje
nim starejšinam zaradi nadaljnjega pristojnega 
postopka. 

c) Vse železniško osebje, ki se na poziv takoj javi na 
vojaške vaje, pridrži1 svoje dotedanje prejemke. 
— Ono, ki se ne javi na vojaške vaje, izgubi vse 
prejemke od dne poziva do dne, ko vnovič pride 
na službo. — Istotako ne dobivajo teh prejemkov 

-po odločbi dotičnega vojaškega starejšine oni, 
ki bi bili kaznovani z zaporom zaradi pregreška 
tehničnega značaja zoper železniško službo, in 
sicer za čas, ki ga določi dotični starejšina. 

Prejemke izdaja ministrstvo za promet. 

Č l e n 3. 

a) Za vzdrževanje discipline med železniškimi zave
zanci ob času vojaških vaj kakor tudi zaradi 

Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 290, izdanih dne 
28. decembra 1920. 

vzdrževanja varnosti železniškega prometa, miru 
in reda v bližini železnic se odredi potrebno šte
vilo častnikov za komandante železniških mrež, 
železniških postaj, za komandirje straž in za 
druge službe. 

V isto svrho se uporabljajo tudi enote vojske, 
mornarnice in orožništva. 

častniki, ki se uporabljajo ob času vojaških 
vaj železniških zavezancev, imajo na železnicah 
pravice in oblast, ki so jih prej imeli, po svojih 
činih, kakor je predpisano z uredbo o pravicah 
in pristojnosti starejšin v vojski; komandanti že
lezniških postaj pa imajo oblast in pristojnost po 
navodilu za komandante železniških postaj Pov. 
F. Dj. br.851 z dne 10. septembra 1920. in po 
drugih zakonitih predpisih, 

b) Tehnično opravljanje službe in poslov na želez
nicah se izvaja po naročilih zastopnikov želez
niške administracije, ki vzdržujejo tesno zvezo z 
vojaškimi organi. 

č l e n 4. 
Dokler častniki opravljajo službo na železnicah, 

jim pripada poleg rednih prejemkov še dnevnica in 
kilometraža za službeno potovanje ob odhodu v 
službo in ob povratku iz nje po odločbi ministrske
ga sveta B. br. 3500 z dne 10. junija 1.1. 

Podčastniki imajo poleg rednih prejemkov še 
dnevnico po 10 dinarjev. Kaplari in redovi dobivajo 
dnevnico po 5 dinarjev. 

To se tiče častnikov, podčastnikov, kaplarov in 
redovov, iz komande odrejenih za varnost železnice 
in vzdrževanje reda na njej. 

Ti denarni prejemki se izplačujejo iz proračuna 
ministrstva za promet. Podrobnosti o tem uredita 
ministrstvo za promet in ministrstvo za vojno in 
momamico. . , 

Č l e n 5. 
V podporo državnih organov pri vzdrževanju 

reda in varnosti železniškega prometa se ukorišča 
tudi prostovoljna pomoč prebivalstva, organizirana 
po ministrih za promet in za notranje zadeve ali 
po drugih zasebnih organizacijah. Ti prostovoljci 
izmed prebivalstva so za čas svojega delovanja na 
železnicah ob stavkah, neredu in pobunah podrejeni 
vojaški disciplini. Vojaški organi izvršujejo koman
do tudi nad njimi. 

Dokler člani prostovoljniške organizacije iz pre
bivalstva izvršujejo službo na železnicah, dobivajo 
te-le denarne prejemke: 

Državni uradniki, kakor je povedano v členu 4. 
za častnike. 

Mehaniki, obrtniki in delavci svobodnih profesij 
dobivajo nagrado, ki so jo prejemali oni železniški 
uslužbenci, na katerih mesta so stopili. 

Prostovoljci iz prebivalstva, ki se uporabljajo za 
čuvanje železniške proge, železniških postaj in ob
jektov, dobivajo dnevnico kakor kaplari in redovi 
vojske in mornarnice, kakor je to povedano v členu 4. 

Te prejemke izdaja ministrstvo za promet 
Č l e n 6. 

Na podstavi te uredbe naj gg. ministri za pro
met, za vojno in momamico in za notranje zadeve 
izdelajo navodilo za postopanje ob neredu, stavkah 
in pobunah na železnicah v kraljevini. 

V B e o g r a d u ^ dne 15. decembra 1920. 

Aleksander s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Mil. R. Vesnič s. r. 

Zastopnik ministra za promet, 
minister za gradbe: 

J. P. Jovanović s. r. 
Minister za-pravosodje: 

M. N. Triïkovié s. r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinković s. r. 
Minister za finance: 

K. Stojanovié s. r. 
Minister za zunanje zadeve: 

Mil. R. Vesnič s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanovié s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in momamico, 
častni adjutant Njeg. Veličanstva kralja: 

general B. Jovanovié s. r. 

Zastopnik ministra za pošto in brzojav, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Ninčić s. r. 

Zastopnik ministra za gozde in rudnike, 
minister za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Janković s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
Živ. Rafajiović s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za prehrano in obnovo dežel: 
R. Jojić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

dr. L. Marković s. r. 

9 . 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petpa I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog zastopnika ministra za gozde in rudnike, 
ministra za kmetijstvo in vode, ministra za vojno 
in mornamio in ministra za notranje zadeve m po 

zaslišanju ministrskega sveta predpisujemo 
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Uredbo o postopanju ob neredu, stavkah 
In pobunah v rudnikih v kraljevini.* 

Č l e n 1. 
Če nastane pobuna, stavka ali kakršenkoli nered 

ali če se ugotovi priprava za to med osebjem, za-
zaposlenim v rudnikih v kraljevini, pozove vojni 
minister na predlog ministra za gozde in rudnike in 
ministra za notranje zadeve z ukazom na vojaške 
vaje potrebno število rudarskih uslužbencev in de
lavcev/ zaposlenih ali nezaposlenih v rudnikih, od 
dovršenega osemnajstega do dovršenega petdesetega 
leta starosti, in sicer za čas, dokler traja potreba. 

Č l e n 2. 
a) Vsi moški rudarski uslužbenci in delavci, zapo

sleni ali nezaposleni v rudnikih, od dovršenega 
osemnajstega do dovršenega petdesetega leta 
starosti so zavezanci vojaške rudarske komande, 
ne glede na to. ali so služili v kadru ali pri ka
terikoli vrsti orožja. 

b) Kot taki spadajo pri pozivu na vojaške vaje za 
službo v rudnikih od dne poziva pa 48 ur po od
pustu z vojaških vaj pod vojaško-disciplinarno 
in vojaško-sodno kaznovanje za pregreške, pre
stopke in zločine, storjene ob vajah. 

Disciplinarne kazni izrekajo nadrejeni voja
ški starejšine, o sodnih kaznivih dejanjih pa raz
pravljajo vojaška sodišča divizijskih oblasti, v 
katerih okolišu se je kaznivo dejanje storilo, kjer 
pa takih sodišč ni, najbližja divizijska oblastna 
sodišča 

Čim organi rudarskih uprav ugoiove sabotažo 
v rudnikih, takoj izroče storilce vojaškim nadreje
nim starejšinam zaradi nadaljnjega pristojnega 
postopka. 

c) Vse rudarsko osebje, ki se na poziv takoj javi na 
vojaške vaje, pridrži svoje dotedanje prejemke. 
— Ono, ki se ne javi na vojaške vaje, izgubi vse 
prejemke od dne poziva do dne, ko vnovič pride 
na službo. — Istotako ne dobivajo teh prejemkov 
po odločbi dotičnega vojaškega starejšine oni 
delavci, ki bi bili kaznovani z zaporom zaradi 
pregreška tehničnega značaja zoper rudnik, in 
sicer za čas, ki ga določi dotični starejšina. 

Prejemke izdajajo uprave rudnikov. 

Č l e n 3. 

a) Za vzdrževanje discipline med rudarskimi zave
zanci ob času vojaških vaj kakor tudi zaradi 
vzdrževanja varnosti rudnika, miru in reda v 
njegovi bližini se odredi potrebno število častni
kov za komandante rudnika, za komandirje 
straž in za druge službe. 

Za isto službo se uporabljajo tudi enote voj
ske, mornarnice in orožništva. 

Častniki, ki se uporabljajo ob času vojaških 
vaj rudarskih zavezancev, imajo v rudnikih 
pravice in oblast, ki so jih prej" imeli, po svojih 
činih, kakor je predpisano z uredbo o pravicah 
in pristojnosti po navodilu za komandante Pov. 
F. Dj. br.851 z dne 10. septembra 1920. in po 
drugih zakonitih predpisih. 

b) Tehnično opravljanje službe in poslov v rudnikih 
se izvaja po naročilih zastopnikov rudarskih 
uprav, ki vzdržujejo tesno zvezo z vojaškimi or
gani. 

Č l e n 4. 

Dokler častniki opravljajo službo v rudnikih, 
jim pripada poleg rednih prejemkov še dnevnica in 
kilometraža za službeno potovanje ob odhodu v 
službo in ob povratku iz nje po odločbi ministrske
ga sveta B. br. 3500 z dne 10. junija 1.1. 

Podčastniki imajo poleg rednih prejemkov še 
dnevnico po 10 dinarjev. Kaplari in redovi dobivajo 
dnevnico po 5 dinarjev. 

To se tiče častnikov, podčastnikov, kaplarov in 
redovov, iz komande odrejenih za varnost rudnikov 
in vzdrževanje reda v njih. 

Ti denarni prejemki se izplačujejo kot izreden 
razhodek na račun proračuna ministrstva za gozde 
in rudnike. Podrobnosti o tem uredita ministrstvo 
za gozde in rudnike in ministrstvo za vojno in 
mornamico. 

č l e n 5. 

V podporo državnih organov pri vzdrževanju 
reda, dela in varnosti rudnikov se ukorišča tudi pro-

*, Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 291, izdanih dne 
29. decembra 1920. 

stovoljna pomoč prebivalstva, organizirana po mini
strih za gozde in rudnike in za notranje zadeve ali 
po drugih zasebnih organizacijah. Ti prostovoljci 
izmed prebivalstva so za čas svojega delovanja v 
rudnikih ob stavkah, neredu in pobunah podrejeni 
vojaški disciplini. Vojaški organi izvršujejo koman
do tudi nad njimi. 

Dokler člani prostovoljniške organizacije iz pre
bivalstva izvršujejo službo v rudnikih, dobivajo te-le 
denarne prejemke: 

Državni uradniki, kakor je povedano v členu 4. 
za častnike. 

Mehaniki, obrtniki in delavci svobodnih profesij 
dobivajo nagrado, ki so jo prejemali oni rudarski 
delavci in uslužbenci, na katerih mesta so stopili. 

Prostovoljci iz prebivalstva, ki se uporabljajo za 
čuvanje rudnikov, dobivajo dnevnico kakor kaplari 
in redovi vojske in mornarnice, kakor je to povedano 
v členu 4. 

Te prejemke izdaja ministrstvo za gozde in rud
nike. 

Č1 e n 6. 
Na podstavi te uredbe naj gg. ministri za gozde 

in rudnike, za vojno in mornarnico in za notranje 
zadeve izdelajo navodilo za postopanje ob neredu, 
stavkah in pobunah v rudnikih v kraljevini. 

Č l e n 7. 

| Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko jo kralj 
podpiše. 

V B e o g r a d u , dne 24. decembra 1920. 

Aleksander s. r. 
: Predsednik ministrskega sveta: 
I Mil. R.Vesnić s r . 

Zastopnik ministra za promet, 
minister za gradbe: 

J. P. Jovanović s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. N. Trifković s. r. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinković s. r. 

Minister za finance: 
K. Stojanović s. r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. i". 

Minister za zunanje zadeve: 
Mil. R. Vesnić s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general B. Jovanović s. r. 

Zastopnik ministra za gozde in rudnike, 
minister za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Janković : s. r. 
Minister za narodno zdravje: 

Živ. Raîajlovié s. r. 

Zastopnik ministra za pošto in brzojav, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Ninčić s. r. 

Zastopnik ministra za socialno politiko, 
minister za prehrano in obnovo dežel: 

R. Jojić s. r. 
Minister za prehrano in obnovo dežel : 

R. Jojić s. r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 
dr. L. Marković s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
10. 

Pravilnik, kako Je postopati pri delitvi 
Imovin v svrhe agrarne reforme.* 

Č l e n 1. 

Ministrstvo za agrarno reformo, oziroma njegovi 
organi, morajo pri delitvi državnih eraričnih imo
vin (zemljišč) v svrhe agrarne reforme vpoštevati 
gospodarsko stanje državnih imovin, ki se glede 
agrarne reforme dele na tri kategorije: 
a) na imovine, oziroma na dele imovin, ki so jih že 

oddali v začasni zakup organi ministrstva za 
agrarno reformo po predpisih in odredbah agrar
ne reforme; 

b) na imovine, ki se doslej niso vpoštevale za svrhe 
agrarne reforme, pa se oddajajo ali so se oddale 
ob splošnih pogojih, ob katerih je državna zem
ljišča oddajati v zakup, skladno z zakonitimi 
predpisi zakona o državnem računovodstvu; 

c) na imovine, ki se upravljajo v režiji državnih 
oblastev. 

Č1 e n 2. 

Pri delitvi državnih imovin, omenjenih v členu 1., 
točki a), v svrhe agrarne reforme je treba postopati 
fako-le: 

1.) O ugotovljeni nadaljnji potrebi zemljišča — 
dela državne imovine — skladno s predpisi in dolo
čili agrarne reforme morajo organi ministrstva za 
agrarno reformo s pismenim odlokom obvestiti pri
stojni državni organ, ki upravlja to zemljišče. 

2.) Ta pismeni odlok se mora po.slati pravočasno, 
in sicer do dne 1. avgusta za zemljišča, zasejana z 
onimi posevi, katerih žetve se končujejo v teku mese
ca julija, a do dne 1. oktobra za zemljišča, zasejana s 
posevi, katerih žetev se pretežno končuje tekom me
seca septembra. 

3.) V odloku se mora točno označiti število kata-
stralnih parcel in velikost zemljišča, ki ga ministr
stvo za agrarno reformo pridržuje za delitev v svrho 
agrarne reforme, istotako pa eventualno tudi veli
kost zemljišča in število katastralnih parcel, ki se 
opraščajo zakupovanja ob pogojih agrarne reforme. 

4.) V odloku organov ministrstva za agrarno 
reformo se mora poleg tega označiti, kateremu selu 
in kateri kategoriji interesentov (siromašnim polje
delcem ali dobrovoljcem) se daje to državno zem
ljišče v zakup kakor tudi višina zakupnine in ostalih 
bremen (prispevek za vodne zadruge, stroški za mer
jenje), ki odpadajo na zakupnike. 

5.) Denar, pobran na račun zakupnine za ta dr
žavna zemljišča skladno s pravilnikom o razpiso
vanju in pobiranju zakupnine in drugih dohodkov 
agrarne reforme z dne 12. septembra 1920., zbran </ 
okrožnem agrarnem uradu, se mora v enem mesecu 
oddati najbližjemu davčnemu oblastvu kot dohodek 
te državne imovine po odbitku У4 zakupnine, s ka : 

terim svobodno razpolaga ministrstvo za agrarno 
reformo. 

Ministrstvo za agrarno reformo sestavi na koncu 
vsakega meseca obračun teh zakupnin ter ga vroči 
pristojnemu ministrstvu. 

Č l e n 3. 

Pri delitvi državnih imovin, navedenih v členu 1., 
točki b), je postopati tako-le: 

1.) Organi ministrstva za agramo reformo, 
agrarni poverjeniki, oziroma agrarni uradi, morajo 
pred dnem 1. septembra v vsakem tekočem letu ob
vestiti s pismenim odlokom pristojni državni organ, 
katero zemljišče, z.oznako katastralnih parcel in ve
likosti posestva, namerja ta organ oddati po pred
pisih agrarne reforme. 

2.) Če je na istem zemljišču zakupnik z rokom, 
ki ni iztekel v tej sezoni ali v tem letu, mora mini
strstvo za agrarno reformo, oziroma njegovi organi, 
razrešiti zakupno pogodbo med dotičnim zakupni
kom in pristojnim ministrstvom, oziroma njegovim 
organom, po §§ 15. ali 16. predhodnih odredb za 
pripravo agrarne reforme z dne 22. februarja 1920. 
s pismenim odlokom, ki se mora vročiti zakupniku in 
pristojnemu državnemu oblastvu obenem z omenjeno 
odločbo, s katero se to zemljišče jemlje v delitveno 
postopanje. 

* Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 271, izdanih dne 
6. decembra 1920. 
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3.) Pristojni državni organ priobči odločbo mi
nistrstva za agrarno reformo, oziroma njegovih or
ganov, svojemu pristojnemu ministrstvu — posest
niku zemlje — ki more v petnajstih dneh sprejeti 
na znanje to odločbo; šele potem je pričeti z delit
vijo. Dokler traja ta petnajsldncvni rok in dokler 
eventualno minister za agrarno reformo ne izda od
ločbe, na protest in na pritožbe pristojnih državnih 
oblastev, ne smejo organi ministrstva za agrarno re
formo izvrševati svojih odlokov. 

4.) Samo parcele, označene v pismenem odloku, 
se smejo dajati v zakup po predpisih agrarne re
forme; druge parcele pa so proste zakupovanja ob 
pogojih agrarne reforme ter se dajo v zakup skladno 
z zakonom o državnem računovodstvu. 

5.) Odloki organov ministrstva za agrarno refor
mo, izdani pozno tekom meseca septembra ali še kes-
nejc, ne morejo ustaviti dajanja v zakup po splošnih 
zakonitih predpisih za dajanje v zakup, katerih po
stopanje je že v teku. 

6.) Z denarjem, pobranim na račun zakupnine s 
teh državnih zemljišč, se mora postopati po členu 2., 
točki 5. 

Č l e n 4. 
Državne imovine, obdelovane v režiji državnih 

oblastev, kakor tudi njih deli z visoko kmetijsko ali 
drugo kulturo, s e n c smejo odsvajati niti jemati v 
postopek agrarne reforme, če tega prej ne dovoli 
pristojno ministrstvo. 

Ako je kaj reflektantov ob pogojih agrarne re
forme na dele teh imovin, se morajo organi ministr
stva za agrarno reformo obrniti na ministrstvo za 
agrarno reformo, označivši preliminirano velikost za
htevanega zemljišča in katastralne parcele. Ministr
stvo za agrarno reformo pošlje ta preliminar pristoj
nemu ministrstvu, in sicer do dne 1. julija, ako gre 
za zemljišča, zasejana s posevi, katerih žetev se kon
čuje tekom meseca julija, a do dne 1. septembra, ako 
gre za zemljišča, zasejana s posevi, katerih žetev se 
pretežno končuje tekom meseca septembra. 

^ Pristojni minister mora v petnajstih dneh od
ločili o teh zahtevah. 

Z deli zemljišča teh imovin, ki so že zakupljene 
ob pogojih agrarne reforme v letu 1919./1920., je 
postopali po določilih člena 2. 

Č l e n 5. 

Državne imovine, omenjene v členu 1. pod a) in 
b), se jemljejo v postopek agrarne reforme kakor vsa 
zasebna veleposestva, ki jih lastniki dajo, oziroma 
so jih dajali v zakup, ali ki so fevdalnega ali dota-
cijskega značaja, in sicer do onih površin, ki se po 
predpisih agrarne reforme smejo od takih posestev 
uporabiti za svrhe agrarne reforme. 

Č l e n 6. 

Državne imovine, omenjene v členu 1., točki c), 
se smejo vzeti v postopek za delitev v svrhe agrarne 
reforme šele, če so v istem okraju, isti občini ali 
istem mestu že razdeljene vse imovine v zasebni last
nini do določenega maksimuma, ki se mora po pred
pisih agrarne reforme pustiti lastniku, ako ta ob
deluje posestvo v lastni režiji, oziroma do površin, 
navedenih v členu 5., ako dajo lastniki posestvo v 
zakup. 

Č l e n 7. 

Državne imovine se ne smejo' jemati v delitveni 
postopek, ako je kje v zasebni lasti enako velika imo
vina, ki je reflektanti ob pogojih agrarne reforme ne 
bi hoteli prevzeti iz opravičenih razlogov, če je n.pr. 
zemljišče deset kilometrov daleč od kraja, če je po
plavno ali če je tako zapuščeno, da bi mu bilo treba 
večjih melioracij. 

Č l e n 8. 

Prepovedano je dajali v podzakup državno zem
ljišče, dano v zakup po predpisih agrarne reforme 
in skladno s § 16. predhodnih določil. Ako se ugo
tovi dajanje v podzakup, se mora zemlja zakupniku 
m podzakupniku odvzeti brez odškodnine ter izročiti 
pristojnemu državnemu oblastvu, da jo da v zakup 
po splošnih zakonitih predpisih skladno z zakonom 
o državnem knjigovodstvu, v kolikor agrarna reforma 
nima drugih še ne pokritih potreb. 

Č l e n 10. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpišeta mi
nister za agrarno reformo in minister za finance in 
ko se razglasi v „Službenih Kovinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

V B e o g r a d u , dne 19. novembra 1920. 

Minister za finance : 
K. Stojanović s. r. 

Minister za agrarno reformo.: 
dr. И. Krizman s. r. 

11. 

Odločba, 
kako je pobirati izvozno carino.* 

Gospod minister za finance je odredil z odlokom 
C br. 72.483 z dne 6. novembra 1920., da jebačino 
na izvozno blago, skladno s členom 4. odločbe IV. 
br.4858 z dne 17. aprila 1920.** p ° b i l ' a t i n a č i s l° 
težo po odbitku tare, določene v uvozni tarifi za do
tične predmete. Ako žele izvozniki plačali izvozno 
carino na čisto težo, ugotovljeno s tehtanjem, je 
treba pobrati tako ugotovljeno izvozno carino posebe 
na blago in posebe na zavoje. Na blago v razsutem 
stanju se pobira izvozna carina na čisto težo, ugo
tovljeno s tehtanjem. 

Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca". 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 18. decembra 1920.; C br. 71.316. 

.T*JT*«JI----*-"-

Naredbe deželne vlade za Slovenijo, 
12. 

Roki, 
Č l e n 9. 

označeni v členih 2., 3. m 
ekonomskega leta 1920./1921. 

J i roki, v kolikor se tičejo zemljišč, danih v štiri
letni zakup po uredbi, kako se dajo v štiriletni zakup 
zemljišča veleposestev, z dne 3. septembra 1920., ve
ljajo samo, če se zemljišče iznova da v zakup po 
koncu zakupa. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
s katero se izpremiajajo nekatera določila na
redbe celokupne deželne vlada za Slovenijo 

z dne 17. aprila 1920., Ur. L št. 172. 
Po. zaslišanju juridične fakultete univerze kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani se 
izpreminjajo nekatera določila naredbe celokupne 
deželne vlade za Slovenijo o pravoslovnih in drža-
voslovnih šludijah in teoretičnih državnih izpitih 
na univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z dne 17. aprila 1920., Ur. 1. št. 172, iako-le: 

§ 1 -
§ 8., odstavek 2., se glasi: 
„V posebnega ozira vrednih primerih sme fa

kultetni svet izpregledati izostalo obiskovanje po
sameznih, v prvem in drugem oddelku obveznih pre
davanj v skupni izmeri do osem ur za vsak oddelek, 
toda samo, ako dosezajo v prvem oddelku študij de
jansko vpisana predavanja najmanjšo izmero 60 te
denskih ur, v drugem oddelku pa 92 tedenskih ur." 

§2. 
§ 21., odstavek 2., se glasi: 
„Prošnji je priložiti: 
a) za pravnozgodovinski državni izpit zrelostno 

izpričevalo, svedočbo o imatrikulaciji, indeks in, 
ako prosi kandidat za oprostitev od izpraševalnine, 
javno listino, iz katere izhaja njegova ubožnost; 

b) za pravosodni in državoslovni državni izpit 
poleg tega še izpričevalo, da je kandidat z vsaj 
zadostnim uspehom prebil pravnozgodovinski 
državni izpit, dalje absolutorij in morebitni odlok 
o oprostitvi od izpraševalnine. (§ 24., odstavek4.)." 

§ 3. 
§ 24. se glasi: 
„Kandidat mora priti k izpitu tistega dne, ki je 

zanj določen. Izkazati se mora najkesneje 48 ur 
pred tem dnem pri predsedniku dotične izpraše-
valne komisije o plačilu izpraševalnine, ki znaša 
za vsak državni izpit 25 dinarjev = 100 K, aH pa 
o tem, da je bil izpraševalnine oproščen. Kandidati 

4., se ne tičejo neslovanske narodnosti, ki niso državljani kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, plačajo za vsak 

izpit 40 dinarjev = 1'60 K. O izvrševanju tega 
predpisa in o uporabi izpraševalnin izide posebno 
navodilo poverjeništva za uk in bogočastje. 

Izpraševalnine se vrnejo samo, ako odstopi kan
didat od izpita ob fesu, ko se še lahko pravočasno 
obvestijo vsi udeleženci. Položena izpraševalnina 
zapade, ako izostane kandidat brez tehtnega, ver
jetno izkazanega vzroka. Razen tega preti kandi
datu, ki iz kakršnegakoli razloga ne pride k izpitu 
na določeni dan, nevarnost, da ne bo več pripuščen 
k pravnozgodovinskemu državnemu izpitu v istem 
roku, oziroma da pride pri pravosodnem in državo-
slovncm državnem izpitu na vrsto šele potem, ko 
se izprašajo vsi ostali kandidati. O tem, ali je kan
didat izostal upravičeno, odloča dotična izpraše-

' valna komisija končnoveljavno. Kandidati, katerim 
je bila izpraševalnina izrečena za zapadlo, izgube 
ob ponovni pripustitvi k istemu izpitu morebitno 
pravico do oprostitve. 

Za popolno oprostitev ali oprostitev do polovice 
od izpraševalnine morajo kandidati zaprositi: 

a) pri pravnozgodovinskem državnem izpitu 
fakultetni svet juridične fakultete, katerega končno-
veljavna odločba ima moč tudi za prihodnje 
državne izpite, v kolikor se opravijo najkesneje v 
enem leiu po končanih študijah; glede izpitov, 
opravljenih po preteku tega roka, je oprostitev iz
ključena; 

b) pri pravosodnem in državoslovnem držav
nem izpitu, v kolikor ni odločil že fakultetni svet 
v zmislu določila pod a) tudi za ta izpita,- dotično 
izpraševalno komisijo, ki odloča končnoveljavno v 
zboru treh članov pod predsedstvom predsednika 
izprašcvalne komisije ali njegovega namestnika 
(§ 18.). Ta odločba ima moč samo za dotični izpit. 

O rešitvi prošnje za oprostitev prejmejo kandi-
daii v primerih, označenih pod a), odlok deka
nata, ki ga je priložiti prošnji za pripustitev k na
daljnjim izpitom, ako želi bit: kandidat oproščen 
tudi pri drugih izpitih. 

Prošnji za popolno oprostitev ali za oprostitev 
do polovice se sme ugodili samo v toliko, v kolikor 
je dokazal kandidat svojo ubožnost z javno listino, 
ki jo je priložiti prošnji za oprostitev (§ 21., odsta
vek 2., l i t a ) . Za pripustitev k izpitu in za oprostitev 
od izpraševalnine se prosi v eni in isti vlogi. 

Za ponovljeni izpit se mora plačali brezizjemno 
vsa izpraševalnina." 

. - § 4. • 

Ta naredba stopi v moč z dnem razglasitve. 
Velja tudi za kandidate, ki so sicer že pred tem 
dnem zaprosili za pripustitev k izpitu, a jim je dan 
izpita določen na čas po dnevu, ko se razglasi ta 
naredba. 

Deželna vlada za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 26. decembra. 1920. 
Vodja deželne vlade: dr. PHamic s.r. 

izglasi osrednje vlade. 
Št. 10.376/20. ! И1 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovoh'1 

Ljubljanski kreditni banki, Jadranski banki, podruž
nici v Ljubljani, in Josipu Rohshändlerju, glavnemu 
ravnateliu elektrarne v Fali, ustanoviti delniško 
družbo pod imenom: „Splošna stavbna družba" s se
dežem v Mariboru. 

Predmet in področje družbenega podjetja je pre
vzemanje in izvrševanje stavb in gradbenih naprav 
in vseh s tem združenih del in podjetij. 

Osnovna delniška glavnica znaša 20 milijonov 
kron ter je razdeljena na 50.000 delnic po 400 kron, 
ki se glase na prinosnika. Po sklepu občnega zbora 
se sme ta glavnica zvišati na 30 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1920. 
Dr. Mam s. r. • 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca", št. 293, izdanih dne 
31. decembra 1920. 

** Uradni list pod št. 211 iz leta 1920. 

izglasi deželne vlade za Stopijo. 
Izpremembe v osebja. 

Deželna vlada za Slovenijo je z dnem 17. novem
brom 1920. Alojzij* S l an ovca, revirnega naa-
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zornika X. činovnega razreda pri oddelku varnost
ne straže v Ljubljani, imenovala za okrajnega nad
zornika v IX. činovnem razredu pri istem oddelku. 

Dr. Pitamic s. r. 

Z odlokom ministra za socialno politiko z dne 
21. decembra 1920., št. 63.430, je bil dr. Mirko K li
n e i j , komisar pri poverjeništvu za socialno skrb
stvo, imenovan za upravitelja „Železničarske zava
rovalnice zoper nezgode" v Ljubljani. 

Ribnikar s. r. 

Profesorju na I. državni gimnaziji v Ljubljani 
drju. Jakobu 2 m a v c u je podeljeno učno mesto na 
državni gimnaziji v Mariboru. D f $ к а ђ с г п . g r 

Št. 13.205/pr. ex 1920. 

Rasglas poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembi v občinskih gereniatvib. v Mari

bora in Ceijn. 
Odvetnik dr. Josip L e s k o v a r je na lastno 

prošnjo razrešen poslov vladnega komisarja za mesto 
Maribor. 

Za vladnega komisarja mesta Maiibora je ime
novan vladni tajnik Ivo P o 1 j a n e c, ki je obenem 
razrešen poslov vladnega komisarja za mesto Celje. 

Posle vladnega komisarja za mesto Celje vodi, 
dokler se ne ukrene drugače, provizorni vladni kon-
cipist Ivo Š u b i c. 

V L j u b l j a n i , dne 30. decembra 1920. . 
-• , Deželna vlada za Slovenijo. 
f Poveqenistvo za notranje zadeve. 

Dr. Pitamic s. r. 

Št. 1490/pr. 3—2 

Razpis. 
Pri poverjeništvu za kmetijstvo v Ljubljani in 

pri krajnem komisarju za agrarske operacije v Ma
riboru se razpisujejo tri mesta k u l t u r n i h t e h 
n i k o v v X., oziroma IX. činovnem razredu držav
nih uradnikov. 

Pri krajnem komisarju za agrarske operacije v 
Mariboru je oddati mesto t e h n i č n e g a r i s a r j a . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu št. 1. 
Poverjenišivo za kmetijsfvo v Ljubljani, 

dne 21. decembra 1920. 

Vodja: dr,Vrtačnik s.r. 

Št. 1518/pr. 3—2 

Razpis. 
Pri podpisanem poverjeništvu se razpisuje mesto 

z a d r u ž n e g a n a d z o r n i k a , oziroma referenta, 
za stanovsko in gospodarsko organizacijo kmetijstva 
v IX., oziroma VIII. činovnem razredu državnih 
uradnikov. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu št. 1. 
Poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani, 

dne 23. decembra 1920. 
Vodja: dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 13.934/20. 

Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje drugo 

mesto uradnega zdravnika za okoliš okrajnega gla
varstva Maribor v IX. činovnem razredu državnih 
uradnikov. 

Prosilci za to službo naj vlože pravilno kolko-
vane prošnje do dne 

23, j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Prošnjam je treba priložiti: doktorski diplom (ali 
njega prepise), izpričevalo o fizikatni preizkušnji. 
dokazila o izobrazbi, dosedanjem službovanju,, o 
starosti in o državljanstvu. 

Prosilci, ki še nimajo fizikame preizkušnje, se 
nastavijo provizorno in se morajo zavezati, da opra
vijo to preizkušnjo vsaj v dveh letih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 30. decembra 1920. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 
Št. 13.928/20. 

Razpis. 
V okrajnem glavarstvu novomeškem so prosta 

mesta o k r a j n i h b a b i c v občinah Ambrusu, Beli 
cerkvi, Dvoru, Stopičah z letno plačo po 300 K in 
Novem mestu z letno plačo 400 K. 

Prosilke naj vlože pravilno kolkovane in s prilo
gami opremljene prošnje pri okrajnem glavarstvu v 
Novem mestu do dne 

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

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 2. januarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 
Št. 13.888/20. 

Tsđensk? izìas o м1ег1]1?!ћ breznih as 
ozemlja deželae ?Iaže za Stoveslfe. 

(Od dne 12. do dne 18. decembra 1920.) 
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Celje 

Konjice 
Slovenjgradec 
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Zabul'.ovje 
Trbovlje 
Sv. Peter 
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Sv. Krištof 
Marija Gradec . . . 
Draralje 
Ponikva 
Št. Vid 
Št. Lovrenc . . . . 
Celje okolica. . . . 
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Jurklošter . . . . 
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Bled 
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za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
30. decembra 1920. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

telasi № h uradoï ш oblastev. 
Preds. 4615/18/20—10. 

Razglas. 
Za I. redno porotno zasedanje imenujem za pred

sednike porotnih sodišč in njih namestnike: 
I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

za predsednika: predsednika deželnega sodišča 
d rja. Otona P a p e ž a ; 

za namestnike: dvornosoduega svetnika in pod
predsednika deželnega sodišča Frana R e g a l l y j a, 
višje dcžchiosodnc svetnike Alojzija Z e b r e ta, 
Frana R e k a r ja , Antona B u l o v c a in Frana 
P e r n u š a ; 

II. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
za predsednika: dvornosoduega svetnika in pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k a , 
za namestnike: višja deželnosodna svetnika drja. 

Miroslava B r a č i č a , drja. Ivana P r e m j s c h a k a , 
deželnosodna svetnika drja. Henrika S t e p a n č i č a 
in Valentina L c v i č n i k a ; 

III. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 
za predsednika: predsednika okrožnega sodišča 

Tomaža C a j n k a r j a,» 
za namestnike: višjega deželnosodnega svetnika 

Aleksandra R a v n i k a r j a , deželnosodne svetnike 
Frana P o s e g o, drja. Frana P i c h 1 e r j a in drja. 
Antona Mu le j a; 

IV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

za predsednika: predsednika okrožnega sodišča 
drja. Jurija P o l e n s k a, 

za namestnike: višja deželnosodna svetnika drja. 
Vladimirja F o e r s t c r j a in Jurija K o z i n o in 
deželnosodnega svetnika Antona K u d r a. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 3. januarja 1921. 
Kavčnik s. r. 

Cg H a 13/20—6. 124 
Oklio. 

Leon Kalin,_ trgovec, sedaj neznanega bivališča, 
po drju. Josipu Rapocu, odvetniku v Mariboru, je 
vložil zoper Friderika J a k o vi ča, trgovca v Celju, " 
tožbo zaradi 7000 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 2. j a n u a r j a 1 92 1. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče tožiteljevo neznano, se mu po

stavlja za skrbnika gospod dr. Josip Karlovšek, od
vetnik v Celju, ki ga bo zastopal na' njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek II. a, 
dne 5. januarja 1921. ....; 

C 78/20-1. 115 

Oklio. 
Ncdoletna Ana Alojzija Golf v Zabrdju, ki jo 

zastopa varili Anton Bon v Zabrdju, je vložila 
zoper Martina N o v a k a , posestnikovega sina in 
rudarja neznanega bivališča, tožbo zaradi očetov
stva. ^ 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
22. j a n u a r j a 1 9 2 1 . 

ob. enajstih pri tem sodišču v sobi št. 22. 
Ker je bivališče Martina Novaka neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod kanclist Karel Prežel j , 
ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stroške, do
kler se ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek II., 
dne 17. decembra 1920. 

M 54/20-2. 122 
Oklio. 

Rezsöju R o s e n b e r g u, bivšemu trgovcu v 
Murski Soboti, je vročiti v pravni stvari Franca 
Repiča, trgovca v Ljutomeru, zastopanega po drju. 
Marku Stajnku, odvetniku v Ljutomeru, tožbo s pla
čilnim poveljem z dne 27. avgusta 1920. 

Ker je bivališče Rezsöja Rosenberga neznano, se 
mu postavlja za skrbnika gospod Anton Novak, 
višji oficial pri okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
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ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stroške, do
kler se ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 23. decembra 1920. 

Opr. št. T 340/20—3, T 347/20—3 in T 348/20—3. 

Amortizaoije. 
Na prošnjo : a) Marije vdove G a š p e r šičeve, 

zasebnice v Trstu, via Giorgio Varado 2/III; 
b) Marije E r z a r j e v e , posestnikove žene na 

Vrhpolju; 
c) Ivanke Z o reto ve, delavke v Šmartnem 

št. 10, sodni okraj kamniški, 
se uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih vlož-
nih knjižic, ki so jih prositeljice baje izgubile: 

ad a) vložne knjižice Ljubljanske kreditne ban
ke v Ljubljani št. 9291 v vrednosti 35.476 K 15 v, 
glaseče se na ime: Marija vd. Gašperšič; 

ad b) vložne knjižice mestne hranilnice v Kam
niku št. 13.154 z vlogo 2497 K, glaseče sç na ime: 
Ana Deles; 

ad c) vložne knjižice mestne hranilnice v Kam
niku št. 13.348 z vlogo 1400 K, glaseče se na ime: 
Franc Zore 

Imetniki teh knjižic se pozivljejo, naj uveljavijo 
svoje pravice tekom š e s t i h mesecev izza dne 
1. februarja 1921., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da so vložne knjižice brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 4. januarja 1921. 116 

Obenem se je vpisala izprememba § 6. družbe
nih pravil, sklenjena na navedenem občnem zboru 
in odobrena z istim sklepom. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 22. novembra 1920. 

Vpisa firm posameznih trgovcev. 
V register za filme posameznih trgovcev sta se 

danes vpisali firmi: 
Firm.401/20, Rg A II 64/1. 

a) Anton Lavre 
s sedežem v S l o v e n j g r a d c u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Anton Lavre, trgovec v Slovengradcu 

št. 19. 
Firm. 400/20, Rg A II 63/1. 

b) Ivan Rojnik 
s sedežem v S l o v e n j g r a d c u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Anton Lavre, trgovec v Slovenjgradcu 

št. 51. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 22. novembra 1920. 22 

121 P 35/14—16. 
Prostovoljna dražba. 

Hiša št. 60 v Višnji gori z dvoriščem se bo dne 
1 9. j a n u a r j a 1 9 2 1. ob desetih pri podpisanem 
sodišču prodajala na prostovoljni dražbi. Najmanj
ši ponudek 400 K. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek II., 
dne 5. januarja 1921. 

P 101/20—1. 
Oklio. 

88 3—1 

Frančiška Val en čak, posestnica v Lastniču 
št. 64, je bila zaradi zapravljivosti omejeno prekli
cana. Pomočnik ji je Franc Dobrave, posestnik v 
Ješovcu. Okrajno sodišče v Kozjem, 

dne 20. decembra 1920. 

P 162/20-1. 8 0 

Razglas. 
Andrej C a n k a r , posesrničin mož v Britofu 

st. 19, je bil zaradi slaboumnosti popolnoma pre
klican. Skrbnica mu je njegova žena, Marija Cankar. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek I., 
dne 26. decembra 1920. 

javni družabniki firme: Fr. J. v. Bachó & Comp, 
vsak zase odtisnjenemu ali po komerkoli napisane
mu besedilu: Fr. J. v. Bachó & Comp, svojeročno 
pristavljajo svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 25. novembra 1920. 

Firm. 1085/20, Rg. A II 19/1. 45 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala da

nes firma: M. Naveržnik 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina s čevljarskimi potreb
ščinami kakor tudi s sirovimi in izdelanimi kožami, 

imetnica: Marija Naveržnik, trgovka v Maribo
ru, Aleksandrova cesta št. 16. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 25. novembra 1920. 

P 107/20—3 in P 110/20—2. 90 
Razglasitvi praklioev. 

S sklepoma podpisanega okrajnega sodišča z 
-dne lO.maja 1919., opr.št. L 2/19—4, in z dne 
10. marca 1920., opr. št. L 15/19—5, sta bila An
ton M e z n a r i č , stanujoč na Stari cesti, in Josip 
Sij an e c, prej stanujoč na Stari cesti, zaradi sla
boumnosti popolnoma preklicana. 

Za skrbnika prvemu je bil postavljen Andrej 
Filipič, posestnik na Stari cesti št. 5, drugemu pa 
Andraž Pučko, posestnik in mizar na Stari cesti 
št. 3. Okrajno sodišče v Ljutomeru, 

dne 15. decembra 1920. 

firmi : 

Firm. 382/20, Rg.B 33/4. 23 

Izpremembe pri že vpisani firmi. 
V register, oddelek B, se je vpisala danes pri 

Kemična tovarna v Šoštanju, d. d., 
s sedežem v Š o š t a n j u nastopna izprememba. 

Delniška glavnica se je s sklepom izrednega 
občnega zbora z dne 7. oktobra 1920. zvišala od 
2,000.000 K na 4,000.000 K ter je sedaj razdelje
na na 4000 v gotovini vplačanih delnic po 1000 K, 
kar je odobrilo ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, s sklepom z dne 20. oktobra 
1920., št. 8359/20. 

2* Vpisa družbenih firm. 
V register za družbene firme sta se danes vpi

sali firmi: Firm.402/20, Rg A II 66/1. 
a) Frece & Plahuta 
s sedežem v Celju, Aleksandrova ulica št. 7, 

obratni predmet: trgovina s špecerijskim in ko
lonialnim blagom, delikatesami in deželnimi pri
delki, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 27. novembra 1920., osebno zavezana družab
nika: Alojzij Frece in Jernej Plahuta, trgovca v 
Celju. 

Pravico družbo nameščati ima vsak družabnik 
zase. 

Podpis firme: Eden od družabnikov podpisuje 
celotno besedilo firme. 

Firm. 396/20, A Rg II 65/1. 
b) Brata Molan, 

trgovina z mešanim blagom v Celju, 
s sedežem v Celju, Prešernova ulica št. 12, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 21. novembra 1920., osebno zavezana družab
nika: Franc Molan in Slavko Molan, trgovca v 
Celju. 

Pravico družbo nameščati imata oba dru
žabnika. 

Podpis firme: Pod odtisnjeno ali po komerkoli 
napisano besedilo firme podpisuje eden izmed dru
žabnikov svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 27. novembra 1920. 

Firm. 1073/20, Rg. A II 18/1. 46 

Vpis družbene firme. 
V register se je vpisala danes firma: 

Fr. ]. v. Bachó & Comp., 
Gemischtwarenhandlung, Landesprodukten-, Roh
häute- und Lederhandlung, Werkzeuge und Geräte 
für Gewerbe und Ökonomie, elekirotechnische 

Artikel, 
Fr. J. v. Bachó & Comp., 

trgovina razne robe, zemaljskih proizvoda, sirovih 
i izgotovljenih raznovrstnih koža, orudja i potreb-
ština za obrte i poljodelstvo. Poduzeća: razna 

gradjevna, tehn. i elektr. 
s sedežem v R a č j u, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
deželnimi pridelki, kožami, usnjem, poljedelskim in 
obrtnim orodjem kakor tudi z elektrotehničnimi pred
meti. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. septembra 1920. 

Zastopstvo firme: Vsak družabnik je zase upra
vičen družbo zastopati in firmo podpisovati. 

Družabniki: Franz Josef von Bachó, trgovec v 
Celju; Robert von Bachó, trgovec v Račju; Josef 
Jeglitsch/ trgovec na Pragerskem. 

Firma se podpisuje tako, da Franz Josef von 
Bachó, Robert von Bachó in Josef Jeglitsch kot 

Firm. 1088/20, Rg. A I 243/3. 49 

Izpremembe pri že vpisani firmi. 
V register za posamezne trgovce in družbene 

filme se*je vpisala danes pri firmi: 
Hoppe & Valjak, 

specialna trgovina z vinom v steklenicah, . 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

Firma se glasi odslej : 
Viljem Hoppe, 

trgovina z vinom na debelo. 
Obratni predmet doslej: nakupovanje vina in 

njega prodajanje v steklenicah; odslej: trgovina z 
vinom na debelo. 

Izstopil je Gjuro pl. Valjak. 
Sedanji samoimefnik je Viljem Hoppe, trgovec v 

Mariboru. 
Firma se podpisuje tako, da Viljem Hoppe pod 

njeno natisnjeno, odtisnjeno ali napisano besedilo 
svojeročno postavlja svoje ime in svoj priimek. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 5. decembra 1920. 

Firm. 243/20, vpisn. A 178/2. 65 
Izbris firme. 

V trgovskem registru, oddelku A, se je danes 
izbrisala firma: 

Hrastar & Donko, trgovina z lesom v šmihelu, 
vsled razdružitve in opustitve družbene obrti. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
dne 18. decembra 1920. 

Razglas. ' 
I. Vpisala se je danes v zadružnem registru pri 

zadrugah: Firm. 1980, zadr. IV 146/34. 
a) Zveza slovenskih zadrug v Ljubljani, 

• registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva dosedanji predsednik 
Ivan Knez, podpredsednik dr. Fran Novak in član 
načelništva dr. Ivan Tavčar. 

Vpisalo se je novo načelništvo, katerega člani 
so : dr. Milko Brezigar, odvetniški kandidat v Ljub
ljani (predsednik); Josip Tribuč, veleposestnik na 
Glincah (podpredsednik); dr.Janko Kersnik, rav
natelj Kmetske posojilnice v Ljubljani; Ivan Pipan, 
posestnik v Vižmarjih; Adolf Ribnikar, tržni nad
zornik v Ljubljani (odborniki). 

Firm. 2043, zadr. V 293/13. 
b) živinorejska zadruga v Mekinjah, 

r. z. z o. p., 
nastopna izprememba: 

Zadruga se glasi odslej: Živinorejska zadruga 
v Mekinjah, r.z. z o. p. v likvidaciji. 

Izbrisala sta se člana načelništva Franc Rihar 
in Franc Sušnik, vpisala pa sta se Valentin Po
točnik, posestnik na Zduši št 5, in Franc Iskra, 
trgovec na Zduši št. 17. 

Sklenila se je na občnem zboru dne 14. novem
bra 1920. razdružitev zadruge in likvidacija. Za 
likvidatorje so imenovani vsi člani načelništva. 



32 Letnik III. 

II. V trgovinskem registru pri firmah: 
Firm. 2010, posam. I 242/4. 

a) Holzdeckelfabrik ob Neumarktl 
Charles Moline 

nastopna izprememba: 
1.) Izbrisal se je sedež firme: „St. Katharina ob 

Neumarktl" in vpisal sedež „Tržič"; 
2.) izbrisalo se je nemško besedilo firme : „Holz-

deckelfabrik ob Neumarktl Charles Moline", vpi
sali pa sta se slovensko in angleško besedilo firme: 

slovensko : 
Charles Moline, tovarna lesnih lepenk, 

Tržič, Slovenija, Jugoslavija, 
angleško : 

Charles Moline, Woodpulp Board Mill, 
Tržič, Slovenia, Jugoslavia. 

Firm. 2013, Rg B I 125/3. 

b) Zadružna gospodarska banka, 
d. d. v Ljubljani, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Prokura je podeljena podravnatelju Janku Ko

marju. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 6. decembra 1920. 

123 Št. 3/11. 
Razpis nadučiteljske službe. 

R i b n i c a n a P o h o r j u , okraj Marenberg, 
štirirazrednica, služba za nadučitelja, stalno. Prosto 
stanovanje. 

Pravilno opremljene prošnje je vložiti na krajni 
šolski svet v Ribnici na Pohorju do dne 

10. f e b r u a r j a 1 9 2 1. 
Okrajni šolski svet v Marenbergu, 

dne 5. januarja 1921. 

Firm. 240/20, zadr. II. 4/26. 64 

Izbris zadružne firme. 
V zadružnem registru se je danes izbrisala za

družna firma: 
Kmetska posojilnica in hranilnica v Mirni peči, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo 
• v likvidaciji, 
vsled končane likvidacije. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
dne 18. decembra 1920. 

114 Št. 3479/0. š. sv. 
Razpis nadučiteljske službe. 

Na dvorazredni ljudski šoli v B e l i c e r k v i se 
razpisuje v stalno namestitev nadučiteljska služba s 
prostim stanovanjem. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
3 0. j a n u a r j a 1 9 2 1 . 

po predpisani službeni poti. 
Prosilci, še ne stalno nameščeni v javni ljudsko-

šoiski službi na bivšem Kranjskem, morajo dokazati 
z državnozdravniškim izpričevalom, da so fizično po
polnoma sposobni za šolsko službo. 

Okrajni šolski svet v Novem mestu, 
dne 29. decembra 1920. 

Predsednik: dr.Vončina s. r. 

Popravek. 
V razpis učiteljskih služb v 150. št. Uradnega 

lista sta se vrinili dve tiskovni pomoti. Namesto: 
„učiteljsko mesto na slovenski dvorazredni ljudski 
šoli na Travi" se mora glasiti : „nadučiteljsko mesto" 
itd.; prošnje pa je vlagati do dne 25. januarja 1921. 

110 3—1 

Št. 5/1. 118 

št. 320. 101 3 - 2 
Razpis notarskih mest. 

Notarska mesta v Murski Soboti, Dolnji Lendavi 
in Prevaljah se razpisujejo. 

Prošnje zarije se morajo vložiti pri podpisani 
zbornici do dne 

2 3 . j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
Notarska zbornica v Celju, 

dne 31. decembra 1920. 

Št. 2/21 108 3—2 
Razpis. 

Podpisana notarska zbornica razpisuje notarske 
mesto v K r š k e m , oziroma drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
Kotarska zbornica v Ljubljani, 

dne 3. januarja 1921. 
Predsednik: Hudovernik s. r. 

Razpis učiteljskih služb. 
1.) Služba za učiteljico na trirazrednici v š e n t 

J a n ž u p r i D r a v o g r a d u , stalno. 
2.) Služba začasnega okrajnega pomožnega uči

telja kot pisarniške moči za okraje Slovenj gradeč, 
Marenberg in Šoštanj s sedežem v Slovenj gradcu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

5. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . , 
in sicer za prvo službo pri dotičnem krajnem šol
skem svetu, za drugo pa pri okrajnem šolskem svetu 
v Slovenjgradcu. 

Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu, 
dne 5. januarja 1921. 

Št.50.412/G 1920. 
Natečajni razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javno draž
bo za dobavo službenih oblačil, in sicer: 
1.) zimskih suknenih hlač za poduradnike . 1400, 
2.) zimskih suknenih hlač za sluge . . . . 600, 
3.) zimskih suknenih hlač za vozovne nad-

, ziratelje in kurjače 300, 
4.) zimskih suknenih bluz za poduradnike . 1000, 
5.) zimskih suknenih bluz za sluge . . . . 1000, 
6.) suknenih bluz za blagajnice 60. 

Pogoje za dobavo dobivajo interesenti med urad
nimi urami v ekonomskem (G) oddelku podpisane 
direkcije (Mihanovičeva ulica št. 12), lahko pa tudi 
po pošti, ako pošljejo 2y2 dinarja za poštnino in 
stroške. 

Ponudbe morajo biti sestavljene po predpisih in 
kolkovane s kolkom za en dinar. Prispeti morajo naj-
kesneje do dne 

20. j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
ob dvanajstih v ekonomski oddelek te direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, sestavljene po 
predpisih in po dobavnih pogojih. Na zahtevo onih, 
ki namerjajo oferirati, pošlje direkcija posebne po
goje. 

Ponudbe se otvori j o in precitajo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 20. januarja 1921. 
ob dvanajstih ; o prispelih ponudbah se sestavi za
pisnik. Otvoritvi ponudb smejo prisostvovati tudi po
nudniki1 ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po-
nudenega materiala, je treba s pozivom na številko 
tega razglasa položiti do dne 18. januarja 1921. ob 
dvanajstih pri glavni blagajni podpisane direkcije 
v Zagrebu. 

Rok dobave vseh zgoraj navedenih oblačil je do 
konca meseca februarja 1921. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev v Zagrebu, 
meseca decembra 1920. 

Razne objave. 

113 Št. 691—20. 
Razpis uôiteljske službe. 

Na podstavi odloka višjega šolskega sveta 
dne 3. decembra 1920., št. 12.509, se razpisuje služba 
za učitelja na štirirazredni ljudski šoli v D o b ju. 

Pravilno opremljene prošnje je vložiti po pred
pisani službeni. poti do dne 

3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kozjem, 
dne 2. januarja 1921. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, centrala Beograd. 
Stanje dne 22. decembra 1920. 

A k t i v a . Metalna podloga: 
Dinarjev 

a) v blagajmcah: fi„,o4,n. 
v kovanem zlatu f ^ J J ' ™ " -

v kovanem srebru jofjiwon 
v valutah 2,287.789 90 

b) v depotih v inozemstvu: 
v raznih valutah 355,745.692-50 

Posojila : 
na 
na 

m e n i c e 249,450.896-49 
vrednostne papirje 24,189.609-62 

Dinarjev 

436,887.693-40 

273,640.506-11 

112 Št. 2810/0. š. sv. 
Razpis. 

Na štirirazredni ljudski šoli z eno vzporednico 
v V i š n j i g o r i se razpisuje izpraznjeno službeno 
mesto za učitelja v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje je predložiti sem
kaj do dne i. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet v Litiji, 
dne 31. decembra 1920. 

Predsednik: Podboj s. r. 

3.170,711.526- — 

Dolg države : 
za odkup kronskih vrednosti 1 Л 9 4 , 3 9 Л ? ° Г ™ 
po računu zamene ? К Ж 2 " 2 2 
po posojilu na bone obrtn. kap I&IJZTSÌ 
po posojilu'na bone bančnega kredita ^ ' 2 2 ? e 2 « ^ 
za dolg depon. din.-kronsk. novč 425,921.526-65 

Vrednost državnih domen : 
založenih za izdajanje novčanic 2.138,377.163-— 

6.019,616.888-51 
P a s l - v a . — — — — — — 

Glavnica din. 50,000.000 • -
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti : 

terjatve države na račun zamene 367,293.078-96 
obveznosti na žiro-račune 1 1 7 > 4 I H ? i ' 2 ? „ С „ 0 7 Ш „ 

obveznosti po raznih računih 90,262.727 71 575,027.098-57 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.168-— 
Saldo raznih računov 16,768.905-30 

6.019,616.888-51 

10,000.000- — 
705.011-64 

3.278,738.710- — 

109 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavèallrana. 

V Ljubljani, dne 13. januarja 1921. Letnik III. 

Srbov, 

deželne vlade sa Slovenijo. 

8tvo y Ljubljani in pri krajnem komi8»rj« » agrarske operacije v Manboru potem meU._ " f " ™ J ^ J ^ „ " ^ ^ T Krfkei, Št. Jerneju na. Dolenjskem in v Cerknici. Izkaz 
zadružnega nadzornfka pri poverjeniku » k r n e l o vLjuWj«^f« g » ™ f l K t S Ï noveT javfeTekarne v Ptuju. Razpie službe okrožnega zdravnika za zdrav-
' ^ Ä Ä Ä i B n \ S w i h 3 \ T e ^ h 1 9 n l \ S ! u ^ ä : T r L Slovenijo od dne 19. do dne 26. decembra 1920. - Eazglaa, razn.h drug.h urado, 
nv«ouu v u » ! j n 0bjastev. — Razne otjave. . 

13. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

} P © t x » a X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e b s a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za narodno zdravje 
in po zaslišanju ministrskega sveta smo odredili in 

predpisujemo to-le: 

Uredbo o ustroju ministrstva za narodno 
zdravje.* 

Člen 1. 
Vsa skrb za narodno zdravje spada, v področje 

ministrstva za narodno zdravje. 
Ministrstvu je naloga: 
1.) da se briga za množitev prebivalstva, za 

zdrav porod in za njegov pravilni nadaljnji razvoj ; 
2.) da ščiti narodno zdravje; 
3.) da ustanavlja naprave za zdravljenje in za 

zatiranje bolezni; 
4.) da proučuje patologijo naroda; 
5.) da narod zdravstveno izobraža. 

Člen 2. 
Ministrstvo za narodno zdravje ima te-le od

delke: j 

1.) administrativni oddelek; 
2.) higienski oddelek; 
3.) oddelek za zdravstveno službo; 
?.) oddelek za zdravstveno proučevanje in po

učevanje naroda; 
5.) lekarniški oddelek. 

II. 
Posamezni oddelki se dele na odseke. To raz

delitev predpiše minister za narodno zdravje. 

Člen 3. 
Upravo ministrstva za narodno zdravje tvorijo 

minister, ministrov pomočnik, oddelni načelniki, in
špektorji, šefi, referenti in tajniki. 

Minister ,je predstavnik in predstojnik vse sani
tetne stroke in vseh njenih naprav za zdravljenje 
in za čuvanje narodnega zdravja v državi. 

Ministrov pomočnik je šef ministrske pisarne; 
pod nadzorstvom ministra za narodno zdravje 
opravlja vse administrativne posle ter se briga za 
njih redno izvrševanje in za osebne odnošaje vseh 
oddelnih načelnikov in odsekovnih šefov. Zastopa 
ministra, kadar je odsoten, ter podpisuje vse spise, 
za katere se po zakonu izrecno ne zahteva podpis 
ministrov. 

Oddelni načelniki skrbe za to, da se posli, dolo
čeni v njih oddelkih, izvršujejo po določilih veljav
nih zakonov in odredb, ter nadzirajo osebje svojega 
oddelka. 

Inšpektorjem in referentom se določa področje 
s posebno odredbo ministrstva za narodno zdravje. 

Število osebja se določa v proračunu. 

Člen 4. 
Vsi zdravstveni oddelki, odseki in vse zdrav

stvene naprave, ki so ustanovljene pri drugih mini
strstvih ali so jim podrejene, prehajajo v ministrstvo 
za narodno zdravje, s svojim osebjem in proračun
skimi partijami in pozicijami vred. Za sedaj je od 
tega izvzeto ministrstvo za vojno in moraarnico. 

Ministrstvo' za narodno zdravje postavlja pri 
ministrstvih za prosveto, promet in socialno politiko, 
a tudi pri drugih, kjer se pokaže potreba, svoje re
ferente s potrebnim številom osebja, ki vzdržujejo 
stalno zvezo z ministrstvom za narodno zdravje. 

Člen 5. 
Pri postavljanju strokovnjakov se zahteva mne

nje o njih kvalifikaciji od glavnega sanitetnega 
sveta. 

Strokovnjaki morajo biti: ministrov pomočnik, 
oddelni načelniki, inšpektorji, odsekovni šefi in refe
renti. Katera kvalifikacija se zahtevaj za ta mesta, 
predpiše minister za narodno zdravje na podstavi 
mnenja glavnega sanitetnega sveta. 

Člen 6. 
Posvetovalni organi pri ministrstvu so: glavni 

sanitetni svet, epidemijska komisija in bolniška ko
misija, katerih sestavo in delo predpisuje minister 
za narodno zdravje. 

Člen 7. 
Poleg oddelkov v ministrstvu za narodno zdrav

je se osnavljajo posebni zdravstveni zavodi, potrebni 
za pravilno uradovanje v posameznih oddelkih. 

Člen 8. 
Dokler se ne sklene enoten zdravstveni zakon za 

posamezne pokrajine, ostanejo še nadalje v veljavi 
ustanovljeni zdravstveni odseki s šefi na čelu in s 
potrebnim strokovnim osebjem. Zdravstveni odseki 
so organi ministrstva za narodno zdravje ter oprav
ljajo kot taki samostojno vse posle po določilih za
konov in uredb, ki veljajo na dotičnem ozemlju. • 

Člen 9. 
Namesto dosedanjih okružnih (županijskih) fizi

kov, v Dalmaciji kotarskih, v Sloveniji okrajnih 
zdravnikov kot referentov upravnih oblastev se usta
navljajo posebni okružni (županijski) zdravstveni 
uradi, oziroma okrajni ali kotarski zdravstven! 

Zdravnikom kot šefom teh uradov je dodeliti po
trebno število oseb. 

Člen 10. 

Letne plače so: ć l e n 1 2 ' 
1.) pomočniku ministra za narodno zdravje 

10.000 dinarjev; 
2.) načelnikom, pravnemu referentu in inšpek

torjem : 
III. razreda 5052— dinarjev, 

II. „ 6062-40 „ 
I. „ 7072-80 „ 

3.) odsekovnim šefom: 
II. razreda 5000— dinarjev, 

I. „ * 6000— „ 
4.) referentom in odsekovnim podšefom: 

II. razreda 4500— dinarjev, 
I. „ 5000— „ 

5.) tajnikom, retaksatorjem in arhivarjem: 
III. razreda 3000— dinarjev, 

II. „ 3500— 
I. „ 4000— „ 

6.) pisarjem: 
III. razreda 1500— dinarjev, 

11. „ 2000— 
I. ,. 2500— » 

Člen 13. 
Uradniki, ki imajo sedaj v isti službi manjšo 

plačo, nego je določena s to uredbo, se po potrebi 
prevedejo na nove plače z ukazom na predlog mini
strov in v mejah proračuna. 

Člen 14. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve; 

takrat prestane veljati uredba o ustroju ministr
stva za narodno zdravje z dne 14. maja 1919., 
št. 32.002.* 

V B e o g r a d u , dne 14. decembra 1920. 

Aleksander s. r. 
Minister za narodno zdravje: 

Živ. Rafajlović s. r. 

• Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 287 izdanih dne 
24. decembra 1920. 

Okružni (županijski), oziroma okrajni ali kotar
ski zdravstveni uradi vodijo posle, predpisane z za
koni in uredbami, samostojno; njih odredbe so ob
vezne za upravna oblastva. 

Pravilnik o ureditvi službe v področju teh ura
dov predpiše minister za narodno zdravje. 

Člen H. 
Ministrstvo za narodno zdravje se pooblašča, 

da izda naredbo o ustroju zdravniških in lekarni
ških zbornic. 

Naredbe osrednje vlade, 
14. 

Na podstavi člena 7. zakona o ustroju vojske 
predpisujem to-le: 

Pravilo o izbora, sprejemanju, dolžnostih 
in prejemkih vojaško-državnih štipendi
stov za studiranje pravnih naukov na 
naših domačih nniverzah zaradi popolnje-

vanja sodne stroke v vojski.** 
A. Splošna določila. 

Člen 1. 
Zaradi Dopolnjevanja in obnavljanja s ^ e 

stroke v vojski se vsako leto sprejemajo štipendisti. 

• Uradni list pod št. 556 iz leta 1919. 
** Razglašeno v „Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca" it. 272, izdaaih dne 
7. decembra 1920. 
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ki ob državnih stroških vojnega ministrstva kot šti
pendisti ministrstva za vojno in mornarnico študi
rajo pravne nauke na univerzah v državi. 

Člen 2. 

Koliko štipendistov se sprejme vsako leto, se 
določa po potrebi izpočetka z ozirom na popolnje-
vanje sodne stroke v vojski, pozneje pa z ozirom na 
potrebno podmlajanje in obnavljanje stroke. 

Člen 3. 

Štipendisti se izbirajo s konkurzom po izpol
njenih pogojih, ki so predpisani s tem pravilom. 

Člen 4. 

Pogoj za kandidate štipendiste, ki študirajo 
pravne nauke na domačih univerzah kot štipendisti 
ministrstva za vojno in mornarnico in ki po dovr
šeni šoli in odsluženem roku v vojski postanejo 
sodni častniki, so ti-le: 

a) Prosilec mora biti podanik kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev — dokaz potrdilo pristojnega 
oblastva. 

b) Biti mora zdrav in za vojaško službo spo
soben. 

c) Prebiti je moral zrelostni izpit — dokaz iz
pričevalo. 

č) Biti mora dobrega vedenja — dokaz šolsko 
potrdilo. 

d) Če ni polnoleten, mora imeti dovolitev rodi
teljev ali varihov, potrjeno po oblastvu, da se sme 
sprejeti za štipendista ministrstva za vojno in mor
narnico. 

e) Star ne sme biti nad 25 let — dokaz krstni 
list. 

f) Zavezati se mora, da bo po dovršenih štu
dijah odslužil v vojski kot sodni častnik najmanj 
dvakrat toliko časa, kolikor ga je prebil kot šti
pendist na šolanju. 

g) Roditelji ali varihi se morajo zavezati za one, 
ki niso polnoletni, oni pa, ki so polnoletni, se morajo 
zavezati sami, da povrnejo državi ves denar, potro
šen za vzdrževanje dotičnega štipendista, oziroma 
zanj osebno, če bi opustil šolo ali bi vsled neuspe
ha, slabega vedenja ali iz kakršnekoli druge svoje 
krivde prestal biti državni štipendist ali če bi po 
dovršenih študijah in odslužitvi obveznega roka 
vojaške službe ne hotel iz kakršnihkoli vzrokov 
vstopiti v državno službo kot sodni častnik. 

h) Izjaviti mora, da pritrjuje vsem pogojem, 
predpisanim s tem pravilom. 

redbi ministrstva za vojno in mornarnico, izdani 
na predlog načelnika sodnega oddelka pri ministr
stvu za vojno in mornarnico. 

Člen 9. 

Načelnik sodnega oddelka pri ministrstvu za 
vojno in mornarnico mora strogo skrbeti za po
trebno število štipendistov za dotično leto zaradi 
popolnjevanja in podmlajanja sodne stroke ter zato 
ob svojem času podati predlog za dotično pozicijo 
v proračunu zaradi vzdrževanja teh štipendistov; 
za pozicijo, iz katere se določa nagrada onim šti
pendistom, ki se poleg šole uporabljajo tudi za 
državne posle tega resorta zaradi pridobivanja 
praktične rutine; kakor tudi za uvedbo pozicije za 
proizvodstvo častnikov od štipendistov, ki v tem 
letu dovršujejo šolanje. 

Člen 10. 

V konkurzu, ki se mora objavljati po členu 7. 
tega pravila, se označuje: 

1.) koliko štipendistov, kandidatov za pravne 
nauke na domačin univerzah, se sprejme1 

2.) pogoje (v izvadku), ki jih mora'kandidat 
izpolniti ; 

3.) rok prijave; 
4.) kje in kdaj se kandidati zdravniško pre

iščejo; 
5.) kolika je mesečna štipendija; 
6.) odkdaj se jim bo po izvršenem izboru ra

čuni la štipendija. 
Člen 11. 

Pri kateri blagajni naj izbrani štipendisti pre
jemajo štipendijo, to določi minister za vojno in 
mornarnico na predlog načelnika sodnega oddelka 
pri tem ministrstvu. 

Člen 12. 

Letnik ГП. 

Člen 5. 

Štipendisti, ki redno in uspešno popolnoma do
vrše študije, se po odslužitvi obveznega roka v voj
ski takoj postavijo v čin sodnega poročnika ter na
predujejo nadalje skladno s predpisi zakona o 
ustroju vojske, ki bodo veljali tedaj. 

Člen 6. 

Načelnik sodnega oddelka pri ministrstvu za 
vojno in mornarnico nadzira redno opravljanje iz
pitov in vedenje teh štipendistov, podaja ministru 
za vojno in mornarnico obrazložene predloge za 
odvzemanje štipendij ter ukrepa nadalje, česar je 
treba, da roditelji ali varihi, če nastopi primer pod 
točko g) člena 4. tega pravila, povrnejo štipendijo, 
ki jo je država potrošila za dotičnega štipendista.' 

Člen 7. 
Če dotični štipendist zbog neuspeha ne more 

dovršiti šolanja in se mu mora zaradi tega štipen
dija odvzeti, se sme na svojo prošnjo in po 
mnenju načelnika sodnega oddelka pri minstrstvu 
za vojno in mornarnico sprejeti v državno službo, 
ko odsluži vojno obveznost, za administrativnega 
častnika sodne stroke največ s podporočniškim 
činom. 

V tem primeru so štipendisti, ki postanejo admi
nistrativni častniki sodne stroke, zavezani kot čast
niki odslužiti najmanj dvakrat toliko časa, kolikor 
so ga prebili kot državni štipendisti; samo v tem 
primeru so oproščeni povračila štipendije, ki so jo 
ob šolanju prejemali od države. 

Člen 8. 

Prvenstvena pravica za konkurz za leto 
1920./1921.gre onim dijakom prava na naših do
mačih univerzah, ki imajo že enega ali več seme
strov z opravljenimi izpiti. 

Člen 13. 

Prijave za konkurz vlagajo kandidati pri mini
stru za vojno in mornarnico po sodnem oddelku 
tega ministrstva. 

Člen 14. 

Prijavi morajo kandidati priložiti tudi vse li
stine, določerje v točkah a), b), c), č), d), e), f), 
g) h) člena 4. tega pravila. Prijave z nepopolnimi' 
listinami ali prijave, ki bi se vročile ministrstvu po 
označenem roku, se jemljejo v postopek po posebni 
odredbi ministra za vojno in mornarnico na pred
log načelnika sodnega oddelka pri tem ministrstvu. 

štipendijo, ki jo določa minister za vojno in mor
narnico na predlog načelnika sodnega oddelka in 
sicer vsak prvi dan v mesecu izza prihodnjega me
seca, ko se sprejmejo za štipendiste, pa do konca 
šolanja, oziroma dokler ne prestanejo biti štipendi
sti ministrstva za vojno in mornarnico. 

Če se ustanovi vojaški internat za štipendiste 
ministrstva za vojno in mornarnico, vstopijo vsi ti 
štipendisti v internat; v tem primeru dobivajo na
mesto mesečne štipendije, ki so jo uživali, vse po
trebščine v internatu, poleg tega pa še doklado v 
denarju za osebne potrebščine, kolikršno določi 
minister za vojno in mornarnico. 

Kadar bodo dopuščale razmere, da se ustanovi 
ta internat štipendistov ministrstva za vojno in 
mornarnico na domačih univerzah, predpiše pravil
nik zanj minister za vojno in mornarnico na pred
log posebne komisije, ki jo določi za to. 

Člen 20. 

Oni, ki dovrše šolo ter v internatu štipendistov 
ministrstva za vojno in mornarnico na domačih 
univerzah prebijejo najmanj dve leti, ravnaje se 
po pravilniku, predpisanem zanj, dobe takoj po 
dovršenem šolanju častniške čine, ker se jim čas 
k! so ga prebili v internatu, ako ostanejo častniki' 
šteje, kakor bi bili odslužili obvezni službeni rok 
v vojski. 

Onim pa, ki postanejo štipendisti ter imajo že 
več semestrov, prebitih na pravni fakulteti z oprav
ljenimi ustreznimi izpiti, ako ne bi do konca popol
nega šolanja mogli prebiti v internatu dveh let, se 
tudi eno leto, ki ga prebijejo v internatu, šteje, 'ka
kor bi bili odslužili svoj obvezni rok v vojski.' 

Konkurz za sprejemanje štipendistov za pravne 
nauke na domačih univerzah se objavlja redno 
vsako leto v „Službenem vojnem listu" in v „Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca" z ozirom na pričetek šolskega leta po od-

Člen 15. 
Komisijo za izbor štipendistov sestavljajo: na

čelnik sodnega oddelka pri ministrstvu za vojno in 
mornarnico, načelnik sanitetnega oddelka pri mini
strstvu za vojno in mornarnico in predstojni sodnik 
velikega vojaškega sodišča. 

Za zapisnikarja te komisije določa načelnik 
sodnega oddelka pri ministrstvu za vojno in mor
narnico enega izmed častnikov, ki so mu podrejeni. 

Člen 16. 
Komisija, ki naj izvrši zdravniško-komisijsko 

preiskavo, je sestavljena iz načelnika sodnega od
delka in iz treh zdravnikov, ki jih določi načelnik 
sanitetnega oddelka na zahtevo sodnega oddelka 
pri tem ministrstvu. 

Zdravniško-komisijska preiskava se izvrši v 
sodnem oddelku pri ministrstvu za vojno in mor
narnico, kadar jo odredi načelnik oddelka. . 

Člen 17. 

Komisija za sprejemanje štipendistov odloča z 
večino glasov, kateri izmed kandidatov naj se pred
laga ministru za vojno in mornarnico za štipen
dista, ter o tem poda pismeno poročilo ministru za 
vojno in mornarnico, osnovano na zapisniku komi
sijskega dela. 

Člen 18. 
V „Službenem vojnem listu" se objavi odločba 

ministra za vojno in mornarnico o tem, kateri kan
didati so definitivno sprejeti. 

Člen 19. 
Izbrani štipendisti ministrstva za vojno in mor

narnico za studiranje pravnih naukov prejemajo 

B. Dolžnosti izbranih štipendistov. 

Člen 21. 

Izbrani vojaško-državni štipendisti študirajo 
pravne nauke samo na oni domači univerzi, ki jim 
jo določi minister za vojno in mornarnico na pred
log načelnika sodnega oddelka pri tem ministrstvu 

Določeni kraj šolanja in šola se brez posebne 
privolitve ministra za vojno in mornarnico ne sme 
izpremeniti; izpremeni se samo po posebnem refe
ratu načelnika sodnega oddelka. 

Člen 22. 

v Vojaško-državni štipendisti ne smejo, dokler 
študirajo, odhajati iz kraja univerze niti ne ob 
šolskih počitnicah, če jim tega prej ne dovoli načel
nik sodnega oddelka pri ministrstvu za vojno in 
mornarnico; sicer izgube za ta čas pravico do šti
pendije. 

Člen 23. 

Izbrani štipendisti morajo poslušati vsa preda
vanja ter redno in uspešno opravljati vse izpite 
določene s programom, ki je predpisan z uredbo 
dotične šole, kjer so vpisani. 

člen 24. 

Začetkom vsakega šolskega leta mora v enem 
mesecu vsak vojaško-državni štipendist predložiti 
načelniku sodnega oddelka pri ministrstvu za voj
no in mornarnico poročilo o tem, katere predmete 
mu je poslušati v tem letu in pri katerih učiteljih. 

Člen .25. 
Po opravljenih izpitih koncem vsakega seme

stra ali šolskega leta mora štipendist v desetih 
dneh načelniku sodnega oddelka pri ministrstvu za 
vojno in mornarnico podati poročilo, poverjeno po 
šolski upravi, o opravljenih izpitih; če tega ne stori 
se mu štipendija ustavi. ' 

Štipendist sme odložiti izpit iz kateregakoli 
predmeta za poznejši rok samo zaradi bolezni in 
po pritrditvi ministrstva za vojno in mornarnico; 
dmgače se odložitev izpita smatra za dokazan ne
uspeh pri izpitu. 

Člen 26. 

Vsakemu vojaško-državnemu štipendistu se ta
koj odtegne državna podpora, če je nereden aH 
sploh malomaren ali če pri izpitu pokaže neuspeh. 

Ta odredba se ukrene šele, ako bi štipendist tudi 
pri ponavljalnem izpitu, če je tak dovoljen po šolski 
uredbi, pokazal neuspeh. 

Štipendisti, ki na ta način izgube štipendijo, 
morajo v vojski odslužiti dvakrat toliko časa, koli
kor so ga prebili kot štipendisti, in sicer v službi 
ki jim jo določi minister za vojno in mornarnico po' 
njih uporabnosti in strokovni usposobljenosti glede 
na člen 7. tega pravila. 
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Člen 27. 
Začetkom vsakega šolskega leta, dokler se ne 

ustanovi vojaški internat, se morajo štipendisti 
osebno javiti načelniku sodnega oddelka pri mini
strstvu za vojno in mornamico ter pri tej priliki 
podati pismen raport, s katerim naznanijo svoj 
točni naslov, da jih je lahko najti, ako bi bilo treba. 
Tako morajo storiti tudi vselej, kadar izpremene 
stanovanje. 

C. Prejemki vojaških štipendistov. 

Člen 28. 
Vojaško - državni štipendisti se vzdržujejo ob 

stroških vojnega ministrstva. 

Člen 29. 
Štipendisti dobivajo za mesečno vzdrževanje 

štipendijo po odločbi ministrstva za vojno in mor
namico. 

Člen 30. 
Šolnina, izpitne takse, natisk disertacij in di

plomske takse istotako zadevajo vojno ministrstvo. 
Vsa ta povračila se izplačujejo na predložene 

račune, poverjene po pristojnem šolskem oblastvu, 
in po določilih naših zakonov o povračilu stroškov 
državnim uradnikom. 

Člen 31. 
Kandidatom ne gredo za odhod na konkurz (za

radi zdravniške preiskave ali opravljanja izpitov) 
in za povratek s konkurza nobeni prejemki od 
države. 

C. Komisija za sprejemanje štipendistov. 

Člen 32. 
Komisija za sprejemanje štipendistov, ustanov

ljena po členu 15. teh pravil, je neposredno pod
rejena ministru za vojno in mornarnico, njeni služ
beni posli pa spadajo v zapisnikarstvo sodnega od
delka ministrstva za vojno in mornarnico. 

Notranje poslovanje in red komisije predpisuje 
načelnik sodnega oddelka pri ministrstvu za vojno 
in mornarnico. 

Člen.33. 
Komisija vodi protokol o sestankih, o navzočnih 

svojih članih, o delu in odločbah na dotičnem se
stanku. 

Člen 34. -
Preden komisija dovrši svoje delo, priobči vsem' 

kandidatom imena onih kandidatov, ki niso izbrani, 
ter jim vrne listine, pridrži pa prijave; nato pošlje 
poročilo o vsem svojem delu ministru za vojno in 
mornarnico s predlogom o izboru štipendistov in 
o potrditvi izbora kakor tudi končnega sprejema. 

V B e o g r a d u , dne 10. novembra 1920.; 
S br.6312. 

Minister za vojno in mornarnico, častni 
adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 

general Branko Jovanović s. r. 

15. 
Naredba, 

s katero se ukinjajo zakoni o datèòini od pri
rastka na vrednost nepremičnin. 

Finančno ministrstvo, generalna direkcija posred-
njih davkov, v Beogradu je z razpisoma z dne 
11. novembra 1920., br. 11.671, in z dne 18. de
cembra 1920., br. 13.352, odločilo, da veljajo dolo
čila člena 166. b finančnega zakona za leto 1920., 
/1921. (Uradni list pod št. 436 iz leta 1920.), s ka
terimi se ukinjata zakona z dne 13. januarja 1911., 
koroški dež.zak. št. 15, in z dne 4. junija 1912., 
kranjski dež.zak.št. 134, i z z a dne 6. novem
b r a 19 20. tako, da je odmerjati in izterjevati dav
ščino od prirastka na vrednost nepremičnin le od 
onih prenosov, ki so se izvršili do vštetega dne 
5. novembra 1920. 

Delegacija ministrstva financ za Slovenijo in Istro 
v Ljubljani, 

dne 4. januarja 1921.; št.B II 1767/2 ex 1920. 
Delegat: dr. šavnfk s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Ministrstvo za narodno zdravje v Beogradu je z 
odlokom z dne 15. decembra 1920., št. 31.878, drja. 
Bogdana D e r č a. imenovalo za primarija otroške 
bolnice v Ljubljani v VIII. činovnem razredu. 

Z odlokom ministra za narodno zdravje z dne 
10. decembra 1920., št. 30.692, je bil Rajko Šet i-
na, računski revident pri knjigovodstvu zdravstve
nega odseka v Ljubljani, imenovan za računskega 
svetnika v VIII. činovnem razredu. 

Z odlokom ministra za narodno zdravje je bil 
narednik Franc Rakušček imenovan za kanclista 
v XI. činovnem razredu pri zdravstvenem odseku za 
Slovenijo in Istro v Ljubljani. D f Oražen s. r. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je pravne prak
tikante Stanka Lap a j ne ta, Franca De tel o in 
Iva L u l ika v Ljubljani, istotako pravnega prakti
kanta Mirka D e t i č k a v Celju imenovalo za 
avskultante. Kavčnik s. r. 

Inž. Jakob Turk, ravnatelj kmetijsko-kemijske-
ga zavoda v Ljubljani, je pomaknjen v VI. činovni 
razred državnih uradnikov. D f yrtacnik s. r. 
Št. 160/pr. 

Popravek. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 

št. 13.205/pr. 1920. je bil v Uradnem listu št.3 iz 
leta 1921. (str. 30) pomotoma priobčen. Glasi naj 
se pravilno: 

Odvetnik dr. Josip L es ko var je na lastno 
prošnjo razrešen poslov vladnega komisarja za me
sto Maribor. Za vladnega komisarja mesta Mari
bora je imenovan vladni tajnik Ivo P o l j a n e c , ki 
je bil do sedaj dodeljen mestnemu magistratu v 
Celju. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve 
v Ljubljani, 

dne 8. januarja 1921. 
Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 

dr.Pitamic s. r. 

.»•«Sea»«-

Št. 14/pr. 
Razpis službe uradnega sluge. 

Pri okrajnem glavarstvu v Kočevju je namestiti 
u r a d n e g a s l u g o s prejemki, določenimi v za
konu z dne 25. septembra 1908., drž. zak. št. 204, 
oziroma z dne 25. januarja 1914., drž. zak. št. 16, in 
s pravico do službene obleke, oziroma do ekviva
lenta zanjo. 

Dokler velja naredba o draginjskih dokladah, 
se izplačuje draginjska doklada po določilih te na
redbe. 

Za razpisano mesto prihajajo v poštev vojni 
prostovoljci v zmislu uredbe z dne 18. decembra 
1919., Ur. 1. št. 38 ex 1920., za to službo sposobni 
vojni'invalidi v zmislu naredbe Narodne vlade za 
Slovenijo z dne 20. novembra 1918., št. 115 Ur. L, 
dcsluženi podčastniki s certifikatom in naposled, če 
ne bi bilo navedenih prosilcev, drugi prosilci. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane proš
nje, opremljene z rojstnim listom, domovnico, z iz-
pričevalom državnega zdravnika, nravstvenim iz-
pričevalom, potem z dokazilom, da je prosilec vešč 
čitanju, pisanju in računanju, naposled z dokazi
lom, da je prostovoljec ali invalid, oziroma s certi
fikatom, naj se vlože do dne 

31. j a n u a r j a 1921. 
pri ravnateljstvu pomožnih uradov poverjeništva za 
notranje zadeve v Ljubljani. 

Za pravnoveljavno legitimacijo invalidu velja 
listina nadpregledne komisije, s katero je bil za ta
kega spoznan. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve 
v Ljubljani, 

dne 6. januarja 1921. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r. 

Št. 1490/pr. 3 — 3 

Razpis. 
Pri poverjeništvu za'kmetijstvo v Ljubljani in 

pri krajnem komisarju za agrarske operacije v Ma
riboru se razpisujejo tri mesta k u l t u r n i h teh
nikov v X., oziroma IX. činovnem razredu držav
nih uradnikov. 

Pri krajnem komisarju za agrarske operacije v 
Mariboru je oddati mesto t e h n i č n e g a r i s a r j a . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu št. 1. 
Poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani, 

dne 21. decembra 1920. 
Vodja: dr, Vrtačnik s.r. 

Št. 1518/pr. 3—3 
Razpis. 

Pri podpisanem poverjeništvu se razpisuje mesto 
z a d r u ž n e g a n a d z o r n i k a , oziroma referenta, 
za stanovsko in gospodarsko organizacijo kmetijstva 
v IX., oziroma VIII. činovnem razredu državnih 
uradnikov. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu št. 1. 
Poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani, 

dne 23. decembra 1920. 
Vodja: dr. Vrtačnik s.r. 

Št. 1575/pr. 
Razpis. 

Razpisujejo se službe uradnih živinozdravnikov 
pri okrajnih glavarstvih v Celju in Krškem, oziro
ma pri politični ekspozituri v Cerknici. 

Službeni sedež teh mest uradnih živinozdravni
kov je na Vranskem, v Krškem, Št. J e r n e j u 
na Dolenjskem i n v C e r k n i c i . 

Prosilci za ta mesta naj vlože kolkovane prošnje 
do dne 31. j a n u a r j a 1921. 
pri podpisanem poverjeništvu. 

Prošnjam je priložiti živinozdravniški diplom 
(ali njega poverjen prepis), izpričevalo o fizikatni 
preizkušnji, o dosedanjem službovanju, o starosti in 
o državljanstvu. 

Prosilci, ki še nimajo preizkušnje živinozdrav-
niškega fizikata, se nastavijo provizorno in se bodo 
morali zavezati, da opravijo to preizkušnjo vsaj v 
dveh letih. 

V ostalem veljajo za namestitev uradnih živino
zdravnikov predpisi zakona z dne 27. septembra 
1901., drž. zak. št. 148. 

Z razpisanimi mesti uradnih živinozdravnikov 
so združeni dohodki X. činovnega razreda, oziroma 
višjih činovnih razredov, če se ta mesta podele pro
silcem, ki so že v državni službi in imajo že sedaj 
prejemke višjih činovnih razredov. 

V L j u b l j a n i , dne 28.decembra 1920. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s.r. 
št. 20/vet. 
Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 

v Sloveniji i dne 8. januarja 1921. 
Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in parkljevka., 

Brežice: Sevnica 2:4. Ljubljana okolica: Borov
nica 1:3, Brezovica 1:1. 

š u š t a v e c. 
Ptuj: Breg 1:1. 

Garje konj. 
Celje: 2alec 1:1. Kotevje: Mala gora 1:1, Struge 

1:1. Litija: Kolovrat 1:1, Šmartno 1:1. Ljubljana 
okolica: Jezica 1:1. Maribor: Dogoše 1:1, Hošnica 
1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 
2:2, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1, Vrtiče 
1:1. Ptuj: Bratonečice 1:1, Šikola 1:1. 

Garje o v a c 
Celje, politilna ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

I.uče 3:12, Solčava 2:8. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Kočevje: Ribnica 1:1. Ljubljana okolica: Čr

nuče 1:1. Novo mesto: Šmihel-Stopiče 1:1, Toplice 
1:1. 

S v i n j s k a k u g a 
Brežice: Bizeljsko 1:2, Št. Peter pri Sv. gori 

1:1, Videm 1:2, Zakot 1:1. Črnomelj: Bozjakovo 
1:1, Butoraj 1:1, Ceplje 1:1, Loka 1:2, Metlika 1:1, 
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Podzemelj 1:1, Semič 1:1, Stari trg 1:2, Suhor 1:1. 
Konjice: Zreče 1:1. Krško: Cerklje 2:2. Lilija: 
Krka 2:2. Ljubljana okolica: Vič 1:1. Ljutomer: 
Cven 1:2, Okoslavci 1:1, Veržej 1:1. Maribor: Ga-
bernik 1:1, Jarenina 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Kar-
čevina 1:2, Maina 1:5, Pekre 1:7, Pivola 1:1, 
Ranče 1:2, Senarska 1:2, Spodnji Šentjakobski dol 
1:4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Juri ob Pesnici 
2:2, Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1. Novo 
mesto: Prečna 2 :3 , šmihel-Stopiče 3:4, Toplice 1:3, 
Žužemberk 2:2. Ptuj: Slatina okolica 1:1, Sv. An
draž v Slovenskih goricah 1:1. Civilni komisariat 
Murska Sobota: Pctešovci 1:1, Zamostje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Sv. Peter v Savinski dolini 1:1. Novo 

mesto: Šmihel-Stopiče 2:2. Ptuj: Lancova vas 1:1. 
Civilni komisariat Murska Sobota: Zgornji Ceraci 
1:2, Murski Cernei 1:5, Krašči 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1:8, Središče 
1:9. Civilni komisariat Murska Sobota: Satahovci 
1:12. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 1:1, 

Moravci 1:1. 
Prestale so: 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanca gora 1:3. 

G a r j e k o n j . 
Maribor mesto 2. 
V L j u b l j a n i , dne 8. januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Št. 13.633/20. 117 

Mag. pharm. Ivan P o k o r n y , adjunkt Behrbal-
kove lekarne v Ptuju, je sprožil ustanovitev nove 
javne lekarne v Ptuju, in sicer v mestnem okrožju: 
Panonska ulica, Krekova ulica, Slovenski trg, Slom
škova ulica, Srbski trg in Trstenjakova ulica. 

To se v zmislu § 48. zakona o ureditvi lekarni-
štva z dne 18. decembra 1906., drž.zak.št.5 iz leta 
1907., razglaša s pristavkom, da morajo lastniki 
javnih lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost 
njih lekarn z ustanovitvijo nove lekarne ogrožena, 
morebitne prizive zoper naprošeno ustanovitev uve
ljaviti ustno ali pismeno pri mestnem magistratu v 
Ptuju t e k o m š t i r i h t e d n o v izza dne, ko se ta 
razglas objavi v „Uradnem listu deželne vlade za 
Slovenijo". 

Pozneje došli prizivi se ne bodo mogli vpoštevati. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 3. januarja 1921. 

Sanitetni šef: dr.Oražen s. r. 

Št. 13.539/20. 
Razpis. 

Podpisani zdravstveni odsek razpisuje službo 
okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje n o v o 
m e š k o . 

S to službo je spojena osnovna plača letnih 1200 
kron, aktivitetna doklada 200 K in pa pravica do 
dveh petletnic po 100 K. Po naredbi celokupne 
deželne vlade za Slovenijo z dne 29. aprila 1919., 
št. 167 Ur. 1., se je dalje okrožnim zdravnikom do 
preklica dovolila draginjska doklada 100% vseh 
službenih prejemkov, z odlokom delegacije ministr
stva financ z dne 24. januarja 1920., št. 96/V., pa 
do preklica, oziroma do ureditve rednih službenih 
prejemkov, še izredna draginjska doklada celokup
nih prejemkov, ki znaša v pričujočem primeru-120 %, 
tako da pripadajo okrožnemu zdravniku v Novem me
stu letni službeni prejemki 6160 K. Oženjeni okrožni 
zdravniki dobivajo poleg tega za ženo in za vsakega 
nepreskrbljenega otroka po 90 K na mesec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, 
naj se vlože do dne 

1 5. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo in Istro. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 4. januarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Št. 162. 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih aa 
ozemlju deželne vlaie u Slo?enìjo. 

(Od dne 19. do dne 25. decembra 1920.) 
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Brežice 

Celje 

Konjice 

Slovenjgradec 

K o z e ( V a r i o l a ) 
Sromlje . . . 
Zabukovje. . 
Trbovlje. . . 
ST. Peter . . 
Laško. . . . 
Sv. Krištof. . 
Marija Gradec 
Dramlje . . . 
Ponikva . . . 
Št. Vid . . . 
Št. Lovrenc . 
Celje okolica. 
Št. Juri ob juž 

leznici . . . 
Jurklošter . . 
Mozirje . . . . 
Št. Lenart nad Laškim 
Paka . . . . 
Preloge . . . 
Hudina . . . 
Št. Janž . . . 
Slovenjgradec 
Skale . . . . 
Mežica . . . 
Velenje . . . 
Sv. Primož. . 

že 

T r e b n S n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 

Črnomelj 
Celje 

Kamnik 

Kranj 
Konjice 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Litija 
Maribor okolica 
Maribor meet o 

Radovljica 
Slovecjgradec 

Brežice 
Verača 
Metlika 
Trbovlje 
St. Juri ob Taboru . 
Brezovica 
Kamnik 
Selca 
Stranice 
Vrhnika 
Ljubljana 
Polšnik 
Fram 
Maribor 
Bled 
Razbor . . . . . . 

Litija 
Maribor okolica 
Maribor mesto 
Ptuj okolica 
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G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
1 Gradišče. . 

Sv. Lovrenc 
Maribor . . 
Črmožiče . 
Prevaljo. . 

Š k r l a t i o a ( S c a r l a t i n a ) . 
Ljubljana okolica 

Maribor mesto 
Radovljica 

Vrbnika. 
Maribor. 
Kropa, . 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Brežice 

Celje 

| Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Lastnic . • 
Škof ja vas. 
Št. Rupert. 
Ljubljana . 
Boračevo • 
Apače. . • 
Maribor . • 
Novo mesto 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

t 
, 
t 1 
1 

i 
1 
1 

, 
, 
t 

1 

. 

4 
1 
1 
16 
5 
3 
2 
3 

4 
7 
2 
1 
1 
1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 7. januarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblasten, 
P 101/20—1. 88 3—2 

Okllo. 
Frančiška Va l e n čak, posestnica v Lastniču 

št. 64, je bila zaradi zapravi j ivosti omejeno prekli
cana. Pomočnik ji je Franc Dobrave, posestnik v 
Ješovcu. Okrajno sodišče v Kozjem, 

dne 20. decembra 1920. 

Razglas. 
Vpisale so se danes: 
I. V zadružni register zadruga: 

Firm. 1845, zadr.VII 52/1. 
Oblačilnica za Slovenijo, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Zadruga preskrbuje člane z 
obleko; zato a) prevzame zaloge dosedanje „Oblačil-
nice za Slovenijo" z aktivi in pasivi; b) nakupuje 
potrebno manufakturo in sirovine za izdelovanje 
obleke, perila in obutve; c) razprodaja tako blago 
in take izdelke na debelo in na drobno med svoje 
članice, oziroma njih člane; d) si v dosego teh na
menov oskrbuje potrebne stavbe in tehnične naprave 
za izdelovanje obleke in obutev ter si, če bi bilo 
treba, priskrbuje zahtevane koncesije. 

Zadružna pogodba z dne 3. septembra 1920. 
Objave zadruge se priobčujejo v „Uradnem listu 

deželne vlade za Slovenijo" v Ljubljani, vabila na 
občni zbor razen tega še v „Slovenskem Narodu", 
„Slovencu" in „Naprej u". 

Načelništvo sestoji iz šestih do osmih članov. 
Člani prvega načelništva so: Janko Jovan, rav

natelj Gospodarske zveze v Ljubljani, predsednik; 
Ivan Podlesnik, ravnatelj Nakupovalne zadruge v 
Ljubljani, predsednikov namestnik; Anton Kralj, taj
nik Zadružne zveze v Ljubljani; Štefan Dražil, bla
gajnik Konsumnega društva za Slovenijo; dr. Jakob 
Mohorič, odvetniški kandidat v Ljubljani; Filip 
Uratnik, podravnatelj Konsumnega društva za Slo
venijo; dr. Milko Brezigar, državni poslanec v Ljub
ljani; Fran Govekar, predsednik Samopomoči v 
Ljubljani — odborniki. 

Zadrugo zastopata in podpisujeta dva člana na
čelništva tako, da pod besedilo njene firme postav
ljata svoje ime. 

II. V trgovinski register firme: 

Firm. 1855, Rg A III 122/1. 
a) Vinko Košir 
s sedežem v B i s t r i c i p r i T r ž i č u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Vinko Košir, trgovec v Bistrici št. 44 pri 

Tržiču. 
Firm. 1856, Rg A III 123/1. 

b) Josip Pollak 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet : trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Josip Pollak, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 1864, Rg A III 124/1. 
c) Franc Agnola 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla
gom na debelo, 

imetnik: Franc Agnola, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 1865, Rg A III 125/1. 
č) I. Kolman 
s sedežem v B e g u n j a h n a G o r e n j s k e m , 

obratni predmet: izdelovanje sukna in trgovina z 
njim, 

imetnik: Ivan Kolman, tvorničar v Begunjah. 

Firm. 1866, Rg A III 126/1. 
d) Pavel Mayr 
s sedežem v K r a n j u , 

obratni predmet: elektrarna, 
imetnik : Pavel Mayr, lastnik elektrarne v Kranju. 

. . . , . . • . •&"•••'•• ' - • • • • - , : ^ y ! 4 

Firm. 1867, Reg A III 127/1. 
e) K. Pečenko 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z usnjem, čevlji in čev
ljarskimi potrebščinami, 

imetnik: Karel Pečenko, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 1876, Rg A III 128/1. 
f) Viktor Oroszy 
s sedežem na V r h n i k i , 

obratni predmet: lesna trgovina, 
imetnik: Viktor Oroszy, trgovec na Vrhniki. 

Firm. 1886, Rg A III 129/1. 
g) „Ides" kemotehnični laboratorij 

L. Sajovic & ing. E. Kandušer 
s sedežem v T a c n u p r i L j u b l j a n i , 

obratni predmet: izdelovanje kemijskih stvari in 
trgovina z vsem blagom, spadajočim v to področje, 
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družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. septembra 1920., 

družabnika: Leon Sajovic, trgovec v Tacnu, in 
inž. Edvard Kandušer v Tacnu. 

Pravico družbo zastopati imata oba družabnika 
le skupno. 

Podpis firme: Firma se podpisuje tako, da oba 
družabnika pod njeno natisnjeno, napisano ali štam-
piljirano besedilo postavljata svoje ime, in sicer tako
le: „Ides" kemotehnični laboratorij L. Sajovic & 
ing. E. Kandušer. 

Firm. 1947, Rg A III 130/1. 
h) Jakob Dermota 
s sedežem v Ž e l e z n i k i h , 

obratni predmet: trgovina s čreslom, 
imetnik: Jakob Dermota, posestnik, usnjar in 

trgovec v Železnikih. 
Firm. 1948, Rg A III 131/1 

i) A. Rasberger 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z gramofoni in godbe-
nimi avtomati, 

imetnik: Alojzij Rasberger, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 1960, RgG I 104/1. 
j) „Lana", tekstilna tovarna, 

družba z o. z. na Zgoši, 
s sedežem na Zgoši , 

obratni predmet: tekstilna industrija, nakupova
nje sirovin zanjo in prodaja tekstilnih izdelkov. 

Družba temelji na materialno sklenjenih pogod
bah z dne 28. julija 1920. in z dne 4. novembra 1920. 

Osnovna glavnica znaša 500.000 K; od teh je 
vplačanih 200.000 K, ki so poslovodjem na raz
polago. 

Poslovodje so: oba družabnika Milan Štubelj in 
Matijo Lujo, bančna uradnika v Ljubljani, in Bruno 
Nussdorfer, inženjer na Zgoši. 

Družbo zastopa in podpisuje za firmo vsak po
slovodja posamič. 

Firm. 1961, Rg A III 132/1. 
k) Lovro Kokalj 
s sedežem v Kropi, 

obratni predmet: trgovina z lojeni, 
imetnik: Lovro Kokalj, usnjar v Kropi št. 1. 

Firm. 1962, Rg A III 133/1. 
1) M. Kokl 
s sedežem v Kran ju , 

obratni predmet:.trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Matija Kokl, trgovec v Kranju. 

Firm. 1963, Rg A III 134/1. 
m) Medicinalna drogerija in kemična 

industrija B.Šinkovec — Kranj 
s sedežem v Kranju, 

imetnik: Bogomir Šinkovec, trgovec v Kranju. 

Firm. 1971, Rg A III 135/1. 
n) Opekarna Mengeš, Milan Jenčič in drugi 
s sedežem na P r i s t a v i p r i Mengšu, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza me
seca junija 1918., 

družabniki: Milan Jenčič, trgovec in posestnik 
v Velikem Mengšu ; Ivan Kastelic, trgovec in posest
nik v Ljubljani; Josip König, mestni stavbnik v 
Ljubljani. 

Zastopstvo in pravico podpisovanja ima vsak 
družabnik samostojno. 

Podpisuje se firma tako, da pod njeno napisano 
ali s štampiljo označeno besedilo eden izmed dru
žabnikov podpisuje svoje ime in svoj priimek. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 30. novembra 1920. 

Ra/glae. 4 

Vpisale so se danes v register firme: 
Finn. 2011, Rg A III 136/1. 

a) Franc Telban 
s sedežem v Sovodnju, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
imetnik: Franc Telban, trgovec v Sovodnju. 

Firm. 2023, Rg A III 137/1. 
b) Jernej Mrak 
s sedežem v K o k r i c i p r i Kranju, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
imetnik : Jernej Mrak v Kokrici št. 53. 

Firm. 2041, Rg A III 138/1. 
c) Anton Kržišnik 
s sedežem v Ž i r o v n i c i na Gorenj skem, 

obratni predmet: trgovina s konji, 
imetnik: Anton Kržišnik, posestnik in trgovec v 

Žirovnici, 
Prokurist: Anton Kržišnik ml. 

Firm.2042, Rg A III 139/1. 
č) Marija Götzl 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s klobuki in modnim 
blagom, 

imetnica: Marija Götzl, trgovka v Ljubljani. 

Firm. 2094, Rg A III 140/1. 
d) Franc Jaklič 
s sedežem v M e d v o d a h , 

obratni predmet: prodajanje piva, 
imetnik: Franc Jaklič, založnik piva v Med

vodah. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 6. decembra 1920. 

firmi : 

Fimi. 404/20, Rg. A I 201/10. 25 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V register, oddelek A, se je vpisala danes pri 

Traun & Stiger, naslednik F.Urch, 
Traun & Stiger, Nachfolger F.Urch, 

s sedežem v Cel ju nastopna izprememba : 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Franc Moss-

mann, vpisal pa se je kot sedanji imetnik Franc 
Urch, trgovec v Celju. 

Obenem se je izbrisala firma Franc Urch, vpisana 
v registru A pod Št. 165. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v C:lju, oddelek II., 

dne 4. decembra 1920. 

Finn.407/20, Rg.A II 67/1, 26 
Vpis firme. 

V register za posamezne trgovce, oddelek A, se je 
vpisala danes firma: 

Mihael Kostajnšek 
s sedežem v Št. P e t r u pod Sv. g o r a m i št.21, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Mihael Kostajnšek, trgovec v Št. Petru 

pod Sv. gorami št. 21. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 4. decembra 1920. 

Razglas. » 
Vpisala se je danes: 
I. V trgovinskem registru pri finni: 

Firm. 1857, Rg C 157/15. 
a) Elektrarna škofja Loka in okolica, 

družba z omejeno zavezo, 
s sedežem v š k o f j i Loki nastopna izprememba : 

Občni zbor z dne 28. avgusta 1920. je sklenil 
povišati osnovno glavnico od 1,200.000 K za 
500.000 K na 1,700.000 K. Tudi novi osnovni de
leži so popolnoma vplačani. 

Firm. 1863, Rg A II 247/2. 
b) Hrovat & Komp. 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Obratni predmet doslej: trgovina z mešanim 
blagom na debelo, 

odslej : trgovina z materialnim blagom, lanenim 
semenom in železnino na debelo. 

Firm. 1875, Rg A II 5/5. 
c) Ciuha & Jesih 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Izbrisal se je javni družabnik Fran Jesih vsled 

smrti. 
Firm. 1877, Rg B I 110/4. 

č) Strojne tovarne in livarne d.d. 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Občni zbor z dne 6. decembra 1919. je sklenil 
zvišati delniško glavnico od 6,000.000- kron na 
10,000.000 K. Sklep je odobren po ministrstvu za 
trgovino in industrijo, oddelku v Ljubljani, z odlo
kom z dne 14. oktobra 1920., št. 7804, s privolitvijo 
ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu z 
dne 20. julija 1920., VI. št. 1522. 

II. V zadružnem registru pri zadrugi: 
Firm. 1879, zadr. I 54/49. 

Hranilnica in posojilnica v Blokah, 
r. z. z n. z., 

nastopna izprememba: 
Vpisal se je član načelništva Matej Prebil, po

sestnik na Hudem vrhu št. 16. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 30. novembra 1920. 

Firm. 395/20, zadr. III 50/1. 27 

Vpis zadruge. 
V.zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Ljudska hranilnica in posojilnica v Braslovčah, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

s sedežem v B r a s l o v č a h . 
Obratni predmet: Zadruga 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in pa vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, kolikor 
so potrebna za dosego zadružnega smotra, s svo
jim zadružnim kreditom; 

c) daje članom posojila; 
č) oskrbuje članom inkaso. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 12. novembra 
1920. 

Oznanila se izvršujejo po objavah v „Narodnem 
gospodarju". 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 
načelništva so: 

Martin Kralj, posestnik v Preserjah; 
Mihael Marovt, posestnik v Obramljah; 
Martin Janežič, posestnik v Preserjah; 
Ivan Marout, posestnik v Topovljah; 
Ferdinand Šketa, posestnik v Orli vasi ; 
Matija Vodlak, posestnik v Malih Braslovčah; 
Josip Puncer, posestnik v Spodnjih Gorčah. 
Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 4. decembra 1920. 

Firm. 1091/20, zadr. I 102/19. 50 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi : 
Posojilnica za župnijo Sv. Marjeto pri Moškanjcih, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
na podstavi sklepa občnega zbora z dne 3. oktobra 
1920. nastopna izprememba: 

Izbrisal se je član načelništva Ivan Čeh, učitelj 
pri Sv. Marjeti; vpisal pa se je novoizvoljeni član 
načelništva Franc Ranfl, posestnik v Placerovcih. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 5. decembra 1920. 

Firm. 1018/20, zadr. II 74/1. 55 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Posojilno društvo za župnijo Sv. Ano v Slov. goricah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

s sedežem pri Sv. Ani v S l o v e n s k i h g o r i 
cah. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljša
vah razmere svojih članov v gmotnem oziru, zlasti 
izpodbujati k varčnosti ter s svojim zadružnim 
kreditom preskrbovati članom sredstva, potrebna v 
gospodarstvu. 

Zadružna pogodba z dne 3. oktobra 1920. 
Opravilni delež znaša 10 K. 
Oznanila se izvršujejo po razglasih v „Narod

nem gospodarju" in po naznanilih, nabitih v urado-
vainici. 



Načelništvo sestoji iz devetih zadružnikov, in 
sicer načelnika, tajnika in sedmih odbornikov. Člani 
načelništva so: načelnik Jožef Kramberger, pod-
načelnik Franc Semlič, tajnik Franc Žižek, odborniki 
Matija Welzl, Blaž Urbanič, Franc Avguštin, Aloj
zij Kolerič, Rudolf Kebrič in Friderik Bauman. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 

dne 7. decembra 1920. 

Firm. 1146/20, zadr. I 103/30. 57 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi : 
Posojilnica za župnijo Sv. Barbaro v Halozah, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
na podstavi sklepa občnega zbora z dne 24. oktobra 
1920. nastopna izprememba: 

Izbrisala sta se člana načelništva Anton Bratušek, 
posestnik v Gradiscali, in Martin Korenjak, posest
nik v Medribnikih, vpisala pa sta se novoizvoljena 
člana načelništva Franc Voglar, posestnik v Gru-
škovcu št. 48, in Mihael Rakuš, posestnik na Pohorju 
št. 4. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 15. decembra 1920. 

Št. 320. 101 3--3 
Razpis notarskih mest. 

Notarska mesta v Murski Soboti, Dolnji Lendavi 
in Prevaljah se razpisujejo. 

Prošnje zanje se morajo vložiti pri podpisani 
zbornici do dne 

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

Notarska zbornica v Celju, 
dne 31. decembra 1920. 

St. 2/21. 108 3 - 3 
Razpis. 

Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 
mesto v K r š k e m , oziroma drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 3. januarja 1921. 

Predsednik : Hudovernik s. r. 
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Rok dobave vseh zgoraj navedenih oblačil je do 
konca meseca februarja 1921. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v Zagrebu, 
meseca decembra 1920. 

E. broj 1354/34. 1 3 1 3 - 1 

Razglas. 
Uprava delavnice za vojaška oblačila v Vevčah 

pri Ljubljani (železniška postaja v Zalogu) bo dne 
16. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 

na ofertalni licitaciji prodajala odpadke starih vo
jaških obutev in oblačil (usnjenih, suknenih in plat
nenih odpadkov), razno železnino, potem nove suk
nene in platnene odpadke, nastale ob krojenju novili 
oblačil. Količina vseh odpadkov, ki naj se prodado, 
znaša za sedaj 177.564 kg. 

Pogoji, ob katerih se izvrši prodaja, kakor tudi 
po vrsti zloženi odpadki, ki naj se prodado, se lahko 
vpogledajo do dne licitacije v navedeni delavnici 
vsak delavnik med uradnimi urami. 

Reflektanti se morajo licitacije osebno udeležiti, 
ker se ponudbe, eventualno poslane po pošti ali brzo
javno, ne sprejemajo. Obenem s ponudbo naj v po
sebnem zavitku polože kavcijo, in sicer naši držav
ljani 10 %, tuji pa 20 % ponuđene vsote. 

Drugače veljajo za to licitacijo določila zakona 
o nabavah vojaških potrebščin v zvezi z zakonom o 
državnem računovodstvu. 

Iz pisarne delavnice za vojaška oblačila v Vevčah 
pri Ljubljani, 

dne 5. januarja 1921. 

Letnik III, 

Razne objave. 

Leoben H. B., postaja Laxenburg), nadalje od po
staj in na postaje železnice: Wien—Pottendorf— 
Wiener Neustadt na italijanske postaje in od itali
janskih postaj na progah: Udine—Casarsa—Cone-
gliano—Treviso—Vicenza— Padua— Bologna— Pi
stoia—Livorno in na postaje in od postaj, ki so juž
no in vzhodno od teh postaj, preko Spielfelda—Lo
gatca se z nadaljnjo veljavnostjo izza dne 1. janu
arja 1921. do preklica, najdalje do dne 31. decern 
bra 1921., računijo za brzovozne in tovorne pošiljke 
v množinah po najmanj 5000 kg za tovorni list in 
voz ali, ako se plača vozarina za to množino, potem 
povračila one vozarine, ki bi se morala plačati za te 
pošiljke, ako bi se računila vozarina preko tujih 
prog. 

Povračilo sme zahtevati pošiljatelj ali prejemnik. 
Za upravičenca se smatra oni, ki predloži te-le li
stine: 
a) pri pošiljkah iz Italije izvirni tovorni list; 
b) pri pošiljkah v Italijo predajno potrdilo (dupli

kat tovornega lista, knjigo-pobotnico, priznanico) 
in frankaturni račun. 
Povračilnim zahtevkom je priložiti izkaz o voza-

rinskem razločku. 
Razločki se poravnavajo v avstrijskih kronah. 
Vozarinski stavki inozemskih železnic se prera-

čunjajo pri pošiljkah v Italijo po tečajih predajnega 
dne, pri pošiljkah iz Italije pa po tečajih onega dne, 
ko je bila vozarina vplačana na namembni postaji. 
Za podstavo preračunjanju veljajo .tečaji (tečaji za 
blago), ki so bili razglašeni na avstrijskih postajah 
južne železnice. 

Prošnje ta. povračilo je poslati kontroli dohod
kov južne železnice v Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 7. januarja 1921. 

119 Št. 6446—III. 

Razglas družbe južne železnioe. 
Postaja Vuhred-Marbek na progi od Maribora 

gl. kol. do Prevalj se bo izza dne 15. januarja 1921. 
imenovala „Vuhred-Marenberg". 

V L j u b l j a n i , dne 30. decembra 1920. 

K št. 1543/CII. 

110 3—2 Št. 50.412/G 1920. 

Natedajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno draž

bo za dobavo službenih oblačil, in sicer: 
1.) zimskih suknenih hlač za poduradnike . 1400, 
2.) zimskih suknenih hlač za sluge . . . . 60o' 
3.) zimskih suknenih hlač za vozovne nad-

ziratelje in kurjače 300 
4.) zimskih suknenih bluz za poduradnike . 100o| 
5.) zimskih suknenih bluz za sluge . . . . lOOo' 

. 6.) suknenih bluz za blagajnice бо! 

Pogoje za dobavo dobivajo interesenti med urad
nimi urami v ekonomskem (G) oddelku podpisane 
direkcije (Mihanovičeva ulica št. 12), lahko pa tudi 
po pošti, ako pošljejo 2y2 dinarja za poštnino in 
stroške. 

Ponudbe morajo biti sestavljene po predpisih in 
kolkovane s kolkom za en dinar. Prispeti morajo naj-
kesneje do dne 

20. j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
ob dvanajstih v ekonomski oddelek te direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, sestavljene po 
predpisih in po dobavnih pogojih. Na zahtevo onih, 
ki namerjajo oferirati, pošlje direkcija posebne po
goje. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 20. januarja 1921. 
ob dvanajstih; o prispelih ponudbah se sestavi za
pisnik. Otvoritvi ponudb smejo prisostvovati tudi po
nudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po-
nudenega materiala, je treba s pozivom na številko 
tega razglasa položiti do dne 18. januarja 1921. ob 
dvanajstih pri glavni blagajni podpisane direkcije 
V Zagrebu. 

Objava. 
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U v e d b a v o z a r i n s k i h s t a v k o v z a s i r o v o 
o l j e ( n a f t o ) itd. 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1921. do 
preklica, a najdalje do konca decembra 1921. se 
uvajajo na podstavi razglasa, priobčenega v „Urad
nem listu deželne vlade za Slovenijo" št. 147 z dne 
21. decembra 1920., za sirovo olje (nafto), to je ze
meljsko olje v prvotnem stanju (sirovi petrolej, si
rovo olje), zemeljsko olje, nebencirano, in za rafini
rani petrolej, vse to v specialnih kotelskih vozovih s 
postaje v Boryslawu-Tustanowyczih in Drohobyczu 
v Trst in Reko, ako se plača vozarina najmanj za 
10.000 kg za tovorni list in voz, izključivši vse po
stranske pristojbine in izdatke v gotovini in vse mo
rebitne pristojbine za premestitev in dovlačilnice, ti
le vozarinski stavki : 

s p o s t a j e 
v Boryslawu-

Tustanowyczih v Drohobyczu 

centesimov za 100 kg 

Trieste Centrale . . » 
Trieste S. Andrea . 2493 2472 
Trieste S. Sabba . . j 

Predajne postranske pristojbine (vštevši more 
bitne v predajni postaji narastle izdatke v gotovini, 
pristojbine za premestitev in dovlačilnice) se pobi
rajo od pošiljatelja. 

Vozarina, vse postranske pristojbine, ki se na-
tečejo med potjo, carina in drugi izdatki, potem pri
stojbine, narastle pri oddaji, se na namembni po
staji zaračunjajo in pobirajo v lirah. 

V L j u b l j a n i , dne 1. januarja 1921. 
Dražba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St 189/III. 133 

Razglas. 
Mala železnica od Poljčan do ŽreS. 

O t v o r i t e v p r o m e t a n a p r o g i o d K o n j i c 
d o Z r e č . 

Dne 15. januarja 1921. se preda javnemu pro
metu od Konjic do Zreč podaljšani del proge s temi 
postajami: postajališče Gabrole, postajališče Ra
đana vas in postaja Zreče. Potniki, vstopajoči na 
postajališčih v Gabrolah in Rađani vasi, in njih prt
ljaga se odpravljajo v vlaku. Postaja Zreče je otvor-
jena za celokupni promet. 

V o z n i r e d : 

j Mešani vlaki 
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V tarifi „Posebna določila k obratnemu pravil
niku itd." za lokalno železnico od Poljčan do Ko
njic (veljavni izza dne 15. maja 1920.) se izpopol
njuje kilometrsko kazalo s temi novimi razdaljami: 

St. 6765/III. 134 

Razglas družbe južne železnioe. 
P o v r a č i l o v o z a r i n s k i h r a z l o č k o v . 
V prometu od postaj in na postaje južne želez

nice (progi: Wien—Spielfeld-Straß in Bruck a/M.— 

Od postaje, oziroma do postaje 

21 
17 
15 
13 
10 

v Poljčanah 
v Spodnjih Lažah 
v Zbelovem 
v Ločah 
v Draži vasi 
v Konjicah 
v Gabrolah 
v Rađani vasi 
v Žrečah 

V L j u b l j a n i , dne 8.januarja 1921 

Družba južne železnice kot obratovodna uprava 
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O b j a v a . 120 

Obrtna banka v Ljubljani objavlja, da je tekom 
meseca decembra na vložne knjižice 

vložilo 43 strank . . 332.765-05 K, 
dvignilo pa 9 strank . 36.100—K. 

Koncem meseca decembra ostane naloženih 
819.101-30 K. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



Poetnîna pat'šaiirans. 

V Ljubljani, dne 17. januarja 192l\ Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov ia Slovenca 

deželne vlade am Slovenijo 
od V s ^ T i l ^ T ^ e r o b a h in dopolnitvah v uredbi o ustroju ministra /za ß,adbe, .; dne 25. f ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ t ^ * £ * ? £ £ 

16. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji in 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za gradbe in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

Uredbo o Izpremembah in dopolnitvah v 
uredbi o ustroju ministrstva za gradbe 
z dne 25. junija 1919. z izpremembami in 
dopolnitvami z dne 3. decembra 1919.* 

Člen 1. 

V. členu 3. naj se po točki 5. vstavi nova točka 6. : 
ekonomski oddelek. 

Člen 2. 
V členu 4. se novi odstavek izpreminja ter se 

glasi : 
Na čelu kabineta je šef v načelniškem ali inšpek

torskem činu. Kabinetni šef mora imeti fakultetno 
izobrazbo. 

Člen 3. 
Člen 8.se izpreminja ter se glasi: 
Računski oddelek se deli: 
a) na odsek za revizijo predračunov in zaključ

nih računov, za izdelovanje splošnih in strokovnih 
pogojev, za občasno izdelovanje cenovnikov in dnev
nih cen za delo in material in za prirejanje dražb; 

b) na knjigovodstveni, blagajniški in proračun
ski odsek za zbiranje podatkov in sestavljanje pro

računov; 
v) na odsek računovodstva po zakonu o ureditvi 

glavnega državnega računovodstva. 
Osebni sestav oddelka: načelnik, potrebno število 

inšpektorjev, tajnikov in ostalega administrativnega 
osebja. 

Osebni sestav: odseka pod a ) : šef - inspektor, 
potrebno število inženjerjev, arhitektov, geometrov, 
tehničnega pomožnega in administrativnega osebja; 

odseka pod b) : šef, knjigovodja, blagajnik in po
trebno število administrativnega osebja; 

odseka pod v) : šef, organ ministrstva za finance 
in potrebno število administrativnega osebja. 

Šef, knjigovodja in blagajnik odseka pod b) se 
sprejemajo v službo ob istih pogojih in s plačo po 
členu 5. zakona o ureditvi glavnega državnega ra
čunovodstva kakor uslužbenci istih kategorij mini
strstva za finance. 

Člen 4. 
Dodaja se nov člen 8. a. 
Ekonomski oddelek se deli: 
a) na odsek za preskrbovanje tehničnih instru

mentov, risalnih in pisarniških potrebščin, knjig, 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
. Srba Hrvata i! Slovenaca" št. 289, izdanih dne 

27. decembra 1920. — Uredbi z dne 25. junija 1919. 
in z dne 3. decembra 1919. glej v Uradnem listu 
pod št. 574 in 825 izleta 1919. 

stavbnega materiala in orodja in vseh drugih po
trebščin ; 

b) na odsek za statistiko in zbiranje vseh podat
kov o izvršenih zgradbah in delih, za zbiranje in 
sistematično proučevanje in izdelovanje pogojev za 
prejemanje vsega stavbnega materiala. 

Osebni sestav oddelka: načelnik, potrebno šte
vilo inšpektorjev, tajnikov in administrativnega 
osebja. 

Osebni sestav odsekov: šef - inspektor, potrebno 
število inženjerjev, arhitektov, geometrov, tehničnega 
pomožnega in administrativnega osebja. 

Člen 5. 

V členu 15.naj se v točki b) besedi: „štirje načel
niki" nadomestita z besedama: „pet načelnikov". 

Člen 6. 

V členu 17.se v poslednjem oddelku točka b) 
izpreminja ter se glasi: tajniki, inšpektorji in prav
ni referenti. 

Člen 7. 

V členu 18., oddelku I., točki g) naj se v prvem 
odstavku po besedi: „načelnik" vstavi beseda: „stro
kovnega"; za prvim odstavkom pa se dodaj nov od
stavek, ki se glasi: Načelnik splošnega oddelka 
more postati inženjer aH arhitekt, ki ima najmanj 
15 let civilne ali državne službe, ali diplomiran 
pravnik z opravljenim sodniškim izpitom, ki ima 
najmanj 15 let državne službe. 

V oddelku 3. se točka a) izpreminja ter se glasi : 
za zvaničnika more biti imenovan oni, ki je prebil 
tečajni izpit srednje šole ali dovršil srednjo stro
kovno šolo. 

V oddelku 3. se točka b) Izpreminja ter se glasi : 
Pisar more postati oni zvaničnik, ki je dovršil 

srednjo šolo, po enoletnem službovanju in zvaničnik 
ob pogojih v točki a) po štiriletnem službovanju. 

V oddelku 3.se točka v) izpreminja ter se glasi: 
Administrativni uradnik more postati oni, ki ima 

kot pisar štiri leta državne službe ali zasebne prakse. 
V oddelku З.пај se vstavi nova točka dj): 
Inspektor sme postati diplomiran pravnik, ki 

ima 12 let državne službe in sodniški izpit. 
Dosedanja točka dj) postane točka e). 

Oleics. 

nov od-V členu 19.se dodaj po prvem odstavku 
stavek : 

V tretji razred: načelnik oddelka prvega raz
reda; drugi odstavek postane tretji, se izpreminja 
ter se glasi : 

V četrti razred: načelnik oddelka drugega raz
reda in direktor prvega razreda; tretji odstavek po
stane četrti, se izpreminja ter se glasi: 

V peti razred: direktor drugega razreda, šef-
inspektor odseka ministrstva in šef oddelka grad
bene direkcije. 

Četrti odstavek postane peti, se izpreminja ter 
se glasi: 

V šesti razred: šef oddelka, direkcije, inspektor 
in pravni referent ministrstva za zgradbe. 

Ostali odstavki ostanejo neizpremenjeni. 

Člen 9. 
Po členu 19.se dodaja nov 

Člen 19. a. 
Dokler se ne sklene nov zakon o plačah, se dolo

čajo plače: 
a) administrativnemu osebju, ki je že bilo v službi, 

in novo sprejetemu: 
pisarju drugega razreda 1800— dinarjev, 

„ prvega „ 2100— „ 
administrativnemu uradniku šestega razreda 

2500— dinarjev, 
administrativnemu uradniku petega razreda 

2800— dinarjev, 
administrativnemu uradniku četrtega razreda 

3300—• dinarjev, 
administrativnemu uradniku tretjega razreda 

3600— dinarjev, 
administrativnemu uradniku drugega razreda 

4000-— dinarjev, 
administrativnemu uradniku prvega razreda 

4500— dinarjev; 
b) tajniku s fakultetno izobrazbo: 

tajniku šestega razreda 2500—• dinarjev, 
„ petega „ 3000— „ 
„ četrtega „ 3500— „ 
„ tretjega „ 4000— „ 
„ drugega „ 4500— 
„ prvega „ 5000— 

Člen 10. 

V členu 24.se točka a) izpreminja ter se glasi: 
a) dodatek kot odškodnina za vozne stroške za 

potovanja v področju po pravilih, ki jih predpisuje 
minister za gradbe. 

Člen 11. 
V členu 26. se na koncu prvega odstavka po be

sedi: „podjetniki" dodaja: „po pravilih, ki jih pred
pisuje minister za gradbe". 

Člen 12. 
V členu 30. se točka 2. ukinja in namesto nje pri

haja točka 2.) : 
Uslužbenci iz drugih strok se smejo prevesti v 

službo ministrstva za gradbe z isto ali ustrezno 
plačo in z istim ali ustreznim stališem. 

Člen 13. 
V členu 31.se dodaja nov tretji odstavek, ki se 

glasi : Tehniki, ki so bili vpisani v tehnično fakul
teto do konca meseca julija 1914. in opravijo di
plomski izpit do konca leta 1921., se opraščajo 
državnega izpita. Smejo se sprejeti v državno služ
bo za inženjerske in arhitektonske pripravnike s 
plačo 2500 dinarjev na leto in po enem letu v tej 
službi smejo postati inženjerji1 in arhitekti. 

Člen 14. 

V členu 32.se dodaja nov člen 32. a., ki se 
glasi : 

Skladno s členom 13. finančnega zakona za leto 
1920./1921. gredo nova mesta v breme kredita part. 
1139. pozicij 1 .—6. proračuna za leto 1920./1921., 
toda nikakor in nikoli se ne sme prekoračiti ne šte
vilo osebja ne skupni znesek kreditov, pri teh pozi
cijah določenih s proračunom. 

fc&j*.. 
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Člen 15. 
Te izpremembe ia dopolnitve veljajo od dne, ko 

se podpišejo in razglase. 
Naš minister za gradbe naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 10.decembra 1920. 

Minister za gradbe: Aleksander s. r 
J. P. Jovanović s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
17. 

Izpremembe in dopolnitve v uredbi o popisu 
prebivalstva in domače živine z dne 31 eg a 

marca 1920.* 
Člen 1., odstavek prvi in drugi, se izpreminjata 

in se glasita: 
Popis prebivalstva in domače živine se bo vršil 

dne 31. januarja 1921. 
S popisom naj se ugotovi število prebivalstva, 

kakor se najde v noči med 31. januarjem in 1. febru
arjem 1921.; vpisovanje v zaznamek sam pa se pri
čne dne 1. februarja 1921. zjutraj istočasno v vsej 
kraljevini, tako da bo najkesneje do dne 10. februar
ja popis dovršen v vsej državi. 

Člen 8. se po prvem odstavku izpopolnjuje tako-le: 
Vse predhodne posle za popis prebivalstva mora

jo okrožna, okrajna in občinska oblastva, okrožni in 
krajevni popisni odbori izvršiti najkesneje do dne 
28. januarja; na ta dan prično krajevni popisni od
bori po svojih popisovalcih razdeljevati družinam 
potrebne popisne obrazce. Vsi posli pa, ki so odre
jeni po pravilih in navodilih, da se izvrše od dne 
28. decembra do dne 10. januarja, se morajo vršiti 
od dne 28. januarja do dne 10. februarja 1921. 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z 
dnem, ko se razglase v „Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca". 

Minister za socialno politiko: 
dr. Kukovec s. r. 

Ministrski svet je v svoji seji dne 17. decembra 
1920. povsem sprejel te izpremembe in dopolnitve. 

V B e o g r a d u , dne 17. decembra 1920.; 
št. 1509. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Mil. R. Vesnić ». r. 
Zastopnik ministra za promet, 

minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. N. Trifković s. r. 

Minister za notranje zadeve : 
M. Draskovic s. r. 
Minister za verstvo: 

Pavle Marinković s. r. 
Minister za finance: 
K. Stojanović s. r. 
Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribi&vić в. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. Velizar Jankovi ć s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
dr. Њ Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general B. Jovanović s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. M. Drinković s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
N.Kovačević s.r. 

Minister za narodno zdravje: 
Ž. Rafajlović s. r. 

Minister za socialno politiko : 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za prehrano in obnovo dežel: 
Jojić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

dr. L. Marković e. r. 

• Razglašene v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 287, izdanih dne 
27. decembra 1920. — Prvotno uredbo glej v Urad
nem listu pod št. 385 iz leta 1920. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
18. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
glede mestnega občinskega davka od prenočišč 

v Ljubljani. 
Na podstavi § 81. ljubljanskega občinskega reda 

se dovoljuje, da sme mestna občina ljubljanska od 
dne, ko se razglasi ta naredba v „Uradnem listu 
deželne vlade za Slovenijo", do dne 31. decembra 
1921. pobirati občinski davek na obrtoma izvrševa
na prenočišča tako-le: 

§ 1. 
D a v č n i objekt. 

Na podstavi sklepa občinskega sveta z dne 12ega 
oktobra 1920., št. 20.920, pobira mestna občina ljub
ljanska v korist mestnemu zakladu davščino od 
vseh prostorov, ki se v zmislu §" 16., točke a, obrt
nega reda ali v zmislu določila, ki bi to določilo 
nadomestilo, oddajajo obrtoma. 

§ 2. 
D a v č n i subjekt . 

^ ̂ Davčni zavezanec proti mestni obçini je preno-
čiščar (koncesionar ali zakupnik prenočevalskega 
obrta). 

§ 3. 
I z m e r a davka. 

Davščina znaša za vsak prostor, obrtoma od
dajan v prenočevalne namene, za vsak dan oddaje 
25 % čiste oddajne cene. 

Prenočiščar sme k čisti oddajni ceni proti pre-
nočevalcu priračunati teh 25 % za davščino od pre
nočišča. Ako je v enem prostoru več istočasnih pre-
nočevalcev, ki plačajo vsak posebe, mora prenočiščar 
porazdeliti davčni prebitek na vse, tako da vsakemu 
prenočevalcu priračuni 25 % k temu, kar mora oseb
no plačati za prenočišče. 

Ako oddajani prostor stalno ali začasno sicer 
ne služi prenočevanju, a spada med oddajne pro
store dotične obrtne koncesije, tvori tudi njegov čisti 
donos podstavo za 25%no obdavčitev, n. pr., ako 
kdo najame hotelsko sobo za pisarno ali za raz
kazovanje trgovskih vzorcev. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju na
bita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Obrtno oblasivo ima v zmislu § 51., I. odstavka, 
in § 54., II. odstavka, obrtnega reda pravico, da 
čiste dnevne oddajne cene za • obrtoma izvrševana 
prenočišča tarifira in tarife občasno preureja raz
meram primerno. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemščini z gotovo dobo (te
densko, mesečno), je 25%ni davek računiti od vsa
kega plačilnega obroka najemščine in po njegovi 
čisti višini. Pavšalirani najem prostora in pogoje pa 
mora prenočiščar ob sopodpisu najemnikovem v 24 
urah po pogoditvi naznaniti mestnemu magistratu. 

Mestni magistrat ima v vseh primerih pravico, 
da na željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi' 
davščino pavšalira v sporazumu z obdavčencem. 

§ 4. 
Z a č a s n e o p r o s t i t v e . 

Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bi
vanje v Ljubljani in ki je naš državljan, zase ali z 
rodbino vred prisiljena zgolj zaradi tega, ker nima 
stanovanja, prebivati nepretrgoma več nego teden 
dni v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, mora 
mestni magistrat na kolka prosto pismeno prijavo, 

ki mora navajati tudi dotičnikov poklic in biti pod
pisana po prizadeti stranki in po prenočiščarju, do
tično prenočišče za čas take uporabe davščine opro
stiti. O ukrepu je obvestiti stanovalca in prenoči-
ščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti mestnemu magistratu. Naznanilo mora 
prenočiščar sopodpisati. 

Osebe, ki so prišle v Ljubljano le po kupčiji ali 
kot zastopniki zunanje firme in so se za dalje časa 
nastanile v hotelu ali prenočišču, ne uživajo ugod
nosti § 4. 

§ 5 . 
P r i j a v a sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi 
prenočiščarji mestnemu magistratu v osmih dneh 
prijaviti kraj (ulico in hišno številko, ime hotela ali 
prenočišča) prenočevalskega obrta, število davščini 
zavezanih prostorov in njih takratno dnevno oddaj
no ceno, in sicer za vsak posamezni prostor z na
vedbo števila ležišč, kakor tudi skupni dnevni usneh 
vseh prostorov. i 

Prenočiščarji morajo nadalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) mestnemu magistratu 
predložiti pismen obračun o tem, koliko izmed že 
javljenih prostorov in p 0 kateri ceni (cena s 25%-
nim pnbitkom vred vzeta) je bilo oddajanih zad
njega pol meseca. 

Če je bil med polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej upo
rabljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 2* 
urah javiti mestnemu magistratu z individualno na
vedbo, za kateri prostor gre. V istem času j c prija
viti vsako preuredbo čistih oddajnih cen, ako te 
cene niso oblastveno regulirane. 

Otvoritev novega prenočevalskega obrta mora 
koncesionar, ne glede na določila obrtnega reda 
magistratu v namene te davščine prijaviti v zmislu 
prvega odstavka tega paragrafa najkesneje tedaj, ko 
je začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je v 
davčne namene poleg obrtne odglasitve naznaniti 
v osmih dneh opustitev obrta ali izmenjavo v osebi 
prenočiščarjevi. 

§ 6. 
K o n t r o l a . 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da 
se, ce je treba, po svojih organih na licu mesta ali 
z zaslisavanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih 
najemnikov in sploh na katerikoli primeren način 
prepričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v 
namene davščine dani na razpolago, po določilih te 
naredbe ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi jav
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in 
nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega pro
meta. 

§ 7. 
P l a č e v a n j e davšč ine . 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne 16 
vsakega meseca in 1. vsakega prihodnjega meseca 
dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pavšalira-
na, jo je plačevati za vsak koledarski mesec v na-' 
prej. Pri pavšahranih najemih prenočišč pa jo je 
plačevati ob vsakem domenjenem plačilnem roku 
najemnikovem, oziroma koncem pavšaliranega na
jema, če drug rok za plačevanje najema ni bil do
govorjen med prenočiščarjem in najemnikom. 

Zakesnelim vplačilom priračunja mestni magi
strat 6% zamudnih obresti in izterja dolžne zneske 
po politični izvršbi, ako je bil plačilni opomin brez
uspešen. 

§ 8. 
Globe. 

Za vsako zakesnitev prijav, ki so predpisane v 
tej naredbi, kaznuje mestni magistrat prenočiščarja 
z globo do 1000 K, eventualno do 50 dni zapora. 

Vsako utajitev ali vedoma napačno priglasitev 
okoliščin, ki so pomembne za pravilno izračunjanje 
davščine, kaznuje mestni magistrat, ne glede na 
morebitne posledice po splošnem kazenskem zako
niku, z globo do 5000 K, eventualno do 250 dni 
zapora. 

Ako je pri tem udeležen poleg prenočiščarja še 
kdo drugi, zadene globa do enake višine tudi njega. 

Izgovora prenočiščarjevega na svoje obrtno 
uslužbenstvo ni vpoštevati pri kazenskih primerih. 
Ob ozira vrednih okoliščinah ga je nasloviti na pot 
milostne prošnje do višje kazenske stopnje. 

Kaznovanje izvršuje mestni magistrat po sploš
nih pravilih za upravnokazenski postopek. 

Globe pripadajo mestnemu ubožnemu zakladu. 
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§ 9. 
P r i z i v i . 

V vseh zadevah, ki niso kazenskega značaja, ] e 
zoper odloke in odredbe mestnega magistrata do
pusten priziv na občinski svet, v drugi stopnji pa 
na deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve. 

To določilo pa ne obseza odredb, ki jih mora 
mestni magistrat izdajati kot obrtno oblastvo in ki 
se ravnajo le po določilih obrtnega reda. 

Zoper kazenske obsodbe je dopusten priziv na 
deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne po vročitvi magistratnega odloka, 
odredbe ali obvestila o občinskem sklepu stranki, 
pri kazenskih prizivih pa od dne po razglasitvi raz
sodbe 

§ 10. 
T r a j a n j e davšč ine . 

Ta davščina se pobira v doM od dne razglasitve 
te naredbe v „Uradnem listu deželne vlade za Slo
venijo" do dne 31. decembra 1921 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavisna od 
novega privolila deželne vlade. 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Dr.Pitamic s.r., vodja deželne vlade. 

19. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo 

glede mestnega občinskega davka na vozila 
v Ljubljani. 

Na podstavi § 81. ljubljanskega občinskega reda 
se dovoljuje, da sme mestna občina ljubljanska za 
dobo koledarskega leta 1921. pobirati občinski da
vek na vozila tako-le: 

§ 1 -
D a v č n i o b j e k t 

Na podstavi sklepa občinskega sveta z.dne 12ega 
oktobra 1920. pobira mestna občina od vsake zaseb
ne konjske ekipaže (kočije) in vsakega zasebnega 
avtomobila izza dne 1. januarja 1921. v korist mest
nemu zakladu poseben mestni davek. 

§ 2 . 
O p r o s t i t v e . 

Proste tega davka so one ekipaže in oni avto
mobili ki služijo izključno le javnim ali občekonst-
nim namenom. Ekipaže in avtomobili v obrtne na
mene so zavezani davku z izjemo, ki je označena v 
tretjem odstavku tega paragrafa. 

Načeloma so prosta davka vsa vozila, ki jih 
imajo v lastni režiji ali na izključno in stalno upo
rabo ljubljanska občinska podjetja, gasilna društva, 
reševalna društva, javne bolnice, hiralnice, sirotišč-
nice, gluhonemnice in slični blagotvorni zavodi. Sa
natoriji, ki so podjetja s pridobitnim ozadjem, ne 
uživajo te oprostitve. 

Ta naredba se tudi ne tiče voz in osebnih avto
mobilov, ki se rabijo za vršitev obrta osebnih trans
portov (izvoščki, taksametri). 

Javnim namenom služeča so vozila civilnih jav
nih oblastey in javnih korporacij, tudi če služijo 
zgolj reprezentacijskim namenom. 

Vozil, ki so last vojaške uprave v namene dr
žavne vojne sile, se ta naredba ne tiče. Enako ne 
vozil orožništva. 

Trajno oprostitev kot občekoristnim namenom 
služeča dosežejo ona vozila, ki so že v naprej na
bavljena v tak namen in jim mestni magistrat, vpo-
števajoč vse okoliščine, prizna to lastnost. Načelo 
bodi, da je pridobitna podjetja katerekoli vrste le 
prav izjemoma smatrati za služeča občni koristi. 
Za dosego te ugodnosti in njeno računjanje veljajo 
zmiselno predpisi § 3. 

§ 3 . 
O d p i s davka. 

Začasno smejo biti za občekoristna po magistra
tu proglašena tudi vozila, ki so sicer zavezana dav
ščini, pa jih upravičenec v javni sili da ali mora 
dati za nekaj časa na razpolago občekoristnemu na
menu. 

V takih primerih mora magistrat davek za tra
janje občekoristne uporabe odpisati. Pri tem je kole
darski polmesečni rok šteti za najkrajšo dobo od-
pisne možnosti Načete polmesece je računiti kakor 
izpolnjene. 

Davka ni predpisati, oziroma ga je odpisati tudi 
za vsak čas, v katerem bi vojaška uprava vozila, 
zavezana davku, pritegnila v svojo uporabo. 

Lastnik vozila mora taka dejstva naznaniti ma
gistratu, ki odloči o zahtevanem odpisu. Odpis sme 
biti dovoljen le izza onega koledarskega polmeseca, 
v katerem je stranka vložila zahtevo po njem. Večjo 
ugodnost sme dovoliti le občinski svet in samo, če 
kdo dokaže, da mu nikakor ni bilo mogoče prej po
dati prijave, dasi je odpisni razlog obstojal že prej. 
Kadar prestane vzrok za odpis, mora stranka to ne
mudoma (glej § 7.) naznaniti magistratu. 

§ 4 . 
I z m e r a davka. 

I. Kočije: 
a) od enovprežne konjske ekipaže v zasebni 

posesti in uporabi letnih . • • • • • 500 K, 
b) od dvovprežne letnih 800 K 

Vprezanja po več nego- dveh konj v en voz (n. pr. 
ruske trojke, športne četvorke ali šestorke), ako se 
vrši le izjemoma, ni obdačevati posebe. Pri stalnih 
takih vpregah je vsakega konja nad število dveh 
vračunjati posebe z letnimi 200 K. 

II. Avtomobili: 
Od osebnih avtomobilov v zasebni posesti in 

uporabi : 
a) do vštetih efektivnih 30 HP letnih . . 2000 K, 
b) nad vštetih efektivnih 30 HP letnih . . 3000 K. 

III. Tovorni avtomobili: 
a) do 3 ton nosilne zmožnosti letnih . . . 2000 K, 
b) nad 3 tone nosilne zmožnosti letnih . . 3000 K. 

§ 5. 
K r a j e v n i p o g o j i o b d a v č e n o s t i 

Vozila, označena v § 4., so zavezana davku: 
1.) če garažirajo na ozemlju ljubljanske občine, 

ali pa 
2.) če vozilo ne garažira dalje nego 10 km zu

naj ljubljanske občinske meje, a ima lastnik svoje 
redno bivališče (sedež) v Ljubljani. 

Če ima Jastnik več rednih bivališč, na katerih 
prebiva izmenoma, zadošča, da je eno izmed teh v 
Ljubljani. Enako je zreti na ljubljanske podružnice 
podjetij, katerim je glavni sedež kje drugje. 

V tem primeru je prizadeti davka prost, če do
kaže, 
a) da plačuje v občini garažiranja vsaj enako visok 

davek iste vrste, ali pa 
b) če dokaže, da vozilo nikdar ne vozi po ozemlju 

mestne občine ljubljanske. Dokaz je podan z 
uradnim potrdilom pristojnega okrajnega gla
varstva, ki pa se mora, preden izda potrdilo, o 
trditvah stranke zanesljivo prepričati po župan
stvu in orožništvu. V potrdilu je navesti razlog, 
zakaj stranka ne potrebuje vozila za Ljubljano. 

§ 6 . 
O z n a č b a vozil . 

Vozila, ki so obdavčena, dobe dobro viden oznak ; 
istotako dobe vozila, ki so oproščena (§ 3., § 5., 
točka 2. b) dobro viden oznak, ki se lahko razločuje 
od oznaka za obdavčenost. 

Vozila, ki so oproščena, ker ne vozijo v Ljub
ljano, dobe tudi posebno označbo, da se morejo za
lotiti, če bi prekoračila mestno občinsko mejo. Vsak 
oznak mora biti pritrjen na zadnji strani vozila. 
Vsaka stranka je dolžna, da si pri mestnem magi
stratu nabavi oznak proti plačilu napravnih stro
škov. 

Mestnemu magistratu se naroča, naj določi 
barvo in obliko oznakov.. 

§ 7 . 
D a v č n i subjekt. P r i j a v e . 

Plačevati ta davek so dolžni lastniki vozil, tudi 
če bi se le-ta stalno uporabljala po kom drugem ali 
pa sploh ne. ' 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, se predpiše 
davek za čas od dne 1. januarja 1921. do dne 31. de
cembra 1921. Davčni zavezanec je oni, ki je bil ob 
času davčnega predpisa lastnik davčnega .objekta. 
Ako se pojavi med davčnim letom novo vozilo, ki je 
zavezano davku, je lastniku predpisati davek izza 
onega četrtletja, v katerem je nastopilo davku zave
zano razmerje. Eno in isto vozilo ne sme biti nikoli 
obdavčeno pri več osebah v istem davčnem letu. 

V 14 dneh od dne, ko se ta naredba razglasi v 
„Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo", je vsak 
lastnik dolžan, davku zavezano vozilo.prijaviti mest
nemu magistratu. 

Prijava mora obsezati; 
a) ime in opravilo lastnikovo (firme) ; 
b) njegov stanovanski naslov (naslov sedeža firme) ; 
c) kraj garažiranja (občino in hišno àteyiîko, «Ziro-

ma ulico, poslopje) ; 
č) odkdaj je prijavitelj lastnik vozila; 
d) pri osebnih avtomobilih ime firme, ki je izdelala 

avtomobil. 
Vsako kesnejšo prijavo je podati v 14 dneh od 

dne, ko je nastopila okoliščina, ki se javlja (prodaja 
vozila, v davku zavezanem okolišu ali na vunkaj, 
nakup že davku zavezanega ali novega vozila, na
stop ali prestanek razlogov za odpis davka ali za 
trajno oprostitev od njega). 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da se 
s pregledovanjem garaž in vozil, z zasliševanjem 
strank in prič, z zahtevo predložitve listin in sploh 
na vsak primerni način vsak čas prepričuje o oko
liščinah, ki so pomembne za ta davek. Glede avto
mobilov mora občasno svoje zaznamke primerjati 
z vpisi v avtomobilnem seznamku policijskega rav
nateljstva in okrajnega glavarstva v Ljubljani 

§ 8. 
P l a č e v a l n i roki. 

Obdavčenci morajo davek plačevati pri mestni 
-blagajni v četrtletnih anticipatnih rokih, in sicer 
najkesneje do dne 15. januarja, aprila, julija in 
oktobra. 

Za zakesnitve teko 6% ne zamudne obresti . 
- Ako se davek in zamudne obresti kljub uradnemu 
opominu ne vplačajo, uvede mestni magistrat poli
tično izvršbo. 

Globe. 
Prestopke te naredbe kaznuje mestni magistrat. 
A. Z globo do 200 K, eventualno do 10 dni za

pora, je kazniv: 
1.) kdor zamudi v predpisanem 14dnevneni roku 

prijaviti prodajo ali nakup davku zavezanega vozila;. 
2.) kdor iz malomarnosti ne vzdržuje oznakov 

vozil dobro vidnih. 
B. Z globo do 2000 K, eventualno do 100 .dni 

zapora, je kazniv: 
1.) kdor iz malomarnosti zamudi pravočasno pri

javo svojega davku zavezanega vozila; 
2.) kdor ne naznani tekom 14 dni, da je prestal 

razlog za odpis davka. 
C. Z globo do 6000 K, eventualno do 300 dal 

zapora, je kazniva vsaka fikcija takega razmerja, fki 
bi vozilo oprostilo davka ali provzročilo odpis. Zla
sti je kaznivo postavljanje zasebnih vozil, ki spada
jo pod to davščino, pod tako tuje ime, pod^katerim 
bi postal pravi lastnik davka prost. Isto velja o pre
puščanju vozilnih oznakov drugim vozilom. 

Kazen pod točko C zadene vsakega sokrivca 
posebe. Kazenski postopek vrši mestni magistrat po 
splošnih upravno-kazenskih predpisih. Globe,:ki se 
ne morejo izpremeniti v zaporno kazen, pripadajo 
mestnemu ubožnemu zakladu. 

V kolikor obsezajo prestopki zoper to naredbo 
kršitve splošnega kazenskega zakonika, jih je-ova
diti poleg upravno-kazenskega postopanja -državne
mu pravdništvu. 

§ 10. 
P r i z i v i 

V vseh zadevah te naredbe, ki niso kazenske nra
vi, je zoper ukrepe in odločbe mestnega magistrata 
dopusten priziv na občinski svet, v drugi stopnji pa 
na deželno vlado, poverjeništvo za notranje; zadeve. 

Zoper kazenske razsodbe mestnega ymagisjaata 
gre priziv na deželno vlado, .poverjeništvo za.no
tranje zadeve,, ki odloča o stvari dokončno. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem;magistratu: v 
14 dneh odrdne po vrožitvirmagistratoegardavičnega 
predpisa ali odločbe, oziroma od dne po razglasitvi 
kazenske razsodbe, pri prizivih zoper.oklepe občin
skega 'sveta pa od dne po vročitvi.pismenegafiob-
vestila o sklepu. - -

§11-
T r a j a n j e d a v š č i n e . 

Ta davščina se pobira v dobi od dne 1. januarja 
do dne 31.decembra 1921. .;1;,,.:, 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavisna r?d 
novega privolila.deželne vlade. , 

V L j u b l j a n i , dne 4.januarjail921., -
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Pr.:fctàmic 's,ri,>dja dež^v jade . 



6. 42 Letnik Ш. 

Naredbe zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

20. 
Naredba zdravstvenega odseka 

za Slovenijo In Istro, 
s katero se določa začasen pravilnik za brivnice. 

Ker se pravilnik o brivnicah št. 604, Ur.l. 136 z 
dne 22. avgusta 1919., zaradi velike draginje alko
hola in drugih potrebščin začasno ne da izvesti, ozi
roma, ker bi bilo po njem mogoče postopati samo, 
ako bi se obenem čezmerno povišale brivske takse, ga 
je zdravstveni odsek na prošnjo „Deželne zadruge 
brivcev, frizerjev in lasničarjev" z odlokom št 12.042 
z dne 15. novembra 1920. preklical. Zato pa dogo
vorno z imenovano zadrugo izdaja nastopni „Začas
ni pravilnik za brivnice" in „Spomenico o lišaju v 
bradi in laseh", po katerih je odsihdob strogo posto
pati in ki morata biti na vidnem kraju nabita po 
vseh brivnicah: 

Začasni pravilnik za brivnice: g t 8687/20 
1.) Brivec si mora vselej umiti roke, preden po

streže posetnika. 
2.) Prtiči, ki se uporabljajo pri britju in stri

ženju, se ne smejo dotikati kože, ampak med nje in 
med vrat je položiti čisto, še nerabljeno servieto iz 
svilnatega papirja. 

3.) Sapunico (pene od mila) je pripraviti vsako
krat sproti. Sapunanje naj se vrši z roko; s čopičem 
se sme vršiti samo, če kdo svoj čopič sam prinese v 
obrat Ako se časih še uporabljajo čopiči, se morajo 
po vsakokratni uporabi dobro očistiti ter izmiti s 
toplo vodo in z 2% no lizolovo raztopino, o čemer 
naj se posetniki prepričajo sami. 

4.) Brivske britve je pred uporabo razkužiti v 
2% ni lizolovi raztopini. 

5.) Vsaka uporaba gobe se najstrože prepove
duje. Pene od mila je z lica odstraniti z roko ali 
pa s kepico iz staničnine. 

6.) Sušenje in otiranje obraza se vrši najbolje s 
čistim robcem, ki ga posetnik prinese s seboj. Ako 
je na razpolago spirituozna tekočina, je nje uporabo 
zelo priporočati. 

7.) Prašenje lica je dovoljeno samo s čisto vato, 
Id se sme uporabiti samo enkrat in ki jo je po upo
rabi zavreči, ali pa s pihalniki. 

8.) Ureznine se ne smejo otirati z galunovim ka
menom, temveč s kepico iz vate, potreseno z galu
novim praškom. 

9.) Uporaba kamena peklenca (lapisa) je ne
higienska, zatorej jo je opuščati. Št. 10.148/20. 

10.) Glavniki se morajo po vsakokratni uporabi 
dobro očistiti in izmiti v topli vodi. 

11.) Zaveze in ščetke za brado lahko prenašajo bo
lezni, zato je njih skupna uporaba prepovedana. 

12.) Vzdrževanje čistote v lokalu mora biti pri
merno. Tla se morajo vsak dan z vlažnimi krpami 
obrisati in oprati in časih namazati s prašnim 
oljem. Pohištvo naj se vsak dan obriše in očisti. Vse 
odpadke pri britju in striženju je najbolje zažigati; 
ako to ni mogoče, naj se mečejo na smetišče, samo 
gledati je treba, da se ne razsipljejo. Po kotih je 
postaviti zadostno število pljuvalnikov in nad njimi 
bodi nabit nadpis: „Ne pljuj po tleh!" 

13.) Posetnikom brivnic je dovoljeno krtačiti oble
ko samo v toliko, da se obleka očisti odpadlih las; 
v splošnem je prepovedano, čistiti obleko in obutev v 
brivskih lokalih. 

14.) Kaditi v brivnicah je prepovedano. 
15.) Ta pravilnik mora biti v vsakem obratu na

bit na vidnem kraju. Kdor se pregreši zoper katero
koli njegovo točko, se kaznuje po določilih ministr
ske naredbe z dne 30. septembra 1857., drž. zak. 
št. 198, oziroma naredbe deželne vlade za Slovenijo 
z dne 16. decembra 1919., št. 809 Ur. L z globo od 
40 do 4000 K, oziroma z zaporom od 2 do 14 dni. 

Spomenica o lišaju v bradi in laseh. 
Lišaj v bradi (Sycosis barbae) je prenosna bo

lezen, ki se je po svetovni vojni zelo razširila po 
srednji Evropi. Dokazano je, da to bolezen najčešće 
nalezemo v brivnicah. Tudi najstrožja čistost pri 
brivcih nas ne varuje zadostno okužitve. Zaraditega 
se morajo tudi p o s e t n i k i b r i v n i c primerno 
ravnati, ako naj se z uspehom odvrača lišaj v bradi 
in v laseh. 

I. Osebe z vidnimi znaki lisaja kakor sploh kož
nih bolezni na obrazu in glavi je prepovedano briti 

v javnih brivnicah; doma pa se smejo briti in striči 
samo s svojim lastnim orodjem. 

II. Brivec, ki je postregel takim bolnikom, si 
mora roke takoj osnažiti z milom in toplo vodo ter 
jih nato razkužiti z 2%no lizolovo raztopino. 

III. Gliva, ki provzroča lišaj, se prenaša osobito 
z brivskim orodjem, ki se uporablja skupno. Vsak 
gost se najuspešneje varuje lišaja in drugih bolezni, 
ako si omisli lastno orodje (milo, čopič, britev, 
glavnik, ščetko, prtiče). 

IV. Ta spomenica mora biti v vsakem brivskem 
obratu nabita na vidnem kraju. Prestopki se kaznu
jejo po določilih ministrske naredbe z dne 30. sep
tembra 1857., drž. zak. št. 198, oziroma naredbe de
želne vlade za Slovenijo z dne 16. decembra 1919., 
št. 809 Ur. L, z globo od 40 do 4000 K, oziroma z 
zaporom od 2 do 14 dni. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 11. januarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
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Urban Potočnik , p.d.Zdovc, Ivan P o l a n š e k , 
p.d.Lipoid, Josip Kogelnik, p.d.Puc, in Širne 
Te ve, mizar — vsi v Koprivni.' 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve, i 
Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 

dr. Pitamic s. r. 

Opr.št. IV—15.158/20. 

Razglas. 
V register pomožnih blagajn pri podpisanem 

poverjeništvu je bila pod št. 1/R—21 dne 11. janu
arja 1921. vpisana: „Bolniška blagajna mestnih na
meščencev ljubljanskih", registrovana pomožna bla
gajna s sedežem v Ljubljani. Blagajni je namen, da 
oskrbuje bolne člane, plačuje porodnino in pogreb-
ščino ter priznava izredne podpore. Pravna obvez
nost listin je ustvarjena s podpisom načelnikovim 
in podpisom enega člana načelništva. 

V L j u b l j a n i , dne 12.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar s. r. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 
izpremembe pravil Kranjske stavbene družbe v 
Ljubljani, ki so bile sklenjene na izrednem občnem 
zboru delničarjev z dne 22. januarja 1920. Firma 
družbe se odslej glasi: „Stavbna družba, d. d." v 
Ljubljani. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. decembra 1920. 
Dr. Marn s. r. 

Št 9728/20. 1 2 7 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil 

Jadranski banki, podružnici v Mariboru, ustano
vitev delniške družbe pod imenom: „Tovarna za 
špirit in drože, d. d." s sedežem v Račjem. 

Osnovna delniška glavnica znaša 1 milijon kron 
ter je razdeljena na 2500 delnic po 400 K, ki se 
glase na prinosnika. Po sklepu občnega zbora se 
sme ta glavnica zvišati na 4 milijone kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. decembra 1920. 
Dr. Marn s. r. 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št 261/21-B. 
Razglas. 

Ministrstvo za narodno zdravje je z odlokom 
št. 33.729 z dne 4. januarja 1921., pravnoveljavno 
izza dne 1. januarja 1921., določilo nastopne bol-
nične oskrbnine za osebo in dan: 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil 
Jadranski banki, podružnici v Ljubljani, Ljubljan
ski kreditni banki, Kreditnemu zavodu za trgovino 
in industrijo, Slovenski eskomptni banki in g. Danilu 
Kordanu, vsem v Ljubljani, ustanovitev delniške 
družbe pod imenom: „Avtomobilna prometna d. d." 
s sedežem v Ljubljani. 

Družba je ustanovljena za vzdrževanje rednega 
osebnega in tovornega prometa z avtomobili in dru
gimi vozili na vseh važnejših progah v Sloveniji. 

Osnovna delniška glavnica znaša 2 miliijona 
kron ter je razdeljena na 5000 delnic po 400 K, ki 
se glase na prinosnika. Po sklepu občnega zbora se 
sme ta glavnica zvišati na 10 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. decembra 1920. 
Dr. Marn s. r. 

Z a v o d a 

im e 

Občna javna bolnica 

» » » 
D » it 

» « » 
» » » 

Blaznica | Blaznica-hiralnica 

k r a j 

Ljubljana 
Maribor 

Celje 
Slovenjgradec 

Brežice 
Murska Sobota 

Ptuj 
Studenec 
Ljubljana 

Oskrbna taksa 
razreda 

III. 

35 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

II. 

120 
120 
120 
100 
100 
100 
100 

60 
60 

I. 

200 
200 
200 
160 
150 
150 
150 
100 
-1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 12. januarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 
Št. 30/21. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št 1&721. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 

o izpremembah v občinskem gerentetvn 
v Koprivni. 

Ivan Hojnik, župnik v Koprivni, je imenovan 
za gerenta onemu delu občine Bele (nekdanje samo
stojne občine Koprivne), ki je pripadel kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Za gerentovega na
mestnika je imenovan Ivan Kupec, p.d. Jekel, za 
prisednike v gerentskem sosvetu pa so imenovani: 

Razglas glede poljudnih zdravstvenih 
tečajev. 

Po naročilu ministrstva za narodno zdravje se 
bodo poljudni zdravstveni tečaji v letošnjem letu 
nadaljevali po nastopnem redu: 

Tečaj za moške, v prvi vrsti z a i n d u s t r i a l n o 
d e l a v s t v o , se prične dne 7.februarja 1921.; tra
jal bo šest tednov in se bo vršil v kemijski dvorani 
državne rea lke . Predavanja bodo vsak večer od 
devetnajstih do dvajsetih, razen ob nedeljah in praz
nikih. 

Predavali bodo: 
1.) g. dr. Mavricij Rus o p r v i pomoči p r i 

n e z g o d a h in nenadnih obolelostih v tvornicah in 
obrtnih podjetjih; 

2.) g. dr. Jernej D e m š a r o s p o l n i h bo
l e z n i h ; 

3.) g. mestni fizik dr. Otmar K r a j e c o de
l a v s k i h i g i e n i . 

Tečaj za ženske se prične istotako dne 7. febru
arja 1921.; trajal bo šest tednov in se bo vršil razen 
ob nedeljah in praznikih vsak dan od osemnajstih 
do devetnajstih v risalni dvorani p r v e d r ž a v n e 
g i m n a z i j e . 

Predavali bodo: 
1.) g. docent dr. Ivan R o b i d a o občni h i

g i e n i ; 
2.) g. zdravstveni referent dr. Ernest Mayer 

o n a l e z l j i v i h b o l e z n i h ; 
3.) g. primarij dr. Bogdan D e r č o v z g o j i 

do jencev in o z a š č i t i dece v p r v i h l e t i h 
ž iv l j en ja . 
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Prijave sprejema zdravstveni odsek v Ljubljani 
(deželni dvorec, pritličje, soba št. 37) do vštetega 
dne 31. j a n u a r j a 1921. Priglašencev se sprej
me toliko, za kolikor je prostora; sprejetim udele
žencem se pravočasno vroči legitimacija, s katero se 
morajo izkazati pri vstopu v dvorano. 

Udeležba je b r e z p l a č n a ; pristop imajo le 
osebe, ki so izpolnile vsaj 16. leto. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 10. januarja 1921. 
Sanitetni šef : dr. Oražen s. r. 

kazni. Hkratu se ta sodba objavlja v „Uradnem listu 
deželne vlade za Slovenijo". 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 30. decembra 1920. A y s e c g f 

A 347/20—7. 130 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

K št.4558/pr. ex 1920. 

Natečaj. 
Z ozirom na uredbo gospoda finančnega mini

stra z dne 23. novembra 1920., št. 14.335 (Ur. 1. pod 
št. 5 iz leta 1921.), se razpisuje za službeno pod
ročje delegacije ministrstva financ za Slovenijo in 
Istro več mest d a v č n i h i z v r š e v a l c e v . 

Svojeročno pisane in pravilno kolkovane prošnje 
je vložiti do dne 

30. j a n u a r j a 1 92 1. 
pri podpisanem predsedstvu. 

Prošnje morajo biti opremljene s temi dokazili: 
1.) da je prosilec državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
2.) da ni mlajši nego 24 in ne starejši nego 

35 let; 
3.) da je telesno zdrav in sposoben za ekseku-

torsko službo (izpričevalo uradnega zdravnika); 
4.) da je politično in moralno neoporečen; 
5.) da je dovršil štiri razrede osnovne šole in 
G.) da je zadostil vojaški obveznosti. 
Pri oddaji razpisanih mest, kolikor se ne popol-

nijo po do sedaj pogodbeno nameščenih ali pomož
nih davčnih izvrševalcih, se bodo vpoštevali doslu-
ženi vojaški in mornarniški podčastniki, vojni inva
lidi, bivši orožniki, državni policijski in finančni 
pazniki, katerih službovanje je bilo neoporečno. 

Prošnje, vložene na podstavi razpisa z dne 
A.septembra 1920., Uradni list št. 104, veljajo tudi 
za ta razpis. 

Do sedaj pogodbeno nameščeni davčni izvrše
valci, ki imajo že čez 10 let neprekinjene službe, se 
uvrste v kategorijo stalnih davčnih izvrševalcev brez 
posebne prošnje. Ostali dosedanji davčni izvrševalci 
se lahko na prošnjo sprejmejo na novo v službo in 
imajo prednost mimo drugih prosilcev. Prošnje mo
rajo vložiti po službeni poti. Dokazila v zmislu 
cena 2. uredbe se od teh prosilcev ne zahtevajo. 
Predsedstvo delegacije ministrstva financ za Slovenijo 

in Istro v Ljubljani, 
dne 7. januarja 1921. 

Za delegata : Bonač s. r. 

Poklio dediča neznanega bivališča. 
. Jožef Gornik, posestnik in tvorniški delavec 

v Drnovem št. 31, je dne 1. aprila 1919. v Cleve-
landu umrl. Poslednja volja se je našla. 

Zapustnikov brat Janez Gornik iz Draovega 
št. 31, čigar bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
naj se tekom e n e g a 1 e t a od danes dalje zglasi pri 
tem sodišču. Po preteku tega >гока se bo razprav
ljala zapuščina z ostalimi dediči in z gospodom 
Antonom Baznikom, posestnikom v Drnovem št. 51, 
ki se je postavil za skrbnika odsotnemu Janezu Gor-
11 Okrajno sodišče v Krškem, oddelek I., 

dne 21. decembra 1920. 

A I 914/20—3. 150 

Poklio neznanih dedičev. 
Rudolf J e r m a n , 42 let star, vrtnar, pristojen 

v Cerknico, je dne 2. julija 1920. umrl, ne da bi bil 
zapustil poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod Mate Hafner, notar 
v Ljubljani. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora 
to tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti 
sodišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po pre
teku tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo 
dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne 
zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 3. januarja 1921. 

Firm. 1088/20, Rg. A I 243/4. 58 
Izpremembe pri že vpisani firmi. 

V register za firme posameznih trgovcev se je 
vpisala danes pri firmi : 

Viljem Hoppe, 
trgovina z vinom na debelo, 

s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 
Firma se glasi odslej : 

Vinska kletarstva Vilko Hoppe, 
specialna trgovina z vinom v steklenicah, 

Weinkellereien Wilhelm Hoppe, 
Spezialgeschäft in Flaschenfüllung. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 16. decembra 1920. 

Firm. 1136/20, Rg.A II 23/1. 59 
Vpis posamezne firme. 

V register za posamezne firme se je vpisala dne 
15. decembra 1920. firma : 

Štefan Zselezen, 
trgovina z železnino in mešanim blagom v Ptuju, 
s sedežem v P t u j u, 

obratni predmet: trgovina z železnino in meša
nim blagom, 

imetnik: Štefan Zselezen, trgovec v Ptuju. 
Firma se podpisuje tako, da Štefan Zselezen pod 

njeno natisnjeno, odtisnjeno ali napisano besedilo 
svojeročno postavlja svoje ime in svoj priimek. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 16. decembra 1920. 

Razglasi drugih uradov in oblasta*. 
U III 473/20. 154 

V imenu Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

A1 o j z i j Z o r-m a n, 
rojen leta 1865. v Velesovem pri Kranju, pristojen 
v Ljubljano, rimsko-katoliške vere, oženjen trgovec 
v Ljubljani na Starem trgu, zaradi prestopka zakona 
o živilih enkrat kaznovan, 

je kriv, 
da je začetkom meseca septembra 1920. v svoji trgo
vini v Ljubljani na Starem trgu iz malomarnosti 
prodajal moko, ki je bila pokvarjena in zdravju škod
ljiva, ter ,je s tem zagrešil prestopek po § 14. zakona 
z dne 16. januarja 1896., št. 89 drž.zak.iz leta 
1897.; zato se o b s o j a 

•po § 14. tega zakonika na 
šeststo (600) kron denarne kazni, ob neizterlji

vosti pa na 60 dni zapora in po § 389. k. p. r. v po
vračilo stroškov kazenskega postopka in izvršitve 

A VI. 211/20—11. 146 

Poziv dedičem, volilojemnikom in 
upnikom inozemskega državljana. 

Gospod Ludovik Z i r k e l b a c h , delovodja, sta
nujoč na Dunaju, XXI., Brünnerstraße št. 57, pri
stojen v Ljubljano, jugoslovanski državljan, je dne 
24. aprila 1920. umrl. Izporočilo poslednje volje se 
je našlo. 

Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so avstrijski 
državljani ali v inozemstvu živeči tujci, se pozivljejo, 
naj napovedo svoje zahteve do zapuščine do dne 

1. m a r c a 1921. 
pri podpisanem sodišču. Sicer bi se smela zapuščina 
brez ozira na te zahteve izročiti inozemskemu obla-
stvu ali po tem poverjeni osebi. 

Dediči, ki stanujejo v tuzemstvu, so zaprosili, naj 
se zapuščina obravnava pred avstrijskim sodiščem. 
Vnanji dediči in volilojemniki se pozivljejo, naj na
povedo svoje zahteve v danem roku in naj naznanijo, 
ali zahtevajo odstop inozemskemu oblastvu. Sicer se 
bo, ako bi inozemsko oblastvo samo ne zahtevalo od
stopa, obravnavala zapuščina tu, in sicer le z dediči, 
ki se zglase. 

Okrajno sodišče floridsdorfsko, oddelek VI., 
na Dunaju, 

dne 21. decembra 1920. 

Firm. 249/20, A 148/3. 66 
Izbris firme. 

Izbrisala se je v registru A firma: 
Bon in drug, 

elektrarna v Novem mestu, 
vsled ustanovitve nove družbene firme: 

Elektrarna Bon in drug, 
družba z omejeno zavezo, 

registrirane s tusodnim sklepom z dne 11. oktobra 
1920. pod Firm. 204/20, vpisn.C 18/1. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek IL, 

dne 3. januarja 1921. 

P 101/20—1. 88 3—3 
Okllo. 

Frančiška V a ! en čak, posestnica v Lastniču 
št. 64, je bila zaradi zapràvljivosti omejeno prekli
cana. Pomočnik ji je Franc Dobrave, posestnik v 
Ješovcu. okrajno sodišče v Kozjem, 

dne 20. decembra 1920. 

P 104/10—29. 1 4 1 

Sklep. 
Popolni preklic Marka J u r a n o v i č a , posest

nika na Stari cesti, izrečen s tusodnim sklepom z 
dne 4. decembra 1910., L 12/10—10, zaradi slabo
umnosti, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek L, 
dne 4. januarja 1921. 

Št. 17.831/20. 144 3-1 
Razglas. 

Zadruga „Električna centrala Zagradec" je po 
gospodu Mihaelu Omahnu v Višnji gori naznanila 
semkaj, da namerja zgraditi električno centralo na 
Krki pri Zagradcu. Sedanji jez bi se popravil in 
nekoliko zvišal, neposredno pod jezom pa bi se zgra
dilo poslopje s turbino za električno centralo. Elek
trični tok bi se rabil kot gonilna sila za razsvetljavo 
in v industrijske svrhe. 

V zmislu § 60. vodopravnega zakona z ane 
15. junija 1872., drž. zak. št. 16, in v zmislu obrt
nega in stavbnega reda se bo vršila o predmetu ko
misijska obravnava dne 

14. f e b r u a r j a 1921. 
(ponedeljek) z začetkom ob trinajstih pri omenje
nem jezu. Komisijsko uradovanje se bo po potrebi 
nadaljevalo naslednje dni. 

Načrti so do dne obravnave med uradnimi urami 
(t. j . od devetih do dvanajstih) vsakomur na vpogled 
razgrnjeni pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

K obravnavi se vabijo vsi udeleženci. Morebitne 
ugovore bi morali vložiti ali že pred obravnavo pri 
podpisanem okrajnem glavarstvu ali pa pri obrav
navi sami, sicer bi se smatralo, da dovolijo v pred
metno napravo in v odstop ali obremenitev zemljišč, 
potrebnih podjetju; na poznejše ugovore se razsod
ba ne bo ozirala. 

Okrajno glavarstvo v Novem mestu, 
dne 10. januarja 1921. 

Sima-Oall s. r. 

Št. 17/o.š.sv. 139 
Razpis. 

Ker je višji šolski svet v Ljubljani z odlokom z 
dne 31. decembra 1920., št. 15.585, razširil šestraz-
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redno ljudsko šolo v T o p l i c a h p r i Z a g o r j u 
v sedemrazrednico, razpisujem novo sistemizirano 
učuo mesto v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se predlože po 
službeni poti semkaj najkesneje do dne 

5. f e b r u a r j a 192 1. 
Okrajni šolski svet v Litiji, 

dne 5. januarja 1921. 
Predsednik : Podboj s. r. 

Št. 18/o. š. sv. 140 
Razpis. 

Ker je višji šolski svet v Ljubljani z odlokom z 
dne 31. decembra 1920., št. 15.586, razširil šestraz-
redno ljudsko šolo v Z a g o r j u o b S a v i v sedem
razrednico, razpisujem novo sistemizirano učno me
sto "v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se predlože po 
službeni poti semkaj najkesneje do dne 

5. f e b r u a r j a 1921. 
Okrajni šolski svet v Litiji, 

dne 5. januarja 1921. 
Predsednik : Podboj s. r. 

Rok dobave vseh zgoraj navedenih oblačil je do 
konca meseca februarja 1921. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev v Zagrebu, 
meseca decembra 1920. 

E. broj 1354/34. 131 3—2 
Razglas. 

Uprava delavnice za vojaška oblačila v Vevčah 
pri Ljubljani (železniška postaja v Zalogu) bo dne 

16. f e b r u a r j a 1921. 
na ofertalni licitaciji prodajala odpadke starih vo
jaških obutev in oblačil (usnjenih, suknenih in plat
nenih odpadkov), razno železnino, potem nove suk
nene in platnene odpadke, nastale ob krojenju novih 
oblačil. Količina vseh odpadkov, ki naj se prodado, 
znaša za sedaj 177.564 kg. 

Pogoji, ob katerih se izvrši prodaja, kakor tudi 
po vrsti zloženi odpadki, ki naj se prodado, se lahko 
vpogledajo do dne licitacije v navedeni delavnici 
vsak delavnik med uradnimi urami. 

Reflektanti se morajo licitacije osebno udeležiti, 
ker se ponudbe, eventualno poslane po pošti aH brzo
javno, ne sprejemajo. Obenem s ponudbo naj v po
sebnem zavitku polože kavcijo, in sicer naši držav
ljani 10 %, tuji pa 20 % ponuđene vsote. 

Drugače veljajo za to licitacijo določila zakona 
o nabavah vojaških potrebščin v zvezi z zakonom o 
državnem računovodstvu. 

Iz pisarne delavnice za vojaška oblačila v Vevčah 
pri Ljubljani, 

dne 5. januarja 1921. 

Št.50.412/G 1920. 
Nateöajni razglas. 

110 3—3 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javno draž
bo za dobavo službenih oblačil, in sicer: 
1.) zimskih suknenih hlač za poduradnike . 1400, 
2.) zimskih suknenih hlač za sluge . . . . 600, 
3.) zimskih suknenih hlač za vozovne nad-

ziratelje in kurjače 300, 
4.) zimskih suknenih bluz za poduradnike . 1000, 
5.) zimskih suknenih bluz za sluge . . . . 1000, 
6.) suknenih bluz za blagajnice 60. 

Pogoje za dobavo dobivajo interesenti med urad
nimi urami v ekonomskem (G) oddelku podpisane 
direkcije (Mihanovićeva ulica št. 12), lahko pa tudi 
po pošti, ako pošljejo 2y2 dinarja za poštnino in 
stroške. 

Ponudbe morajo biti sestavljene po predpisih in 
kolkovane s kolkom za en dinar. Prispeti morajo naj
kesneje do dne 

20. j a n u a r j a 1921. 
ob dvanajstih v ekonomski oddelek te direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, sestavljene po 
predpisih in po dobavnih pogojih. Na zahtevo onih, 
ki namerjajo oferirati, pošlje direkcija posebne po
goje. 

Ponudbe se otvorijo in precitajo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 20. januarja 1921. 
ob dvanajstih; o prispelih ponudbah se sestavi za
pisnik. Otvoritvi ponudb smejo prisostvovati tudi po
nudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po-
oudenega materiala, je treba s pozivom na številko 
tega razglasa položiti do dne 18. januarja 1921. ob 
dvanajstih pri glavni blagajni podpisane direkcije 
v Zagrebu. 

Št. 8. 137 
Razglas. 

Dne 3. januarja 1921. so bile izžrebane nastop
ne obveznice 4%nega deželnega posojila bivše voj
vodine Kranjske iz leta 1888., in sicer: 

4 obveznice po 20.000 K: št.23, 32, 54, 57; 
4 obveznice po 10.000 K: št. 3, 56, 61, 63; 
77 obveznic po 2000 K: št. 59, 99, 164, 172/ 

197, 259, 285, 331, 351, 379, 383, 388, 393, 502 
530, 555, 564, 581/585, 595, 642, 670, 713, 721, 
773, 879, 883, 885, 947, 1017, 1038, 1052, 1109, 
1120,1132,1141,1146,1175,1209,1215,1233,1274, 
1299, 1344, 1361, 1369, 1386, 1430, 1438, 1491, 
1499, 1548, 1549, 1557, 1559, 1567, 1572, 1617, 
1684, 1723, 1748, 1776, 1779, 1843, 1867, 1897, 
1930, 1975, 2012, 2030, 2045, 2101, 2109, 2153, 
2171, 2174, 2175; 

107 obveznic po 200 K: št. 9, 17, 196, 205, 289, 
296, 298, 318, 320, 323, 354, 387, 416, 420, 458, 
502, 506, 510, 513, 537, 598, 610, 616, 643, 6o3, 
742, 763, 767, 789, 806, 822, 935, 951, 953, 965, 
1010, 1018, 1049, 1052, 1189, 1202, 1226, 1227, 
1232, 1241, 1295, 1314, 1369, 1373, 1459, 1480, 
1580, 1582, 1587, 1592, 1639, 1651, 1652, 1683, 
1700, 1703, 1723, 1737, 1771, 1772, 1777, 1818, 
1891, 1911, 1951, 2002, 2026, 2028, 2036, 2131, 
2133, 2134, 2173, 2199, 2253, 2265, 2299, 2307, 
2331, 2336, 2347, 2350, 2379, 2427, 2474, 2487, 
2503, 2504, 2547, 2563, 2565, 2577, 2644, 2666, 
2672, 2687, 2762, 2782, 2811, 2839, 2884, 2899. 

Navedene obveznice bo izplačevala kranjska de
želna blagajnica v Ljubljani izza dne 1. julija 
1921. v imenski vrednosti; izplača pa jih tudi s 
kuponi vred tri mesece pred dospelim rokom proti 
plačilu 4%ne eskomptne pristojbine. 

Od prej izžrebanih obveznic 4%nega deželnega 
posojila so doslej neizplačane nastopne obveznice: 

po 20.000 K št. 25, 36, 52, 77, 98; 
po 10.000 K št. 9, 77, 81, 95, 99, 100; 
po 2000 K št. 95, 100, 154, 162, 190, 193, 199, 

200, 247, 265, 307, 312, 323, 330, 341, 365, 407, 
412, 416, 425, 434, 448, 456, 464, 467, 484, 537, 
655, 733, 735, 801, 824, 833, 862, 914, 923, 941, 
956, 957, 969, 975, 979, 1004, 1019, 1022, 1055, 
1058, 1077, 1099, 1130, 1145, 1162, 1182, 1199, 
1202, 1217, 1225, 1227, 1229, 1262, 1285, 1309, 
1312, 1315, 1332, 1339, 1401, 1414, 1420, 1422, 
1426, 1443, 1476, 1504, 1507, 1530, 1533, 1543, 
1546, 1553, 1586, 1611, 1615, 1639, 1661, 1693, 
1700, 1708, 1719, 1778, 1783, 1784, 1785, 1810, 
1818, 1822, 1839, 1842, 1844, 1863, 1869, 1884, 
1887, 1901 1903, 1910, 1921, 1956, 1962, 1977, 
2002, 2014, 2023, 2037, 2055, 2060, 2099, 2145, 
2164; 

po 200 K št. 5, 24, 68, 77, 81, 100, 107, 111, 
126, 133, 138, 146, 163, 178, 190, 201, 222, 224, 
237, 282, 300, 304, 305, 306, 308, 313, 324, 325, 
332, 346, 355, 357, 360, 361, 364, 374, 422, 485, 
498, 503, 526, 586, 589, 612, 648, 651, 666, 748, 
762, 766, 795, 803, 807, 808, 826, 841, 850, 860, 
894, 909, 925, 930, 941, 987, 995, 1004, 1019, 
1020, 1021, 1045, 1053, 1060, 1069, 1076, 1079, 
1091 1104 1105, 1107, 1112, 1115, 1116, 1139, 
1140, 1169, 1173, 1176, 1180, 1186, 1187, 1191, 
1.198, 1200, 1216, 1235, 1237, 1245, 1274, 1284, 
1299, 1302, 1306, 1307, 1310, 1317, 1337, 133S, 
1347, 1361, 1377, 1380, 1387, 1394, 1396, 1420, 
421 1422, 1434, 1436, 1441, 1451, 1453, 1457, 
1472, 1477, 1482, 1507, 1526, 1547, 1616, 1624, 
1635, 1638, 1640, 1641, 1644, 1653, 1669, 1670, 
1697, 1709, 1710, 1730, 1734, 1752, 1761, 1803, 
1828 1839, 1858, 1862, 1887, 1898, 1962, 2015, 
2062Ì 2081, 2090, 2144, 2183, 2853, 2857, 2938, 
2951, 2954, 2965. 

Komisija za upravo kranjske deželne imovine 

v Ljubljani, 
dne 5. januarja 1921. 

Načelnik: dr. V. Gregorio s. r. 

2 obveznici po 10.000 K, in sicer: št.74, 105; 
22 obveznic po 2000 K, in sicer: št. 12, 45, 276, 

385, 409, 418, 510, 540, 600, 626, 665, 712, 786, 
794, 835, 847, 885, 901, 912, 916, 953, 1076; 

14 obveznic po 1000 K, in sicer: št.91, 113, 
149, 178, 198, 314, 316, 414, 555, 603, 620, 632, 
658, 674 ; 

22 obveznic po 200 K, in sicer: št. 29, 144, 184, 
201 229, 271, 331, 371, 467, 506, 545, 586, 603, 
662, 701, 756, 799, 842, 868, 944, 950, 962. 

Navedene obveznice bo izplačevala kranjska de
želna blagajnica v Ljubljani izza dne 1. aprila 
1921. v imenski vrednosti; izplača pa jih tudi s 
kuponi vred tri mesece pred dospelim rokom proti 
plačilu 4y2%ne eskomptne pristojbine. 

Od prej izžrebanih obveznic 4y2%nega deželnega 
posojila so doslej neizplačane nastopne obveznice: 

po 10.000 K št. 10, 14, 66, 116; 
po 2000 K št. 125, 133, 182, 211, 272, 359, 368, 

461, 466, 513, 551, 744, 753, 755, 760, 769, 783, 
872, 876, 877, 889, 933, 937, 940, 972, 993, 996, 
1013, 1016, 1035, 1061, 1074, 1091; 

po 1000 K št. 12, 272, 394, 405, 406, 411, 418, 
501, 533, 535, 724, 747, 794; 

po 200 K št. 21, 41, 170, 179, 193, 196, 199, 
225, 231, 243, 290, 301, 335, 367, 391, 410, 447, 
471, 497, 499, 614, 683, 820, 859, 903, 910, 95G, 
969, 988. 

Komisija za upravo kranjske deželne imovine 
v Ljubljani, 

dne 5. januarja 1921. 
Načelnik: dr. V. Gregorio s. r. 
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Razne objave. 
Vabilo na subskripoijo. 

Št. 9. 138 
Razglas. 

Dne 3. januarja 1921. so bile izžrebane nastop
ne obveznice 4y2%nega deželnega posojila bivše 
vojvodine Kranjske v prvotnem znesku 4,400.000 
kron iz leta 1917.: 

Zaradi državnopolitičnih razmer, nastalih po 
razpadu stare Avstrije, je prešel sedež trgovske, spe-
dicijske in komisijske delniške družbe „Balkan", s 
sedežem v Trstu, v območje tuje države. To je pio-
vzročalo poslovanju njenih podružnic v Ljubljani, 
Mariboru, Zagrebu, Beogradu in na Dunaju nepre
stane ovire. 

Vsled tega se je ustanovila z dovolitvijo ministr
stva za trgovino in industrijo z dne 15. septembra 
1920., VI. št.2419, nova delniška družba 

„ B a l k a n " , 
delniška družba za mednarodne transporte v Ljubljani, 

s sedežem v Ljubljani, z delniško glavnico 4,000.000 
kron. 

Nova delniška družba prevzame podružnice 
s t a r e delniške družbe „Balkan" v Ljubljani, Mari
boru, Zagrebu, Beogradu in na Dunaju z vsemi 
aktivi in pasivi po bilanci z dne 30. junija 1920. 

Vso delniško glavnico nove delniške družbe 
„Balkan" v višini 4,000.000 K, razdeljeno na 10.000 
delnic v nominalni vrednosti po 400 K, ki se glase 
na prinosnika, je prevzela Jadranska banka. Del teh 
delnic, t. j . 7 5 0 0 d e l n i c 

v skupni vrednosti 3,000.000 K, stavlja Jadranska 
banka na javno subskripcijo ob nastopnih pogojih: 

1.) Nove delnice se nudijo interesentom po 400 K 
plus 5%ne obresti, računajoč od dne 1. julija 1920. 
do dne vplačila. Delnice so takoj pri podpisu polno 
vplačljive. 

2.) Delničarji participirajo na čistem dobičku 
izza dne 1. julija 1920. 

3.) Rok za subskripcijo novih delnic se prične dne 
2 5. j a n u a r j a 1921. in t r a j a do v š t e t e g a 
dne 1 5. f e b r u a r j a 1921. 

4.) Jadranska banka si pridržuje pravico, da pri 
dodelitvi delnic nove delniške družbe „Balkan" 
predvsem vpošteva delničarje stare družbe „Balkan". 

5.) Delnice se bodo izdajale v izvodih po 1, 5, 
10, 25, 50 in 100 delnic. Začasno se bodo izdajala 
potrdila o dodeljenih delnicah; ta potrdila se kes-
neje zamenjajo za delnice nove družbe „Balkan". 

6.) Kot podpisovalnice fungirajo: Jadranska ban
ka v Trstu, Ljubljani, Mariboru, Dubrovniku, Za
grebu, Splitu in Beogradu. 

7.) Jadranska banka si pridržuje pravico repai-
ticije delnic v roku do dne 25. februarja 1921. Sub-
skribenti imajo pravico dne 26. februarja 1921. dvig
niti vplačano protivrednost za nedodeljene delnice. 

V L j u b l j a n i , dne 15. januarja 1921. 
Jadranska banka. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



6. 

Poètnlna pavêallrana. 
V Ljubljani, dne 20. januarja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 

zakouura za isto leto - Isareula dUUn* ' ' ^ ^ „ « t r i i a d ° f mležem v Ljubljani in deiiiiSbe družbe z imenom „Kovina", prva ugoslovanska metalurgija industrija, d. (L, 

življenje prenehale poe ta t i . Hezfclae o ^ M a „ „ j a j fol . _ Rapinai mirih drugih uradov in obutev. - K«zm- "hjave. 

iz „Službenih Novln kraljevine Srba, 
Hrvata i Sloveaaca". 

številka 1 A z dne 2. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 1.januarja 1921., 
s katero se sprejemlje ostavka dosedanjega ministr
stva ter se imenujejo: 

za predsednika ministrskega sveta in za mini
stra za zunanje zadeve Nikola P.Paš ić, narodni 
poslanec in predsednik ministrskega sveta na raz
polagi; . . , 

za ministra za pravosodje in ministra priprave 
za ustavotvorno skupščino in izenačitev zakonov 
Marko N. T r if kovic, narodni poslanec in mini
ster na razpolagi; 

za ministra za notranje zadeve m namestnika 
ministra za gradbe Milorad D r a s k o v i c , narodni 
poslanec in minister na razpolagi; 

za ministra za finance Kosta S t o j a n o v i c , 
narodni poslanec in minister na razpolagi; 

za ministra za promet Jovan P. J o v a n o v i ć , 
narodni poslanec in minister na razpolagi ; 

za ministra za prosveto Svetozar P r i b i ćevi ć, 
naiodni poslanec in minister na razpolagi; 

za ministra za kmetijstvo in vode in namestnika 
ministra za verstvo dr. Velizar J an k o vie, narodni 
poslanec in minister na razpolagi; 

za ministra za gozde in rudnike dr. Hinko 
K r i z m a n , narodni poslanec In minister na raz
polagi; . . . 

za ministra za vojno in mornarnico general 
Branko J o v a n o v i ć , minister na razpolagi; 

za ministra za pošto in brzojav in namestnika 
ministra za narodno zdravje dr. Slavko M i le tić, 
narodni poslanec in minister na razpolagi; 

za ministra za socialno politiko in namestnika 
ministra za prehrano in obnovo dežel dr. Vekoslav 
Kukovec, narodni poslanec in minister na razpo
lagi; 

za ministra za agrarno reformo Nikola Uzu-
nović, narodni poslanec; 

za ministra za trgovino in industrijo dr. Milivoj 
J o v a n o v i ć , narodni poslanec. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 21. decembra 
1920., s katero se dr. Miroslav Spa l a j kovic, 
izredni poslanec in pooblaščeni minister I. razreda 
v Italiji, na podstavi členov 15. in 85. zakona o vo
litvah narodnih poslancev z dne 3. septembra 1920. 
in § 70. zakona o civilnih uradnikih postavlja v 
stanje pokoja. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 8. decembra 
1920., s katero se Branislav I. V u če tic, predpisni 
skladiščnik II. razreda, imenuje za pisarja istega 
razreda pri ljubljanskem oddelku ministrstva za 
prehrano in obnovo dežel. 

številka 2 z dne 3. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 6.novembra 
1920. s katero se imenujejo v invalidskem odseku 
ministrstva za socialno politiko v Novem Sadu: dr. 
Janko Hočevar, inspektor I. razreda ministrstvo 
za prehrano in obnovo dežel, za upravnika in šefa 
odseka VI.razreda; Milan Vrtovec, mornarniški 
komisar v p za računskega svetnika VIII. razreda; 
Fran Her g,' direktor zdravilišča v Rogaški Slatini, 
za računskega svetnika VIII. razreda; Ivan Per ko 

in Viktor Kaj zel, bivša uradnika vojaške pokoj
ninske likvidature v Ljubljani, za računska revi-
denta IX. razreda. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 6. novembra 
1920., s katero se imenujejo pri ministrstvu za so
cialno politiko: dr. Lenart Lo t r i č, dosedanji in
spektor III. razreda tega ministrstva, za inšpektorja 
IJ. razreda; Arnošt Golob, dosedanji tajnik 
III. razreda tega ministrstva za tajnika II. razreda; 
Uršula K a t a u e r , dosedanja pomočniška namest
nica pri oblastni direkciji dela v Celju, za pomoč
nico inšpektorju dela istotam v činu tajnika III. raz
reda: * 

Objava generalne direkcije carin, da se je usta
novila glavna carinarnica II. vrste v Murski Soboti 
z oddelkoma v Hodošu in Cankovi in sporedna cari
narnica v Srdici z oddelkom v Gornji Lendavi ; uki
njena pa je sporedna carinarnica v Domafòld-Eri-
hodošu z oddelkoma v Gornji Lendavi in Srdici. 

Zapisnik o 81. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 27. marca 1920. 

Številka 4 z dne 5. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 9. novembra 
1920., s katero se Julij K o l a r s k i , gozdar v p. 
gozdarske direkcije v Gorici, imenuje za višjega 
ekonoma II. razreda pri županijskem agrarnem 
uradu v Ogulinu. 

Objava generalne direkcije carin, da je Anton 
Grom, bivši carinski revizor, postavljen za carin
skega posredovalca pri ljubljanski carinarnici. 

Zapisnik o 82. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 19. aprila 1920. 

Številka 5 z dne 6. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 12. novembra 
192C, s katero se dr.Otokar Ledenik, višji sodni 
svetnik 'pri okrožnem sodišču v Bihaću, odpušča iz 
službe. 

številka 6 z dne 10. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 2. januarja 
1921., s katero se imenujeta: 

dr.Vekoslav Kukovec, minister za socialno 
politiko in namestnik ministra za prehrano in ob
novo dežel, za ministra za trgovino in industrijo; 
dr. Milivoj Jovanović , minister za trgovino in 
industrijo, za ministra za socialno politiko in za na
mestnika ministra za prehrano in obnovo dežel. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 16.novembra 
1920., s katero se sprejema ostavka, ki jo je Vladi-, 
mir Kavčnik, pisar I.razreda kraljevskega diplo
matskega odpravništva v Kairu, podal na državno 
službo. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 13.novembra 
1920., s katerima se imenujeta na filozofski fakul
teti univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v Ljubljani: dr. Ivan Lun jak, sedaj honorarni 
profesor iste univerze, za kontraktualnega rednega 
profesorja za klasično filologijo; dr. Nikolaj Mi-
h a j l o v i ć - B u b n o v , sedaj honorarni profesor 
na filozofski fakulteti v Skoplju, za kontraktualnega 
rednega profesorja antične zgodovine. 

Objava oddelka za veterinarstvo ministrstva za 
kmetijstvo in vode, da je Janko Raj ar, višji vete
rinarski nadzornik VII. činovnega razreda pri po-
verjeništvu za kmetijstvo v Ljubljani, na prošnjo in 
glede na predpis člena 15. zakona o volitvah narod
nih poslancev postavljen v stanje pokoja. 

številka 7 z dne 11. januarja 1921.: 
Objava ministrstva za pošto in brzojav, da so 

bili z odlokom ministrstva za pošto in brzojav z dne 
5. avgusta 1920., št. 26.716, v področju ljubljanske 
poštnobrzojavne direkcije imenovani: višji komisar 
dr. Ivan Lam u t za svetnika v VII. plačilnem raz
redu, 1.stopnja; višji stavbni komisar inž. Matevž 
K o l a r i č za stavbnega svetnika v VII.plačilnem 
razredu, 1.stopnja; računski svetnik Maks Svo
boda za višjega računskega svetnika v VII. plačil
nem razredu, 1. stopnja; računski ondai Anton 
Kogoj za računskega revidenta v IX. plačilnem 
razredu, 1.stopnja; višji kontrolorji Ivan J u n z , 
Anton P e z d i č , Anton Dietz , Josip P e t r i č , 
Alojzij G r e g o r i č , Anton M i r n i k in Anton 
Wolf za ravnatelje poštnega urada v VII.plačil
nem razredu, 1. stopnja; kontrolorji Franc I r go
li č, Franjo Čuš in Milan Ž e m l j i c za višje kon
trolorje v VIII.plačilnem razredu, 1.stopnja; višji 
oficiali II. razreda Albin Ž e 1 e z n i k, Vojteh P u -
čelik, Mirko Tomažič, Emil P r e d i k a , Karel 
P š e n i č n i k , Jaroslav Novotny, Karel U r 
ban č i č, Hugon L e n a s s i in Fran D o m a n j k o 
za višje oficiale I. razreda, 1. stopnja, VIII. plačil
nega razreda; oficiali Andrej Leskovšek, Anton 
H rov a t, Adalbert Koser, Štefan Bele, Hinko 
Šiško, Ivan Cof, Franc Petek, Ludovik F a j -
gel j , Anton P r e i n f a l k , Josip Polak, Boško 
Pa j ič , Ivan Z u p a n e c , Vinko J anež ič , Anton 
Perko, Franc L a p a j n e , Franc Zmazek, An
ton Verč, Franc Pi re , Blaž U k u š i č in Anton 
I veš a za višje oficiale II. razreda, 1. stopnja, IX. 
plačilnega razreda. 

Številka 8 z dne 12. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 5.januarja 1920., 
s katero se Miroslav D r a s k o v i c , minister za no
tranje zadeve, imenuje za namestnika ministra za 
finance. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika Aleksandra z dne 18. novembra 1920., 
s katero se Jakob Vrečko, inspektor ministrstva 
za pošto in brzojav s plačo ministrskega načelnika 
II. razreda, imenuje za načelnika personalnega od
delka pri ministrstvu za pošto in brzojav s plačo 
ministrskega načelnika I. razreda. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 
je minister za trgovino in industrijo z odlokom z 
dne 22. decembra 1920., II br.2719, potrdil imeno
vanje Florijana Z u p a n c a za namestnega učitelja 
na dvorazredni trgovski šoli v Mariboru, izvršeno 
po deželni vladi za Slovenijo dne 10. novembra 1920. 

Zapisnik o 83. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 27. aprila 1920. 

številka 9 z dne 13. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 23.novembra 
1920., s katero se računski svetnik Maks Bra da
ška imenuje za knjigovodjo pri generalnem inspek
toratu ministrstva za finance. 



6. 46 Letnik Ш. 

Zapisniki o 1., 2., 3., 4. in 5. predhodnem se
stanku ustavotvorne skupščine kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev' z dne 12., 13., 21., 22. in 23. de
cembra 1920. 

Objava, da je predsednik francoske republike 
mesto Beograd odlikoval z viteškim križem častne 
legije. — S tem redom je doslej razen Beograda 
odlikovano samo mesto Liège. 

21. 
Dodatek k začasnemu zakonu o proračuna 
državnih rashodkov In dohodkov za leto 
1920./1921. s finančnim zakonom sa Isto 

leto. 
Temu zakonu, razglašenemu v Uradnem listu pod 

št. 436 iz leta 1920., je treba dodati nastopno dolo
čilo: 

Poleg povišbe, navedene v prvem in tretjem od
stavku člena 155. gorenjega zakona, veljata za 
stalne pristojbine izza dne 1. novembra 1920. tudi 
povišba za 100 % (sto odstotkov) stalnih pristojbin, 
že povišanih po gorenjih odstavkih, in povišba taks 
iz tarifnih postavk 5, 52 in 230 zakona o taksah 
kraljevine Srbije od 2 na 5 dinarjev, oziroma od 
5 na 10 dinarjev, oziroma od 3 in 5 dinarjev na 6 in 
10 dinarjev v zmislu uredbe o draginjskih dokladah 
državnih uslužbencev, upokojencev, upokojenk in njih 
sirot (Uradni list pod št. 383 iz leta 1920.). 

Na koncu zakona je dodati 

ki slove: Člen 207., 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in 
ko se razglasi v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca", v kolikor v posameznih 
členih tega zakona ni odrejeno drugače;* z njim 
odobreni krediti pa veljajo, izvzetno od člena 2. za
kona o državnem računovodstvu, od dne 1. junija 
1920. do dne 1. junija 1921.; računsko leto traja do 
1. septembra 1921.; skladno s tem se podaljšujejo 
vsi roki, določeni v členih 74. do 81. zakona o držav
nem računovodstvu. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje; oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , meseca junija 1920. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
22. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
glede izdajanja omejenih stavbnoobrtnin 

koncesij. 

V sporazumu z oddelkom ministrstva za trgovino 
in industrijo v Ljubljani se odreja : 

§ 1. 
Veljavnost razglasa bivše c. kr. deželne vlade za 

Kranjsko z dne 28. decembra 1894., dež. zak. št. 3 
ex 1895., in razglasa bivše c. kr. deželne viade za 
Koroško z dne 11. marca 1896., dež. zak. št. 10, s 
katerima se je v zmislu § 6. zakona z dne 26. de
cembra 1893., avstr. drž. zak. št. 193, dovolila .iz
daja omejenih koncesij za zidarski, tesarski, kameno-
seški in vodnjakarski obrt v omenjenih deželah, se 
ukinja. 

§ 2 . 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v Uradnem listu. 

Deželna vlada za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 31. decembra 1920. 

Vodja deželne vlade za Slovenijo: 
dr. Pitamic s. r. 

* „Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca" št. 185, izdane dne 25. avgusta 1920. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 10.373/20. 

Razglas. 
143 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil 
Ljubljanski kreditni banki, Mariborski eskomptni 
banki in drju. Ivanu Fermevcu v Ptuju ustanoviti 
delniško družbo z imenom „Petovia", usnjarska 
industrija d.d., ssedežem v Ljubljani. 

Družba se namena baviti 2 industrijo usnja in 
vseh usnjenih izdelkov kakor tudi z dotičnimi po
možnimi industrijami, posebno z izdelovanjem strojil. 

Temeljna delniška glavnica znaša 16 milijonov 
kron ter je razdeljena na 40.000 delnic po 400 K, ki 
se glase na imetnika. Ta glavnica se sme po sklepu 
občnega zbora zvišati na 25 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v, Ljubljani, 

dne 30. decembra 1920. 
Dr. Marn s. r. 

St. 10.510/20. 
Razglas. 

145 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil 
Jadranski banki, podružnici v Mariboru, drju. Hin-
ku Hinkoviču v Zagrebu in dr. ustanoviti delniško 
družbo z imenom „Kovina", prva jugoslovanska 
metalurgična industrija, d. d., s sedežem v Mariboru. 

Družba namerja izdelovati, nakupovati in pro
dajati proizvode iz železa, bakra, medi in drugih 
kovin, dalje kable, električni material, potem usta
navljati in obratovati električne naprave, naposled 
nakupovati in obratovati rudnike. 

Temeljna delniška glavnica znaša 2y2 milijona 
kron ter je razdeljena na 12.500 delnic po 200 kron 
ki se glase na prinosnika. Ta glavnica se sme po 
sklepu občnega zbora zvišati na 6 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1920. 
Dr. Marn s. r. 

Razglasi deželne vtade za Slovenijo 
Izpremembe v osebju. 

Na podstavi odloka ministrstva za notranje za
deve je vodstvo okrajnega glavarstva v Ljubljani 
poverjeno dvornemu svetniku drju. Josipu F e r -
j a n č i č u. Sedanji začasni voditelj tega glavarstva, 
vladni tajnik Gustav G o l i a , je razrešen vodstva 
ter obenem dodeljen v službovanje poverjeništvu za 
notranje zadeve. 

Vladni svetnik Fran L a s i č je dodeljen, v služ
bovanje poverjeništvu za notranje zadeve. 

Dr. Pitamic s. r. 

Višji pisarniški ondai Mihael W u t t e , kanclist 
Ivan S e m r o v in sodna slugi Josip K a j ž n i k in 
Anton B e z j a k , vsi od okrajnega, sodišča v Pli-
berku, so imenovani v enaki službeni lastnosti za 
okiajno sodišče v Prevaljah. Kavčnik s. r. 

Franc K a f o l , strokovni učitelj na državni kme
tijski šoli na Grmu, je pomaknjen, v IX. činovni raz
red državnih uradnikov. 

Provizorni asistent na državnem kmetijsko-kemij-
skem zavodu v Ljubljani inž. Bogdan P a h o r je 
imenovan za definitivnega asistenta in pomaknjen 
v IX. činovni razred državnih uradnikov. 

Dr. Vrtačnik s. r. 
Št. Pr. 806/21. 

Razglas. 
Državna komisija za preživljanje v Ljubljani in 

vse okrajne komisije za preživljanje so prenehal: 
poslovati. 

Spise teh komisij je sicer prevzel invalidski od
delek poverjeništva za socialno skrbstvo, ki je na
stavljen v šentpetrski vojaščnici v Ljubljani, dotič
nih poslov pa ne vodi več. 

V L j u b l j a n i , dne 7.januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 

Poverjenik: Ribnikar s i. r. 

Št. 55. 
Razglas. 

Ministrstvo za gradbe je z razpisom št. 10 z dne 
29. decembra 1920. odredilo dražbo za pisarniške 
potrebščine na dan 1 2. f e b r u a r j a 1 92 1. v eko
nomskem oddelku tega ministrstva. 

Dobavitelji pisarniških potrebščin se pozivljejo, 
naj predlože najkesneje do dne 10. f e b r u a r j a 
t. 1. opoldne ekonomskemu oddelku ministrstva za 
gradbe svoje ponudbe z vzorci, kakor je zahtevano v 
pogojih in seznamku, ki so na vpogled vsak delav
nik od osmih do dvanajstih v pisarni tega ministr
skega oddelka in pri pomožnem uradu gradbene 
direkcije v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 11.januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za javna dela. 

Vodja poverjeništva : inž. Klinar s. r. 
Št. 113/vet. 

Izkaz e stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 15. januarja 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Sevnica 2:4. Politična ekspozitura Cerk
nica: Stari trg 1:5. 

š u s t a v e c. 
Ptuj: Breg 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Celje: 2alec 1:1. Kočevje: Mala gora 1:1, Struge 

1:1. Litija: Kolovrat 1:1, Šmartno 1:1. Ljubljana 
okolica: Jezica 1:1. Maribor: Dogoše 1:1, Hošnica 
1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 
2:2, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1. Ptuj: 
Bratonečice 1:1, šikola 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 
I.uče 3:12, Solčava 2:8. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Brežice: Brežice 1:1. Krško: Mokronog 1:1. 

Litija: Prapreče 1:1. Ljutomer.-'Ljutomer 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Bizeljsko J : 2, Rigonce 1:1, Št. Peter pri 

Sv. gori 1:1, Videm 1:2, Zakot 1:1. Črnomelj: Bož-
jakovo 1:1, Butoraj 1:1, Cepi je 1:1, Loka 1:2, Met
lika 1:1, Podzemelj 1:1, Stari trg 1:2, Suhor 1:1. 
Konjice: Zreče 1:3. Krško: Cerklje 2:2. Litija: 
Krka 2:2. Ljubljana okolica: Vič 1:1. Ljutomer: 
Cven 1:2, Okoslavci 1:1, Veržej 1:1. Maribor: Ga-
beraik 1:1, Jarenina 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Kar-
čevina 1:2, Maina 1:5, Pekre 1:7, Pivola 1:1, 
Ranče 1:2, Senarska 1:2, Spodnji Šentjakobski dol 
1:4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Lenart v Slovenskih go
ricah 1:1. Novo mesto: Prečna 2 :3, Šmihel-Stopice 
3:4, Toplice 1:3, Žužemberk 2:2. Ptuj: Slatina 
okolica 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Pe-
tešovci 1:1, Zamostje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Sv. Peter v Savinski dolini 1:1. Ptuj: 
Haj din 1:1, Lancova vas 1:1. Civilni komisariat 
Murska Sobota: Zgornji Cernei 1:2, Murski cernei 
1:5, Krašči 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1:8, Središče 

1:9. 
T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 1:1, 
Moravci 1:1. 

Prestale so: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Ljubljana okolica: Borovnica 1:3, Brezovica 
1:1. 

G a r j e k o n j . 

Maribor: Vrtiče 1:1. 
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S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Semič 1:1. Maribor: Sv. Juri ob Pes

nici 2:2. Ptuj: Sv. Andraž v Slovenskih goricah 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Novo mesto: Šmihel-Stopiče 2:2. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Civilni komisariai Murska Sobota: Satahovci 

1:12. 
V L j u b l j a n i , dne 15. januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu: Zaje s. r. 

1 sod za 131 litrov z železnimi obroči, izklicna 
cena 131 K; 

1 kad za 600 litrov, izklicna cena 300 K; 
1 stiskalnica, izklicna cena 300 K. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek I., 
dne 9. januarja 1921. 

E 190/20—6. 
Dražbent oklio. 

128 

Razglasi drugih uradov in oblasta 
1 351/20-3. 

Amortizaoija. 
153 

Na prošnjo Franca E r z e t i č a , posestnika v 
Snežatnem, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Vložna knjižica Ljubljanske kreditne banke št. 7525 
z vlogo 2045 K 15 v, glaseča se na ime: Franc fcr-
zetič in vinkulirana na geslo: „Jaroslav". 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. febru
arja 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 12. januarja 1921. 

Po zahtevanju Kranjskega deželnega zaklada, 
zastopanega po finančni prokuraturi v Ljubljani, 
bo dne 3 1. j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 draž
ba polovice zemljišča vi. št. 35 katastralne občine 
breganske, sestoječega iz vinogradne parcele 
št. 1766/101 in 1766/107 (sedaj pašnika). 

Nepremičnini, ki jo je prodati na dražbi, je dolo
čena polovična vrednost na 398 K 92 v. 

Najmanjši ponudek znaša 265 K 88 v; pod tem 
zneskom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 31. decembra 1920. 

T 220/20—4. 1 2 5 

Amortizaolja. 
Po prošnji Ane L a n j š č k o v e , posestnice v Mo-

ravcih št. 61, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka baje iz
gubila: Hranilna knjižica hranilnice v Murski So
boti št.XX/158 s stanjem 3531 K 06 v, glaseča se 
na ime: Ana Lanjšček. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna. J j 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 6. januarja 1921. 

Firm. 1111/20, Rg. A II 20/1. 47 

Vpis družbene firme. 
V register se je vpisala danes firma : 

Hlavaty, Beleslin i drug, 
trgovina s papirjem na debelo v Zagrebu, podruž

nica Maribor, 
s sedežem firme v Z a g r e b u in s sedežem podruž
nice v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina s papirjem na debelo, 
družbena oblika: javna trgovska družba, 
družbeniki: Vaclav Hlavaty, Ranko Beleslin in 

Branko Hlavaty. 
Pravico nameščanja imajo vsi trije družbeniki 

samostojno vsak zase. 
Podpis firme: Za podružnico je upravičen pod

pisovati družbenik Branko Hlavaty, in sicer tako, 
da pod njeno natisnjeno ali napisano besedilo po
stavlja svoje ime: „B. Hlavaty". 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 5. decembra 1920. 

A 298/20. 1 4 7 

Prostovoljna dražba nepremi5nin. 
Na predlog lastnika Franca Lesjaka po skrbni

ku Mihaelu Novaku, krojaškem mojstru v Brežicah, 
sebododne 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 1 . 
ob desetih na javni dražbi prodajale spodaj zapisane 
nepremičnine z navedenimi priteklinami vred za pre
stavljeno izklicno ceno kot celota po parcelah. Draž
ba bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6. 

Ponudbe pod izklicno ceno se ne sprejemajo. Za
stavne pravice upnikov, zavarovanih na zemljišču, 
ostanejo nedotaknjene. Od kupnine se plača samo 
tisti del v gotovini, ki ostane od celokupne vsote po 
odbitku prevzetih bremen. Za potrditev prodaje ima 
prodajalec, oziroma sodišče, rok osmih dni premisle
ka Izkupilo prodaje je položiti v gotovini takoj ali 
pa ga je plačati v roku, ki ga dovoli sodišče. Ostali 
pogoji prodaje in plačevanja se smejo vpogledati pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 7. 

Označba nepremičnin: 
I, vi.št. 19 davčne občine brežiške: 
parcela št. 163 (stavbišče) s hišo št. 109 v Bre

žicah, površina 115 m2, izklicna cena 8000 K; 
parcela št. 442 (njiva), površina 4 a 14 m2, iz

klicna cena 200 K; 
II. vi. št. 1 davčne občine dolenjevaške: 
parcela št. 117 (stavbišče) z lesenim enonadstrop-

' nim in z opeko kritim poslopjem, v katerem je spo
daj klet, površina 58 m2, izklicna cena 800 K; 

parcela št. 1042 (vinograd), površina 46 a 65 m=, 
izklicna cena 4665 K; 

parcela št. 1111 (travnik), površina I I a lm", 
izklicna cena 40 K; 

parcela št. 1043 (pašnik), površina 2 a 52 m2, 
parcela št. 1112 (pašnik), površina 15 a 36m-; 

izklicna cena za oba pašnika 90 K. 
Pritekli ne: 
1 sod za 1200 litrov z železnimi obroči, izklicna 

cena 1200 K; 

Firm. 1115/20, Rg. A II 21/1. 48 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala da

nes firma: Stanko Pallaš 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovska agentura in komisija 
s kolonialnim, špecerijskim in materialnim blagom 
na debelo, w .. ^ 

imetnik: Stanko Pallas, trgovec v Mariboru, Ko-
roščeva ulica št. 5. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora, 
dne 5. decembra 1920. 

Letnik Ш. 

s sedežem firme v Z a g r e b u , s sedežem podružnice 
v M a r i b o r u , Aleksandrova cesta št.35. 

Predmet obrata: 
I. Skladiščni posli. 

a) Vskladiščanje, odpremanje, čuvanje, vkladanje in 
druga manipulacija z blagom kakor tudi prevze
manje in odpošiljanje blaga. 

b) Najemanje skladišč ali njih posameznih delov. 
c) Razkladanje in nakladanje vagonov in ladij. 
d) Podeljevanje denarnih predujmov na vskladišče-

no blago. 
e) Posredovanje pri prodajanju blaga na javni 

dražbi in pri prodajanju skladiščnega blaga. 
II. Odpremni posli. 

a) Odprema in doprema vsake vrste blaga. 
b) Prevoz pohištva v za to napravljenih vozovih. 
c) Posredovanje pri zacarinjanju blaga. 
d) Urejanje posebnih vagonov in posebnih vlakov 

za tuzemski in inozemski promet. 
e) Pomorski in rečni prevozni posli. 
f) Nabava in prevoz prekmorskega in inozemskega 

blaga za lastni ali za tuj račun kakor tudi vsi 
ostali posli, spadajoči v odpremniško stroko. 

III. Kalkulacije, reklamacijski posli in transportno 
zavarovanje. 

a) Preračunjanje zaračunjene voznine. 
b) Preizkušanje vozninskih pristojbin in reklamacij

ski posli glede preveč zaračunjene voznine. 
c) Transportno zavarovanje. 

Višina osnovne glavnice: 6,000.000 K. 
Posamezne delnice: 15.000 posameznih delmc 

po 400 K, ki se glase na prinosnika. 
Člani načelništva: Ravnateljstvo sestoji iz petih 

do dvanajstih članov. 
Člani ravnateljstva so: 
Egidio Spitzer, trgovec v Zagrebu; 
dr. Hinko Horvatić, odvetnik v Zagrebu ; 
Ernest Grünwald, ravnatelj trboveljske družbe v 

Zagrebu ; 
Oskar Jellinek, ravnatelj v Zagrebu; 
Julio König, industrijec v Zagrebu; 
Artur Machnik, ravnatelj v Zagrebu; 
dr. Stjepan Posilović, odvetnik v Zagrebu; 
Ivo Schwartz, bančni ravnatelj v Zagrebu; 
Egon Bjelinski, ravnatelj v Zagrebu. 
Pravne razmere družbe: Delniška družba, osno

vana na podstavi dovolila ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 13. aprila 1920., VI N 530, za 
nedoločen čas. 

Delniška glavnica znaša 6,000.000 K, razdelje
nih na 15.000 polno vplačanih delnic po 400 K, ki 
se glase na prinosnika. 

Podpis firme se izvršuje tako, da dva člana rav
nateljstva skupno ali en član ravnateljstva z enim 
uradnikom, pooblaščenim za podpis, pristavljata 
svoja podpisa pod njeno napisano ali s štampiljo 
napravljeno besedilo. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 7. decembra 1920. 

Finn. 1122/20, Rg.B 12/59. 53 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V registru za delniške družbe se je vpisala danes 

pri firmi: 
Filiale der Anglo-österreichischen Bank "in Marburg 

nastopna izprememba: 
Izbrisal se je član generalnega sveta dr. Julius 

Landesberger vsled smrti, vpisali pa so se novi člani 
generalnega sveta: dr. Ernest Plener, Gustav Kor
ner in Hugo Schwarz. ' 

Novoizvoljeni člani generalnega sveta podpisu
jejo tako, da vsak izmed njih podpisuje firmo kolek
tivno z enim druerim članom generalnega sveta ah 
z enim ravnateljem ali z enim izmed drugih urad
nikov te podružnice, ki je poverjen s prokuro. • 

Okrožno kòt trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 6. decembra 1920. 

Firm. 1112/20, Rg.B I 7/1. 54 

' Vpis delniške družbe. 
V register za delniške družbe, oddelek B, se je 

vpisala danes firma: 
Skladiščno i odpremično dioničarsko društvo, 

podružnica v Mariboru, 

St. 2158 k št. 288/11 b-21. 142. 

Oglas. 
V zmislu poštnega reda z due 22. septembra 1916. 

(glej poštni in brzojavni naredbenik št. 76 z dne 24 sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu decembru 1920. nevročljive poštne 
pošiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu poštnega m 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v C«]". 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po-
šiliatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa proaaie 
na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, najdena y 
pošiljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo nadalj: 
njih treh let in zapadeta po preteku tega roka poštni 
upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) ?, dne ?, naslov: Roje Martin, Celje. 
2.) Celje, dne 5. 2. 1920., n.: Wretscha Resi, Stra-

3.) Celje, dne 19. 11. 1920., n.: Lučovnik Tilda, 
ag4C)'Trbovlje 2, dne 3. 8. 1920., n.: Turušek Anton, 

Bosn. Brod. „ , . . .. 
5.) Guštanj, dne 6. 10. 1920., n.: Rebec Antonija, 

Preblau. „ . ..„-.« 
6.) Zagorje ob Savi, dne 24. 8. 1920., n.: Suštoršič 

Valentin, Vojakovac. „ _ . . . 
7.) Zagorje ob Savi, dne 10. 5. 1920., n.: Erpitscn 

Toni, Budapest. „ _ 
8.) Zagorje ob Savi, dne 5. 4. 1920., n.: Hoffmann 

Frank, Arizona. t . . 
9.) Ptuj, dne 29. 11. 1920., n.: Greg August, Ljuft-

ljana. 
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10.) Ptuj, dne 19. 11. 1920., n.: Velič Josip, Ptuj. 
11.) Ljutomer, dne 26. 9. 1920., n.: Posch Ana, 

Mureck. 
12.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Bizelj Anton, Podgorica. 
13.) Ljubljana 1, dne ? 10. 1920., n.: Cop Giovani, 

Abbazia. 
14.) Ljubljana 1, dne 22. 11. 1920., n.: Ferjančič 

Mario, Skoplje. 
15.) Ljubljana 1, dne ?, n.': Seist Luise, Wien IH. 
16.) Ljubljana 1, dne 4.6.1920., n.: Holec Stevan, 

Beograd. 
17.) Ljubljana 2, dne 7.10.1920., Jovanović Jovan, 

Šabac. 
18.) Ljubljana 1, dne 24.11.1920., n.: Kovačič Fer

do, Celje. 
19.) Ljubljana 1, dne 23. 8. 1920., n.: Kukulič Jo

sip, Nedelišče. 
20.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Kunz Josef, Wien. 
21.) Ljubljana 1, dne 9. 11. 1920., n.: Miklauz Min-

ka, Wien I. 
22.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Masser Lois, Villach. 
23.) Ljubljana 1, dne 2. 11. 1920., n.: Perovsek 

Pepi, Ljubljana. 
24.) Ljubljana 1, dne ? 10. 1920., n.: Pečar Ivan, 

Nord Detrat Mich. 
25.) Ljubljana 1, dne 24. 11. 1920., n.: Pavlic An

ton, Železna kapla. 
26.) Ljubljana 1, dne 20. 11. 1920., n.: Perschke 

Paula, Graz. 
27.) Ljubljana 1, dne 16.10.1920., n.: Schneeweiss 

Adolf, Wien I. 
28.) Ljubljana 1, dne 23.11.1920., n.: Taraučevič, 

Dolnja Lendava. 
29.) Ljubljana 1, dne 8. 11. 1920., n.: Tomschinski, 

Karlovac. 
30.) Maribor 2, dne 20. 11. 1920., n.: Munda Ma-

ria, Velika Nedelja. 
31.) Maribor 1, dne 29. 11. 1920., n.: Dunovič To-

dor, Bitolj. 
32.) Maribor 1, dne 29. 11. 1920., n.: Ernelj Ančka, 

Videm-Dobropolje. 
33.) Maribor 1, dne 27. 11. 1920., n.: Pokerschnig 

Urban, Velikovec. 
34.) Sinčaves, dne 20.10.1920., n.: Merlak, Sv. Pe

ter pri Velikovcu. 
35.) Murska Sobota,- dne 17. 9. 1920., n.: Seretz 

Stief, Pitzbourg. 
36.) Rimske Toplice, dne 28.8.1920., n.: Slefanovič 

Sofia, Sombor. 
37.) Ptuj, dne 28. 11. 1920., n.: Serdinšek Maria, 

Graz. 
38.) Ptuj, dne 10. 10. 1920., n.: Vučkovič Ana, Vel. 

Grdevac. 
39.) Ptuj, dne 21. 11. 1920., n.: Bolnišnica, Ptuj. 
40.) Rečica v Savinski dolini, dne 16. 12. 1920., n.: 

Bošnjak Neža, Cleveland. 
41.) Rečica v Savinski dolini, dne 9. 11. 1920., n.: 

Zidam Josef, Zagreb. 
42.) Maribor 2, dne 16. 11. 1920., n.: Satler Tonči, 

Zenkovci. 
43.) Maribor 2, dne 2. 12. 1920., n.: Uršič Zilka, 

Zemun. 
44.) Maribor 2, dne 12. 10. 1920., n.: Jony Alex, 

Westerhelling. 
45.) Maribor 1, dne ?, n.: Schmirmal Karl, Wien. 
46.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Drinko Franc, Wien VIII. 
47.) Ljubljana 1, dne 9. 12. 1920., n.: Lukič Jovan, 

Detroit. 
48.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Maciaga Jožef,Wol-

lrorysk. 
49.) Ljubljana 1, dne 6. 12. 1920., n.: Milovič, Mor-

korac. 
50.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Mulich, Mokronog. 
51.) Ljubljana 1, dne 23. 11. 1920., n.: Mustafara, 

Bitolj. 
52Л Ljubljana 3, dne 13.12.1920., n.: Primožič Je

rica, Železniki. 
53.) Ljubljana 2, dne 7. 12. 1920., n.: Stern, Vin

kovci. 
54.) Ljubljana 1, dne 30. 8. 1920., n.: Schostarič 

Jol, Glenvod. 
55.) Ljubljana ?, dne 27. li." 1920., n.: Prešnjič, 

Beograd. 
56.) Ljubljana 3, dne 11. 10. 1920., n.: Trost Ana, 

Chigago. 
57.) Ljubljana 1, dne 27. 11. 1920., n.: Viktorovič 

Elemir, Beograd. 
58.) Ljubljana 5, dne 4. 9. 1920., n.: Zaveršan, 

Cleveland. 
59.) Ljubljana 1, dne 28. 6. 1920., n.: Zaveršan, 

Cleveland. 
60.) ?, dne ?, n.: Ismayloff, Bled. 
61.) Podčetrtek, dne 6. 10. 1920., n.: Juraj Martin, 

Trnovo Djakovo. 
62.) Ormož, dne 28. 10. 1920., n.: Harmoncurt Isa

bella, Wien IX. 
63.) Kočevje, dne ?, n.: Krašovec Peter, Leađville. 
64.) Radgona, dne 24. 7. 1920., n.: Matjašič Franjo, 

Apače. 
65.) Murska Sobota, dne 27. 11. 1920., n.: Komče-

vič Krumo, Korište. 

II. Poštne nakaznice. 
1.) Maribor 2, dne 15. 11. 1920., n.: Mestno elekt. 

podjetje, Maribor. 
2.) Kočevje, dne 11. 11. 1920., n.: Ivačič Antonija, 

Zagreb. 
3.) Ljubljana 1, dne 16. 11.1920., n.: Bianko Rado, 

Bled. 
4.) Ljubljana 1, dne 27.8.1920., n.: Načelniku Sve

za požarevačkog, Požarevac. 
5.) Ljubljana 1, dne 21. 5. 1920., n.: Egger Sla

vica, Ljubljana. 
Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav

nateljstva za slovensko ozemlje v Celja, 
dne 31. decembra 1920. 

Št. 17.831/20. 
Razglas. 

144 3—2 

Zadruga „Električna centrala Zagradec" je po 
gospodu Mihaelu Omahnu v Višnji gori naznanila 
semkaj, da namerja zgraditi električno centralo na 
Krki pri Zagradcu. Sedanji jez bi se popravil in 
nekoliko zvišal, neposredno pod jezom pa bi se zgra
dilo poslopje s turbino za električno centralo. Elek
trični tok bi se rabil kot gonilna sila za razsvetljavo 
in v industrijske svrhe. 

V zmislu § 60. vodopravnega zakona z dne 
15. junija 1872., drž. zale. št. 16, in v zmislu obrt
nega in stavbnega reda se bo vršila o predmetu ko
misijska obravnava dne 

14. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
(ponedeljek) z začetkom ob trinajstih pri omenje
nem jezu. Komisijsko uradovanje se bo po potrebi 
nadaljevalo naslednje dni. 

Načrti so do dne obravnave med uradnimi urami 
(t. j . od devetih do dvanajstih) vsakomur na vpogled 
razgrnjeni pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

K obravnavi se vabijo vsi udeleženci. Morebitne 
ugovore bi morali vložiti ali že pred obravnavo pri 
podpisanem okrajnem glavarstvu ali pa pri obrav
navi sami, sicer bi se smatralo, da dovolijo v pred
metno napravo in v odstop ali obremenitev zemljišč, 
potrebnih podjetju; na poznejše ugovore se razsod
ba ne bo ozirala. 

Okrajno glavarstvo v Novem mestu, 

dne 10. januarja 1921. 

Sima-Gall s. r. 
Št. 3236/0. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
Na podstavi razpisa višjega šolskega sveta z dne 

14. decembra 1920., št. 15.408, se razpisujejo v stal
na namestitev nastopne službe: 

1.) na slovenski petrazredni ljudski šoli v Ko
če v j u : 
a) nadučiteljsko mesto; 
b) mesti za dva učitelja; 
c) mesti za dve učiteljici; 

2.) na šestrazredni deški ljudski šoli v R i b n i c i 
mesti za dva učitelja; 

3.) na šestrazredni dekliški ljudski šoli v R i b 
n i c i tri mesta za učiteljice; 

4.) učiteljski in voditeljski mesti na slovenskih 
enorazrednih ljudskih šolah v N o v e m k o t u in v 
Š k r i 1 j u ; 

5.) učiteljsko in voditeljsko mesto na dvojezični 
cnorazredni ljudski šoli v P o 1 o m u ; 

6.) učiteljsko mesto na slovenski dvorazredni 
ljudski šoli na T r a v i . 

V Kočevju in v' Ribnici imajo ob enakih pogojih 
prednost prosilci, ki so usposobljeni za pouk na 
obrtnih nadaljevalnih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

2 5. j a n u a r j a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 

dne 21. decembra 1920. 

E. broj 1354/34. 131 3—3 
Razglas. 

Uprava delavnice za vojaška oblačila v Vevčah 
pri Ljubljani (železniška postaja v Zalogu) bo dne 

16. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
na ofertalni licitaciji prodajala odpadke starih vo
jaških obutev in oblačil (usnjenih, suknenih in plat
nenih odpadkov), razno železnino, potem nove suk
nene in platnene odpadke, nastale ob krojenju novih 
oblačil. Količina vseh odpadkov, ki naj se prodado, 
znaša za sedaj 177.564 kg. 

Pogoji, ob katerih se izvrši prodaja, kakor tudi 
po vrsti zloženi odpadki, ki naj se prodado, se lahko 
vpogledajo do dne licitacije v navedeni delavnici 
vsak delavnik med uradnimi urami. 

Reflektanti se morajo licitacije osebno udeležiti, 
ker se ponudbe, eventualno poslane po pošti ali brzo
javno, ne sprejemajo. Obenem s ponudbo naj v po
sebnem zavitku polože kavcijo, in sicer naši držav
ljani 10 %, tuji pa 20 % ponuđene vsote. 

Drugače veljajo za to licitacijo določila zakona 
o nabavah vojaških potrebščin v zvezi z zakonom o 
državnem računovodstvu. 

Iz pisarne delavnice za vojaška oblačila v Vevčah 
pri Ljubljani, 

dne 5. januarja 1921. 

* Ponatisnjen v p r a v i 1 n i obliki iz št. 150 Ur. 1. 
iz leta 1920. 

Razne objave« 
Št. 178/179—III. 156 

Razglas družbe Južne železnioe. 
Z n i ž b a v o z a r i n s k i h s t a v k o v . 

Veljavnost vozarinskega popusta za les, razgla
šenega v „Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo" 
št. 112 z dne 29. septembra 1920., in vozarinskega 
popusta za premog, razglašenega istotam v št. 130 
z dne 13. novembra 1920., je izza dne 1. januarja 
1921. podaljšana do preklica, a najdalje do konca 
meseca decembra 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 10. januarja 1921. 

Št. 7103/111 ex 1920. 157 

Razglas. 
Z odlokom št. 6/1—III z dne 5. januarja 1921. 

komisariata ministarstva saobraćaja v Ljubljani je 
dovoljena na postajah južne železnice v Zaprešiču, 
Zagrebu j . kol., Veliki gorici, Lekeniku in Sisku po
novna predaja pošiljk brez pretovarjanja, in sicer le 
v času, ki je določen za raztovarjanje in natovar
janje. 

S pošiljkami, ki se v roku 24 ur po preteku časa. 
prostega iležarine, oziroma stojnine, ne raztovorijo, 
oziroma ne odpeljejo, se postopa po točki 81. obrat
nega pravilnika, to je, prodado se na dražbi. 

Ta naredba stopi v veljavo 14 dni po razglasitvi 
v „Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo" in v 
„Narodnih Novinah". 

Obratne ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 
dne 10. januarja 1921. 

Vabilo na ustanovni občni zbor 
1 6 0 „ K o v i n e " , 

prve jugoslovanske metalnrgične industrije, 
delniške dražbe v Maribora, 

ki bo dne 3. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . ob desetih v Ma
riboru v poslovalnici družbe, Prešernova ulica št. 2, 

. pritličje. 
Dnevni red obseza predvsem ustanovitev delniške 

družbe in sprejem družbenih pravil, izvolitev uprav
nega sveta in nadzorstvenega odbora za prvo račun
sko leto. 

Istočasno se bo vršil i z r e d e n o b č n i z b o r z 
dnevnim redom: 

Povišba delniške glavnice na pet milijonov kron. 
V M a r i b o r u , dne 14.januarja 1921. 

Ustanovniki. 

1 6 1 Izplačevanje kuponav delnio 
Jadranske banke. 

Zaradi do sedaj še nerešenih finančnih vprašanj 
ned našo državo in kraljevino Italijo je Jadranski 
banki z ozirom na njeno poslovanje, ki se razteza пз 
obe državi, nemogoče objaviti svoji bilanci za poslov
ni leti 1918. in 1919. 

Da pa kolikor mogoče ustreže izraženim željam, 
bo Jadranska banka v zmislu sklepa upravnega sve
ta svojim delničarjem za leti 1918. in 1919. izpla
čala a conto dividende, in sicer: 

1.) za leto 1918. na račun dividende znesek 40 K, 
oziroma Lit. 8, za delnice od št. 1 do 50.000 ; 

2.) za leto 1919. na račun dividende znesek 50 K, 
oziroma Lit. 10, za delnice od št. 1 do 75.000. 

Navedeni zneski se bodo izplačevali izza dne 
25. januarja 1921. pri vseh podružnicah Jadranske 
banke, in sicer tako, da se bodo pri izplačilu pred
loženi kuponi pretiskali s posebno štampiljko in po
tem vrnili strankam. 

Podružnice Jadranske banke na zasedenem ozem
lju in na Dunaju bodo izplačevale a conto dividende 
le proti predložitvi delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 15.januarja 1921. 
Jadranska banka. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



Po&tntoa. oavšaHrana. 

7. ¥ Ljubljani, dne 21. januarja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 

23. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

i . Mi 
A1 «a 'Is s a . T» <I e ж»» 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

Uredbo o organizaciji finančne kontrole 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 

Člen 1. 

V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev obstoji 
finančna kontrola, ki spada pod neposrednjo upravo 
ministrstva za finance.4 

I. Organizacija in (|»lastva finančne kontrole. 

" ' Člen 2. 
Finančni kontroli načeluje generalna direkcija 

posrednjilwdaykov ministrstva zn finances svojim 
odsekom finančne kontrole. 

Njej so neposredno podrejeni oblastni (pokrajin
ski) inspektorati finančne kontrole. 

Območje vsakega oblastnega inspektorata je raz
deljeno na okraje finančne kontrole s svojimi okraj
nimi upravami finančne kontrole, okraji pa so raz
deljeni na oddelke finančne kontrole. 

Člen 3. 
; Oblastnemu inspektoratu' finančne kontrole nače

luje „oblastni inspektor finančne kontrole". 
Oblastnemu inspektoratu finančne kontrole je 

dodeljeno potrebno število uradnikov finančne kon
trole. 

Člen 4. 
Šef okrajne uprave finančne kontrole je гес1о»па 

uradnik finančne kontrole v X., IX. ali VIII. činov-
nem razredu. 

Večjim ali važnejšim okrajnim upravam finančne 
kontrole se sme po potrebi dodeliti tudi po en mlajši 
komisar ali preglednik finančne kontrole II. ali I. 
razreda. 

Katere okrajne uprave finančne kontrole se sma
trajo za važnejše, določa' generalna direkcija po-
srednjih davkov. 

člen 5. 
V oddelke finančne kontrole se postavljajo pod-

uradniki finančne kontrole v potrebnem številu. 
Starejšina oddelka je redoma preglednik finanč

ne kontrole II.ali I.razreda; za starejšine večjih 
ali važnejših oddelkov pa se postavljajo komisarji 
finančne kontrole II. ali I. razreda. 

Kateri oddelki se smatrajo za važnejše, določa 
generalna direkcija posrednjih davkov. 

Člen 6. 

Oblastni inspektorati, okrajne uprave in od
delki finančne kontrole se imenujejo po svojem se

dežu. Po potrebi se dodaja oddelkom in okrajnim 
upravam finančne kontrole za razlikovanje še pose
ben bližji naslov, kakor n.pr.: „Oddelek finančne 
kontrole v Beogradu za mestai .okraj N." 

Člen 7. 
Vsak oblastni inspektorat, vsaka okrajna uprava 

in vsak oddelek finančne kontrole, ima svoj pečat. 

Člen 8. 
Število oblastnih inšpektoratov, okrajnih uprav 

in oddelkov finančne kontrole, njih sedeže, njih služ
beni okoliš, izpranembe, ustanavljanje novih in 
ukinjanje obstoječih sedežev in število organov po 
činu na vsakem tem službenem mestu določa gene
ralna direkcija posrednjih davkov ministrstva za 
finance. 

Člen 9. 
V-osebnih, ekonomskih in administrativnih po

slih je finančna kontrola podrejena svojim starej-
šinam, in sicer: 
• Oddelki so podrejeni okrajni upravi finančne 
kontrole,.- okrajne uprave finančne kontrole oblast
nemu inspektoratu finančne kontrole, oblastni inspek
torati pa generalni direkciji posrednjih davkov mi
nistrstva za finance. 

Natančnejša določila b --*n, kopni je finančna 
kontrola podrejena glede izvrševanja zakonov in 
predpisov monopolnih, trošarinskih (potrošariftskih, 
užitninskih), taksnih (kolki in pristojbine) itd., (dc-
hodarstvenih predpisov v obče), se predpiše s pra
vilnikom. 

II. Naloga in dolžnosti finančne kontrole. 

Člen 10. 
Naloga te kontrole je: 
1.) da odkriva in zaprečuje tihotapstvo in druge 

monopolne, trošarinske, taksne itd. (vobče dohodar-
stvene) prestopke; 

2«) da izvršuje poizvedovanja in posle (urado-
vanje), ki so ji predpisani z zakonom ali drugače 
ali katere ji odrede starejšine; 

3.) da na poziv pristojnega oblastva,-a samo v 
nujnih primerih in v svojem službenem okolišu, po
maga vzdrževati javno varnost. 

Člen 11. 
. Pri izvrševanju teh nalog morajo podpirati, fi

nančno kontrolo vsa državna in občinska oblastva, 
kadarkoli se od njih zahteva pomoč. 

Člen 12. 
Vedenje organov finančne kontrole v službi in 

izvun nje in postopanje prpti nižjim in višjim mora 
biti vzorno in dostojno: izobraženega Človeka. 

Člen 13. 
Organ finančne kontrole je osebno odgovoren za 

točno in marljivo izpolnjevanje dolžnosti njemu 
poverjene službe po zakonih in zakonitih naredbah. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine Srba 
Hrvata i Slovenaca" št. 1, izdanih dne i. januarja 1921. — 
Členi 23., 76. (točka 6.), 77. (točka 8.), 78. (predzadnji od
stavek); 81. (točka 3 ) so natisnjeni po popravku, pnobčenem 
v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" 
$t. 10., izdanih dne 15. januarja 1921. 

člen 14. 
Pristojno izdane naredbe in zapovedi svojih nad

rejenih organov mora organ finančne kontrole izpol
njevati. 

Če spozna organ finančne kontrole, da je nalog 
protizakonit, sme izraziti pomisleke. V takem pri
meru sme zadržati izvršitev naloga samo, če stvar 
ne bi bila nujna. 

Pri ponovljenem nalogu po izrečenih pomislekih 
mora organ finančne kontrole izvršiti dobljeni nalog 
brez odlašanja. 

BO odobren» 
pristojbinah. — 

Rjizoe objave. 

Toda tega, kar kazenski zakon prepoveduje ali 
kaznuje kot zločin ali prestopek, ne sme nižji organ 
finančne kontrole storiti niti na zapoved nadreje
nega organa ter mora o tem takoj obvestiti svoje 
naslednje višje oblastvo. 

Člen 15. 
Organ finančne kontrole mora strogo čuvati 

uradno tajnost. Za uradno tajnost se smatra vse ono, 
kar je zvedel v službi in po svojem uradnem stališu 
in kar bi moglo, če se razkrije, onemogočiti uspeh 
državne službe ali kar bi bilo drugače škodljivo za 
državo in njene interese ali za posameznike. 

Ta dolžnost traja tudi, če organ finančne straže 
izstopi iz službe ali če je odpuščen. 

O stvareh, ki'jih je organ finančne kontrole zve
del v službi, ne sme na privatno zahtevanje pričati 
brez dovolitve svojega nadrejenega oblastva. . 

Člen 16. 
Poduradniki finančne kontrole morajo opravljati 

službo — pa najsi bi bilo to združeno tudi z ne
varnostjo za življenje — neprenehoma in toliko 
časa, dokler jim je odrejeno ali dokler službenega 
posla ne izvrše po predpisu ali dokler jih starejšina 
ne odpokliče ali ne nadomesti z drugimi. 

Če ni posebnih razlogov, ne sme trajati služba 
več nego 8 ur na dan, računjaje dan po 24 ur. 

Člen 17. ' 

Če organ finančne kontrole, izvrševaje svojo 
redno službo, naleti na vojaške begunce, osebe, ki 
so pobegnile od vstopa v vojsko, ogleduhe, pote
puhe ali osebe, Id jih preganja oblastvo (zlasti one, 
ki se zlagajo s popisom v izdani tiralici), jih mora 
ustaviti in izročiti pristojnemu oblastvu. 

Istotako mora organ finančne kontrole ustavljati 
in izročati pristojnemu oblastvu zlikovce, ki jih za
loti na dejanju. 

Člen 18. 
Organi finančne kontrole se ne smejo, dokler so 

v aktivni službi, baviti z nobenim drugim stalnim 
poklicem brez posebne dovolitve svojega višjega 
oblastva. 

Člen 1У. 

Organ finančne kontrole ne sme sprejemati niti 
ne zahtevati nagrad (plačila) za sprejemanje in se
stavljanje uradnih spisov (zapisnikov) in listin. 

Člen 20. 

Organi finančne kontrole ne smejo pobirati 
državnih dohodkov, upravljati denarja ali izdajati 
priznanic, ako tega ministrstvo za finance ne odredi 
posebe. 

Člen 21. 

Organ, ki nadomešča drugega organa finančne 
kontrole, ima iste dolžnosti kakor oni, katerega na
domešča. 

Člen 22. 

Oblastvo, oziroma urad, ki mu je finančna kon
trola podrejena glede službe po členu 9. te uredbe, 
navaja finančno kontrolo na točno izvrševanje do
tičnih zakonov kakor tudi naredb in navodil, izda
nih na podstavi teh zakonov, ter nadzira, da se 
ti zakoni, te naredbe in ta navodila točno uporab
ljajo in pravočasno izvršujejo. ' 

Starejšine finančne kontrole morajo skrbeti za 
strokovno izobražanje poduradnikov, nadzirati disci
plino in red ter voditi strogo nadzorstvo o izvfše-

;**-: 



vanju zakonov, zakonitih naredb in navodil, ki so 
jih izdala nadrejena oblastva. 

Natančnejša določila o dolžnostih, poslovanju 
in dopisovanju oddelkov in starejšin finančne kon
trole se predpišejo s pravilnikom. 

III. Pravice finančne kontrole. 

Člen 23. 
Organi finančne kontrole imajo ob sumnji pra

vico ustavljati kočijaže, tovornike in sploh voznike 
in nosilce tovorov in bremen itd., ki se bavijo s 
prenašanjem blaga, in druge osebe, če prenašajo 
blago v količini, ki preseza njih potrebo ali če ob
stoji sum, da so zakrivile tihotapstvo ali drugo 
kaznivo dejanje. 

Člen 24. 

Ako je osnovan sum, da se pri kom ali v kakšni 
hiši, zgradbi ali v drugih prostorih že vrši tihotap
stvo ali da je tam predmet, storilec, da so tam ude
leženci, sledovi in pomočki (priprave), s katerimi 
se izvršujejo kazniva dejanja ali se opravlja posel, 
ki bi moral biti pod finančnim (dohodarstvenim) 
nadzorstvom, sme organ finančne kontrole preiskati 
stanovanje in druge zgradbe osumljene osebe in po 
potrebi tudi vsakogar, ki je v njih. 2enske osebe se 
smejo preiskovati samo po ženskah. 

Pred preiskavo mora organ finančne kontrole 
onemu, čigar stanovanje se preišči, vročiti odlok 
oblastva, na katerega podstavi se mora izvršiti pre
iskava. 

Brez posebne zapovedi oblastva se sme vršiti 
preiskava samo v zgradbah in prostorih, ki spadajo 
po zakonu in zakonitih naredbah pod finančno nad
zorstvo, ali če bi se storilec zalotil na dejanju sa
mem aii bi bežal pred oblastvom, ki ga preganja, 
ter stopil v kakšno hišo. 

K preiskavi prostorov, ki spadajo pod finančno 
nadzorstvo, se mora pozvati lastnik obrata ali nje
gov namestnik; ako pa ta neče prisostvovati, se po
zove član političnega ali občinskega oblastva. 

V vseh drugih primerih mora biti navzočen pri 
preiskavi političen uradnik ali občinski predstojnik 
ali njegov namestnik (župan, „mestni kmet", „selski 
starejšina'' ali „knez", „muktar"), nadalje hišni go
spodar (lastnik stanovanja) ali kdorkoli izmed rod
bine ali sosed in vselej še dva državljana. 

Ako so hišni gospodar in vsi rodbinski člani od
sotni in bi nobeden izmed sosedov ne mogel ali ne 
hotel prisostvovati preiskavi, se smejo prostori po
staviti pod nadzorstvo (opazovanje) ; če pa bi mo
rale to nadzorstvo trajati dalje časa, se smejo ko
misijsko zapečatiti. 

Toda če bi se s tem zadela ali mogla zadeti pra
vica tretje osebe ali če bi bila nevarnost za interes 
službe ali za uspeh preiskave, se sme izvršili pre
iskava tudi, če hišni gospodar ali kdorkoli izmed 
rodbine ali sosed ni navzočen. 

Po končani preiskavi mora organ finančne kon
trole onemu, čigar stanovanje se je preiskalo, dati 
potrdilo o izidu preiskave. Potrdilo o izidu preiskave 
se ne izdaja za preiskavo v zgradbah in prostorih, 
ki spadajo pod finančno nadzorstvo; ampak izid 
preiskave se vpiše v knjigo ali v kontrolni lisi, ki 
ga mora po zakonih ali zakonitih naredbah vodili 
ali imeti podjetnik. 

Člen 25. 

Če organ finančne kontrole po pravici posumi, 
da je pri kom, ki ga najde na cesti ali drugem od
daljenem kraju, kaj vtihotapljenih stvari ali pomoč-
kov (priprav), s katerimi se izvršujejo kazniva de
janja, pa ne more takoj poiskati tudi prič ali orga
nov občinskega ali državnega oblastva, sme osum
ljeno osebo, ako je moškega spola, tudi sam pre
iskati, če ne bi na prejšnji poziv prostovoljno sama 
izročila stvari. Tedaj mora organ finančne kontrole 
takoj sestaviti zapisnik o izidu preiskave in ta za
pisnik v prepisu, ki ga poveri, izročiti preiskani 
osebi, a čim se vrne v kraj svojega službovanja, o 
ìem obvestiti svojega starejšino. 

Ženske osebe organ finančne kontrole ne sme 
preiskati sam, niti ne, če bi sama privolila v to. 

Takšno osebo prevede organ finančne kontrole 
do najbližje carinarnice ali političnega ali občin
skega oblastva, kjer jo preišče zanesljiva ženska. 

Člen 26. 

Če se tihotapec zato, da bi se z begom izognil 
preiskavi, skrije v zgradbo ali v zaprt prostor, 
ima organ finančne kontrole pravico na vljuden 
način zahtevati, naj se mu ta zgradba ali ta pro
stor, ako je zaprt, odpre, da preišče osumljeno 
osebo in ji odvzame vtihotapljene stvari, če bi se 

hO 

temu pozivu ne ugodilo, je organ finančne kontrole 
pooblaščen šiloma vstopiti v zaprto zgradbo ali v 
zaprti prostor in postopati nadalje po predpisu 
čiena 25. te uredbe. : 

Člen 27. 

Če je osnovan sum, da so na vlaku, na vod
nem vozilu (brodu, ladji, jadrenici itd.) ali v želez
niških (parobrodnih) skladiščih vtihotapljene stvari, 
sme organ finančne kontrole tudi brez posebne za
povedi višjega organa preiskati vlak, oziroma 
vodno vozilo in železniška (parobrodna) skladišča 
in po potrebi tudi vsako osebo, ki je tam, ako ne bi 
na prejšnji poziv prostovoljno sama izročila vtiho
tapljenih stvari. 

Osebne preiskave se smejo vršiti samo v peseb-
nem prostoru (v vlaku ali na vodnem vozilu). 

Ako pa bi v vlaku ali na vodnem vozilu ne bilo 
zanesljive ženske, ki bi mogla izvršiti preiskavo, 
loči organ finančne kontrole-osumljeno žensko esebo 
ter jo postavi pod nadzorstvo (opazovanje), preiska
va pa se izvrši šele v pisarni prve postaje, kjer vlak 
ali vodno voziio stoji dalje časa, oziroma do katero 
je oseba vzela vozovnico. 

Preiskavi vlaka ali vodnega vozila, ki se že pre
mika, mora prisostvovati spremljevalec vlaka (vla-
kovodja, kondukter), oziroma poveljnik vodnega vo
zila ali njegov namestnik; v železniških (parobrod
nih) skladiščih, ali ko vlak ali vodno vozilo stoji, 
se vrši preiskava vpričo postajnega načelnika ali 
uslužbenca, ki ga določi postajni načelnik., 

Po končani preiskavi mora organ finančne kon
trole izdati potrdilo o izidu preiskave vlakovodji ali 
poveljniku vodnega vozila, oziroma postajnemu na
čelniku, toda osebi, katera sama ali katere prtljaga 
se je preiskala, samo, če to zahteva. Za vsa potr
dila, ki se izdajajo o izidu preiskave, se ne plačuje 
nobena taksa. 

Natančnejša določila o preiskavi stanovanj, vla
kov, vodnih vozil itd.se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 28. 

če je tihotapec, zaloten na dejanju, neznan ali 
če je potepuh ali če po svojem poklicu nima stal
nega stanovališča ali če je po vseh znamenjih član 
tihotapske družbe, pa se posumi, da uteče ali otež-
koči izsleditev, ali če ne more plačati proračunjene 
kazni ali je ne zadostno; zavarovati, je organ fi
nančne kontrole pooblaščen, da ga aretira (prime), 
toda tudi to le zato, da ga o pravem času, t. j . naj-
kesneje v 24 urah, izroči pristojnemu oblastvu, ki 
odloči, ali naj se obdolženec pridrži v zaporu ali 
izpusti. ' 

Organ finančne kontrole, ki bi se pregrešil zoper 
ta določila, se kaznuje za nezakonito kršenje osebne 
svobode. 

Člen 29. 
Sumljive osebe, katerih identiteta ni dognana, 

in zlikovce, zalotene na dejanju, sme organ finanč
ne kontrole ukleniii, če jih stražniško tira in če preti 
nevarnost, da bi pobegnili. 

Člen 30. 
Organ finančne kontrole sme, izvrševaje službeno 

dolžnost v predpisani uniformi, rabiti orožje, ki mu 
je poverjeno za izvrševanje službe: 

1.) če ga kdo nasilno napade, če se mu preti 
s fizičnim napadom in bi glede na način in sred
stva, s katerimi se mu preti, mogla samo uporaba 
orožja zaprečiti pretilca, da ne prevede pretnje v 
dejanje, ali če je vsled protipravnega napada ogro
ženo življenje koga drugega; 

2.) če se mu kdo nasilno upre, kadar prijemlje 
in hoče obladati tihotapce in zaprečuje in odkriva 
tihotapska (dohcdarstvèna) kazniva dejanja, če za-
lotuje ogleduhe in druge sumljive osebe ali če na 
poziv oblastva podpira vzdrževati javno varnost^-

3.) če se oborožen zlikovec, ki ga je organ fi
nančne kontrole zalotil na dejanju, ali druga po 
pravici sumljiva oborožena oseba na poziv prosto
voljno ne vda ali neče priti iz zavetja; 

4.) če nevaren zločinec, ki ga je organ finančne 
kontrole zalotil na dejanju ali ki mu je izročen, da 
ga nadzira ali da ga stražniško čuva ali spremlja 
ali tira, pobegne, pa na poziv ne obstane in ni dru
gega načina, da bi ga ustavil. 

Za nasilen odpor se smatra še: 
a) če se kdo pozivu organa finančne kontrole, naj 

obstoji, ne odzove, četudi je poziv mogel čuti, 
marveč namero ali dejanje, ki je dalo povod po
zivu, nadaljuje ter ga s tovorno ali vprežno ži
vino ali 7: drugimi voznimi sredstvi kakor n. pr. 
z vodnim vozilom izvrši ali poizkuša izvršiti; j 
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b) ako se osebe, oborožene ali opremljene z drugimi 
stvarmi, s katerimi se morejo upirati ali izvršiti 
napad, ne odzovejo pozivu organa finančne kon
trole, izvršujočega službo, naj takoj odlože 
orožje, ali če iznova vzamejo že odloženo orožje 
ali orodje; 

c) če se tudi neoborpžene, oziroma z orožjem ne
opremljene, ioda od finančne kontrole številno 
močnejše skupine ljudi ne odzovejo pozivu 
finančne kontrole, naj obstoje in naj se posamič 
napotijo k njej ; 

e) če se brodarji ne odzovejo pozivu organa finanč
ne kontrole, naj mu puste stopiti na vodno vo
zilo ali naj obstanejo, in nedvojbeno niti ne 
pokažejo volje, da bi to storili, nego nasprotno 
pokažejo z besedo ali s pokreti, da so se odločili 
upreti poslovanju finančne kontrole. 

Finančna 
Člen 31. 

kontrola pozivlje z besedami 
imenu zakona! Stoj!" 

Ta poziv mora organ finančne kontrole dvakrat 
ponoviti, razen takrat, kadar je njegovo ali koga 
drugega življenje ogroženo. 

Člen 32. 

Če bi se mogel kdo onesposobiti za odpor in 
pobeg tudi z osebno močjo, se ne sme rabiti orožje. 

Isfotako in kjerkoli je mogoče, se mora najprej 
uporabiti hladno orožje. 

Pri uporabi orožja je treba tudi paziti na to, 
da se ne spravlja v nevarnost življenje koga tret
jega. 

Čien 33. 

Organ finančne kontrole, ki nadomešča drugega 
organa finančne kontrole, ima iste pravice kakor 
oni, katerega nadomešča. 

Člen 34. 
V dejanjih, pri katerih so bili organi finančne' 

kontrole osebno udeleženi ali so bili samovidci ter 
se o teh dejanjih zaslišujejo, se njih izpovedim ve
ruje popolnoma. 

IV. Osebni predpisi. 
A. P l a č e , p o k o j n i n e in d r u g e 

p r i p a d n i n e . 

Člen 35. 
Finančna kontrola sestoji iz uradnikov in pod-

uradnikov. 
Uradniki se dele po razredih tako-le: 
v VI. razredu: inspektor'finančne kontrole I. raz

reda; 
v VII. razredu: inspektor finančne kontrole 

11, razreda ; 
v VIII. razredu: podinspektor finančne kontrole; 
v IX.razredu: komisar finančne kontrole I.raz

reda in 
v X. razredu: komisar finančne kontrole II. raz

reda. 
Pcduradniki se dele: 
na preglednika finančne kontrole I. razreda; 
na preglednika finančne kontrole II.razreda; 
na podpreglednika finančne kontrole in 
na pripravnika finančne kontrole. 

Člen 36. 
V službo finančne kontrole se smejo sprejemati 

državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ki imajo te-le pogoje: 

1.) da so dobrega vedenja; 
2.) da so zdravi in popolnoma sposobni za 

službo finančne kontrole; 
3.) da so neoženjeni ali vdovci brez otrok; 
4.) da so odslužili v kadru bodisi popolni, bo

disi skrajšani rok ali da so stalno nesposobni za 
vojaško službo in da niso starejši nego 35 let; ven
dar se smejo tudi taki, ki so začasno nesposobni za 
vojaško službo, sprejemati v službo finančne kon
trole, samo da morajo podati ostavko in odslužiti 
svoj rok, ako bi postali do konca 24. leta sposobni; 

5.) da so dovršili najmanj osnovno šolo. 
Prednost imajo kandidati z večjo šolsko izobraz

bo, istotako oni, ki so odslužili svoj vojaški rok ter 
imeli nižje čine v vojski. 

Člen 37. 

Kandidat, sprejet v službo, se postavi za začas
nega pripravnika finančne kontrole ter se pri vsto
pu v službo zapriseže. 
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Člen 38. 

Prisega za organe finančne kontrole je ta-le: 
„Jaz N. N. prisezam na vsemogočnega Boga, da 

bom vladajočemu kralju N. N. zvest in poslušen, da 
se kom vestno držal ustave in zakonov in da bom 
svojo dolžnost točno in vestno opravljal po zako
nik ia zakonitih naredbah oblastev, ki so mi nad
rejena." 

Priseči je treba samo enkrat. 

Člen 39. 
Začasni poduradnik finančne kontrole se odpusti 

iz službe brez disciplinarnega razsodila, če v treh 
letih ne opravi izpita, predpisanega za stalnega 
poduradnika, ali če se oženi ali ne poda ostavke 
(točka 4. člena 36.) ali če spozna državni zdravnik 
aH pristojna komisija za oceno, da je nezadostno 
sposoben za nadaljnjo službo. 

Istotako se sme začasni poduradnik finančne 
kontrole odpustiti iz službe brez disciplinarnega 
razsodila, če se izpremeni organizacija te stroke 
ali če se mora zmanjšati število organov finančne 
kontrole in ga ni mogoče takoj postaviti na drugo 
mesto. 

Tako odpuščeni začasni poduradnik dobi ob od
hodu enomesečno plačo, če je bil najmanj eno leto 
v službi in ni bil odpuščen zaradi tega, ker se je 
ožeail ali ker ni podal ostavke (člen 36., točka 4.). 

Člen 40. 
Začasni poduradnik se imenuje za stalnega pod-

uradnika finančne kontrole, če je izpolnil te-le 
pogoje: 

1.) da je služil pri finančni kontroli najmanj 
tri leta; 

2.) da je opravil izpit za stalnega poduradnika 
finančne kontrole; 

3.) da je bil dobrega vedenja; 
4.) da je zdrav in za službo finančne kontrole 

popolnoma sposoben in 
5.) da je odslužil svoj rok v stalnem kadru ali 

da je bil oproščen službe v kadru pri prvem pozivu 
ali spoznan za stalno nesposobnega za službo v 
vojski. 

Člen 41. 
Oblastni inspektor finančne kontrole je pristojen, 

in sicer samo v svojem območju, da postavlja za
časne pripravnike in stalne poduradnike, da pre
mešča in avtomatično pomika poduradnike iz nižje 
plačilne stopnje v višjo; da odpušča iz službe brez 
diwipHnarnega razsodila (člen 39., člen 79., prvi 
odstavek, in člen 95.) in da odobruje ostavke pod-
uradnikov. 

V izredno nujnih primerih sme istotako samo v 
svojem območju pripravnike in podpreglednike pre
mestiti okrajni upravnik finančne kontrole, o čemer 
mora takoj poročati svojemu neposrednjemu sta-
rejšiai. 

Člen 42. 
Poduradniki finančne kontrole se pomikajo v 

prihodnji višji čin po vrsti in po številu izpraznje
nih mest, ustanovljenih s proračunom. 

Za napredovanje je pogoj, da je poduradnik po
voljno ocenjen in da ni bil obsojen za težak ali 
večji službeni pregrešek ali ponovno za navaden 
službeni pogrešek, ako pa je bila kazen, izrečena 
po členu 81., točki 2.b, že izbrisana, da je minil rok, 
do katerega je avtomatično pomikanje v višjo pla
čilno stopnjo ustavljeno. Za mesto podpreglednika 
«nančne kontrole je še potreben izpit za stalnega 
poduradnika, za mesto preglednika finančne kon
trole II. razreda pa izpit za starejšino oddelka ali 
za uradnika finančne kontrole. 

Poduradnik sme biti tudi preko vrste povišan na 
izpraznjeno mesto neposredno višjega čina. Pri tem 
odloča njegova posebna sposobnost za to mesto. 

Za poviševanje, iipokojanje, reaktiviranje in za 
premeščanje poduradnikov iz območja enega v ob
močje drugega oblastnega inspektorata finančne 
kontrole je pristojna generalna direkcija posrednjih 
davkov 

Natančnejša določila o strokovnih izpitih, dolo
čanju čina in poviševanju poduradnikov se predpi
šejo s pravilnikom. 

Uradništvo finančne kontrole se popolnjuje re
doma tako, da se pregledniki I. in II. razreda, ki so 
na vrsti in so dobro ocenjeni ter imajo izpit za 
uradnika finančne kontrole, postavljajo za komi
sarje finančne kontrole II. razreda. 

Izjemoma se smejo postaviti za uradnike finanč
ne kontrole rudi drugi državni uradniki, ako do 
kažejo, da imajo kvalifikacijo, ki se zahteva za ta 
mesta. 

Imenovanje, odpuščanje, premeščanje in upoko-
janje uradnikov finančne kontrole se vrši po zakonu, 
ki velja za druge državne uradnike; za avtoma
tično pomikanje uradnikov finančne kontrole iz ene 
plačilne stopnje v drugo pa je pristojna generalna 
direkcija posrednjih davkov. 

Člen 43. 
Organi finančne kontrole se premeščajo po služ

beni potrebi, na prošnjo ali za kazen. 

Člen 44. 

se 

Člen 48. 

Plače in doklade organov finančne kontrole 
določijo s posebno uredbo ali zakonom. 

Poleg plače in doklad dobivajo poduradniki 
finančne kontrole še doklado za obleko in obutev. 

Višino te doklade določa minister za finance. 

Cleu 45. 
Službena potovanja in službeni posel je urediti 

tako, da ni škode za državne interese in da so stro
ški za državno blagajno čim manjši. 

Člen 46. 
Poduradniki finančne kontrole imajo ob službe

nih potovanjih in poslih pravico: 
a) do voznine; 
b) do dnevnic; 
c) do trošnine (odškodnine za hrano); 
č) do nočnine; 
d) do odškodnine pri delu za odkup tobaka; 
e) do odškodnine za kontrolo, ki jo izvršujejo preko 

časa pri izdelovalcih trošarinskih predmetov; 
f) do odškodnine za nadzorstvo v podjetjih (tvor-

uicah). 
Minister za finance določa občasno, ali in kolika 

odškodnina se izdajaj za kontrolo v podjetjih pod f). 

Člen 47. 
1.) Za službena potovanja in službeni posel iz-

vun službenega okoliša pristojnega oddelka pripada 
poduradniku finančne kontrole voznina, in sicer: 
a) Za potovanje po železnici: vrednost (znesek) 

vozovnice III. razreda. 
b) Za potovanje na vodnem vozilu: vrednost vozov

nice II. razreda. 
Poduradnik ima pravico uporabljati vse vla

ke, razen ekspresnega vlaka in brzovlaka. Če pa 
je uporaba brzovlaka izrecno odrejena ali če se 
zaradi nujnosti službenega posla ali iz drugih 
važnih razlogov mora uporabiti brzovlak ter so 
te okolnosti na računu o potnih stroških potrjene 
po pristojnem oblastvu, se poduradniku plača 
vrednost vozovnice najnižjega razreda, ki ga 
ima brzovlak. 

Poduradnik, ki ob transportu državnega de-
uarja ali državnih vrednosti spremlja uradnika, 
ima pravico do istega vlaka in do iste vozovnice 
kakor uradnik, katerega spremlja. 

Kdor ima iz kakršnegakoli naslova brezplač
no vozovnico, nima pravice do povračila voznine. 

c) Za potovanje po suhem odškodnina za vožnjo po 
kilometru. V to odškodnino se šteje tudi pot od 
železniške (brodarske) postaje in do nje. 

Toda odškodnina za vožnjo po kilometru mu 
gre samo, ako znaša skupna pot 10 ali več kilo
metrov; ako pa je manjša, samo/ če je uporaba 
voza izrecno odrejena ali če se zaradi nujnosti 
službenega posla ali iz drugih razlogov uporabi 
voz ter so te okolnosti izrecno v računu o potnih 
stroških potrjene po pristojnem oblastvu. 

Višina odškodnine za vožnjo po kilometru je 
ista kakor za neukazne uslužbence in druge dr
žavne poduradnike. , 

Ulomkj pod enim kilometrom se ne izpla
čujejo. 

Če se ob službenem potovanju kot prevoznina 
plača mostnina ali brodnina itd., povrne država 
tudi te izdatke poleg voznih stroškov. 
2.) V službenem okolišu pripada poduradniku 

odškodnina za vožnjo iz točke l.tega člena samo, 
če je moral zaradi nujnosti službenega posla ali iz 
drugih važnih razlogov uporabiti železnico, vodno 
vozilo ali voz ter so te okolnosti izrecno na računu 
o potnih stroških potrjene po pristojnem oblastvu. 

3.) Posebni stroški, ki jih je bilo treba v nepo-
srednjem interesu službenega posla (n. pr. : za pre
nos večjih priprav za kontrolo, posod za merjenje, 
orodja itd.), se povračajo iz državne blagajne po 
izplačanih računih. 

4.) Za zasede, obhode in patrulje ni pravice do 
voznine. 

Za službena potovanja in službeni posel izvun 
službenega okoliša pristojnega oddelka (v tujem 
službenem okolišu) pripadajo poduradniku dnevnice: 

Višina dnevnice je ista kakor za ostale néukazne 
uslužbence in druge poduradnike. 

Čas za dnevnico se računi: 
a) od ure odhoda do ure povratka; za vsakih celih 

24 ur se računi cela dnevnica; 
b) če je ostanek večji nego 12 ur, ee računi cela 

dnevnica ; 
c) do 12 ur se računi polovica dnevnice; 
č) če v računu ura odhoda in povratka ni navedena, 

se računi pol dne. 
Dnevnica se ne izplačuje poduradniku: 

a) če potuje do postaje v službenem okolišu sosed
njega oddelka finančne kontrole in obratno, in 
sicer zato, da pregleda ali preišče vlak ali vodno 
vozilo; 

b) če opravlja službeni posel na sedežu drugega 
oddelka finančne kontrole, ako je sedež enega in 
drugega oddelka v istem kraju; 

c) če opravlja službeni posel pri oddelku finančne 
kontrole pri večjih podjetjih, ako se le-ta v oko
lišu njegovega oddelka. 
Za ta potovanja in te posle mu gredo odškod

nine po členih 49. in 50. 

Člen 49. 
Za službena potovanja in službeni posel v služ

benem okolišu gre poduradniku finančne kontrole 
trošnina. Ta trošnina mu pripada za vsak oni dau 
(t. j . za vsako 24 urno časovno razdaljo od ure, ko 
je odšel v službo), na katerem je poduradnik zbog 
službenega posla prisiljen več nego 8 (osem) ur 
neprestano bivati izvun svoje redne skupne kuhinje 
ali rodbine, ter znaša: 

ako je poduradnik odsoten: 
a) več nego 8 in do 12 ur, i'50 din., 
b) več nego 12 ur, 2-40 din., 
c) celih 24 ur, 3 — din. 

Za nadaljnje ure preko 24 ur mu pripada nova 
trošnina kakor pod točko a) ali b) in po preteklem 
času. 

Člen 50. 

Če je poduradnik finančne kontrole zaradi službe 
v kraju, oddaljenem več nego 4 kilometre od kraja 
svojega službovanja, in se ne more vrniti v ta kraj 
v mesecih aprilu do konca meseca septembra pred 
23. uro, v mesecih oktobru do konca meseca marca 
pa pred 21. uro istega dne ter mora prenočevati iz
vun svojega sedeža, mu gre nočnina 2-50 dinarjev. 

Člen 51. 
Poduradnik finančne kontrole dobiva, če oprav

lja službo pri odkupu tobaka, dnevno po 1-20 di
narja kot posebno „odškodnino za delo pri odkupu 
tobaka", in sicer tudi, če mu pripadajo se druge od
škodnine. 

člen 52. 
Če je organ finančne kontrole pozvan po sodišču 

za pričo izvun kraja svojega službovanja, in sicer 
v razpravah, ki so v zvezi s službo finančne kon
trole, dobi redne potne odškodnine od države, ako 
sodišče samo ne poravna potnih in drugih stroškov. 

Člen 53. 
Do povračila selitvenih stroškov iz državne bla

gajne ima poduradnik finančne kontrole pravico: 
a) če je premeščen po službeni potrebi; 
b) če je premeščen ob napredovanju; 
c) pri novih imenovanjih, ko prvič stopi v službo, 

ali pri povratku v službo (reaktiviranje). V obeh 
teh primerih mu gre povračilo od kraja stano
vanja do kraja, kamor je imenovan. 
Kot povračilo za selitev pripada poduradniku 

vse, kar je predpisano za neukazno osebje, oziroma 
za druge državne poduradnike. 

Poduradniku finančne kontrole, ki se seli po na
logu oblastva iz kasarne v drugo hišo v istem kraju 
in obratno, se povrnejo stroški za prevoz stvari in 
pohištva po dejanskih izdatkih. 

Poduradnik finančne kontrole, ki 86 premešča 
kazensko aH na prošnjo, nima pravice do povračila 
selitvenih stroškov. 

Člen 54. 
Vsak poduradnik finančne kontrole prejema me

sečno v naprej povprečnino (pavšal) 2 dinarjev, za 
vzdrževanje jermenja, čiščenje orožja, za n ^ a v ^ 
posteljne slame, za pranje, rjuh, za nabavo svet, ki 
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so mu potrebne za službeno pečatenje z voskom itd., 
in za nabavo pisalnih potrebščin. 

O tej povprečnini se ne polaga noben račun. 

Člen 55. 
Pisarne oblastnega inšpektorja in okrajnega 

upravnika finančne kontrole so nastanjene v državni 
ali, če te ni, v najeti zgradbi. 

Ti organi dobivajo v naprej povprečnino (pav
šal) za pisarniške potrebščine, o katerih ni treba 
predlagati posebnih računov. 

Višino odškodnine za posamezne kraje določa 
minister za finance. 

Iz te povprečnine se poravnavajo vse pisarniške 
potrebščine (nabava potrebščin za pisanje, sešivanje, 
vezanje uradnih knjig itd.) — razen potrebnih urad
nih tiskovin — stroški za naknadne nabave pohištva, 
izdatki za čiščenje in kurjenje pisarn, izdatki za te
legrame in za telefonske razgovore itd. 

Člen 56. 

Starejšina oddelka finančne kontrole dobiva v 
naprej povprečnino za pisarniške potrebščine (za 
pisanje, sešivanje) in posebno povprečnino za čišče
nje, razsvetljevanje in kurjenje pisarne. 

Povprečnin ni treba izkazovati. 
Višino povprečnine za vsak oddelek določa mini

ster za finance. 
Člen 57. 

Uradnikom finančne kontrole gredo za službena 
potovanja in selitev ista povračila kakor drugim 
državnim uradnikom 

Toda okrajnim upravnikom finančne kontrole, 
ttjim dodeljenim uradnikom ali preglednikom dru
gega (II.) ali prvega (I.) razreda in uradnikom 
finančne kontrole, ki službujejo kot starejšina od
delka, se sme za službena potovanja in službene 
posle v službenem okolišu dati letna povprečnina za 
potne stroške in hrano. 

Višino te povprečnine določi minister za finance 
po obsegu službenega okoliša, po številu in oddalje
nosti oddelkov finančne kontrole in podjetij in po 
terenu in prometnih razmerah. 

Povprečnina se ne obračunja, prejema pa se 
mesečno v naprej. 

Če oni, ki prejema povprečnino, navzlic pisme
nemu opominu malomarno izvršuje službo, se mu 
eme odrediti, da povprečnino vrne v celoti ali v 
onem delu, ki odpada na čas te malomarnosti. 

če se uradniku finančne kontrole, ki prejema po
vprečnino za potne stroške in hrano, odredi službeni 
posel, ki ne spada v redno službo finančne kontrole, 
mu gre isto povračilo stroškov kakor drugim držav
nim uradnikom. 

Povračila za taka potovanja se izplačujejo na 
račun onega kredita, ki je določen za opravljanje 
teh poslov. 

Člen 58. 
Pri nadomeščanju (zastopanju, substituciji) v 

kraju službovanja dobiva nadomestnik samo povpreč
nine, ki jih je prejemal oni, katerega nadomešča. 

Pri nadomeščanju izvun kraja službovanja do
biva nadomestnik : 

1.) selitvene stroške za svojo osebo za odhod v 
kraj nadomeščanja in za povratek v kraj svojega 
stalnega službovanja, in 

2.) za čas nadomeščanja: 
a) dnevnico, in sicer: poduradnik finančne kontrole 

po členu 48., uradnik finančne kontrole pa kakor 
drugi državni uradniki istega činovnega raz
reda; 

b) povprečnine, ki jih je prejemal oni, katerega na
domešča. 
Vendar dobiva nadomestnik od povprečnine za 

potne stroške in hrano (člen 57.) samo dve tretjini. 
Podpreglednik finančne kontrole, ki mu je izje

moma poverjeno starejšinstvo oddelka finančne kon
trole, dobiva za ta čas doklado dnevno 0-50 dinarja. 

Člen 59. 
Dopust za zasebne posle se daje praviloma s 

pravico do plače in ostalih pripadnin za osebno 
službo ter se mora dovoliti v vsakem koledarskem 
letu, ne računaj e potovanja, in sicer: 
a) 10 dni poduradniku, ki služi pri finančni kon

troli do 10 let; 
b) 15 dni poduradniku, ki služi več nego 10 in do 

20 let; 
c) 21 dni poduradniku, ki služi več nego 20 in do 

25 let; 
i) 28 dni poduradniku, ki služi več nego 25 let. 

Potovanje se samo enkrat na leto ne šteje v 
dopust. 

Čas dopusta je zavisen od interesa službe. 
če se ob izrednih prilikah izjemoma dovoli 

daljši dopust, nego je določen v točkah a), b), c) 
in č) tega člena, se smatra presežek za nov dopust 
ter se šteje v dopust za prihodnje leto. 

Pripravnikom, ki nimajo izpita za stalnega pod-
uradnika, se daje dopust samo v nujnih in neodlož-
nih primerih. 

V teku enega leta in v mejah kraljevine sme do
voliti poduradniku dopust, in sicer: 

starejšina oddelka finančne kontrole skupaj do 
treh dni; 

okrajni upravnik finančne kontrole skupaj do 
desetih dni; 

oblastni inspektor finančne kontrole skupaj do 
osemindvajsetih dni. 

Dopust, daljši nego'štiri tedne, in za inozemstvo 
dovoljuje generalna direkcija posrednjih davkov mi
nistrstva za finance. 

Uradniku finančne kontrole se dovoljuje dopust 
po predpisih, ki veljajo za ostale državne uradnike. 

člen 60. 

Bolni poduradniki finančne kontrole se odprem-
ljajo v najbližjo bolnico, bodisi državno (civilno ali 
vojaško) ali občinsko; uprava bolnice pa je zave
zana obolelega poduradnika sprejeti v zdravljenje. 

Za prevoz bolnikov do bolnice se priznavajo 
redni vozni stroški. 

Bolniško pristojbino za zdravljenje (razred oskr
be) določa minister za finance. 

Če organ finančne kontrole spričo izvrševanja 
svoje dolžnosti oboli ali če bi bil pri izvrševanju 
službe ranjen, pa se zdravi v državni ali občinski 
bolnici, zadevajo stroški za zdravljenje proračun 
finančne kontrole. Ako pa se je tak bolnik zdravil 
kako drugače, mu država povrne stroške za zdrav
ljenje v onem znesku, ki bi se bil moral plačati, da 
se je zdravil v bolnici. 

V vseh drugih primerih, in sicer samo za pod-
uradnike, če se zdravijo v bolnici, povrača država 
bolnici samo tri četrtine stroškov. 

Oddelkom finančne kontrole, ki so nad 20 kilo
metrov daleč od kraja, kjer službuje državni zdrav
nik, daje država domače lekarne. 

Člen 61. 
Organu finančne kontrole, ki pride v stisko brez 

svoje krivde, pa je drugače vreden in v vsakem oziru 
negrajen, se sme podeliti denarna podpora v mejah 
proračuna. 

Člen 62. / 
Organi finančne kontrole nimajo pravice do za-

lotnine ali ovadnine; toda onim, ki so posebno odli
kujejo pri zalotovanju tihotapcev in zaprečevanju 
tihotapstva ali ki so pokazali posebno marljivost v 
službi in so se dobro vedli, se dajo denarne nagrade 
iz fonda za finančno kontrolo. 

Istotako se dajo iz fonda za finančno kontrolo 
otrokom aktivnih in upokojenih organov finančne 
kontrole štipendije in podpore za izučbo obrta. 

Natančnejša določila o fondu za finančno kon
trolo sploh, o dajanju nagrad, štipendij in podpor 
kakor tudi o ukinitvi fonda ' iz presežkov dohodar-
stvenih glob in globarinskega zaklada in o poraz
delitvi denarja predpiše minister za finance. 

Člen 63. 
Oženiti se sme vsak stalno postavljeni podurad

nik finančne kontrole. 

Člen 64. 
Določila o opraščanju organov finančne kontrole 

od vojaških vaj v miru in od vojaške službe §b vojni 
predpiše minister za vojno in mornarnico sporaz
umno z ministrom za finance. 

Člen 65. 
O vsfckem organu finančne kontrole se vodi 

ushrèbenski list. 
h njega je treba videti kvalifikacijo organa 

finančne kontrole, tek službovanja, važne podatke o 
njegovih rodbinskih razmerah in službeno oceno 
njegove sposobnosti. 

Vsak ima pravico pregledati in prepisati svoj 
uslužbenski list; priobčiti pa se mu mora tudi ocena, 
zaradi katere ne more napredovati v višji čin. 

Kdor z oceno ni zadovoljen, ima pravico, da se 
v tridesetih dneh po priobčitvi pritoži pvi pristojnem 
oblastvu. 

Natančnejša določila glede uslužbenskega lista 
in ocen se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 66. 
Pri popolnjevanju uradniških mest v finančni 

stroki in zlasti mest pisarniškega osebja se daje 
prednost organom finančne kontrole, ako dokažejo, 
da imajo kvalifikacijo, ki se zahteva za ta mesta. 

Člen 67. 

Obleko, orožje, strelivo in orožno opremo za 
finančno kontrolo predpiše minister za finance. 

Orožje, strelivo in orožno opremo za finančno 
kontrolo jemlje minister za finance brezplačno ir 
vojaškega skladišča ministrstva za vojno in mor
narnico. 

Člen 68. 
Finančna kontrola opravlja službo v predpisani 

uniformi. Ako pa je iz posebnih razlogov treba, sme 
v posameznih primerih okrajni upravnik ali višji 
starejšina finančne kontrole odrediti, da se opravlja 
služba v civilni obleki, če jo poduradnik ima. 

Izvun službe smejo organi finančne kontrole 
nositi civilno obleko. Starejšine više od okrajnega 
upravnika finančne kontrole pa imajo pravico posa
meznim poduradnikom za nekaj časa odvzeti ugod
nost, da smejo nositi civilno obleko, če imajo za to" 
opravičene razloge. 

Upokojenci nimajo pravice nositi uniformo. 

Člen 69. 
Pisarna oddelka in poduradniki finančne kon

trole so praviloma nastanjeni v kasarnah. 
Pohištvo v pisarnah in skupnih prostorih in po

trebno posteljnino za osebno uporabo neoženjeflega 
poduradnika (vdovca brez otrok), nastanjenega v 
kasarni, daje država. 

Istotako se pokrivajo iz državne blagajne: atro-
ški za prvo nabavo .najnujnejših stvari za skupno 
kuhinjo, stroški za vodovod v državnih kasarnah m 
za donašanje pitne vode, ako je ni v bližini kasarne; 
stroški za prenašanje uradne pošte, ako je poštni 
urad nad štiri kilometre daleč od kasarne; stroški 
za nabavo in vzdrževanje stražniških plaščev in po
sebnih halj (ogrtačev za prah), ki se nosijo, pozimi 
na stražniških krajih, oziroma ob delu v tvornicah, 
in stroški za nabavo in vzdrževanje biciklov, smuči in 
snežnih obročev, v kolikor so potrebni za izvrševanje 
službe. 

Natančnejša določila o nastanjevanju podurad-
nikov, nabavi pohištva, posteljnine, potrebščin za 
skupne kuhinje itd. se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 70. 
Poduradniki finančne kontrole so oproščeni pla

čevanja službenih taks in kolkovine za priznanice o 
prejemu plač ter ne plačujejo na plačo, stanarino in 
na doklade nobenega davka. 

Za uradnike finančne kontrole veljajo v tem ozi
ru isti predpisi kakor za druge državne uradnike. 

:J 
člen 71. 

Organu finančne kontrole se odobri ostavka na 
službo, če ni v disciplinarni preiskavi in če poravna 
vse državne terjatve; izstop pa se dovoli redoma 
koncem meseca, v katerem je bila prošnja vložena. 

Ostavka zaradi odslužitve vojaškega roka (člen 
36.) se odobri, četudi niso izpolnjeni pogoji prvega 
odstavka tega člena, izstop pa se dovoli tako, da 
more organ pravočasno nastopiti odslužitev svoje 
redne vojaške dolžnosti 

Ako se tisti, ki mu je bila ostavka na državao 
službo odobrena, iznova sprejme v službo finančne 
kontrole, se mu v službena leta všteje tudi čas, ki 
ga je prebil v državni službi pred ostavko. 

Člen 72. . 
Stalni organi finančne kontrole in člani njih 

rodbine imajo pravico do pokojnine, ki se predpiše 
s posebnim zakenom za vso kraljevino. 

Pregledniki finančne kontrole II. in I. razreda, 
ki imajo popolno kvalifikacijo, pa niso postavljeni 
za uradnika samo zato, ker ni mesta, smejo ob upo
kojitvi dobiti častni naslov komisarja finančne kon
trole II. razreda, če prosijo za to. 

Člen 73. 

O vzajemnih terjatvah med izstopajočim pod
uradnikom in med državo se sestavlja obračun. 

Terjatve se smejo pobrati po administrativni poti 
brez sodnega razsodila. Toda dolg umrlega pod-
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uradnika se ne sme izterjati od pokojninskih pri-
padnin njegove rodbine. 

Za uradnike finančne kontrole veljajo v tem oži
ni ieti predpisi kakor za druge državne uradnike. 

B. P reg reški . 
Člen 74. 

Shižbeni pregrešek zakrivi poduradnik finančne 
kontrole, če prekrši dolžnosti svojega zvanja ali če 
ee s svojim vedenjem in ponašanjem v službeni dolž
nosti ali izvun nje izkaže za nevrednega svojega 
Sna. 

Člen 75. 
Shižbeni pregreški so: težki, večji in navadni. 

Člen 76. 
Težki službeni pregrešek se zakrivi: 
1.) če si poduradnik finančne kontrole prisvoji 

ali če neupravičeno uporabi v svojo korist ali v ko
rist koga drugega imovino, ki mu je poverjena v ču
vanje, ali da o njej položi račun, in sicer ne glede 
na to, ali je ta imovina denar, blago ali kaj dru
gega in ali je pripadala državni blagajni ali komu 
drugemu. 

2.) Če poduradnik prekrši dolžnost čuvanja 
uradne tajnosti in je iz tega nastala ali bi bila 
mogla nastati znatna škoda za državo ali za koga 
drugega 

3.) Če poduradnik: 
a) ali sam ali po drugih ali v družbi z drugimi iz

vrši ali poizkusi izvršiti tihotapstvo; 
b) če hote in vedoma nabavi tihotapski predmet, ga 

hrani ali ga uporablja ali če to dopusti,svoji 
ženi ali svojim otrokom, ki žive z njim v skupnem 
gospodinjstvu ; 

c) če tihotapstvo, za katero je zvedel, hote ne pri
javi pristojnemu oblastvu. 
4L) Če poduradnik zlorablja oblast svojega zva

nja v vseh drugih primerih, ki niso izrecno nave
deni v točkah 1., 2. in 3. tega člena. 

'5.) Če poduradnik sprejme podkupnino ali za
hteva darilo za službeni posel, bodisi v denarju, v 
blrgu, bodisi v drugi obliki ali v obetanju koristi, in 
sicer ne glede na znesek ali vrednost podkupnine ali 
darila in ne glede na to, ali se je storilo ali se je 
namerjalo storiti kaj zoper zakon ali ne. 

Ta službeni pregrešek zakrivi tudi oni podurad
nik finančne kontrole, ki ve ali bi moral, če bi bil 
količkaj pozoren, vsekakor vedeti, da člani njegove 
rodbine, ki žive z njim v skupnem gospodinjstvu, 
sprejemajo podkupnino ali darila za njegove služ
bene posle. 

Poduradnik, ki se mu je dalo aH obljubilo darilo, 
ali ki zve, da se je kateremu rodbinskemu članu o 
priliki njegovega službenega poslovanja dalo ali 
obljubilo darilo, mora to istega dne prijaviti svoje
mu starejšini, darilo pa izročiti v uradno čuvanje. 
Če tega ne stori, se smatra, da je darilo sprejel, ozi
roma vedel, da je bilo darilo sprejeto. 

6.) Če poduradnik, ki je določen, da izvrši urad
ni posel, tega posla neče izvršiti ali, dobivši novo 
službeno mesto, ne odide nanje v določenem času ter 
svojega vedenja ne more opravičiti z veljavnimi raz
logi. 

7.) Če poduradnik vedoma predlaga neresnična 
poročila ali zapisuje neresnične podatke v uradne 
spise in zlasti če neresnično vpiše obseg ali uspeh 
službenega poslovanja ali če lažno potrdi, da je iz
vršil službeni posel ali da je bil navzočen pri njega 
izvršitvi ali če poneveri ali falzificira uradne spise. 

8.) Če se poduradnik pokaže za strahopetca v 
službi. 

9.) če poduradnik zoper zakon uporabi orožje 
ter Je pri tem koga poškodoval ali ubil. 

10.) Če se poduradnik v službi tako napije, da 
je nesposoben za izvršitev njemu poverjene službe, 
in pri tem še zakrivi izgred. 

11.) Če poduradnik, ki se mu je dovolil dopust, 
tri dni po preteku roka ne pride v službo in svojega 
izostanka ne opraviči ali če brez dovolila zapusti 
službo ter se v treh dneh ne vrne in tega odhoda 
ne more popolnoma opravičiti. 

Člen 77. 
Večji službeni pregrešek zakrivi poduradnik: 
1.) Če prekrši dolžnost čuvanja uradne tajnosti 

v weh drugih primerih razen v onih iz točke 2. 
čleaa 76. 

2.) Če za navzočne označi ljudi, ki pri poslo
vanju niso bili navzočni. 

3.) Če opusti voditi take uradne spise, od kate
rih je zavisno pravilno izvrševanje službe. 

4.) Če se zadolži pri osebah, znanih za tiho
tapce, ali če se tako zadolžujejo z njegovo vednostjo 
člani njegove rodbine, ki žive z njim v skupnem go
spodinjstvu. 

5.) Če nikakor ne izvrši odrejene službe ali če 
samovoljno zapusti njemu poverjeno postojanko, pa 
ni bil prisiljen do tega. 

6.) Če jako zanemari službo, pa je s tem nastala 
ali bi bila mogla nastati znatna škoda za državo 
ali za koga tretjega. Ta pregrešek zakrivi podurad
nik tudi, če odlaga pravočasni nastop odrejene služ
be ali če, omalovaževaje zakone, predpise in naredbe 
svojih predstojnikov, zoper predpise izvrši odrejeno 
službo. 

7.) Če se vede nemavno ter s tem provzroča jav
no pohujšanje. 

8.) Če se brati z osebami, o katerih se ve, da 
se bavijo s tihotapstvom ali podpirajo tihotapstvo 
ali izvršujejo ali podpirajo druga kazniva dejanja. 

9.) Če postopa z državljani in s podrejenimi 
poduradniki zoper predpis, v kolikor ne bi primer 
spadal v večji pregrešek. 

10.) Će očito ne izkazuje potrebnega spoštovanja 
svojemu starejšini. 

11.) Če napravlja zmede, prepire ali če ni složen 
s tovariši v službi. 

12.) Če se bavi з trgovino ali s podobnim po
slom, in sicer pod svojim imenom, ali če se kot ja
ven ali tajen drug.udeležuje poslov, ki jih je dol
žan nadzirati po svoji službeni dolžnosti ali dru
gače, ali če advocira za posamezne osebe. 

13.) Če se, dasi je vedel ali moral vedeti, da bo 
poslan na službo, napije, da ne more opravljati služ
be, ali če se v službi napije, da ni sposoben za na
daljnje izvrševanje službe, pa ni napravil nobenega 
izgreda. 

14.) Če uporabi orožje zoper predpis, pa ni ni
kogar poškodoval ali ubil. 

15.) Če se, dobivši dopust, ne vrne pravočasno 
v službo, toda pride pred tremi dnevi in svojega 
izostanka ne opraviči ali če brez dovolila zapusti 
službo, pa se pred tremi dnevi vrne in ne opraviči 
izostanka. 

16.) Če ne prijavi organa, ki je zakrivil služ
beni pregrešek, ali če zataji zakrivljene pregreške, 
zlasti pa, če starejšine zoper svoje podrejence, ki so 
osumljeni zlorabe ali ki so že zakrivili pregrešek, 
ne store, kar jim nalaga dolžnost, bodisi z izgovo
rom, da ni tožbe, bodisi da hočejo drugače pod
rejence ščititi. 

Člen 78. 
Vsi službeni pregreški in vsi nedostojni postopki, 

ki niso našteti v členih 76. in 77., se smatrajo za 
navadne pregreške; te pa zakrivlja poduradnik: 

1.) če se opija izvun službe na javnem kraju ali 
če igra hazardne igre; 

2.) če se lahkomiselno zadolžuje, razen v prime
rih, omenjenih v členu 77., točki 4.; 

3.) če zanemarja uniformo, orožje in opremo ali 
če nosi te predmete zoper predpis: 

4.) če zanemarja službo v primerih, ki niso na
šteti v členu 77.; 

5.) če greši zoper disciplino, zlasti pa če ne 
spoštuje starejšin, v kolikor ne bi spadal primer med 
pregreške, ki so navedeni v členu 77.; 

6.) če izostaja v kraju službovanja čez predpi
sani ali dovoljeni čas brez dovolila aH če odide brez 
dovolila iz mesta službovanja, in sicer- vse izvun pi
sarniškega, oziroma delovnega časa. 

Ostali službeni pregreški, ki niso našteti v členih 
76., 77. in 78., se uvrščajo med one, s katerimi se 
največ zlagajo po svojem značaju. 

Člen 79. 
Disciplinarne kazni se ne smejo izrekati, dokler 

ni bil zaslišan oni, ki se ga tičejo. Toda v primerih 
iz točke 11., člena 76., če se poduradnik niti v 15 
dneh ne vrne na službo in niti ni poročila, zakaj se 
ni vrnil, se izreče kazen odpusta tudi brez zasli
šanja. 

Neodgovarjanje na vprašanja se smatra za pri
znanje. 
' Obdolženca in priče sme zaslišavati samo uradnik 
ali preglednik finančne kontrole II. ali I. razreda, in 
sicer vpričo nepristranskega poduradnika finančne 
kontrole, ki opravlja tudi zapisnikarske posle. 

Člen 80. 
Če zakrivi poduradnik v službeni dolžnosti ali 

izvun nje tak zločin ali prestopek, da bi bilo za 
državno službo škodljivo aH nevarno ali ponižujoče, 

ako bi se obdržal v službi do končnega razsodila o 
kaznivem dejanju, ali če se uvede preiskava zaradi 
dejanja, ki utegne imeti za posledico odpust iz služ
be, se tak poduradnik začasno odstrani od službe 
(suspendira) in tako čaka na razsodilo. 

Začasno odstranitev od službe sme odrediti pri
stojni okrajni upravnik finančne kontrole in vsak 
višji starejšina finančne kontrole. 

Poduradnik, začasno odstranjen od službe, do
biva za ta čas polovico plače. Toda v izrednih pri
merih in po utemeljeni prošnji poduradnikovi sme 
generalna direkcija posrednjih davkov dovoliti, da 
se mu izdaja večji del plače, toda največ do dveh 
tretjin. 

Stanarina in doklada za obleko se izdaja tudi 
nadalje v celoti. 

Poduradnik, suspendiran od službe, ne sme ni
kamor odhajati brez dovolila. 

Začasna odstranitev od službe prestane, ko ee 
poduradniku priobči razsodilo, in če je obsojen na 
odpust iz službe, ko postane razsodilo izvršno. 

Oblastni inspektor finančne kontrole sme odrediti, 
da prestane začasna odstranitev od službe še pred 
tem časom, ako zanjo ni razloga. 

Poduradnik, ki je z razsodilom proglašen za ne
dolžnega, dobi popolno plačo za ves čas, v katerem 
je ni užival; čas pa, v katerem je bil začasno od
stranjen od službe, se mu šteje v službena leta. 

Minister za finance sme izjemoma dovoliti, da 
se tudi poduradniku, ki je obsojen na milejšo kazen 
nego na odpust iz službe, v celoti ali deloma vrne 
pridržana plača. 

Člen 81. 
Službeni pregreški se kaznujejo tako-le: 
1.) Težki: z odpustom iz službe. 
2.) Večji: 

a) z odvzemom plače za čas od petih dni do dveh 
mesecev; 

b) z ustavitvijo avtomatičnega pomikanja v višjo 
plačilno stopnjo od enega do treh let; 

c) z izgubo selitvenih stroškov ob premestitvi, toda 
samo v primerih, omenjenih v členu 77., točki 11. 
Če je storilec ponavljač, se sme obsoditi tudi na 

odpust iz službe; za pregreške, naštete v členu 77., 
točkah 4., 5. in 6., se sme ob obtežujočih okolnostih 
že v prvem primeru izreči kazen po točki l.tega 
člena. 

3.) Navadni: 
a) s pismenim ukorom; 
b) z izgubo enega dne oprostitve od službe, razee 

časa, potrebnega za službo božjo ob nedeljah in 
praznikih ; 

c) z odvzemom plače do 5 dni, toda v najmanjšem 
zneska 2 dinarjev. 
Če je storilec ponavljač, ' se izreče kazen po 

točki 2.a) ali b); za nadaljnje primere pa se srae 
izreči tudi cđpiist iz siužbe. 

Če poduradnik zakrivi dva ali več službenih pre-
greškov, se izreče kazen za večji pregrešek, a lažu 
pregreški se pri odmeri kazni jemljejo za cbteže-
valuo okolnost 

Člen 82. 
Kaznovanje se mora izvrševati vestno, pravično 

in strogo po predpisih, od katerih se nikakor ne 
sme odstopiti. 

Člen 83. 
Kazni za navadne službene pregreške, naštete v 

členu 81., točki 3.a), b) in c), izreka okrajni uprav
nik finančne kontrole. V vseh drugih primerih pri
pada pravica kaznovanja oblastnemu inspektoratu 
finančne kontrole. Toda kazen odpusta -iz službe se 
sme izreči samo na podstavi sklepa posebne komi
sije. 

Komisijo sestavljajo oblastni inspektor ali njegov 
namestnik, en uradnik in en preglednik finančne 
kontrole II. ali I. razreda. 

Preglednik finančne kontrole je obenem zapisni
kar komisije. 

člane komisije postavlja občasno oblastni in
spektorat finančne kontrole. 

Odloča se z večino glasov. 

Člen 84. 
Zoper razsodilo se sme prijaviti pritožba v 15 

dneh, v katere se ne šteje dan, ko je bilo razsodilo 
priobčeno. 

Poduradnik sme, preden vloži pritožbo, pregle
dati spise in poročila, razen prijave in referatov. 

Zoper razsodilo okrajnega upravnika finančne 
kontrole je dopustna pritožba pri oblastnem-inspek
toratu finančne kontrole, zoper razsodilo tega pa 
pri generalni direkciji posrednjih davkov. 
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Pritožbe se vlagajo pismeno, in sicer pri onem 
etarejšini, ki je priobčil razsodilo. 

Teh pritožb ni treba kolkovati. 

Člen 85. 
Oblastva, ki sodelujejo pri razpravi o vloženih 

pritožbah, morajo skrbeti za to, da se predmeti teh 
pritožb rešujejo kot nujni. 

če je poduradnik, ki se pritožuje, začasno odstra
njen od službe, se pošlje pritožba prvemu starejšim 
najkesneje v 24 urah od ure, ko se je pritožba 
vložila. 

Ta starejšina mora odločiti o pritožbi najkesneje 
v osmih dneh ali pa jo poslati pristojnemu oblastvu, 
ako sam ni pristojen za odločbo. 

Člen 86. 
Če oblastvo, ki je pristojno za odločbo (člen 84.), 

spozna, da je pritožba utemeljena, razveljavi raz
sodilo in odredi nadalje, česar je treba. 

Če pritožba ni utemeljena, potrdi razsodilo glede 
pregreška in prisojene kazni, ki jo sme po svojem 
preudarku tudi omiliti. 

Zoper to razsodilo v drugi stopnji ni pritožbe. 

člen 87. 
Razsodila se izvršujejo, čim postanejo izvršna. 
Disciplinarne kazni se vpisujejo v uslužbenski 

list. 
Člen 88. 

Člen 93. 

Minister za nuance sme, kadar se mu vidi iz 
posebnih razlogov potrebno, in po predlogu gene
ralne direkcije poslednjih davkov izjemoma dovoliti 
miloščino poduradniku finančne kontrole, ki je že 
pridobil pravico do pokojnine ob času, ko je bil z 
disciplinarnim razsodilom odpuščen iz službe, pa 
nima imovine ali drugih dohodkov. 

Miloščina se sme dovoljevati do smrti ali pa 
za določen čas; ne sme pa biti večja od polovice 
pokojnine, koliker bi znašala, ako bi bil poduradnik 
«pokojen. 

Istotako sme min ister za finance, kadar se mu 
vidi iz posebnih razlogov potrebno, in po pred
logu generalne direkcije posrednjih davkov izje
moma dovoliti miloščino tudi nedolžni ženi in deci 
odpuščenčevi, če bi ti imeli pravico do pokojnine, 
ko bi jim bil mož, oziroma oče, umrl, preden je po
stalo razsodilo izvršno. 

Ta miloščina se sme dovoliti do zneska pokoj
nine, ki bi jim pripadala; šteje pa se od časa, ko 
je minister za finance odločil o njej. 

Člen 89. 
Disciplinarne kazni se izbrisujejo: 

a) zbog neprestano dobrega vedenja; 
b) zbog zaslužnih dejanj. 

Namrn izbrisu je, da se službeni pregrešek, za 
katerega je kazen izbrisana, sploh ne vpošteva več 
pri odmeri poznejših kazni. 

Za izbris kazni zbog zaslužnih dejanj je pri
stojna generalna direkcija posrednjih davkov, v vseh 
drugih primerili pa ono oblastvo, ki je izreklo prvo 
razsodilo. 

Kazni se izbrisujejo tako, da se kazen prečrta v 
dotični rubriki uslužbenskega lista in da se označi, 
zakaj se je izbrisala. 

Člen 90. 
Vsled neprestano dobrega vedenja se izbrisujejo 

kazni, ki so bile izrečene zaradi navadnih službenih 
pregreškov, čez šest mesecev, kazni večjih službenih 
pregreškov čez eno leto, omiljene kazni zaradi težkih 
službenih pregreškov čez dve leti. Roki teko od dne, 
ko je postalo razsodilo izvršno. 

Prva kazen se izbriše uradoma, nadaljnje kazni 
pa po prošnji. 

člen 91. 
Praviloma se sme zbog zaslužnega dejanja in 

po prošnji poduradnikovi izbrisati samo ena kazen. 
Če pa je poduradnik izvršil posebno dejanje z 

nenavadno vztrajnostjo ali srčnostjo, se izbriše več 
ali vse kazni. 

če se ne izbrišejo vse kazni, je izbrisati vselej 
starejše kazni. 

člen 92. 
Obnova sojenja se sme zahtevati na korist obso

jenega ali na škodo oproščenega poduradnika. 
Če se obsojeni poduradnik proglasi za nedolž

nega, se mu iz državne blagajne povrne vse, kar je 
vsled neopravičenega razsodila izgubil na stalnih 
pripadninah. 

Natančnejša določila o obnovi sojenja se pred-
piiejo s pravilnikom. 

Glede disciplinarnega postopanja z uradniki 
finančne kontrole veljajo isti predpisi kakor za 
ostale državne uradnike. 

člen 94. 

Za zločine in prestopke se sodi organ finančne 
kontrole kakor drugi državljani, samo da politično 
oblastvo ali sodišče, če organa zapre, o tem obvesti 
prvega starejšino obdolženčevega. 

Poziv političnega oblastva ali sodišča se izroča 
po prvem pristojnem oblastvu obdolženčevem. 

Če se istočasno in o istem dejanju vodi preiskava 
tudi o disciplinarnam pregrešku dotičnega organa, 
se o tem pregrešku ne izreče disciplinarno razsodilo, 
dokler pristojno sodišče ne izreče sodbe. 

Člen 95. 
Organ finančne kontrole, ki je obsojen zaradi 

zločina ali zaradi prestopka, storjenega iz koristo-
ljubja, ali zaradi prestopka, ki se po kazenskem za
konu smatra za onečaščujočega, se odpusti iz službe 
brez disciplinarnega razsodila. 

Pri drugih sodbah sodišča se ocenja občasno in 
po določilih tukaj omenjenih disciplinarnih pred
pisov, ali naj se odpusti iz službe ali ne. 

Sodne sodbe se vpisujejo v uslužbenski list. 

V. Prehodna določila. 
Člen 96. 

Vse, kar se tiče poslovanja finančne kontrole in 
kar je potrebno za pravilno izvrševanje te uredbe, 
predpiše minister za finance na podstavi te uredbe 
in drugih pozitivnih zakonov s posebnim pravil
nikom. 

Člen 97. 
Trošarinski kontrolorji in stražarji, vsi ukazni 

monopolni nadzorniki in podnadzorniki in mono
polni kontrolorji izvun proizvajanja tobaka v Srbiji 
in Črni gori in organi finančne straže v novih po
krajinah, ki jih ta uredba zatne v službi, preidejo 
v sestav finančne kontrole s svojimi pridobljenimi 
pravicami. 

Člen 98. 
Državni uslužbenci, našteti v členu 97., se spre-

ìnejo v finančno kontrolo tako-le: 

I. Z a u r a d n i k e : 
1.) Trošarinski kontrolorji. 
2.) Ukazni monopolni nadzorniki in podnadzor

niki izvun proizvajanja tobaka, čim o tem uprava 
državnih monopolov poda potrebni predlog. Urad
niki pod 1.) in 2.) se postavljajo na mesta, ki ustre
zajo njih zvanju in plači. 

3.) Uradniki finančne straže v novih pokrajinah, 
in sicer: 

višji ali glavni nadzornik VI. činovnega razreda 
za inšpektorja I.razreda; 

višji ali glavni nadzornik VII. činovnega raz
reda za inšpektorja II. razreda; -

nadzornik, nadpoverenik I. razreda, višji komisar 
I. razreda za podinspektorja; 

nadpoverenik, nadpoverenik II. razreda in višji 
komisar II.razreda za komisarja I.razreda; 

uradniki XI. činovnega razreda, nadalje povere-
nik in komisar I. razreda za komisarje II. razreda. 

II . Z a p o d u r a d n i k e : 
1.) Trošarinski stražarji in 
2.) monopolni kontrolorji, am o tem uprava 

državnih monopolov poda potreben predlog, in sicer : 
a) ki služijo manj nego 4 leta, za začasne priprav

nike; 
b) ki služijo nad 4 leta in do 10 let, za stalne pri

pravnike; 
c) z več nego 10 let službe za stalne podpregled-

nike. 
Tudi čas, ki so ga prebili v monopolni in tro

šarinski službi, preden vstopijo v službo finančne 
kontrole, se šteje za pokojnino. 

3.) Moštvo finančne straže v novih pokrajinah, 
in sicer: 

nadpriglednik in višji respicient za preglednika 
I. razreda ; 

priglednik in respicient za preglednika II. raz
reda; 

nadstražar in višji paznik za podpreglednika ; 
stražar in paznik za pripravnika. 
Začasno moštvo finančne straže se sprejme samo 

za začasno v ustreznem novem činu, oni pa, ki imajo 
častni (naslov) čin, obdrže svoj častni ustrezni čin. 

Člen 99. 
Za užitninske uslužbence v Sloveniji vstop v 

službo finančne kontrole ni obvezen. 
Oni, ki to zahtevajo, se sprejmejo istotako kakor 

trošarinski stražarji in monopolni kontrolorji. Tudi 
za te velja predpis točke II., člena 98. 

Člen 100. 

Od dne, ko dobi ta uredba obvezno moč, preha
jajo na organe finančne kontrole vse dolžnosti troža-
rinskih kontrolorjev in stražarjev in organov finanč
ne straže glede izvrševanja kontrolne službe, ki iz
virajo iz zakonov in predpisov o posrednjih davkih 
za kraljevino Srbijo, oziroma iz zakonov in zakoni
tih naredb o državnih monopolih, trošarini, kolko-
vini in pristojbini itd. (dohodarstvenih zakonov in 
predpisov sploh) v ostalih pokrajinah. 

Istotako prehajajo na organe finančne kontroie 
vse one dolžnosti monopolnih nadzornikov, podnati-
zomikov in kontrolorjev, ki so jim po zakonih in pred
pisih o državnih monopolih v kraljevini Srbiji do
ločene glede izvrševanja kontrolne službe, pa se ne 
nanašajo na neposrednje kontroliranje proizvajanja 
tobaka. 

Člen 101. 
Odsek finančne straže generalne direkcije po

srednjih davkov se pretvarja v odsek finančne kon
trole; nanj prehajajo vse dolžnosti prejšnjega od
seka, ki izvirajo iz uredbe o organizaciji ministrstva 
za finance z dne 25. februarja 1919. 

Člen 102. 

V času, dokler se plače in doklade posebe ne 
ustanove s posebno uredbo ali z zakonom, dobivajo 
organi finančne kontrole v novih pokrajinah stalne 
pripadnine (plače, stanarine in doklade) po zako
nih, zakonitih naredbah ali predpisih, ki so v tem 
oziru do sedaj veljali za finančno stražo. 

Istotako naj se postopa, dokler se ne sprejme za
kon o ureditvi pokojnin civilnih državnih uslužben
cev za vso kraljevino, tudi glede pokojnine stalnih 
organov finančne kontrole in članov njih rodbin. 

Vendar pa se minister za finance pooblašča, da 
sme do tega časa začasno in postopno izenačiti stal
ne pripadnine organov finančne kontrole za vso kra
ljevino. Ako pa se organ finančne kontrole do tega 
časa premesti v pokrajine, kjer so stalne pripadnine 
različne od onih, ki jih je imel do tega časa, dobiva 
ta organ pripadnine po zakonih in predpisih one 
pokrajine, ki so zanj ugodnejši. 

Člen 103. 
Dokler obmejna četa ne prevzame izvrševanja 

dolžnosti, katere ji nalaga člen 182. finančnega za
kona za leto 1920./1921., čuva mejo v novih pokra
jinah finančna kontrola, in sicer po predpisih, ki so 
v tem oziru do sedaj veljali za finančno stražo v teh 
pokrajinah. 

Poduradnikom finančne kontrole pripada, dokler 
še izvršujejo zasedno in obhodno službo na meji 
proti inozemstvu, pa se pred drugo uro naslednjega 
dne ne morejo vrniti v kasarno, nočnina po členu 50. 
te uredbe, in sicer ne glede na razdaljo od kraja 
službovanja in ne glede na to, ali prenočujejo ali ne. 

Člen 104. 
Čim in v kolikor dobi ta uredba obvezno moč; 

prestanejo veljati: 
a) določila vseh zakonov o državnih monopolih kra

ljevine Srbije z ostalimi predpisi, v kolikor se 
nanašajo na dolžnosti monopolnih nadzornikov, 
podnadzornikov in kontrolorjev, razen poslov pri 
neposrednjem kontroliranju proizvajanja tobaka; 

b) določila zakona o državni trošarini kraljevine 
Srbije, v kolikor se nanašajo na trošarinske kon
trolorje in stražarje in na dolžnost teh organov 
glede izvrševanja kontrolne službe; 

c) vse uredbe in vsa navodila za finančno stražo v 
pokrajinah razen v Srbiji in Črni gori, v kolikor 
se ne nanašajo na čuvanje meje proti inozemstvu 
ali na plačo, stanarino, doklade in pravice do 
pokojnine organov finančne straže; 

č) vsa določila v zakonih, uredbah in predpisih, ki 
se nanašajo na preiskovanje stanovanj, oseb, vla
kov, vodnih vozil itd. ali na uporabo orožja po 
organih, ki izvršujejo monopolno ali trošarinsko 
službo ; 

d) določilo člena 32. c) finančnega zakona za leto 
1920./1921., v kolikor se nanaša na glavnega 
trošarinskega kontrolorja v Beogradu, in dolo
čila istega člena in člena 32. č), v kolikor se na
našajo na trošarinske kontrolorje. 
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člen 105. 
Vsi krediti, določeni s proračunom državnih raz-

hodkov za osebne in materialne izdatke za finančno 
stražo po vseh pokrajinah in krediti za rrošarinske 
kontrolorje in stražarje v Srbiji kakor tudi ustrezne 
vsote kredita za prevedene monopolne nadzornike, 
podnadzornike in kontrolorje se dajo v popolnem zne
sku in ne glede na to, da niso doslej potrošeni, na 
razpolago za finančno kontrolo po tej uredbi ; poraz-
deljuje jih generalna direkcija posrednjih davkov. 

Člen 106. 

Začasni pripravniki finančne kontrole se smejo 
v prvem letu odpustiti iz službe tudi brez discipli
narnega razsodila, ako se vsled organizacije poka
žejo za nepotrebne ali za službo neuporabne. Isto-
tako se smejo tekom prvega leta upokojiti vsi organi 
finančne kontrole, ki so pridobili pravico do pokoj
nine in niso več sposobni za službo. 

člen 107. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, in sicer: v novih pokrajinah 
trideseti dan od dne razglasitve v „Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca", v Srbiji 
in Ćmi gori trideseti dan, ko minister za finance 
naznani po „Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", da je nastala možnost za 
njeno uporabo. 

Člen 108. 
Našemu ministru za finance naročamo, naj raz

glasi to uredbo, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njeno izvrševanje, oblastvom, naj postopajo po 
njej, vsem in vsakomur pa, naj se ji pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 6. decembra 1920. 

Aleksander s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Mil. R.Vesnić s. r. 

Minister za promet: 
dr. Korošec s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. N. Triîkovié s. r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinkovič s. r. 

Minister za finance: 
K. Stojatiović s. r. 

Minister za zunanje zadeve: 
Mil. R. Vesnić s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
, Sv. Pribićević s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr.M.Ninčić s.r. 

Minister za agrarno reformo: 
dr.H.Krizman s.r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general B.Jovanović s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
I. Kovačević s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
Živ.Rafajlović s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. Đrinković s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr.V.Kukovec s.r. 

Minister za prehrano in obnovo dežel: 
R. Jojić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

dr.L.Marković s.r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 9361/20. 

Razglas. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 

sklep občnega zbora Ljubljanske kreditne banke z 
dne 8. junija 1920., ki se nanaša na izpreinembo 
§§ 4. in 22. njenih pravil glede možnosti, da se 
zviša delniška glavnica od 50 na 100 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. decembra 1920. 
Dr. Marn s. r. 

VII. Občinam se daje na izvoljo, ali konjača od-
škodujejo po pričujoči tarifi ali pa se z njim dogo
vore za letno plačo. 

V L j u b l j a n i , dne 8. januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja: dr.Vrtačnik s.r. 
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Št. 9756/20. 167 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 
sklep izrednega občnega zbora delniške družbe „Do
lenjskih železnic" z dne 30. decembra 1919., ki se 
tiče izpremembe §§ 3., 7. in 18. družbenih pravil. 
S tem je odobren prenos sedeža imenovane družbe z 
Dunaja v Ljubljano. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. decembra 1920. 
Dr. Marn s. r. 

ftzglasi deželne vlade za Slovenija 
Izpremembe v osebja. 

Minister za prosveto je drja. Avgusta Ž i g o n a, 
sedanjega vodjo licejske knjižnice v Ljubljani, ime
noval za ravnatelja iste knjižnice v VII. činovnem 
razredu. - с»,_к«—a 

Dr. Skaoerne s. r. 

Franc B a b i c , okrajni tajnik pri civilnem komi-
sariatu za Prekmurje, je na lastno prošnjo preme
ščen k okrajnemu glavarstvu v Mariboru. 

Kremenšek s. r. 
St. 31. 

Začasna tarifa o konfaških pristojbinah. 
Namesto pristojbin, ki so bile predpisane v tu

kajšnjem razglasu z dne 1. januarja 1920., št. 18 
(Ur. 1. št. 7), velja odslej do preklica za vse ozemlje 
v področju deželne vlade za Slovenijo nastopna za
časna tarifa o konjaških pristojbinah : 

Plačati je treba: 
I. a) za to, da se velika žival (konj, govedo) 

dene iz kože, 30 K, 
b) da se zagrebe, . . . . . . J . . 30 K, 
c) da se raztelesi, če raztelesitev zahteva 

stranka ali če se izvrši uradno, . . . 30 K. 
II. Za opravila, našteta pod točko L, je )-Aaà\i 

ako se izvrše pri malih živalih (žrebetih, goveji ži
vini pod enim letom, ovcah, kozah, prašičih, psih), 
p o l o v i c o pristojbin, navedenih pod točko I. 

III. Razen lega je plačati konjaču za prevoz mr
hovine kot odškodnino (za tja in nazaj): 
a) za pot do 5 km . . 20 K, 
b) za pot od 6 km do 10 km 36 K, 
c) za pot od 11 kni do 15 km 48 K, 
č) za pot od I6km do 20km 60 K, 
d) za pot od 21 km do 30 km 72 K, 
e) za pot nad 30 km . . • 80 K, 

IV. Če pa se zakoplje.mrhovina na občinskem 
mrhovišču, če je torej ni treba prevažati na mrho-
višče v konjaščnici, ali če je tak prevoz nedopusten 
iz veterinarsko-policijskih ozirov, gre konjaču le 
polovica teh pristojbin za pot. 

V. Koliko teh pristojbin mora stranka celotno ali 
deloma nadomestiti s tem, da mrhovino prepusti 
konjaču, je prepuščeno medsebojnemu sporazumu 
med konjačem in stranko. 

VI. Če konjač po uradnem naročilu zaradi zati
ranja pasje stekline lovi proste, nezavarovane pse, 
veljajo te-le pristojbine: 
a) za pokončatev vsakega psa, ki ga konjač ujame, 

ali ki mu ga odda kdo iz drugih vzrokov zato, 
da ga pokonča, 10 K; 

b) dnevnina za konjača 30 K, za konjaškega po
močnika 20 K; 

c) kot odškodnina za pot polovica onih pristojbin, 
ki so določene pod točko HI. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 554. 

T edeaski iizkai o aslecljfrtti bolesnih n* 
czemijti deželne vlade s« Slovenije. 

(Od dne 25. do dne 31. decembra 1920.) 

ï m j 

Brežic6 

Celje 

Maribor mesto 
Slovenjgradec 

h '• 

K d z e (Var io la , ) . 

Srüüilje 
Zalmiiovje 
Trbovlje 
Laško 
Sv. Krištof 
Marija Gradec . . . 
Drainljö 
Šr.. Rupert 
Ponikva 
Št. Lovrenu . . . . 
Celjo okolica. - . . 
Jiirkloêter 
Moüirje 
et. Lenart nad Laškim 
Griže 
Dol 
Velika Pirešica. . . 
Maribor 
Št. Janž . . . . . . 
Sio»enjgradec . . . 
Skale 
Mržica 
Velenje 
Šoštanj 

= - = • i ! 
U S 

Z2 I * C 

-J 

T r e b n š n i t i fus (Typhus abdominal is ) . 
Brežice 

Črnomelj 
Celje 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Litija 
Maribor okolica 
Maribor meato 

llidovljica 

Veruža 
Metlika 
Trbovlje 
fit. Juri ob Taboru 
Kamnik 
S ica 
Vrhnika. • . v -
Ljubljana . . . . 
PolS:;ib 
Frani 
Maribor 
Bled 

1 
1 

15 
ö 
2 
3 
i 
7 
2 
1 
1 
1 

џ 

1 
џ 

, 

i 

. 
б 
2 
1 
1 
9 

1 
2 
1 
. 
1 

t 

t 

, 
t 

ш 

r 
. 

Sloveojgradcc 
Mošnje . . . 
Sloveujgradec 

G r i ž a ( D y s e n t e r i i 
Kranj 

Ljubljana mesto 
Litija 

Maribor okolica 
Maribor mesto 
Ptuj okolica 

Slovenjgradec 

Mavčiče . . 
Ljubljana . 
Gradišće. . 
Sv Lovrenc 
Maribor . . 
Čnnožiće . 
1'revalje. . 
ŠoHaaj . . 

Celje mesto 
Kamnik 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 
Sloveujgradec 

S k r l a t i c a ( S c a r l a t i n a ) 
6 Celje 

Podgorje . . . 
Ljubljana . . . 
Maribor | 2 
Prevalje 11 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Brežice 

Celje 

Kranj 

Lastnic . . . 
Ôkofia vas. . 
Št. Rupert . . 
Celje okolica. 
T.iusrje . . . 
Mozirje . . . 
Skofja Loka . 
Stara Loka . 
Ljubljana . . 
Boračuvo . . 
Maribor . . . 
Vesice . . . 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Radovljica 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 14. januarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 
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Razglasi üruyin orato* io obiastev, 
Št. 814 ex 1921. Razglas^ 

Nastopne tobačne trafike Бе 8 tem razpisujejo po javnem natečaju: 

171 

j I Kosmati dot.iček v zadnjem 
„ . , . .. X i ... i Pristojno vodstvo letu pri 
hcaj, ..Uca, laSua Stoika j n . . : . , e d ' o t r i i l 

, •. ... : piiglcdDeaa okraja 
sedanje trafcke . fi|mainJ m ^ t 

tobaku kolkih 

K i v K 

poštnih 
r.namkab 

Cerina št. 32 , 
Čatež et. 10 
Čatež št. 42 ! 

(davčni okraj Koet».nje»ica) 

2*' 

976 95 

Markovcc St. 8 
Marko^ec št. 4 

(davčni okraj Lož) 

Mokronog 

Cerknica 

1.031 
1030 

3039 

208« 
1032 

809У 

Zgornje Ri Me St. 1 
(davači okraj Brdo) 

Ljubljana I j 1539 

07! i I 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljatvu 

v Ljubljani 

•lo dn* do ure 

Jamščine 
je položit 

I 

20 

Ljubljana, 
Poljanska cesta St. 62 Ljubljana II 9635 

8932 Sodražic;'. St &0 Kočevie 
(davčni okraj Ribnica) J 

* Te trafike se »družijo v eno samo novo trafiko 

43 

16/2.1921. 

17./2.1921. 

10 300 

18 /2. 1921. 

19./2.1921. 

21./2. 1921. 

10 

10 

10 

10 

300 

200 

1300 

1300 

** Te trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 

pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani ali pa pri gori navedenih pristojnih vodstvih 
prigledmh okrajev finančne straže. . 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle pouudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit ua uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski za vsako posamezno trafiko pristojne občine. Interesenti se na to še posebno opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 13. januarja 1921. 

na eni strani in med postajami avstrijskih državnik 
železnic (avstrijske južne železnice) na progah: 
Graz-Köflach, Leoben-Vordernberg in Wien-Potte»-
dorf-Wiener Neustadt na drugi strani. 

Tarifa obseza reglementarična in tarifna dolo
čila, direktne vozarinske stavke v lirah in kilometr
sko kazalo. 

Občutncjše tečajne menjave se bodo glede voza-
rinskih stavkov te tarife izravnavale z objavo per-
centualnih pribitkov ali odbitkov. 

Izvodi te tarife se dobivajo pri udeleženih upra
vah samih kakor tudi s posredovanjem udeleženih 
postaj — nadalje jih prodaja v Avstriji „Zentral
verkaufsstelle für Tarife" na Dunaju, I., Biber
straße št. 16 — po 10 dinarjev ali 10 lir ali 150 
avstrijskih kron. 

V L j u b 1 j a n i, dne 15. januarja 1921. 
Družba južne železnice v imenu udruženih uprav. 

Objava. m 

Podporno društvo za ubožne dijake državne 
realne gimnazije z nemškim učnim jezikom v Ljub
ljani bo imelo svoj redni občni zbor dne 3. febru
a r j a 1921. ob petnajstih v posvetovalnici državne 
realne gimnazije z nemškim učnim jezikom z obi
čajnim dnevnim redom. Po § 19. društvenih pravil 
je za sklepčnost občnega zbora potrebna navzočnost 
vsaj 10 društvenikov. Če bi bil občni zbor nesklep
čen, "bo pol ure pozneje istotam drugi občni zbor ne 
glede na šievilo navzočnih društvenikov. 

V L j u b l j a n i , dne 18.januarja 1921. 
Dr. Korun s. r., t. č. predsednik. 

A 324/20. 
Dražbeni oklic. 

152 

V zapuščinski zadevi po posestnici Ani Raz-
b o r n i ko v i, umrli dne 23. novembra 1920. v Ar-
načah št. 36, bo na predlog Valentina Dolinska, va-
riha mladoletnih zapustničinih vnukov'Neže, tgiciije 
in Ane Jelenove, in Ignacija Sovana, očeta in zako
nitega zastopnika mladoletnih zapustničinih vnukov 
Vincenca Sovana in Tekle in Marije Sovanove, ob 
dražbenih pogojih, ki so na vpogled pri sodišču 
v Šoštanju in pri občinskem uradu v Sv. Ilju, dne 

9. f e b r u a r j a 1921. 
ob desetih v Aruačah št. 36 sodna prostovoljna jav
na dražba nastopnih posestev in zemljišč, spadajočih 
v zapuščino: 

1.) vi. št. 126 davčne občine lazenske: stavbna 
parcela ši 17/1 (stanovanska hiša št. 36 in gospo
darsko poslopje), št. 17/2 (žitnica), 16 (kozek) 
in 15 (sušilnica), potem njive v izmeri 1 ha 57 a 
54 m2, travniki v izmeri 1 ha 51 a 10 m-, pašniki v 
izmeri 19 a 52 m2, vrtovi v izmeri 17 a, 70 m=, vino
gradi v izmeri 7 a 51 m2, gozdi v izmeri 2 ha 98 a 
95 m2; 

2.) zemljišče vi. št. 167 davčne občine lozniske, ki 
je četrt ure hoda od posestva pod 1.) ter sestoji le iz 
zemljiških parcel: njiv v izmeri 62a 12m2, travni
kov v izmeri 27 a 99 ma, pašnikov v izmeri 10 a 
47 m- in gozdov v izmeri 1 ha 34 a 16 m2. 

Pri posestvu v Lazah so še: stiskalnica za grozd
je, brenta, plug, dve brani, dva koša za žito, vejev-
nik, slamoreznik, stol, velik in majhen voz, sanke in 
drugo gospodarsko orodje, potem potrebna hišna in 
kuhinjska oprava itd. 

Posestvo v Lazah je uro hoda od Velenja, četrt 
ure hoda od okrajne ceste velenjsko-celjske ob ob
činski cesti; zemljišče v Ložnici je četrt ure hoda 
od posestva v Lazah. 

Cenilna vrednost obeh posestev z navedenimi pri-
teklinami in premičninami vred —kar se prodaja vse 
skupno in obenem — je znašala 57.295 K 50 v, iz
klicna cena znaša tudi 57.295 K 50 v. 

Prodajalci si pridržujejo osemdnevni rok za iz
javo, ali odklonijo domik zdražitelju. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek L, 
dne 4. januarja 1921. 

P 73/15—23. 
Oklic 
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Preklic Mihe Kuzma v Butoraju št. 19, izrečen 
s sklepom okrožnega sodišča v Novem mestu z dne 
6. avgusta 1915., Ne I 158/15—1, zaradi slaboum
nosti, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek I., 
dne 13. decembra 1920. 

Št. 17.831/20. 144 3-3 
Razglas. 

Zadruga „Električna centrala Zagradec" je po 
gospodu Mihaelu Omahnu v Višnji gori naznanila 
semkaj, da namerja zgraditi električno centralo na 
Krki pri Zagradcu. Sedanji jez bi se popravil in 
nekoliko zvišal, neppsredno pod jezom pa bi se zgra
dilo poslopje s turbino za električno centralo. Elek
trični tok bi se rabil kot gonilna sila za razsvetljavo 
in v industrijske svrheJ 

V zmislu § 60. vodopravnega zakona z dne 
15. junija 1872., drž. zak. št. 16, in v zmislu obrt
nega in stavbnega reda se bo vršila o predmetu ko
misijska obravnava dne 

14. f e b r u a r j a 1921. 
(ponedeljek) z začetkom ob trinajstih pri omenje
nem jezu. Komisijsko uradovanje se bo po potrebi 
nadaljevalo naslednje dni. 

Načrti so do dne obravnave med uradnimi urami 
(t. j . od devetih do dvanajstih) vsakomur na vpogled 
razgrnjeni pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

K obravnavi se vabijo vsi udeleženci. Morebitne 
ugovore bi morali vložiti ali že pred obravnavo pri 
podpisanem okrajnem glavarstvu ali pa pri obrav
navi sami, sicer bi se smatralo, da dovolijo v pred
metno napravo in v odstop ali obremenitev zemljišč, 
potrebnih podjetju; na poznejše ugovore se razsod
ba ne bo ozirala. 

Okrajno glavarstvo v" Novem mestu, 
dne 10. januarja 1921. 

Sima-Gall s. r. 

Št. 19/21 bi. 1 6 9 

Dražba. 
V jahalnici državne žrebčame na Selu pri Ljub

ljani bo dne 2 7. j a n u a r j a 1921. dražba enega 
mrzlokrvnega in £ tirih toplokrvnih žrebcev. 

Vodstvo državne žrebčarne na Selu pri Ljubljani, 
dne 18. januarja 1921. 

ikzae u&jave. 
Št.331/Il l . W-i 

Bazgi*»-
Avstrijsko • jadranski tovorni promet 

U v e d b a p r o v i z o r n e ž e l e z n i š k e t o v o r n e 
t a r i f e . 

/ veljavnostjo izza dne 1. februarja 1921. se 
uveljavlja provizorna železniška tovorna tarifa za 
prevoz brzovoznega in tovornega blaga med Trstom 

126 Vabilo ua I. redni občni zbor 
„Obl&čilnice za Slovenijo", 

registro vane zadruge z omejeno zavezo, 
ki bo dne 3 1. j a n u a r j a 1921. ob šestnajstih v 
uradnih prostorih zavoda v Ljubljani, Šolski dre

vored št. 2, 1. nadstropje. 
D n e v n i red: 

1.) Poročilo načelništva. 
2.) Odobritev računskega zaključka za leto 1920. 
3.) Volitev načelništva. 
•L) Volitev naclzorništva. 
5.) Slučajnosti. 

Filip Uratnik s. r., 
odbornik. 

janko jovan s, r., 
predsednik. 

Vabilo na ustanovni obäni sboir. 
Podpisani koncesionarji sklicujejo na podstavi 

koncesije gospoda ministra za trgovino in industrijo 
z dne 7. novembra 1920., VI. št. 3198, in na pod- < 
stavi § 38. pravil, odobrenih po minisirstvu za trgo
vino in industrijo, oddelku v Ljubljani, dne 30. de
cembra 1920., št. 1037/20, ustanovni občni zbor, 
ki ga bo imela 

„I?«â t i O4»- i £&", 
usnjarski« industrija d. d. s sedežem v Ljubljani, 

na Вгеци pri Ptuju, 
dne 14. f e b r u a r j a 1921. ob desetih na Bregu \ 
pri Ptuju v pisarniških prostorih „Prve jugoslovan
ske tovarne za usnje in čevlje, dr. z o. z., na Bregu 
pri Ptuju». D n e v n j r e d . 

a) Volitev predsednika zboru. 
b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in konč-

noveljavna ugotovitev družbene pogodbe v zmislu 
oblastvenega odobrila. 

c) Sklepanje o nakupu in prevzetju „Prve jugoslo
vanske tovarne za usnje in čevlje, dr. z o. z., na 
Bregu pri Ptuju" v celoti, z vsemi aktivi in pa
sivi proti dodelitvi delnic v višini čiste aktivne 
imovine. 

č) Volitev članov upravnega sveta. 
d) Volitev članov nadzorništva. 166 
e) Sklepanje o povišbi delniške glavnice. 

V L j u b l j a n i , dne 17.januarja 1921. 
Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani 

Mariborska eskomptna banka v Maribora. 
Dr. Ivan Fermevc, odvetnik v Ptuju. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



8. 

Poštnina pavèallrana. 

V Ljubljani, dne 26. januarja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
V»el^7^t^i7ovT7b otvori -taverne » к и ^ п е Г ^ ^S^JS^ST^Si KT./". 
Slovencev in med Narodno banko kraljevino Srbov, Hrvatov in .Slovencev --Odločba^o « T O « " * Ћ Ш 'Ј^™"^™^,™ | Ж е т ј о v spoiaJmu poverjeništvom ,а javna dela, 
katero se uveljavlja za nekatere občine naredba o prav.c. obèm do posega_ po ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . * ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pojasnilo, kako se 
e katerima ве dovoljuje zvišana mostrina na savsk,h mostov.), pri Z a g o n > X , J l u ' ? J H' sTovoûfk* ^ 
pobiraj carina na «isto težo. Pojasnilo, kako je »carinoti srajce. - R ^ ' <^>™ * ' ^ ^ , dne 22. januarja 

s katerim je 
v imenu 

Njegovega Veličanstva 

P e t r a I., 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Njegova kraljevska Visokost 
prestolonaslednik Aleksander 

dne M. tega meseca otvoril sejë ustavotvorne skup
ščine.* 

Gospodje narodni poslanci/ 
7. božjo milostjo, nesmrtno hrabrostjo in nezmaj-

no. vdanostjo naroda in s pomočjo naših veliAUi"za
veznikov je dovršeno osvobojenje in ujedinjenje na
šega celokupnega naroda, katero sem. imel srečo že 
pred dvema letoma svečano proglasiti in ki je danes 
tudi mednarodno priznano. 

Po volitvah v ustavotvorno skupščino', izvršenih 
y primernem redu in svobodi, vas v našem zgodo
vinskem Beogradu ne pričakujemo v sijajnih pala
čah. Naši predniki in AU nismo nikdar mislili na 
njih grajenje, ker je bila vsa pozornost pokolenj od 
nekdaj pa do danes osredotočena samo na naše osvo
bojenje in ujedinjenje. Tudi Moj vzvišeni roditelj, 
Njegovo Veličanstvo kralj Peter I., je živel vse svoje 
življenje v želji in nadi, da bi doživel ta srečni dan. 

Ostarel in- iznemogel, upognjen pod bremeni, ki 
jih je nosil z narodom za narod, vam po Meni po
šilja, svoj kraljevski pozdrav: Dobro nam došli, 
bratje, iz vseh krajev naše prostrane in mile domo
vine, z željo, da bi srečno izvršili svoj veliki zgodo
vinski posel. Orožje je storilo svoje delo za današ
nje stanje, naj ga modrost narodnih poslancev tio-
jjOlni. in okrona! 

Gospodje poslanci! 
U ver jen sem, da boste pri izmenjavi misli o stvo-

ritvi ustave imeli pred očmi samo splošno blaginjo 
našega naroda in da ne boste izgubili iz vida v no
benem trenutku, da je naš narod stoletja trj)el muke 
pod sovražniki, ki so prihrumeli od vzhoda in za
pada razdejali njegovo edinstvo, onemogočili ustva
ritev močne države, zavirali njegov nacionalni raz
voj, trošili njega moč in pridobitve ter prelivali nje
govo kri. da se je jačila moč osvojiteljev, m samo 
globoka nada, da kdaj pride trenutek njegovega 
osvobojenja in nacionalnega ujedinjenja, ga je ohra
nila v življenju. 

Gospodje poslanci! 
'Moje zaupanje v narod je neomejeno. On je s 

svojo politično zavestjo na višini naloge, ki je pred 
*' nami, in ta naloga se mora izvršiti tako, da postane 

naša ustava z vsemi'svojimi napravami in perspekti
vami, ki jih otvori, veliki instrument našega vse
stranskega napredka. 

Naši pradedi so se fu naselili in mi snw osvobo
dili ter. prvikrat ujedinili svoje narodne pokrajine v 
eno državo. Ta država je naša prva imovina, našrt 
največja pridobitev. Ustava jo mora obdeti z vsemi 

* Priobčen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 11 A, izdanih dne 
17. januarja 1921. 

modernimi jwgoji trajnosti, stabilnosti in nadalj
njega razvoja. Preizkušajte in določajte, gospodje 
narodni poslanci, te pogoje. V tem so vaše pravice 
in vaša svoboda popolnoma zajamčene. 

Jaz obračam pozornost na enega teh j)ogojev. 
Mislim: najvažnejši, to je pravica. Pravica vsem 
delom našega naroda, pravica vsem veroizpoveda-
njem, pravica velikim in malim, močnim in slabim, 
pravica vsem, ki niso našega imena in plemena, pa 
so naši sodržavljani. 

Razvoj družbe in države posebno obrača našo 
pozornost na gospodarsko pravico. 

Splošno je prepričanje v svetu in splošna težnja, 
da bi bilo te jjravice več in več. Edino tako se člo
veška civilizacija obvaruje dosedanjih periodičnih 
pretresov. Verske borbe med ljudmi in narodi izginja
jo aH stopajo v ozadje. Tudi nacionalne borbe se 
bodo ublažile, toda poostrile se bodo gospodarske, 
ako v vse svoje misli in v vsa svoja deta v gospodar
skem in socialnem življenju in odnošajih ne zane
semo težnje po pravici. ... 

Tako bo naša državu, zasnovana na popolni rav
nopravnosti in najširšem demokralizmu, omogočila 
harmoničen razvoj vseh narodnih sil in otvorila pol 
tudi najsiromašnejšim, da s svojim delom in umom 
pridejo do največjega ugleda v družbi in najvišjega 
stališa v d?7avi. • 

Gospodje poslanci.' 
Milijoni naših padlih junakov, ki jim bodi večna 

slava in hvala, so nam ostavili talisman, da z ustavo 
zavarujemo naše narodno in državno edinstvo. V to 
ime naj bo srečno delo ustavotvorni skupščini; naj 
ga blagoslovi Bog in na i se završi na radost tako 
vsega našega naroda kakor tudi naših preizkušenih 
jjrijalcljcv 1er naj povede naš celokupni narod v ve
liko in slavno dobo v svetovni zgodovini. 

Naj živi naš narod Srbov, Hrvatov in Slovencev! 
Naj živi naša mila domovina! 
Naj živi vsi državljani naše mlade domovine! 

V B e o g r a d u , dne 14.januarja 1921. 

Aleksander s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Paštf s. r. 
Minister za pravosodje 

in priprave za ustavotvorno skupščino in 
izenačitev zakonov: 

Marko N. Trifković s . r . 
Minister za notranje zadeve, 

namestnik ministra za gradbe, , 
namestnik ministra za finance: 

M. Draskovic s.r. 
Minister za promet: 

J. P. Jovanovi6 s. r. 

Minister za prosveto: 
Svetozar Pribićević s.r. 

Minister za kmetijstvo in vode, 
namestnik ministra za verstvo: 

dr.Velizar S.Jankovifc s.r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornamico: 
general Branko Jovanović s.r. 
Minister za pošto in brzojav, 

namestnik ministra za narodno zdravje: 
dr.S.S.Miletić s.r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. Vekoslav Kukovet s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nikola Uzunović s.r. 

Minister za socialno politiko, 
namestnik ministra za prehrano in ob

novo dežel: 
dr. Milivoje Jovanović s. r. 

Is „Sinžbenih Novln kraljevine Srba, 
Hrvate i Slovenaca". 

številka 10 z dne 15. januarja 1921.: 
Objava ministrstva za promet: Izza dne 1.sep

tembra ,1920. velja definitivno izdelana tarifa za 
prevoz potnikov in prtljage s Simplon-orientnim eks
presnim vlakom. Deleži državnih železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in deleži južne želez
nice v naši kraljevini se povišujejo v gorenji tarifi 
za 50 %. Ta povišba stopi v veljpvo dne 1. februarja 
1921. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da sta premeščena : Fran Bole , davčni oficial v Bo
rovljah, za davčnega oficiala v Velike Lašče, po 
prošnji in ob svojih stroških, in Fran S a j o v e c , 
davčni praktikant v Velikih Laščah, za davčnega 
praktikanta k davčnemu uradu v Celju, po službeni 
potrebi. 

Številka 11 z dne 17. januarja 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 

komunistični časopis „Neue Blätter" {Dunaj) v naši 
državi prepovedan. Istotako so prepovedane brošure: 
„Kommunismus" (Dunaj), „Proletarier" (Dunaj), 
„Rosta" (Dunaj), „Sovjeti"' (Berlin), „Die Textil
arbeiter in Sovjetrußland" (Berlin) kot škodljive za 
naše državne interese, ker se pošiljajo v našo kralj -
vino s tendenco, da bi se v naši kraljevini ustvarili 
neredi. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je davčni praktikant Marijan O b e r s n u v Gor
njem gradu imenovan za praktikanta pri davčnem 
uradu v Kostanjevici, po službeni potrebi. 

Zapisnik o 84. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 28. aprila 1920. 

Številka 11 A z dne 17. januarja 1921.: 
Objave ministrstva za pošto in brzojav, da so v 

področju ljubljanske poštnobrzojavne direkcije ime
novani: asistent Ivan R u s in praktikant Vinko 
S l a m i e za računska oficiala X. plačilnega razre
da, 1. stopnja; asistent (poslovno osebje) Karel 
V r a n č i č za pomožnega kontrolorja (poslovno 
osebje) X.plačilnega razreda, 3.stopnja; dnevmčar 
Zmagoslav P o r e k a r in dnevničarice Anica U r -
š i č Frančiška Ć e r n i č in Marija Z o r poštnega 
čekovnega urada v Ljubljani, za vežbenika, oziroma 
vežbenice poštne hranilnice; višji oficiah II. razrecM 
Anton W a g n e r , Matevž Z u p a n in Josip M o -

.•>ш:& 
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go l ic za višja oficiala I. razreda, 1.stopnja, Vili, 
plačilnega razreda ; računski ondai Fran J u r m a n 
za računskega revidenta IX. plačilnega razrec|a 
1.stopnja; komisar Miroslav M a t j a š i č za višje
ga komisarja VIII.plačilnega razreda, 1.stopnja; 
višji oficial Evgen K r i ž a j za računskega svetnika 
VIII. plačilnega razreda, 1. stopnja. — Višji kon
trolor Ivan Ve lepi č je imenovan za višjega upra
vitelja poštnobrzojavnega urada v Ptuju. 

Številka 12 z dne 18. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 26. novembra 
1920., s katero se imenujejo za naše zastopnike v 
stalnem mednarodnem razsodišču v Haagu: Mihajlo 
Jo vano vie, predsednik kasacijskega sodišča v p.; 
dr. Ivan Ž olger, profesor univerze v Ljubljani; 
dr. Ladislav Pol ic , profesor univerze v Zagrebu. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 26. novembra 
1920., s katero se dr. Janko Šuman, inspektor I. 
razreda uprave za zaščito industrijske svojine, ime
nuje za predsednika te uprave v činu ministrskega 
načelnika I. razreda. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 
bolgarski list „Zarja"v naši državi prepovedan, ker 
prinaša tendenciozne stvari, naperjene zoper inter
ese naše države. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 
razmnoževanje in. razširjanje „Velike zidne karte 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" v izdaji umet
niškega založnega zavoda Josipa Ćaklovića v Za
grebu prepovedano. 

Zapisnik o 85. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne З.таја 1920. 

24. 
Na podstavi pooblastila,, prejetega od ministr

skega sveta z odlokom I br. 24.006 z dne 24. novem
bra 1920., in pooblastila, ki ga je uprava Narodne 
banke kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pre
jela od glavnega zbora delničarjev z dne 15. novem
bra 1920., se sklepa 

Pogodba med vlado kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in med Narodno 
banko kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev.* 
Vlado predstavlja podpiiSani minister za finance 

na podstavi odločbe ministrskega sveta I br. 24.006 
z dne 24. novembra 1920., katere veren prepis se 
prilaga tej pogodbi. 

Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
predlaga, Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev pa usvaja, da je odstavka 2. in 3. člena 
X. prehodnih odredb zakona o Narodni banki kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev izpremeniti s 
temi določili: 

1.) Poleg izrednega kredita, določenega v prvem 
odstavku tega člena, otvarja Narodna banka go
spodu ministru za finance nov izreden kredit 
1.500,000.000— dinarjev. 

2.) Na ta račun se prenaša vsa nepokrita zame
na z dodatkom 425,921.526-65 dinarjev, kolikor je 
ministrstvo za finance potrošilo za depot kronsko-
dinarskih bankovcev čez vsote, izdane zaradi tega, 
da so se kronski bankovci vzeli iz prometa. 

3.) Država se zavezuje, da dolg iz tega izred
nega kredita vrne Narodni banki v desetih letih. 

4.) Bankovci, izdani iz tega kredita, ne spadajo 
v redni bančni kontingent in zanje velja člen III. 
prehodnih odredb glede stroškov za izdelavo. 

5.) Država se zavezuje, da ves dolg iz tega kre
dita zavaruje z zastavo v svojih produktivnih do
menah. 

6.) Ti izredni krediti predstavljajo državni dolg 
brez obresti. 

Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev se 
zavezuje, da predloži prvemu rednemu narodnemu 
predstavništvu v uzakonitev sprejeto izpremembo od
stavkov 2. in 3. člena X. prehodnih odredb zakona 
o Narodni banki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, in sicer v eni izmed prvih njegovih sej. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 5, izdanih dne 6. ja
nuarja 1921. 

Ta pogodba se je spisala v dveh enakoglasnih 
izvodih ; eden je za vlado, drugi za Narodno banko. 

V B e o g r a d u , dne 9. decembra 1920. 
Za vlado kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

minister za finance: 
K. Stojanović s. r. 

Za Narodno banko kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev — Narodna banka kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev: 
član uprave: . guverner: 
M. KHdis s. r. Djordje Vajfert s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
2 5 . 

Odločba 
o uvoza rastlin za presajanje in gojenje.* 
Gospodarsko-finančni komitet ministrov je z od

ločbo C br. 65.183 z dne 7.oktobra 1920. dopustil 
uvoz brez plačila carine rastlin za presajanje in 
gojenje iz post. 36., točke 2., carinske tarife, ne glede 
na izvor države, iz katere prihajajo. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 20. novembra 1920.; C br. 61.997. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
26. 

Naredbapoverjeništvazasocialno skrbstvo. 
Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo z 

dne 17. januarja 1919., št.295 Ur.l., o pravici ob
čin do posega po stanovanjih se uveljavlja za ob
čine Zalog (ekraj kamniški), Lahovče (okraj kam
niški), Selce nad Škofjo Loko in Sv. Florijan pri 
Šoštanju. 

V L j u b l j a n i , dne 12.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
poverjenik: Ribnikar s.r. 

27. 
Naredba gradbene direkcije za Slovenijo 
v sporazumu s poverjeništvom za javna 

dela, 
s katero se dovoljuje zvišana mostnina na sav

skem mosta pri Zagorju. 
Lastnikoma savskega mostu pri Zagorju, Riharuu 

M i h e l č i č u in Pavlu P o t i o r e k u , se dovoljuje, 
da smeta pobirati na savskem mostu pri Zagorju 
zvišano mostnino po nastopnem cenovniku, ki velja 
za enkratno prekoračitev mostu: 
za osebo . . . ' . . . - 0- 1^ din. a n 0'40 K, 
,, enovprežen voz . . . . O-50 „ „ 2-00 „ 
., dvovprežen voz . . . • I "00 » » 4'00 „ 
„ živino . . . . . . • O"15 » » ü - 6 0 » 
„ drobnico • ^'"5 » " 0*20 „ 
., kolesarja - O ' 1 0 » » O'4 0 .. 
„ samotežnik . . . . • 0 ' 1 0 ,, „ 0-40 „ 

Glede oprostitev mostnine veljajo do sedaj za ta 
most veljavni predpisi, in sicer bivše deželne vlade 
št. 31.447"z dne 14. oktobra 1918. in bivšega dežel
nega odbora št. 9256 z dne 21. septembra 1918. 

Mostnine so oproščeni tudi šolarji za pot v šolo 
in iz nje. 

Pobiranje zvišane mostnine velja samo za dobo 
abnormalnih gospodarskih razmer po vojni in naj
dalje za tri leta, s pogojem, da vzdržujeta lastnika 
most vedno v dobrem stanju, kar bo nadziralo pri
stojno okrajno glavarstvo po okrožni gradbeni sek
ciji. 

V L j u b l j a n i , dne 12. januarja 1921. 
Gradbeni direktor 

in vodja poverjeništva za javna dela: 
inž. Klinar s. r. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 1 A, izdanih dne 2. ja
nuarja 1921. 

Letnik HI. 

28, 
Naredba gradbene direkcije za Slovenijo 
v sporazumu s poverjeništvom za javna 

dela, 
s katero se dovoljuje zvišana mostnina na sav

skem mostu pri Trbovljah. 
Lastniku savskega mostu pri Trbovljah, inž. Mo-

ricu K i r c h s c h l a g e r j u, se dovoljuje, da sme 
pobirati na savskem mostu pri Trbovljah zvišano 
mostnino po nastopnem cenovniku, ki velja za en
kratno prekoračitev mostu : 
za osebo . (. 0-10 din._ali 0-40 K, 
„ enovprežen voz . . . . 0-50 „ „ 2-00 „ 
„ dvovprežen voz . . . . 1-00 „ „ 4-00 „ 
„ živino 0-15 „ „ 0-60 „ . 
„ drobnico 0-05 „ „ 0-20 „ 
„ kolesarja 0-10 „ „ 0-40 „ 
„ samotežnik 0-10 „ „ 0-40 „ 

Glede oprostitev mostnine veljajo določila bivše 
deželne vlade za Kranjsko z dne 17. junija 1918., 
št. 22.034, v soglasju z bivšim deželnim odborom 
kranjskim (odlok z dne 10.oktobra 1917.,št. 10.464), 
deželnim namestništvom in deželnim odborom šta
jerskim. 

Mostnine so oproščeni tudi šolarji za pot v šolo 
in iz nje. 

Pobiranje zvišane mostnine velja samo za dobo 
abnormalnih gospodarskih razmer po vojni in naj
dalje za tri leta s pogojem, da vzdržuje lastnik 
most vedno v dobrem stanju, kar bo nadziralo pri
stojno okrajno glavarstvo po okrožni gradbeni sek
ciji. 

V L j u b l j a n i , dne 12. januarja 1921. 
Gradbeni direktor 

in vodja poverjeništva za javna dela: 
inž. Klinar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o novih poštnih znamkah.* 
Z odlokom gospoda ministra za pošto in brzojav 

z dne 15. decembra 1920., št. 42.849, se dajo z dnem 
16. januarja 1921. v promet nove frankovne poštne 
znamke, ki so bile v Ameriki izdelane za našo drža
vo. Sedanje znamke imajo frankovno vrednost do 
vštetega dne J 5. aprila 1921. 

Dimenzije gravure novih znamk sta: višina 
25 mm, širina 21 mm. Znamke z vrednostjo v parali 
imajo lik Njegove Visokosti prestolonaslednika Aleks
andra, znamke z vrednostjo v dinarjih pa lik Nje
govega Veličanstva kralja Petra. 

Nove znamke so izdelane v nastopni vrednosti in 
barvi : 
znamke za 2 pari v rjavi barvi, 

„ „ 5 par „ zeleni barvi, 
„ 1 0 „ „ rdeči barvi, 

„ „ 1 5 „ „ zamoilklovijoličasti barvi, 
„ „ 20 „ „ temnosivi barvi, 
„ „ 25 „ „ modri barvi, 
„ „ 50 „ „ oljikovi barvi, 
„ „ 60 „ „ oranžni barvi, 

„ 75 „ „ vijoličasti barvi, 
„ 1 din. „ oranžni barvi, 
„ 2 „ „ oljikovi barvi, 

4 . „ temnozelem barvi, 
„ • „ 5 „ „ rožni barvi, 

„ 10 „ „ rjavi bara. 
Iz ministrstva za pošto in brzojav v Beogradu, 

dne 16. decembra 1920.; št. 42.849. 

Pojasnilo, kako se pobiraj carina 
na čisto težo.** 

Generalna direkcija carin je opazila, da carinar
nice neenako uporabljajo člen 4. odločbe ministr
skega sveta z dne 17. aprila 1920., IV. br. 4858, 
glede pobiranja carine na čisto težo. Zato daje na 
podstavi člena 20. zakona o splošni carinski tarifi 
in po zaslišanju carinîGjega sveta carinarnicam to-4e 
poj a s n i l o : 

* Priobčen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 1 A, izdanih dne 2. ja
nuarja 1921. 

** Priobčeno v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 5, izdanih dne 6. ja
nuarja 1921. 
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Po členu 4. spredaj omenjene odločbe se pobira 
pri izvoznem blagu carina na čisto težo po odbitku 
tare, določene v uvozni tarifi za dotične predmete. 
Potemtakem ne smejo carinarnice pri izvoznem bla-
ц\х dovoljevati ugotavljanja čiste teže po času, razen 
òe se blago izvaža v razsutem stanju — alla rinfusa. 

Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
f Slovenaca". 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 31. decembra 1920.; C br. 71.316. 

Pojasnilo, kako Je zacarinjati srajce.' 
Dogaja se, da nekatere carinarnice pogrešno tol

mačijo točko 12. splošnih opomb k V. delu tarife ter 
r.rajce zacarinjajo po materialu, iz katerega so iz
delane prsi, tudi če ta material plača manjšo stop
njo carine, nego jo plača material, iz katerega je 
izdelana dotična srajca. 

Zato se daje na podstavi člena 20. zakona o 
splošni carinski tarifi in po zaslišanju carinskega 
sveta carinarnicam nastopno p o j a s n i l o : 

Srajce se morajo zacarinjati po materialu, iz ka
terega so izdelane prsi, po točki 12. splošnih opomb 
k V. delu tarife pa samo tedaj, kadar material, iz 
katerega so izdelane te prsi, plača večjo stopnjo 
carine, nego jo plača material, iz katerega je izde
lana dotična srajca. Če pa plača material, iz kate
rega so izdelane prsi, manjšo stopnjo carine, nego 
jo plača material, iz katerega je izdelana dotična 
srajca, se pobira carina po materialu, iz katerega je 
izdelana dotična srajca. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 1. januarja 1921.; C br. 34. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št 795. . 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembi v občinskem gerentstvu 

T Konjiščn. 
Ferdinand F l e i s c h h a c k e r , posestnik v Ko-

njiišču št. 4, je imenovan za namestnika občinskega 
gerenta v Konjišču; za prisednika sta mu dodeljena 
Fran T r i i M e r in Karel T r e t n a k , oba posest
nika istotam. 

4 V L j u b l j a n i , dne 17.januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva : Kremenšek s. r. 

St. 2849/pr.ex 1920. 

Izkaz daril. 
Za pogorelce v Novi vasi, občina Sv. Marko niži: 

Ptuja, so došla ravnateljstvu pomožnih uradov de
želne vlade za Slovenijo nastopna darila: 

od okrajnega glavarstva v Novem mestu zbirka 
92 K, od župnega urada Marijinega Oznanjenja 
pp. frančiškanov v Ljubljani zbirka 184 K 72 v in 
od župnega urada v Prečni pri Novem mestu znesek 
96 K. 

Vsem darovalcem se izreka v imenu pogorelcev 
iskrena zahvala. 

V L j u b l j a n i , dne 18.januarja 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva : dr. Stare s. r. 
Št. 191. 

Dovolitev novih natlskov šolskih knjig. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom 

z dne 15. januarja 1921., š t 191, dovolilo 5. neiz-
premenjeni natisk 4. izdaje šolske knjige: „Fizika in 
kemija za nižje razrede srednjih šol", spisal Andrej 
S e n e k o v i č , gimnazijski ravnatelj v pokoju, odo
brene z razpisom poverjeništva za uk in bogočastje 
v Ljubljani z dne 22. julija 1919., š t 2991. in б.пе-
izpremenjeni natisk 5. izdaje šolske knjige: „Fizika 
in kemija za meščanske šole v 3 stopnjah", spisal 
isti pisatelj, I. stopnja, odobrene z razpisom pover-

* Priobčeno v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 5, izdanih dne 6. ja
nuarja 1921. 

jeništva za uk in bogočastje v Ljubljani z dne 5. ja
nuarja 1920., št. 12. 

V L j u b l j a n i , dne 15.januarja 1921. 
Deželna vlade za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva : dr. Skabernè s. r. 

Št. 266. 

Odobritev šolske knjige. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje v Ljubljani je 

z razpisom z dne 18. januarja 1921., št. 266, odo
brilo šolsko len j igo: „Trgovsko računstvo za dvoraz-
redne trgovske šole (II. del). Sestavil Albert S i č, 
profesor na mestnem dekliškem liceju v Ljubljani. 
Cena knjigi (I. in II. del) 14 din. = 56 K. V Ljub
ljani 1921. Založila Ig. pi. Kleinmayr & Fed. Bam-
berg." 

V L j u b l j a n i , dne 17. januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo zä uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Št. 361/20. 

Slrarskl tečaj. 
Poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani priredi 

v času od dne 14.februarja do dne 12.marca t i . 
štiritedenski sirarski tečaj v mlekarni v V o d i c a h 
na Gorenjskem. 

Pouk: dopoldne praktično vježbanje v izdelo
vanju poltrdih in trdih sirov, popoldne teoretična 
predavanja iz sirarstva in splošnega mlekarstva. 
Tečaj je določen predvsem za osebe, ki delujejo ali 
so delovale po mlekarnah (mlekarji in mlekarice), 
izjemoma tudi za sinove (hčere) večjih posestnikov, 
ki se intenzivno bavijo z mlekarstvom. Število učen
cev je omejeno na 12. Za hrano in stanovanje bo 
treba dnevno 20 do 25 kron. Za ubožnejše udele
žence je na razpolago osem prispevkov po 300 kron. 

Pravilno (z 28 K) kolkovane prošnje za sprejem 
je vložiti takoj, najpozneje pa do dne 1. f e b r u a r -
j a t. 1. pri poverjeništvu za kmetijstvo v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 20.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva : dr. Vrtačnik s. r. 
Št.217/vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 22. januarja 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k i j e v k a . 

Brežice: Sevnica 2:4. Politična ekspozitura Cerk
nica: Stari trg 1:5. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Kočevje: Ribnica 1:1 • 

G a r j e k o n j . 
Celje: 2alec 1:1. Kočevje: Mala gora 1:1, Struge 

1:1. Litija: Kolovrat 1:1, Šmartno 1:1. Ljubljana 
okolica: Jezica 1:1. Maribor: Dogoše 1:1, Hošnica 
1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 
2:2, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1. Ptuj: 
Bratonečice 1:1, šikola 1. : 1 • 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 
Luče 3:12, Solčava 2:8. 

P a s j a s t e k l i n a 

Maribor: Gorica 1. P(ul- Pobrežje 1, Ptujska 
gora 1, Sv. Barbara 1, Sv. Lovrenc 1:1. Civilni ko-
misarial Murska Sobota: Hodoš. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: RigonCe 1:1, št. Peter pri Sveti 
gori 1:1, Videm 1:2, Zakot 1:1. Črnomelj: Bož-
jakovo 1:1, Butoraj 1:1, Ceplje 1:1, Loka 1:2, Met
lika 1:1, Podzemelj 1:1, Stari trg 1:2, Suhor 1:1. 
Konjice: Zreče 2 :3 . Krško: Cerklje 2:2. Litija: 
Krka 1:1. Ljubljana okolica: Vič 1:1. Ljutomer: 
Cven 1:2, Okoslavci 1 : l,Veržej 1:1. Maribor: Ga-
bernik 1:1, Jarenina 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Kar-

čevina 1:2, Maina 1:5, Pekre 1:7, Pivola 1:1, 
Ranče 1:2, Senarska 1:2, Spodnji šentjakobski dol 
1 "4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Lenart v Slovenskih go
ricah 1:1. Novo mesto: Prečna 2 :3, Šmihel-Stopiče 
2:2, Toplice 1:3, Žužemberk 2:2. Ptuj: Slatina 
okolica 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Pe-
tešovci 1:1, Zamostje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Sv. Peter v Savinski dolini 1:1. Kranj: 

Stara Loka 1:1. Litija: Zagorje 1:1. Ptuj: 
Haj din 1:1, Lancova vas 1:1. Civilni komisariat 
Murska Sobota: Murski Cernei 1:5. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Sv. Jani na Dravskem polju 1:8, Središče 

1:9. 
T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 1:1, 
Moravci 1:1. 

( Prestale so: 
Š u š t a v e c. 

Ptuj: Breg 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Bizeljsko 1:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Zgornji Cern

ei 1:2, Krašči 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 22. januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu : Zaje s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št.272/Val.ex 1921. 

Razglas o falzffikatlh dvajsetdlnarsklh 
bankovcev. 

V poslednjem času se je pojavilo čvetero falzifi-
katov dvajsetdinarslrih bankovcev. V znanje in rav
nanje občinstva se tukaj priobčuje njih popis. 

Popis falzifikata št. 1. 
Velikost klišeja na licu bankovca je v širini in 

v višini ista kakor pri pravem: Na hrbtu je falzifikat 
za 2-5 mm v širini in za 0-5 mm v višini manjši od 
pravega bankovca. 

Barve: Na licu pravega bankovca je splošna 
barva bolj rdečkasta nego na falzifikatu. Zeleni od-
tisk je na pravem bankovcu olivast, na falzifikatu 
pa je zeleno-grahast Na hrbtu je rdeče ozadje pri 
originalu mnogo bolj zamolklo nego pri falzifikatu. 
Modri odtisk je na falzifikatu jasno modre barve, 
na originalu pa grahasto moder. 

Odtisk klišeja : Na licu originalnega bankovca 
so konture popolnoma jasne, a se spajajo z ozad
jem, toda tako, da se vendarle ne izgubljajo med 
tankimi vzporednimi! črtami, ki tvorijo ozadje. Na 
falzifikatu se konture lomijo pod tankimi črtami 
ozadja ter se često izgubljajo pod njimi. 

Na hrbtu ima modri narisek pri falzifikatu mne^o 
manj detailov na polju in v klasju nego na pravem 
bankovcu. Rdeče ozadje se na falzifikatu, dasi je 
dosti slabotnejše nego na originalu, odraža moč
neje. 

Razlike v detailih : Razlike v detailih so mnogo
številne na licu, večinoma pa so manjše važnosti; 
kdor je malo vajen pazno preizkušati bankovce, jih 
niti ne opazi. Najvažnejše za občinstvo so: Na klo
buku zadnjega kmeta se na pravem bankovcu raz
ločno opažajo okrajki; na falzifikatu ima ta kmet 
nekakšno kapico brez okrajkov. Srajca je na pravem 
bankovcu osenčena mnogo bolj nego na falzifikatu. 
Drevje v ozadju originalnega bankovca se izgublja 
v podnožju planin, pri falzifikatu pa se jasno od
raža. Volova glava nima na falzifikatu prav nobene 
sence. Vobče so na falzifikatu konture jako ostre, 
na originalu pa se stapljajo. . 

Popis falzifikata š t 2. 
Kliiše ponarejenega bankovca je v širini za 1 mm 

manjši od originala. V višini je za 0*75 mm večji. Na 
hrbtu je istotako falzifikat v širini za 1 mm manjši 
od originala, v višini pa za 0*75 mm večji. 



8. 
Barva na licu : Opisana barva falzifikata je jako 

podobna pravemu bankovcu, toda gravura, ki jo 
tvorijo valovite vzporedne črte, se odraža tako, da 
se glavni motiv skoro popolnoma izgublja pod njo. 
Nekateri bankovci te izdaje so natisnjeni s toliko 
količino barve, da je njih splošna polt jako zamolk
la. Bankovec je videti, kakor bL bil zaradi tega za
mazan. 

Na hrbtu je modra barva bolj zamolkla na fal
zifikatu nego na pravem bankovcu. Rdeča barva je 
živejša. 

Odtisk klišeja: Na licu je jako slab in zamazan, 
tako da detailov na okviru skoro ni mogoče razlo
čevati. Valovite vzporedne črte skoro popolnoma za
krivajo glavni narisek. Napisi so slabi in nepra
vilno razporejeni. 

Na hrbtu: Odtisk je istotako jako slab in zama
zan; detaili nariska se ne vidijo. Rdeči narisek v 
reliefu v ozadju se skoro ne vidi. 

Razlike v detailih: Vsi detaili se vidno razliku
jejo. Beie križaste črte na licu falzifikata so jako 
široke. Te linije se ne vidijo, ali pa jih ni v kva
dratih, ki obrobljajo številke 20. Črke zgornjega 
tjapisa so premalo in slabo odtisnjene. Beseda 
„Finansija" je napisana z enim rimskim I. Hrbet 
je vobče jako lisast. Stebla klasja so preširoka. 
Vzporedne rdeče črte so slabo izdelane. 

Popis falzifikata št. 3. 
Kliše na licu ponarejenega bankovca je za 

0-3 mm manjši od pravega, višina pa je ista. 
Na hrbtu je falzifikat v širini za 2 mm, v višini 

pa za l mm manjši od originalnega bankovca. 
Barve: Na licu bankovca te izdaje se barve raz

meroma ujemajo z barvami pravega bankovca. 
Na hrbtu je modri odtisk bolj zamolkel, rdeča 

podloga pa prevladuje na falzifikatu manj nego na 
pravem bankovcu. 

Odtisk klišeja: Odtisk falzifikata se jako razli
kuje od odtiska originalnega bankovca. Vendar pa 
je odtisk na tem bankovcu vobče boljši nego odtisk 
falzifikata druge izdaje. 

Na licu je odtisk jako grob. Gravura, ki jo se
stavljajo valovite vzporedne črte, tudi preveč obvla
duje druge nariske, model glavnega motiva pa je 
izdelan jako slabo. Oblaki na nebu in planine ni
majo sence-; zato je videti nebo preveč prazno. 
Okvir in njegovi ekraski so izdelani dosti dobro na 
onih bankovcih, kjer je natisk dobro izvršen. 

Na hrbtu je modri cdtisk grob, osenčen mnogo 
močneje nego na pravem bankovcu. Rdeče ozadje 
prevladuje mnogo manj nego na pravem bankovcu. 

Razlike v detailih so jako mnogoštevilne. Na 
licu falzifikata skoro ni razlikovati drevja v ozadju, 
dočim se na pravem bankovcu dobro vidi. 

Detailov na polju pri falzifikatu sploh ni. 
Na hrbtu ima zemlja na falzifikatu istotako 

mnogo manj detailov nego na pravem bankovcu. 
Žito se težko razločuje, ker nima sence. Relief, ki 
predstavlja zoro, je slabo uspel. 

Popis falzifikata št. 4. 

Narisek tega porarejenega bankovca se razlikuje 
od pravega, bodisi na licu ali na hrbtu, samo v ne
katerih jako drobnih detailih, ki utegnejo biti izve
deni tudi s slabim tiskom (preveč aH premalo barve, 
slaba tiskalnica itd.). 

Velikost nariska tega ponarejenega bankovca se 
popolnoma ujema z nariskom pravega bankovca, 
razen na hrbtu, kjer je primeroma za 0-6 mm višji 
od pravega bankovca. 

Po svojem papirju se ponarejeni bankovec popol
noma razlikuje od pravega. Pri ponarejenem ban
kovcu je papir mnogo bolj bel, kar lahko zapaziš, 
če k robu ponarejenega bankovca položiš pravi ban
kovec ali če oba bankovca preizkusiš glede prozor
nosti. Papir ponarejenega bankovca je prozornejši. 
Papir ponarejenega bankovca je na površini mnogo 
svetlejši nego papir pravega bankovca; to začutiš, 
če ju otiplješ ali če obrneš ta bankovca proti 
izviru svetlobe (oknu, svetuj ki) ter gledaš skozi 
njiju. Zvočnost papirja pravega bankovca je ostra, 
zvočnost ponarejenega bankovca pa gluha. Papir 
pravega bankovca je 0-10 mm srednje debeline, pa
pir ponarejenega bankovca pa 0-08 mm. 

Zelena barva ponarejenega bankovca je mnogo 
bolj zamolkla nego na pravem bankovcu. Isto
tako je z modro barvo na hrbtu. Rdeča barva na 
hrbtu je na ponarejenem bankovcu mnogo bolj vijo
ličasta in bolj modra nego na pravem. Pogledan od 
strani, je tisk ponarejenega bankovca jako svetel, 
na pravem pa je popolnoma medel. 

Naposled se ponarejeni bankovec odlikuje še z 
veliko ostrino svojega nariska. Pri pravem bankovcu 
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se konture mnogo bolj zlivajo druga v drugo nego 
pri ponarejenem. 

Delegacija ministrstva financ za Slovenije in Istro 
v Ljubljani, 

dne 20. januarja 1921. 
Delegat: dr. šavnik s. r. 

Št.244/Val. ex 1921. 

Razglas. 
Ker je v rokah naših državljanov še veliko ob

veznic p r e d v o j n i h posojil bivše Avstrije in Ogr
ske, ki iz kakršnegakoli vzroka niso bile ob roku 
predložene v popis in žigosanje, je o d r e d i 1 gospod 
finančni minister z odlokom D br. 243 z dne 10. ja
nuarja 1921., da se smejo te obveznice žigosati še 
do vštetega dne 15. m a r c a 1 9 2 1. To je zadnji 
rok, ki se ne bo več podaljšal. 

Popisovanje in žigosanje bodo vršile v tem roku 
samo delegacije ministrstva financ v Zagrebu, Ljub
ljani, Sarajevu.Splitu in Novem Sadu in generalna 
direkcija državnih dolgov v Beogradu. 

V imenu delegacije ministrstva financ v Ljublja
ni bo vršil ta posel davčni urad za mesto Ljub
ljano. 

Zato pozivljem vse naše državljane, ki svojih ob
veznic p r e d v o j n i h posojil bivše Avstrije in Ogr
ske, navedenih v prilogi 2. in 3. tukajšnjega raz
glasa št. 6796/Val.—1920. z dne 4. septembra 1920. 
(Ur. l.št. 104 z dne 11.septembra 1920.), doslej še 
niso predložili v popis in žigosanje, naj jih v zgo
raj navedenem roku osebno ali pismeno predlože 
davčnemu uradu za mesto v Ljubljani, ki jim bo ob
veznice popisal in žigosane vrnil. Pismene vloge je 
kolkovati s kolkom za 2 dinarja. 

Delegacija ministrstva financ za Slovenijo in Istro 
v Ljubljani, 

dne 20. januarja 1921. 
Delegat : dr. šavnik s. r. 

Letnik Ш. 

bo zastopal na njega nevarnost in stroške, dokler se 
ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 5. januarja 1921. 

C 594/20—1. HO 
OkUo. 

Ana Pap, posestnica v Središču, zastopana po 
drju. Ferdu černetu, odvetniku v Murski Soboti, 
vložila zoper zapuščino Franca P a p a , bivšega po
sestnika v Središču, tožbo zaradi priznanja in vknjiž
be lastninske pravice (4000 K). 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
16. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 

ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker k toženi zapuščini dedni oglas še ni podan, 

se ji postavlja za skrbnika gospod Janez Vereš, 
gèrent v Središču, ki jo bo zastopal na nje nevarnost 
in stroške, dokler se ne poda dedna prijava. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 5. januarja 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preds. 2271/13/20—26. / П9 

Razglas. 
Dr. Andrej K u h a r , sedaj notar v Litiji, zapusti 

službo na tem mestu dne 29. januarja 1921. ter 
prične poslovati na novem službenem mestu v Ljub
ljani dne 1. februarja 1921. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 18. januarja 1921. 
Kavčnik s. r. 

C III 145/20—1. 142 
Oklic. 

Zoper Julijano M e r č e v o v Lubstavi, katere bi
vališče je neznano, je podala pri okrajnem sodišču 
v Ptuju Marija Satler, posestnica v Lubstavi, za
stopana po drju. T. Gosaku, odvetniku v Ptuju, tožbo 
zaradi priznanja lastninske pravice in izročitve ši
valnega stroja (Singer). 

Na podstavi tožbe se je odredila ustna sporna 
rszprava na dan 

9. f e b r u a r j a 19 2 1. 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 14. 

V obrambo pravic Julijane Merčeve se postavlja 
za skrbnika gospod, Alojzij Mir, zasebnik v Ptuju. 
Ta skrbnik jo bo zastopal v oznamenovani pravni 
stvari na nje nevarnost in stroške, dokler se Julijana 
Merc ali ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 9. januarja 1921. 

C III 172/20—1. 
Oklic. 

I4'i 

Or III 427/20-1, Cg I 11/21-1, Cg I 16/21-1, 
Cg III 20/21—1. 1 6 D 

Oklic. 
Mihael Murko, Josip Weiss, Franc Dular in 

Franc Rogina so vložili zoper Franca P u n g e r 
seli e g ga, bivšega posestnika v Št. Janžu pri Slo-
venjgradcu, tožbe zaradi 25.000 K, 18.685 K 59 v, 
6165 K in izpolnitve pogodbe s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
9. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 

ob noi devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franca Pungerschegga neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Avgust Schurbi, od
vetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 19. januarja 1921. 

Zoper dediče in pravne naslednike po umrli Ma
riji B e z j a k'ov i iz Janžkega vrha, katerih biva
lišče je neznano, je podal pri okrajnem sodišču v 
Ptuju Franc Ceh. posestnik v Janžkem vrhu, tožbo 
zaradi priznanja,' da je ugasnila terjatev v znesku 
129 goldinarjev konv.velj. 

Na podstavi tožbe se je odredila ustna razprava 
na dan 16. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 12. 

V obrambo pravic dedičev neznanega bivališča 
se postavlja za skrbnika gospod Alojzij Mir, zaseb
nik v Ptuju, Muršičeva ulica, ki jih bo zastopal v 
oznamenovani pravni stvari na njih nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglase pri sodišču ali ne ime
nujejo pooblaščenca. 

, Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 13. januarja 1921. 

C 4/21—1. 
Oklic 
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C 580/20—1. 1 4 S 

OkUo. 
Ivan Adanič, pek v Murski Soboti, zastopan po 

drju. Ferdu Černetu, odvetniku v Murski Soboti, je 
vložil zoper Laszlója grofa S z a p a r y j a , velepo
sestnika v Murski Soboti, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo zaradi plačila 1390 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v šobi št. 18. 
Ker je bivališče Laszlója grofa Szaparyja ne

znano se mu postavlja za skrbnika gospod Slavko 
Pečnik, graščinski oskrbnik v Murski Soboti, ki ga 

Zoper Maksimilijana in Petra P r a t t e r j a- in 
Ano P r a t t e r j e v o , katerih bivališče je neznano, 
je podal pri okrajnem sodišču v Šoštanju Franc Ko
vač posestnik v Gornjem Šaleku št. 30, tožbo zaradi 
pripoznanja, da je terjatev 580 K 01 v s pripadki 
zastarana in da se dovoli izbris zastavne pravice, 
vknjižene na zemljišču vi. št. 47 davčne'občine ša
leške. 

Na podstavi tožbe se je razpisala ustna sporna 
razprava pri podpisanem sodišču na dan 

19. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
ob pol enajstih v sobi št. 3. 

V obrambo pravic imenovanih tožencev se postav
lja za skrbnika gospod Josip Drevenšek, sodni kanc-
list v Šoštanju. Ta skrbnik jih bo zastopal v ozna
menovani pravni stvari na njih nevarnost in stroške, 
dokler se ali ne zglase pri sodišču ah ne imenujejo 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek L, 
dne 15. januarja 1921. 



s. 61 

A V 65/20. 1™ 3 - 1 

Oklic, s katerim se eklioujejo 
zapuSčinski upniki. 

Gospod Ivan Mis le ta, zasebnik v Mariboru, 
Reiserjeva ulica št. 18, je dne 7. februarja 1920. 
umri. . . 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivlje]o, 
naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem so
dišču dne 22. f e b r u a r j a 1921. 
ob devetih v sobi št. 7 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 
z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih ter
jatev pošla. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 7. januarja 1921. 

A 317/20-3. 1 6 4 

Oklio, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki 

Dr. Florijan K u ko v e c, odvetnik v Slovenski 
Bistrici, je dne 9. novembra 1920. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 
naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem so
dišču dne g. f e b r u a r j a 1921. 
ob devetih v sobi št. 8 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavaro
vani z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice 
do te zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih 
terjatev pošla. 

Oferajeo sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek I., 
dne 15. januarja 1921. 

Za skrbnike so bili imenovani: ad a) gospod 
Franc Pečnik, posestnik in delavec na.Dvoru; ad b) 
gospa'Berta Drinovec v Ljubljani; ad c) gospod 
Peter Kos, posestnik na Pšati št. 35. 

Popolni preklic Franca Ah l ina, posestnika v 
Jercvi vasi št. 7, je pravnomočno razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII,, 
dne 4. januarja 1921. 

Г 14/20—4. 1 6 3 

Amortlzaoija. 
Na prošnjo Franca K u h a r j a , trgovca v Ljub

ljani, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
priznanice, Id jo je prosilec baje izgubil: Prizna
nica eerija 046 št. 03532 za 9000 K, glaseča se na 
ime: Franc Kuhar, izdana po Splošni . prometni 
banki, podružnici v Ljubljani, prej I. C. Mayer. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h mesecev izza dne 
1. februarja 1921., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 14. januarja 1921. 

Ne I J 85/20-2. 177 
Amortizacija. 

Po prošnji gospe Vere dr. Š la jmer jcve, 
zdravnikove soproge v Ljubljani, Zaloška cesta št. 9, 
se uvaja postopanje za amortizacijo prodajne 
listine z dne 13. maja 1910., št. 40.201, ki i 
je prositeljica baje izgubila in ki se tiče konta 
št. 40.201 menjalnice „Brünner Wechselstube der 
böhmischen Industrialbank, Filiale in Brunn", glede 
nastopnih srečk: 
V srbske državne srečke iz leta 1888., serija 357/31 ; 
1 srbske 2%ne državne srečke iz leta 1881., serija 

1438/13;. 
1 srečke Dobrega srca iz leta 1888., serija 1134/50; 
1 promese 3% zemljiške srečke iz leta 1880., serija 

938/63. 
Imetnik te listine se torej pozivlje, naj uveljavi 

svoje pravice v š e s t i h mesecih, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da prodajna listina nima vec 
moči. okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 

dne 14. januarja 1921. 

Razglas. 
Vpisale so se danes: 
I. V trgovinski register firme: 

Firm. 2067, Rg A 111 141/1. 
a) Anton Hafner 
s sedežem v Škof j i Loki, 

obratni predmet: trgovina z usnjem, 
imetnik: Anton Hafner, posestnik in mesar v 

Škofji Loki. 
Firm. 2095, Rg A III 142/1. 

b) Josip Peteline 
tovarniška zaloga šivalnih strojev in njih posamez
nih delov, zaloga koles in galanterije v Ljubljani, 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

imetnik firme: Josip Peteline, trgovec v Ljub
ljani. 

Firma se podpisuje tako, da Josip Peteline pod 
njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo 
svojeročno postavlja svoj podpis. 

S prokuro je poverjena njegova soproga Anica 
Peteline, ki se podpisuje pod besedilo firme s pri-
stavkom: p.p. 

Firm 2139, Rg A III 143/1. 
c) Jakob Bogataj 
s sedežem v P o d g o r i p r i S t a r i Os l ic i , 

obratni predmet: trgovina s prašiči, 
imetnik: Jakob Bogataj, trgovec v Podgori pri 

Stari Oslici. 
Firm. 2140, Rg A III 144/1. 

č) Janez Drašler, 
trgovec z lesom in prevoznik v Borovnici št. 41, 

s sedežem v B o r o v n i c i št.41, 
imetnik: Janez Drašler, prevoznik in trgovec v 

Borovnici št. 41. 
Firm; 2238, Rg A III 145/1. 

d) Ivan Valant 
s sedežem v Ribnem, 

obratni predmet: lesna trgovina, 
imetnik: Ivan Valant, lesni trgovec v Ribnem. 

Firm. 2269, Rg A III 146/1. 
e) Josipina Cerar 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: prodaja sadja, 
imetnica: Josipina Cerar, trgovka v Ljubljani. 

Letnik Ш. 

Firm. 2272, Rg C I 105/1. 

i) „Orient", 
tovarna oljnatih barv, lakov in firneža, 

družba z o. z., 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: proizvajanje in prodajanje barv 
in lakov, fim.ežev in vseh predmetov, spadajočih v 
to stroko, na debelo in na drobno. 

Družbena pogodba z dne 20. septembra 1920., 
št. 11.690. 

Višina osnovne glavnice znaša 400.000 K, ki je 
popolnoma vplačana in poslovodjema na razpolago 

Poslovodji sta Albin Brunčič, trgovec v Ljub
ljani, Židovska steza, in Ivan Jančar, trgovec v 
Ljubljani, Poljanski nasip št. 48. 

Za firmo podpisujeta pod njeno besedilo obadva 
kolektivno svoji imeni. 

II. V zadružni register, zadruga: 
Firm. 2147, zadr. VII 55/2. 

Zadružno skladišče za nabavo in vnovčevanje, 
r. z. z o. z., 

s sedežem v 2 i r e h. 
Obratni predmet: Zadruga pospešuje gospodar

stvo svojih članov s skupnim poslovanjem. Zato 
1.) nabavlja članom skupno gospodarske in živ-

ljenske potrebščine naravnost ali pa po predelavi v 
zadružnem obratu; 

2.) vnovčuje članom njih pridelke in izdelke na
ravnost ali pa jih predeluje in nato prodaja; 

3.) nabavlja orodje, sirovine in pomožne potreb
ščine za lastni obrat ali za člane; 

4.) ustanavlja in vzdržuje za ta namen potrebna 
skladišča, nakupne in prodajne prostore, obrtne na
prave sploh. 

Zadružna pogodba z dne 12. maja 1920. in z dne 
18. julija 1920. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim zneskom svo
jih deležev. 

Oznanila se izvršujejo po enkratnem nabitku v 
zadružni uradovalnici in prodajalni. Dan, uro, kraj 
in dnevni red občnega zbora je prav tako vselej raz
glasiti 14 dni prej. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njega namest
nika in treh odbornikov. Člani načelništva so: Va
lentin Poljanšek, posestnik v Dobračevem št. 15; 
Vinko Demšar, posestnik v Stari vasi št. 11 ; Ivan 
Strlič, posestnik v Dobračevem št. 7 ; Anton Bačnar, 
posestnik v Novi vasi št. 41 ; Franc Kavčič, posest
nik v Stari vasi št. 20. ' 

Firma se podpisuje skupno tako, da se podpisu
jeta dva člana pod njeno besedilo. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. decembra 1920. 

P VIII 356/20, P I 4/21, P VIII 4/21, in 
L VIII 197/20—5. 151 

Razglasitve preklioev. 
S sklepi podpisanega sodišča z dne 24. maja 

1920., opr. št. L VIII 1/20—8, in z dne 1. oktobra 
1920., L I 130/20-10, L VIII 109/20-12, so bili: 
a) Anton M oh ar, preužitkar na Dvoru, zaradi sla-

. boumnosti, 
b) Josip D r i n o v e c , bivši asistent hidrografskega 

zavoda, prej stanujoč v Ljubijani, glavni kolo
dvor, zaradi umobolnosti popolnoma in 

x) Peter Skubi, posestnik na Pšati št.2, zaradi za
pravljanja in pijančevanja omejeno preklicani. 

Firm. 2270, Rg A III 147/1. 
f) Jakob Kunstelj 
s sedežem v Z g o r n j i h G o r j a h št.35, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Jakob Kunstelj, posestnik v Zgornjih 

Gorjah št. 35. 
Firm. 2180, Rg A III 148/1. 

g) Anton Omersa 
s sedežem v Vel ikem Mengšu, 

obratni predmet: trgovina z usnjem, čevlji in si
rovimi kožami in sejmarstvo, 

ч imetnik: Anton Omersa v Velikem Mengšu št. 42. 

Firm. 2271, Rg A III 149/1. 
h) Mije Crvenkovića nasljednici 

D'Ella i Holujević, 
podružnica glavnega podjetja, protokoliranega 

pod isto firmo v Z a g r e b u , s sedežem v Ljub
l jani , 

obratni predmet: veletrgovina z alkoholom in 
žganjem in tvornica likerjev in sadnih destilatov, 
agentura in komisionalna eksportna in importna 
trgovina s kolonialnim blagom, 

družbena oblika: javna trgovska družba, 
* družbenika: Franjo Holujević in Helena Holu

jević, trgovca v Zagrebu. 
Prokura je podeljena Viktorju Poljanicu v Za

grebu. 
Firma se podpisuje tako, da se pod njeno natis

njeno ali napisano besedilo podpisuje vsak družbe
nik zase. 

Razglas. 7 

V trgovinski register so se danes vpisale firme: 
Firm. 2277, Rg A III 150/1. 

a) Vinko Jan mlajši 
s sedežem v Z g o r n j i h G o r j a h , 

obratni predmet: lesna trgovina, 
imetnik: Vinko Jan ml. v Zgornjih Gorjah št. 31. 

Firm. 2293, Rg A III 151/1. 
b) Marjana Malovrh 
s sedežem v Š m a r j u - S a p u , 

obratni predmet: branjarstvo in trgovina s sad
jem na drobno, 

imetnica: Marjana Malovrh, trgovka v šmarju-
Sapu. 

Firm. 2294, Rg A III 152/1. 
c) Andrej Trškan 
s sedežem v Vodmatu, 

obratni predmet: vinotoč čez ulico, pivotoč, pro
daja sadja, v 

imetnik: Andrej Trškan, trgovec v Vodmatu. 
Firm. 2318, Rg. A III 153/1. 

č) Franc Ložar 
s sedežem v I h a n u , 

obratni predmet: trgovina z vinom, 
imetnik: Franc Ložar, posestnik in trgovec v 

Ihanu. • -. u 
Firm. 2464, Rg. A III 154/1. 

d) Fr. Weilgoni 
s sedežem v S p o d n j i Š i š k i , 
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obratni predmet: trgovina z modnim blagom, 
imetnik: Franc Weilgoni v Spodnji Šiški. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 22. decembra 1920. 

, Razglas. 8 

V trgovinski register so se danes vpisale firme: 
Firm.2179, Rg. A III 155/1. 

a) Marija Matjašič 
s sedežem v M e n g š u št.42, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnicä: Marija Matjašič. 
S prokuro je poverjen Anton Omersa, trgovec v 

Mengšu št. 42. 
Firm. 2278, Rg. A III 156/1. 

b) Gašper Marinšek 
s sedežem v S r e d n j i h J a r š a h št. 34, 

obratni predmet: trgovina z moko, 
imetnik: Gašper Marinšek, posestnik in trgovec 

v Srednjih Jaršah št. 34. 

Firm. 2474, Rg. A III 157/1. 

c) Antona Stroja naslednica Zofija Stroj 
s sedežem v Z a p u ž a h na Gorenjskem, 

obratni predmet: izdelovanje sukna, 
imetnica: Zofija Stroj, tvomičarka v Zapužah 

na Gorenjskem. 
Firm.2476, Rg. A III 158/1. 

č) Ivan Augustin 
s sedežem v R a t e č a h (okraj škofjeloški), 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
imetnik: Ivan Augustin, trgovec v Ratečah št. 15 

(okraj škofjeloški). 
Firm. 2478, Rg. A HI 159/1. 

c) Gabrijel Wutti 
s sedežem na J e s e n i c a h , 

cbratni predmet: trgovina z mlekom, 
imetnik: Gabriel Wutti, trgovec na Jesenicah 

št. 138. 
Finn. 2501, Rg. A III 160/1. 

e) Marija Weithauser 
s sedežem v Z e l e n i j a m i , 

obratni predmet: kramarstvo in branjarstvo, 
imetnica: Marija Weithauser, branjevka v Ze

leni jami. 
Firm. 2703, Rg. A III 161/1. 

f) Mihael Osolin 
s sedežem v G o r n j i h D o m ž a l a h , 

obratni predmet: trgovina s konji, 
imetnik: Mihael Osolin, posestnik, sedlarski moj

ster in trgovec s konji. 

Firm. 2710, Rg. A III 162/1. 

g) Filip Jakomin 
s sedežem v V n a n j i h g o r i c a h , 

obratni predmet: trgovina z mlekom, 
imetnik: Filip Jakomin, trgovec v Vnanjih go

ricah. 
Firm. 2740, Rg. A III 163/1. 

h) Jurij Kmetic 
s sedežem v T r z i n u , 

obratni predmet: trgovina z živino, 
imetnik: Juri Kmetic, posestnik v Trzinu. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 27. decembra 1920. 

Razglas. 9 

Vpisali sta se danes: 
I. V trgovinski register firma: 

Firm. 2725, Rg C I 108/1. 
Umetno mizarstvo Nikolajevič & Blaževič, 

družba z o. z., 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: izvrševanje umetnega mizar
stva, nakupovanje dotičnih sirovin in prodajanje 
mizarskih izdelkov na drobno in na debelo. 

Družbena pogodba z dne 1. oktobra in z dne 
14. decembra 1920. 

Osnovna glavnica znaša 62.000 K, ki je popol
noma vplačana in poslovodjema družbe na prosto 
razpolago. 

Poslovodji: Pavel Nikolajevič, mizar in hišni 
posestnik v Spodnji Šiški, in Aleksander Blaževič, 
mizar v Spodnji Šiški. 

Podpisovati firmo je upravičen vsak poslovodja 
samostojno; firma se podpisuje tako, da pod njeno 
napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo eden 
izmed njiju postavlja svoje ime. 

Družba je sklenjena za dobo petih let. Prvo 
upravno leto se prične, ko se družba vpiše v trgo
vinski register. Če nobeden izmed družbenikov ni 
naznanil izstopa iz družbe najmanj šest mesecev 
pred pretekom prvih petih upravnih let, se smatra 
ta družbena pogodba podaljšana za nadaljnjo dobo 
petih let. 

II. V zadružni register zadruga: 
Firm. 2729, zadr.VII 67/1. 

Puškama v Kranju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v K r a n j u . 
Obratni predmet: Zadruga 
a) izvršuje puškarsko obrt; 
b) ustanavlja, nakupuje in upravlja puškarska 

podjetja; 
c) nakupuje in prodaja puškarske predmete 

vsake vrste, streliva in vse lovske potrebščine; 
č) preskrbuje članom vse predmete, potrebne za 

puškarsko obrt, zlasti sirovine, orodje in stroje; 
d) razpečava puškarske izdelke svojih članov; 
e) izvršuje dela, naročena po njenih članih in 

drugih, ki jih ti ne morejo izdelovati sami, ker ni
majo strojev in drugih priprav; 

f) napravlja in vzdržuje za svoje с1але poslopja, 
potrebna za stanovanja in delavnice, in zadružna 
skladišča ter za to nakupuje potrebne nepremičnine; 

g) sploh pospešuje puškarslco-obrtno gospodar
stvo svojih članov, zlasti s tem, da: 1.) daje v pu-
škarsko-obrtno gospodarskih zadevali članom na
svete ter jim preskrbuje potreben kredit; 2.) da 
skrbi za strokovni pouk in prireja poučne shode in 
razstave ter izdaja primerne tiskovine in knjige. 

Zadružna pogodba z dne 19. novembra 1920. 
Oznanila se izvršujejo po objavah v „Uradnem 

listu deželne vlade za Slovenijo" v Ljubljani; isto-
tako se v tem listu vselej razglasi tudi občni zbor, 
vsaj osem dni prej. 

Načelništvo sestoji iz devetih odbornikov, ki jih 
izvoli občni zbor za dobo treh let. Ciani načelni-
štva so: 

1.) Fran Ksaver Sajovic, posestnik v Kranju; 
2.) Ciril Pire, trgovec v Kranju; 
3.) Karel Mahkota, nadučitelj v Kranju; 
4.) Leopold Fürsager, trgovec v Radovljici; 
5.) Albert Rutar, puškar v Kranju; 
6.) Ivan Savnik, trgovec v Kranju; 
7.) dr.Beno Sabothy, odvetnik v Kranju; 
8.) Franc Sire, trgovec v Kranju; 
9.) Rajko Marenčič, trgovec v Kranju. 
Podpisuje se firma tako, da se pod njeno bese

dilo podpisujeta dva člana načelmštva. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 4. januarja 1921. 

30 Izpremembe pri že vpisanih 
firmah. 

Vpisala se je danes v register pri firmi : 
Firm. 425/20, pos. II 25/4. 

a) Theofil Drexels Buch-, Kunst-, Musikalien- und 
Schreibmaterialienhandlung Fritz Rasch 

s sedežem v Gei j u nastopna izprememba: 
S prokuro je poverjen Walter Rasch, trgovec v 

^ 4 " ' Firm. 418/20, Rg. A I 18/14. 

b) Prva južnoštajerska kamnoseška industrijska 
družba v Celju 

s sedežem v C e l j u nastopna izprememba: 
Firma se glasi odslej : 

Kamnoseška industrijska družba v Celju. 
Izstopil je javni družbenik Franc Strupi. 

Firm. 406/20, pos. II 152/6. 

c) Trappistenkonvent in Rajhenburg, Chccolade-
fabrik, Tee- und Liqueur-Handel, 

francosko: 
Chocolat Impérial, Thé Impérial, Liqueur des 

Trappistes de Rajhenburg, 
s sedežem v R a j h e n b u r g u nastopna izpre
memba: 

Tovarna čokolade in likerjev v Rajhenburgu ob Savi. 
francosko : 

Fabrique de chocolat et de liqueurs à Rajhenburg 
sur Save. 

Dosedanjii prokurist P. M. Bernard Berntgand 
je dne 8. decembra 1918. umrl, zato se je njegova 
prokura izbrisala; s prokuro je poverjen P. Robert 
Kukovičič v Rajhenburgu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 22. decembra 1920. 

Firm. 417/20, Rg. A II 68/1. 31 

Vpis firme. 
Vpisala se je danes v register posameznih trgov

cev, oddelek A, firma: 
Vinko Gregi 

s sedežem v B r e ž i c a h št. 38, 
obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki, 
imetnik: Vinko Gregi, trgovec v Brežicah. 

Okrožno kol trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 31. decembra 1920. 

Finn. 1121/20, Rg. A II 22/1. bi 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je danes vpisa

la firma: Makso J. Vizjak 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet : trgovina z mešanim* blagoa na 
drobno in 'na debelo, 

imetnik: Makso J. Vizjak, trgovec v Marikoin, 
Frankopanska ulica š t 1. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
due 6. decembra 1920. 

Firm. 1076/20, Rg.C I 20/1. 51 

Vpis dražbe z omejeno zavezo. 
V register se je vpisala danes družba : 

Jug & Marenzi, 
piva jugoslovanska tovarna za gumbe in kovinske 

predmete v Slov. Bistrici, družba z o. z., 
Jug & Marenzi, 

erste jugoslavisehe Knopf- und Metallwarenfabrik 
in Slov. Bistrica, Gesellschaft m. b. FI., 

s sedežem v S l o v e n s k i B i s t r i c i . 
Obratni predmet: a) Pridobitev, obrat ia na

daljnja izpopolnitev tvornice za izdelovanje gumbov 
in kovinskih predmetov v Slovenski Bistrici; b) raz
pečevanje izdelkov4; c) opravljanje vseh poslov, slu-
žečih pospeševanju družbenih strok; č) pridobivanje 
podobnih podjetij in udeleževanje pri njih. 

Družbena pogodba z dne 30. oktobra 192«. 
Višina osnovne glavnice 500.000 K, ki so v goto

vini popolnoma vplačane. 
Poslovodji: Avgust Jug in Artur baron Marenzi 

v Slovenski Bistrici. 
Pravico nameščanja imata oba poslovodji kolek

tivno. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

oba poslovodji tako, da njenemu po komerkoli napi
sanemu ali natisnjenemu besedilu pristavljata svoje, 
mie in svoj priimek. 

Razglasitve se izvršujejo po priporocenin pismih. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 6. decembra 1920. 

Vpisa dražb z omejeno zavezo. 
V register sta se danes vpisali družbi: 

Firm. 1078/20, Rg I 31/1. 
a) Akumulator, 

družba z omejeno zavezo, 
s sedežem v M a r i b o r u . 

Obratni predmet: Družba izdeluje akumulatorje 
in stojala za. razsvetljavo, vse armature, vse vrste 
elektrotehničnih potrebščin in' naprav, nakupuje, 
najema ali zakupuje nepremičnine, potrebni inven
tar in sirovine v obratne svrhe. 

Družbena pogodba z dne 10. oktobra 1920. Po
godba je sklenjena na nedoločen čas. 

Višina osnovne glavnice: 150.000 K, ki je v 
gotovini popolnoma vplačana. 



8. 63 

Poslovodje: Rupert Pivec, pomorski generalni 
intendant v Srkovcu; Fran Domicelj,veletržcc v Ma
riboru; Davorin Stucin, trgovec v Mariboru; Ma-

" vrilij Mayr, posestnik in tvorničar v Kranju; Fe
liks Podgoraik, posestnik v Čepovanu. 

Pravico nameščanja imata po dva poslovodji. 
Firma se podpisuje tako, da poslovodja Rupert 

Pivec in še eden izmed ostalih poslovodij, oziroma 
en prokurist, le-ta z označbo prokure „p.p.", pod 
njeno odtisnjeno ali napisano besedilo postavljata 
svojeročni podpis. 

Objave, osobito sklici občnih zborov, se izvršu-
4 jejo s priporočenimi dopisi ; med oddajo teh dopi

sov na pošto in med dnem občnega zbora mora po
teči štirinajstdneven rok. 

Št. 1081/20, Rg C I 50. 
i ) Melistroja, 

mariborska električna instalacijska in strojna 
dražba z o. z., 

s 9edežem v M a r i b o r u . 
Obratni predmet: 
a) naprave za električno luč in silo v zvezi z 

električno napravo v Fali in drugimi enakimi vele-
centralami ; 

b) naprave za elektri&io luč in silo z lastnimi 
vodnimi silami, osobito z ukoriščanjem deležnih 
vodnih sil; 

c) naprave za plin, vodo, kurjavo in sanitarne 
naprave; 

č) izdelovanje vseh predmetov, spadajočih v 
elektrotehnično stroko, njih popravljanje ,v lastnih 
obratih ; 

d) trgovanje na drobno z vsemi takimi pred
meti, osobito za obrate in hiše; 

e) trgovanje na debelo, eksport in import, z 
vsemi tehničnimi predmeti in potrebščinami; 

f) vzdrževanje strojnolehničnega in .elektro
tehničnega urada, izdelovanje projektov, nadzira
nje stavbnih naprav in obratov. 

Družbena pogodba z dne 2. aprila 1920. 
Višina osnovne glavnice: 200.000 K, ki je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodje: Ferdinand Fincetič, trgovec v Ma

riboru, Kamniška cesta št. 7; Karel Worsche, trgo
vec v Mariboru, Gosposka ulica št. 10; dr. Franc 
Irgolič, odvetnik v Mariboru, Cvetlična ulica št. 13; 
Ciril M.Toman, bančni ravnatelj v Mariboru, Go
sposka ulica št. 56. 

Pravico nameščanja imata po dva poslovodji 
skupno. 

Firmo podpisujeta skupno po dva poslovodji, 
oziroma en poslovodja in en prokurist tako, da nje
nemu po komerkoli napisanemu ali odtisnjenemu 
besedilu pristavljata svoji imeni, prokurist s pri-
stavkom, ki označuje prokuro. 

Razglasitev se izvrši vselej s priporočenimi pi
smi vsaj 14 dni pred občnim zborom. Na vabilih 
se mora označiti dnevni red zborovanja. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. !.. 

dne 15. decembra 1920. 56 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta člana načelništva Ferdinand Ge-

strin in Franja Kraigher, vstopila pa sta v načel-
ništvo Marija Šare, šivilja v Ljubljani, in Anton 
Michaliček, krojaški mojster v Ljubljani. 

Na občnem zboru dne 18. aprila 1920. je bila 
sklenjena izprememba § 56. zadružnih pravil. 

Finn. 2450, zadr. I 108/75. 
b) Gospodarska zadruga na češnjici 

pri Železnikih, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je član načelništva Janez Šolar. 

II. V trgovinskem registru pri firmi: 
Firm. 2359, posam. II 158/12. 

Anton Kobi 
s sedežem na Bregu p r i B o r o v n i c i nastopna 
izprememba : 

Obratni predmet odslej tudi: opekama s stroj
nim obratom. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 27. decembra 1920. 

Letnik III. 

Člani načelništva so: 
1.) Ferdo Primožič, mizarski mojster v Ljub

ljani ; 
2.) Franc Škafar, mizarski mojster v Ljubljani; 
3.) Ignacij Vehar, mizarski mojster v Ljubljani ; 
4.) Luka Ahačič, mizarski mojster v Ljubljani; 
5.) Alojzij Trink, mizarski mojster v Ljubljani; 
6.) Matija Perko, mizarski mojster v Šiški. 
Firma se podpisuje tako, da se pod njeno bese

dilo podpisujeta dva člana načelništva. 
Dan, ura, kraj in dnevni red občnega zbora se 

objavi vselej 8 dni prej v „Uradnem listu deželne 
vlade za Slovenijo". 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 27. decembra 1920. 

67 Razglas. 
dne 5. januarja 1921. nastopni 

Finn. 1/21, Rg. A 124/3. 

Vpisali sta se 
izpremembi : 

a) Pri firmi : 
J. Mozetič v Kandiji , 

izprememba glede obratnega predmeta, ki je odslej 
zgolj trgovina z vinom in žganjem nä debelo. 

b) Pri firmi: Firm.245/20, zadr. I 55/46. 
Hranilnica in posojilnica za Kandijo in okolico, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
so se izbrisali izstopivši člani načelništva Josip 
Zurc, Anton Šmidovnik, Andrej Češenj in Frančišek 
Žitnik, vpisali pa so se novi člani načelništva Josip 
Matko, posestnik v Gotni vasi št. 30; Franc Kaste-
lic mL, posestnik in gostilničar v Novem mestu 
k 250; Janez Jenič, posestnik na Grmu št. 18. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 12. januarja 1921. 

Razglas. ^ 
L Vpisala se je danes v zadružnem registru pri 

zadrugah : F i r m 2 0 7 1 ( z a d r . V I 154/90. 

a) Krojaško nakupovalno društvo v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom, 

Razglas. 13 

V zadružni register sta se vpisali danes za-
d r u & i : Finn. 2453, zadr. VII 58/1. 
a) Osrednja čipkarska zadruga v Ljubljani, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Zadruga pospešuje gospodar
ske koristi svojih članov; zato: 

1.) nabavlja za člane sirovine in druge pred
mete, potrebne pri izvrševanju čipkarske obrti, ozi
roma posreduje za svoje člane pri nabavi takih po
trebščin ; 

2.) vnovčuje čipkarske izdelke svojih članov ali 
pa posreduje pri prodaji teh izdelkov za svoje člane; 

3.) oskrbuje članom nabavo strojev in orodja, ki 
se rabijo pri izdelovanju čipk; 

4.) skrbi za povzdigo strokovnega znanja svojjh 
članov. 

Zaradi boljšega in lažjega stika s člani osnavlja 
zadruga v posameznih krajih svojega delovanja 
posebne poslovalnice. 

Zadružna pogodba z dne 28.novembra 1920. 
Oznanila se izvršujejo po objavah v ljubljanskem 

„Domoljubu". Istotako je razglasiti vselej 14 dni 
prej dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika in treh odbornikov, ki jih izvoli občni zbor 
za tri leta. 

Člani načelništva so: Anton Komlanec, glavni 
tajnik Jugoslovanske strokovne zveze v Ljubljani; 
Franc Erce, knjigovodja Zadružne zveze v Ljublja
ni; dr. Tomaž Klinar, župnik v škof j i Loki; Anton 
Marinček, revizor Prvega delavskega konsumnega 
društva v Ljubljani ; Franc Sterle, poslovodja Prve
ga delavskega konsumnega društva v Ljubljani. 

Podpis firme: Zadružno firmo podpisujeta dva 
člana načelništva. 

Fimi. 2473, zadr. VII 61/1. 
b) Gospodarska zadruga ljubljanskih mizarskih 

mojstrov v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v L j u b l j a n i . 
Obratni predmet: Zadruga 
1.) za člane skupno nabavlja sirovine, v prvi 

vrsti les, mizarsko orodje in vse druge mizarske 
potrebščine ; 

2.) postavlja stroje in druge obrtne naprave v 
skupni delavnici ter jih daje v porabo samo članom; 

3.) napravi skupno prodajalno; 
4.) napravi skladišče in. ustanavlja podružnice; 
5.) prevzema in izvršuje naročila izdelkov ter 

jih razdeljuje med člane; 
6.) v dosego teh namenov si oskrbuje potrebne 

stavbe in tehnične naprave ter si pridobiva konce
sije, ki bi bile morebiti potrebne. \ 

Zadružniki jamčijo razen z vplačanimi deleži še 
s trikratnim zneskom svojih deležev. 

Oznanila >se izvršujejo po objavi v „Uradnem 
listu deželne vlade za Slovenijo" v Ljubljani. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika in štirih odbornikov, ki jih izvoli občni 
zbor za dobo treh let. 

Firm. 422/20, zadr. III 52/1. 29 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga : 

Trgovska zadruga „Sloga" v Celju, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom, 

s sedežem v C e I j u. 
Obratni predmet: Zadruga namerja pospeševali 

organizacijske, stanovske, strokovne in gospodarske 
koristi svojih zadružnikov. Zato sklepa trgovske kup
čije na lastni račun v večjih množinah in s tem 
usposablja trgovca-člana, da nudi konsumentom vsa
ke vrste blaga ceneje; nadalje prevzema trgovska 
zastopstva in ustanovi svoj informacijski zavod. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 3. julija 1920. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po objavi v krajevnih ča

sopisih, oziroma v drugih časopisih, ki jih določa 
načelništvo. 

Načelništvo sestoji iz 16 zadružnikov; člani na
čelništva so: 

Karel Loibner, trgovec v Celju (predsednik); 
Franc Dežman, trgovec v Trbovljah (podpred

sednik) ; 
Josip Pauer, trgovec v Braslovčah ; 
Dušan Zangger, trgovec v Celju; 
Rudolf Dergan, trgovec v Laškem; 
Julko Kovačič, trgovec v Vojniku; 
Maks Cukala, trgovec v Št. Juriju ob Taboru ; 
Josip Savelli, trgovec v Št. Juriju ob južni želez

nici; 
Juri Pevec, trgovec v Mozirju; 
Rihard Wagner, trgovec v Šmarju pri Jelšah; 
Franjo Oset, trgovec na Vranskem; 
Vinko Šerak, trgovec v Konjicah; 
Anton Valenčak, trgovec v Velenju ; 
Ivan Dečko, trgovec v Celju; 
Franc Vrečko, trgovec v Šoštanju; 
Viktor Pilih, trgovec v Žalcu. 
Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje skupno 

predsednik ali, če je ta odstopil, oziroma če je za
držan, podpredsednik z enim članom načemištva, 
oziroma z za to pooblaščenim uradnikom. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 
dne 22. decembra 1920. 

Firm. 423/20, zadr. I 37/66. 32 

Likvidacija zadruge. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri za

drugi: Posojilnica v Pišecah, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

to-le: Na podstavi sklepa občnega zbora, z dne 
14. novembra 1920. se je zadruga razdružila ter 
stopila v likvidacijo. 

Likvidatorji: Juri Veršec, posestnik v Pišecah; 
Josip Lesinšek, posestnik v Piršenbregu; Miha Ko-
stevc, posestnik v Pavlovi vasi; Ivan Križan, urad
nik v Celju. 

Likvidacijska firma: 
Posojilnica v Pišecah, 

registrirana zadTuga z neomejeno zavezo 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 22. decembra 1920. 
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8. 64 Letnik Ш. 

Proglasitve z& mrtve. 
Pristojni sodni dvor, deže lno sodišče v L jubl jani , je uvedel postopanje, dn 

spodaj navedeni pogrešane! za mrtvo, ker sa more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po 
z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Pogrešance navedeno 
življe, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 
bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj te izporoči sodišču ali skrbniku. 
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se proglase 
§ 1.zakona 
sodišče po-
Vsakdo, ki 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Janex Hribar, 
37 let star, oženjen po

sestnik na Snoviku. 

Odrinil ieta 1915. k 7. lov- | 
j skemu bataljonu, 2. stot- j 
I niji. na italijansko fronto, j 
j Meseca junija 1918. jo ; 
i udarila granata v kuhinjo | 

v globeli «Franceia- \ 
! Schlucht•. ter ga baje 
| ubila; od takrat vsaj 
i posrkan. 

I 

Žena | j 
Marijana Hribar.' 

Ciril KrmelJ, 
rojen dne l(i. oktobra 
1893., samski delavec na 
Bukovem vrhu, občina 

Poljane. 

F r a n a Kenk, 
rojen dne lO. decembra 
1890., oženjen posestnik 

v Notranjih goricah. 

Služil pri topniškem polku 
št. 7, potem pri 17. pehot
nem polku ter meseca 
decembra 1916. baje umrl 
na fronti v Sedmih ob

činah (Sette comuni). 

Odrinil s 27. domobrau-
i skim pehotnim polkom v 

vojno, prišel leta 1918. v 
rusko cab. rišče Omsk ter 
Ondi baje leta 1918. umrl 

za kolero. 

Ivan Stične, 
lavčni pristav v p. 

v Ljubljani. | 

2. 1. 1921.; 
T It8/20-8. 

Oklicni rok 
poteče dne 

30. avgusta 
1921. 

Mati 
Marija Krmclj. 

i ?. 1. 1921.; 
T 190,20-7. 

Žena 
Frančiška K enk i-l 

J o i e f Trobeo, 
, rojen leta 1876., vdovec, 
! posestnik v Smolniku, ob-
' čina Oselica. 

AloJsU Kokalj, 
rojen dne 25. decembra 
1879, oženjen posestnik 

na Javorju. 

Janes Bnrgar, 
t rojen dne 21. julija 1882., 
i oženjen posestnik v Za-

vrhu. 

Janez Ažman, 
, rojen dne 4. maja 1884., 
! oženjen posestnik v Krnici. 

Odšel leta 1915. k 17emu 
pehotnemu polku, bil leta 
1918. ujet ter oddan v 
bolnico r Veroni; na potu 

tja baje umrl. 

Služil pri 8. lovskem ba
taljonu, 2. atotniji, na ko
roški fronti; гаезсса ju
nija. 1916. zbolol, baje 

j umrl ter bil pokopan v 
Mantiinu. 

j Služil ,_leta 1914. pri 
! 17. pohotnem polku na' 
| ruski fronti, bil meseca 
! oktobra 1914. v boinici v 
' Nowem miubtu bolan za 
j kolero; od takrat po-
I grešan. 

j Služil od začetka vojne 
pri 27. pehotnem polku, 

i 3. atotniji, v Galiciji ter 
se meseca novembra ali 
decembra 1914. udeležil 
boja v okolici Skotv>:zyna; 

cd takrat pogrešan. 

Jožef Žmltek, 
rojen dne 12. marca 1872., 
samski posestnikov «in v 
Srednji vasi v Bohinju. 

Janez Ažman, 
rojen dne 10. maja 1895., 
samski posestničin sin v 

Kamni gorici. 

Anton Ambrožič. 

2ena 
Marijana Kokalj, 

Žena 
Marija Bnrgar. 

Žena 
Marija Ažman. 

Ivan Stične, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

2 1.192!.; 
T 217/20 -12 

2.1. 1921.: j 
T 229/20-5. 

2. 1. 1921.; 
T 232/20-6. 

Služil pri celovškem črno-
vojniškem bataljonu, 16. 
stotniji, v Ljubljani ter 
prišel dne 22. novembra 
1914. v rusko ujetništvo. 
Zadnjič pisal dne 5. ja
nuarja 1915.; od takrat 

pogrešan. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, se udeležil bojev 
na tirolski fronti ter 
po zasebnih poročilih 
padel due 22. julija 1917. 

na M. Campigoletm. 

Sestra 
Marija Škantar. 

Ivan Stično, 
davčni pristav v p 

v Ljubljani. > 

Rudolf Legat, 
rojen leta 1896., samski 
krojače v sin v Begunjah. 

Luka Jev in lk, 
rojen dne 7. oktobra 1880., 
oženjen delavec v Kotre-

dežu. 

Jori Ravnikar, 
rojen dno 8. aprila 1895., 
samski posestničin sin na 

Križni gori. 

Karel Kounaö, 
rojen dne 4. novembra 
1887., oženjen posestnik 

v Spodnjih Gameljnih. 

Odrinil leta 1016. k 7. do
mobranskemu pehotnemu 
polku, bil pren/eščeh h 
gorski stotniji št. 9 ter 
baje dne 27. oktobra 1917. 
padel ua koroški fronti. 

Mati 
Marija Ažman. 

2 1. 1921.; 
T 241/20-7. 

2.1.1921.; j 
T 251/20-4 I 

1. maja 
1921. 

I. maja 
1921. 

i. maja 
1921. 

1. maja 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

|30. avgusta 
1921. 

Oče 
Ivan Legat. 

Odšel leta 1914. k 2c. pe
hotnemu polku, 6. stotniji, 
v Galicijo; izza doe 8. ja
nuarja 1916. pogrešan. 

Odšel meseca marca 1915. 
k 17. pehotnemu polku 
na italijansko bojišče ter 
zadnlč pisal meseca no
vembra 1915. Po dopisu 
Rdečega križa padel v 
času od dne 21. do 29ega 

novembra 1915. 

Anton Hočevar, 
rojen dn« 12. julija 1893., 
samski posestničin sin v 

Šmarju-Sapu. 

Frano Otrln, 
rojen dne 19. februarja 
1879., oženjen pekovski 
pomočnik v Ljubljani. 

Odšel dne 27. julija 1914. 
s 27. pehotnim polkom na 
bojišče v Galicijo ter se 
udeležil hudih bojev; izza 
dne 15. decembra 1914. 

pogrešan. 

Žena 
Ana Jevšnik. 

Mati 
Marija Ravnikar. 

2. 1.1921.; 
T 263/20-4. 

2. 1.1921.; 
T 287/20-9.1 

2.1.1921.; 
T 391/19-5. 

30. avgusta 
1921. 

1. maja i 
192!. 

Služil za pešca pri 
17. pehotnem polku ter 
se leta 1914. in 1915. 
udeležil bojev na gališki 
fronti; od takrat pogrešan. 

Žena 
Marija Kosmač. 

Mati 
Urša Hočevar. 

Služil od dne 15. febru
arja 1915. pri 17. pehot
nem polku, 1. stotniji, na 
gališki fronti ter zadnjič 
pisal dne 31. maja 191 ö. 
iz Przomyéla; od takrat 

pogrešan. 

Žena 
Ana Otrin. 

2. 1.1921.; 
T 292/20-5. 

2 1. 1921.; 
T 293/20-4 

2.1. 1921.; 
T 300/20-5. 

2.1.1921.; 
T 302/20-Ó. 

2.1. 1921.; 
T 303/20-5. 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. ; 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

Št. 14/1921. 

Razpis služb. 
Za mariborsko podružnico dopisnega urada de

želne vlade za Slovenijo se razpisujeta dve mesti 
pogodbenih uradnikov s prejemki X., oziroma XI. či-
novnega razreda državnih uradnikov. Pogoji za na
mestitev so: vsaj srednješolska izobrazba aH tej 
ustrezajoča splošna izobrazba, popolno znanje slo
venskega in nemškega jezika in slovenske in nemški-
stenografije (najmanj 50 do 60 besed na minuto). 
Kandidatom, ki poznajo še druge jezike in stroje
pisje ter imajo splošno politično orientacijo, џ\.: 
prednost. 

Ustne ali pismene prijave je nasloviti do dne 
5. f e b r u a r j a 1921. 

ali na dopisni urad v Ljubljani (vladna palača, 
pritličje) ali pa na mariborsko podružnico dopisne
ga urada (poštno poslopje, Maribor). 
Dopisni urad deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 20. januarja 1921. 
Vodja : Prunk s. r. 

Št. 2505/š. 159 
Razpis. 

Stalno učno mesto za učiteljico ženskih ročnih 
del na štirirazredni državni meščanski šoli v Mur
ski Sobot i z obveznostjo, da poučuje tudi na dr
žavni petrazredni osnovni šoli istotam. Učni jezik 
slovenski, na teden 18 učnih ur. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože pri 
civilnem komisarju za Prekmurjc v Murski Soboti 
do dne 1 5. f e b r u a r j a 1 9 2 1. 

Civilni komisar za Prekmurje v Murski Soboti, 
dne 11. januarja 1921. 

K br. 16.758. ' ISO 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 130. carinskega za
kona se bodo dne 3 1. j a n u a r j a 1921. ob de
vetih v glavni ljubljanski carinarnici prodaj: \ 
9-100 kg deli avtomobila (avtomagnet), cenjeni na 
300 dinarjev. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 

dne 20. januarja 1921. 

Št. 11. 
Razpis. 

.172. 

Okrajni cestni odbor v Kočevju razpisuje službi 
štirih c e s t a r j e v za deželne cestne proge Zeljne, 
Koprivnik in Črnomelj s prvotno plačo 50 K na 
mesec in do preklica z draginjsko doklado, ki jo 
določi deželna vlada za Slovenijo, poverjentštvo za 
javna dela, v Ljubljani. 

Praviilno kolkovane prošnje, opremljene z domov
nico, z zdravniškim in nravstvenim izpričevalom, naj 
se vlože do dne 

6. f e b r u a r j a 1921. 
pri podpisanem okrajnem cestnem odboru. 

Izmed sicer enakih prosilcev imajo prednost 
vojni invalidi, če so sposobni za cestarsko službo. 

Cestni okrajni odbor v Kočevju, 
dne 17. januarja 1921. 

Razne objave. 

30. avgusta 
1S21. 

30. avgusta 
1921. 

Št. 6 5 1 0 - 1 . 181 2 - 1 

Razpis službe. 
Pri podpisani bratovsld skladnici je takoj na

stopiti mesto p i s a r n i š k e p o m o ž n e moči. V 
poštev prihaja samo p r v o v r s t n a moč. 

Plača po dogovoru. 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj se vpošljejo 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skladaica 

v Velenju, 
dne 30. decembra 1920. , 

Razid društva. 
Ker so izstopili skoro vsi člani, se je „Klub stro

jevodij na Kranjskem" razšel. 
Fran Carman s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Po&tnina pavèalirana. 

V Ljubljani, dne 28. јапиатја 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ADIVI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

V a * b l a » : Uredb» o nabavljtiluih zadrugah državnih uslužbencev i u o Zvezi i »tiavljaJoih zadrug državnu uslužbencev. — Razglagi deželne vieil? m Slovenijo: Izpreroembe т 
owbju. Kazglat poveijeniStva za notranje zadove o izpremeinbi v občinskem gerentatvu т 0«eku. — Ruzglnei zdrav Ht« ru<-ga ndeeka za Slovenijo io liaro :'Popravek. Tedeueki izkaz 

o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vinile ut Slovenijo od ilne 1. do dne 7. januarja 1M20. — Hjtv.i; l»f>i ia/nib dnigih uraiinv ш nhlaxtev — Ha tue objave. 

29. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
«a predlog Našega ministra za finance in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

' : .., .,'.>, odrejamo 

Uredbo o nabàvljalnih zadrngah državnih 
uslužbencev in o Zvezi nabavljalsih zadrug 

državnih uslužbencev.* 
A. Nabavljaln© zadruge. 

I. Splošna določila. 
Člen 1. 

Državni uslužbenci in vse osebje, ki služi ali 
dela v državnih uradih ali podjetjih ali ki prejema 
podporo ali pokojnino iz državne blagajne, morajo 
osnovati „nabavljalne zadruge državnih uslužben
cev". Člani teh zadrug smejo biti tudi rodbine držav
nih uslužbencev (vdove in otroci), ne glede na to, 
ali prejemajo od države pokojnino, podporo, inva
lidnino ali ne. 

Vsaka tu omenjena oseba sme biti član samo ene 
take zadruge, razen uslužbencev, ki žive ločeno od 
rodbine (žena in otroci) in ki smejo biti člani tako 
v kraju, kjer službujejo ali delajo, kakor tudi v 
kraju, kjer biva njih rodbina. 

Člen 2. 
Nabavljalnim zadrugam državnih uslužbencev je 

•amen, da nabavljajo svojim zadružnikom živi j en
ake potrebščine in druge predmete za njih osebno 
in hišno potrebo. Zadruge oddajajo nabavljene po
trebščine samo zadružnikom, in sicer za gotovi 
denar. 

Samo izjemoma, to je, kadar je izvestnega blaga 
v zadružnem skladišču več, nego zadružniki povpra
šujejo po njem, sme upravni odbor to in tako blago 
oddajati tudi nezadružnikom. 

Člen 3. 
- V enem kraju se sme na podstavi te uredbe osno

vati samo ena zadruga. 

Člen 4. 
Zadruga se ustanavlja z deleži in z omejeno za

vezo zadružnikov. 
Delež ne sme biti manjši nego 100 dinarjev. 
Vsak zadružnik mora podpisati vsaj en delež. 

Ob pristopu k zadrugi se mora vplačati najmanj 
ena desetina podpisanega deleža. Pogoji o vplačeva
nju ostanka kakor tudi posledice za one, ki ne vpla
čajo podpisanih deležev, se določijo s pravili. 

Vsota, do katere so pri teh zadrugah posamezni 
zadružniki odgovorni, ne sme biti manjša od za-
družniškega deleža. 

S pravili se lahko določi, da smejo imeti posa
mezni zadružniki več deležev. Tedaj je zadružnik 
odgovoren za obveznosti zadruge najmanj do one 
vsote, ki predstavlja skupni znesek njegovih deležev. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 292, izdanih dne 
30. decembra 1920. 

Deleži, oziroma vplačila na račun deležev, se 
ne smejo izplačevati zadružniku niti jemati v za
stavo, dokler traja članstvo v zadrugi. 

Deleži se glase na ime ter se ne smejo prena
šati z enega zadružnika na drugega. 

člen 5. 
Zadruge smejo kot vpisnino pobirati od svojih 

članov največ do 5 dinarjev od člana. Druge pri
stojbine za vpis se ne smejo jemati. 

Člen 6. 
Vsaka zadruga mora imeti rezervni fond, ki se 

ne sme uporabljati za nič drugega nego za pokri
vanje izgube pri poslih, pravilno podvzetih, a s ško
do dokončanih. 

Ako bi zadruga prestala-, se mora njen preostali 
rezervni fond izročiti „Zvezir nabàvljalnih zadrug 
državnih uslužbencev" („Savezu nabavljačkih za
druga državnih službenika")» ki ga čuva in pomno-
žuje z interesi; ako pa se osnuje v istem kraju isto
vetna zadruga, ga izroči tej zadrugi za njen re
zervni fond. 

Ako se v desetih letih ne ustanovi taka zadruga, 
preide rezervni fond v last Zveze za pomnožitev nje
nega rezervnega fonda. 

Člen 7. 
Z dobičkom, ki se pri oddajanju potrebščin jem

lje od zadružnikov, razpolaga zadruga koncem leta 
tako, da določi: 

1.) procent, ki se po pravilih odredi za rezervni 
fond, ki pa nikakor ne sme biti manjši nego 30%; 

2.) procente, ki se po pravilih odrede za razne 
gospodarske, prosvetne in humanitarne namene, ka
tere namerja zadruga izvrševati; 

3.) procent, ki se po pravilih odredi za pokoj
ninski fond uslužbencev zadruge; 

4.) procent, ki se po pravilih odredi za nagrade 
upravnemu in nadzorstvenemu odboru in uslužben
cem; 

5.) ostanek se vrača zadružnikom sorazmerno z 
nabavami, izvršenimi pri zadrugi, ako so popolno
ma vplačali svoj delež; a dotlej se pripisuje njih 
vplačanemu delu deleža. 

Na vplačila za delež se ne plačujejo nobene 
obresti. 

II. Ustanovitev zadruge. 
člen 8. 

Ustanavljanje zadruge se sme pričeti, če se v ta 
namen združi najmanj deset oseb iz člena 1. te 
uredbe. 

Člen 9. 

Za ustanovitev zadruge ni treba nikakršnega 
prejšnjega dovolila. 

Vsaka zadruga mora imeti svoja pravila, ki mo
rajo obsezati: 

1.) firmo in sedež zadruge; 
2.) predmet poslovanja; 
3.) pogoje za sprejemanje zadružnikov in dolo

čila o prestanku članstva; 
4.) določila o tem, koliko in kdaj mora vsak za

družnik prispevati k zadrugi kot svoj delež in kako 
zadružniki odgovarjajo za obveznosti zadruge; • 

5.) določilo o sestavi in pregledu bilance (letnega 
računa) in o razdelitvi dobička; 

6.) določila o sklicu in področju občnega zbora; 
7.) določila o tem, koliko zadružnikov je treba 

za polnoveljavno sklepanje na občnih zborih; 
8.) določila o volitvi in obnovitvi upravnega in 

nadzorstvenega odbora, kakšne so njiju pravice in 

dolžnosti, kako se nadzira njiju poslovanje, kako se 
nastavljajo uslužbenci zadruge; 

9.) kako se objavljajo sklepi zadruge. 

Člen 10. 
Čim se zadruga ustanovi, mora njen upravni 

odbor pristojnemu sodišču prve stopnje (trgovin
skemu) podati prijavo, da se zadruga vpiše v za
družni ali, kjer takega ni, v trgovinski register. Tej 
prijavi je treba priložiti: 

1.) pravila zadruge, ki jih podpiše vsaj deset 
zadružnikov, v dveh izvodih; 

2.) prepis zapisnika o volitvi upravnega in nad
zorstvenega odbora. 

Pri tej priliki se morajo člani upravnega odbora 
svojeročno podpisati pred sodiščem ali mu poslati 
svoje podpise, poverjene po pristojnem oblastvu. 

Člen 11. 
Sodišče mora izdati odloka vpisu zadruge v re

gister in ga priobčiti ustanjäpeljem zadruge naj-
kesneje v treh dneh od dne, l o so mu bila pravila 
predložena. Ko sodišče odobri pravila, poveri en 
izvod, označi na njem, da je zadruga vpisana v 
register, ter ga vrne upravnemu odboru. 

Druge listine ostanejo pri sodišču. , 

Člen 12. 
Sodišče objavi v „Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca", da je zadruga vpisana 
v register. 

V tej objavi se'morajo označiti: 
1.) filma in sedež zadruge; 
2.) predmet poslovanja; 
3.) višina deležev in odgovornosti; 
4.) ime predsednikovo in imena članov uprav

nega odbora; 
5.) kako se objavljajo sklepi zadruge. 

Člen 13. 
Zadruga obstoji pravno šele potem, ko je pri 

sodišču vpisana v zadružni (trgovinski) register. 

člen 14. 

Ko sodišče pravila potrdi, mora vsakdo, ki pri
stopi k zadrugi, podati pismeno izjavo. 

Če je oseba nepismena, mora podati izjavo pred 
zastopniki zadruge vpričo dveh pismenih držav
ljanov. 

Pri zadrugi se mora voditi seznamek vseh za
družnikov, ki je vsakomur na vpogled. V seznamku 
se mora označiti : dan sprejema v zadrugo, število 
podpisanih deležev, dan, ko je članstvo prestalo. 

Člen 15. 

Vsaka izprememba pravil se mora prijaviti za
radi vpisa v register. Tej prijavi je priložiti dva 
prepisa sklepa o izpremembi pravil. 

Sodišče poveri en prepis, označi na njem, da je 
izprememba vpisana v register, ter ga vrne uprav- > 
nemu odboru. 

Druge listine ostanejo pri sodišču. 
Sodišče objavlja te izpremembe in dopolnitve v 

„Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca" samo, ako se z njimi izpreminjajo dòlo-
čila člena 12. te .uredbe. 

Noben sklep o izpremembah in dopolnitvah pra
vil nima pravne veljavnosti, dokler se ne vpiše \r 
register. 

*äfe. 
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Člen 16. 
Kdor pristopi kot zadružnik k zadrugi, odgo

varja tudi za njene prejšnje obvežridSri. 

III. Organi zadruge. 

fcien it. 
Vsife zadruga tiioïâ imeti svoj upravni in uätf-

zorstveäl tfäbor. . 
darli obèh teh odborov niorâjo" Ш zâclrilzriifcï. 

Člen 18. 
Upravni odbor sestoji iz najmanj treh cläitöv, 

ki jih izvoli občni zbor izmed zadružnikov. Pred
stavlja in polnoveljavno zastopa zadrugo pri sodi
šču in izvun sodišča. 

Če bi se število Članov upravnega odbora zmanj
šalo tako, da ne bi mogel sklepati, mora nadzor
stveni odbor sklicati občni zbor, ki popolni izpraz-
Bjena mesta, in sicer najpozneje v desetih dneh. 

- Člen 19. 
Občni zbor zadružnikov ima pravico vsak čas 

zamenjati člane upravnega in nadzorstvenega od
bora. Za tak sklep je treba navzočnosti najmanj 
polovice vseh zadružnikov, za sklep pa morajo gla
sovati tri četrtine navzočnih zadružnikov. 

Člen 20. 
Upravni odbor podpisuje zadrugo tako, kakor je 

to določeno v pravilih. 

Člen 21. 
Za legitimiranje upravnega odbora zadošča za

pisnik občnega zbora. 

Člen 22. 
Upravni odbor sme samo v toliko zavezovati za

drugo, v kolikor je za to pooblaščen po pravilih in 
sklepih občnega zbora. 

Ker pa s svojim podpisom polnoveljavno zaveže 
zadrugo, je le-ta tretjim osebam odgovorna tudi, če 
«pravni odbor prekorači meje svoje pravice glede 
zavezovan j a zadruge. 

Člen 23. 
Upravni odbor mora skrbeti za pravilno vodstvo 

poslovnih knjig, ki so zadrugi potrebne. Knjige po
trjuje nadzorstveni odbor. 

Upravni odbor objavi najpozneje v enem mesecu 
po zboru bilanco za minulo poslovno leto, število 
zadružnikov, kolikor jih je že bilo začetkom tega 
leta, število zadružnikov, ki so med letom pristopili 
k zadrugi in ki so izstopili iz nje, izključeni ali umr
li, število zadružnikov, kolikor jih je bilo koncem 
istega leta, kakor tudi celokupno število podpisanih 
in vplačanih deležev vseh zadružnikov. 

Člen 24. 
V imenu zadruge priseza oni član uprave ali 

uslužbenec zadruge, ki je v imenu zadruge zaključil 
posel, zaradi katerega je spor. 

Člen 25. 

člani upravnega odbora so zadrugi z vso svojo 
imovino solidarno odgovorni za škodo, ki bi na
stala iz njih nezakonitega ali nepravilnega poslo
vanja 

Ta odgovornost ne zadeva onega člana uprav
nega odbora, ki je takoj prigovarjal sklepu in od
redbi odbora ter nadzorstvenemu odboru pismeno 
vročil protest. 

Člen 26. 
Nadzorstveni odbor sestoji najmanj iz treh čla

nov, ki jih izvoli občni zbor. 
Člani nadzorstvenega odbora ne smejo biti isto

časno člani upravnega odbora niti jih ne smejo 
zastopati. Tudi ne smejo kot uradniki Voditi zadruž
nih poslov. 

Samo v primeru člena 29. te tifedbe sme nad
zorstveni odbor odrejati posamezne svoje člane, da 
nadomeščajo člane upravnega odbora. Za ta čas in 
dokler se jim ne da razrešnica, ne smejo zastopniki 
izmed članov upravnega odbora izvrševati svoje 
dolžnosti v nadzorstvenem odboru. 

Ako član upravnega odbora izstopi iz tega, ne 
sme biti izvoljen za člana nadzorstvenega odbora, 
dokler kot član upravnega odbora tie ddbi taz-
rešnice. 

Člen 27. 
Nadzorstveni odbor moM nadzirati vse poslo

vanje tipravtiega1 odbora, preizkušati bilärico in 
predloge o porazdelitvi dobička ali izgube ter o 
vsem pismeno poročati občnemu zboru. 

člen Ш. 

Noben člarl upravnega odolfra Ш ridi*« usluibe-
fiët zadruge tie Stilè rie köt ÜdlzriiK riè feöt porok 
priti v obveznost proti zadrugi. 

Člen 29. 
Nadzorstveni odbor je upravičen posamezne čla

ne upravnega odbora kakor tudi ves odbor odstra
niti od dolžnosti. V tem primeru mora nadzorstveni 
Odbor še isti dari sklicati občni zbor ter mu poro
čati o vseh nepravilnostih, ki jih je zasledil v poslo
vanju odstranjenih članov upravnega odbora. 

Dokler se občni zbor ne sestane, odredi nadzor
stveni odbor izmed sebe osebe, ki začasno izvršujejo 
dolžnosti odstranjenih članov upravnega odbora. 

Člen 30. 
Člani nadzorstvenega odbora so zadrugi osebno 

in z vso svojo imovino solidarno odgovorni za 
škodo, ki bi nastala iz nezakonitega ali nepravil
nega izvrševanja njih dolžnosti. 

Člen 31. 
Če občni zbor spozna, da je treba tožiti člane 

upravnega odbora, vloži tožbo in zastopa zadrugo 
nadzorstveni odbor. 

Če pa spozna občni zbor, da je treba tožiti člane 
nadzorstvenega odbora, vlože tožbo in zastopajo za
drugo pooblaščenci, ki jih izvoli občni zbor. 

Člen 32. 
Občni zbor zadružnikov razpravlja o vseh vpra

šanjih, ki se tičejo zadruge in zadružnih poslov, 
preizkuša bilanco in predloge o razdelitvi dobička 
in pokritju izgube, pregleduje vse poslovanje za
druge, sklepa o poslih, ki naj se šele podvzamejo, 
odloča o izpremembah in dopolnitvah v pravilih in 
o prestanku zadruge. 

Na občnem zboru ima vsak zadružnik pravico 
samo do enega glasu in ta glas mora uporabiti 
osebno. 

Če se sklepa o razrešnici, ki jo je treba dati temu 
ali onemu zadružniku, ali če se sklepa, da se ta ali 
oni zadružnik toži pri sodišču, se zadružnik, ki se 
ga to tiče, ne sme udeleževati tega sklepanja niti 
ne sme glasovati. To velja tudi za sklepe* ki se ti
čejo sklepanja pravnega posla z enim ali drugim 
zadružnikom. 

Člen 33. 
V zadrugah z najmanj 500 zadružniki se sme 

določiti s pravili, da tvorijo občni zbor .delegati ki 
jih zadružniki izvolijo izmed sebe po sekcijah, ka
tere se podrobneje določajo s pravili. Vsak zadruž
nik sme biti član samo ene sekcije. Delegati se iz
volijo do konca februarja vsakega leta; ta izvolitev 
velja za vse občne zbore do nove volitve delegatov. 

Število delegatov se določa s pravili. 

člen 35. 
Občni žbof se skliče tako, kakor je to določen« 

V pravilih, à vselej najmanj petnajst dni pred nje
govim sestankom. 

V pozivu se mora priobčiti dnevni red, dan, ora 
in kraj Sestanka. (i , .,,_ 

Sklepi občnega zbora o vprašanjih m predlog», 
ki nišo òbjayxJèni v drtévnènï rèdo, ne jtëljajfc tale* 
skleöä 6 vodàWi občnega zbdrâ lit o stiku cfru'gtga 
obČHega zbofä. 

Člen 36. 
Na občnem zboru se vodi seznamek zadružnikov, 

ki so prišli ria* o'bčni zbor, in zapisnik o delu. občne
ga zbora. Ènega in drugega poverjajo oni, ki м 
po pravilih pooblaščeni za to. Seznamek se mora 
priložiti zapisniku o občnem zboru. 

Zapisnik o občnem zboru se hrani v arhivu za
druge ter se daje na vpogled vsakemu zadružniku, 
ki to zahteva. 

člen 37. 
Bilanca se mora najmanj za pet dni pred sestaa-

kom občnega zbora razgrniti zadružnikom ma vpo
gled v lokalu zadruge ali na drugem primerne« 
kraju, ki mora biti v pozivu na občni zbor označen. 

Člen 38. 
Občni zbor določa skupno vsoto, do katere sr 

sme zadruga zadolžiti. 

Člen 39. 

Zoper sklep občnega zbora, ki nasprotuje tej 
uredbi ali pa pravilom, se sme vložiti pritožba pri 
pristojnem sodišču in zahtevati, da se razveljavi. 
Pritožba se sme vložiti samo v osmih dneh. Prito
žiti se sme razen upravnega odbora sâmo oni za
družnik, ki je bil na občnem zboru in ki je zoper 
ta sklep vložil protest ter zahteval, da se to zabe
leži v zapisnik. 

O pritožbi odloči sodišče, ne da bi odredil» 
narok, na podstavi zapisnika o občnem zboru. 

Sodna odločba je izvršna. 

IV. O izstopanju posameznih zadružnikov 
iz zadruge. 

Člen 40. 
Noben zadružnik ne sme izstopiti iz zadrug», 

kadar bi hotel. 
Člen 41. 

Upravni odbor ima pravico zadružnika izklju
čiti iz zadruge. Podrobnejša določila o tem se usta
nove s pravili. 

Zadružnik se mora izključiti, ako je ugotovljeno, 
da je tržil z blagom, nabavljenim pri zadrugi. 

Izključeni zadružnik prestane biti zadružnik od 
dne, ko mu je bil sklep priobčen. 

Člen 42. 

Zadružniki, ki umrjejo ali ki se izključijo iz za
druge, so odgovorni zä obveznosti zadruge do konca 
onega računskega leta, v katerem so prestali biti 
člani zadruge. Na podstavi bilance za to računsko 
leto se jim delež in dobiček izplača v 15 dneh po 
odobritvi bilance. Za ta čas sé jim ne saie izpla
čevati. 

Člen 43. 
Člen 34. 

Občni zbori so redni ali izredni. 
Redni občni zbor, ki mora preizkusiti letni ra

čun, skliče upravni odbor po koncu vsakega leta, a 
najkesneje v prvih treh mesecih prihodnjega leta, 
in sicer na sedežu zadruge. 

Ako upravni odbor ne bi sklical rednega občnega 
zbora v določenem roku, ga mora sklicati nadzor
stveni odbor najkesneje v desetih dneH po preteku 
tega roka. Ako bi tudi on ne storil tega, sme ena 
desetina zadružnikov zahtevati od pristojnega sodi
šča dovolitev, da skliče občni zbor. V tem primeru 
se mora v pozivu na občni zbor izrecno povedati, da 
se občni zbor sklicuje z dovolitvijo sodišča. 

Izreden občni zbor se skliče, kadarkoli jè treba. 
Sklicuje ga upravni odbor. Neodložno še mora skli
cati, če to zahteva riädzorstverii odbor aH ënâ dese
tina zadružnikov. Ta zahteva še predloži üpräv-
riemti Odboru pismeno š podpiši ohih, ki zahtevajo, 
da se sklici občni zbor. V zahtevi se morajo ozna
čiti vzroki, iz katerih se zahteva sklic občnega zbora, 

če upravni odbor ne ugodi tej zahtevi v desetih 
dneh, sme nadzorstveni odbor Šarii sklicati ÖÖcfii 
zbor, a desetina zadružnikov srne zahtevati tudi od 
sodišča dovolitev, da skliče občni zbor. 

če zadružnik zaradi premestitve izpremeni sta-
novališče, pošlje zadruga, katere član je bil do tedaj, 
njegov delež zadrugi, ki je pristojna za kraj* kamor 
je premeščen. Definitivni obračun, t. j . izplačilo do
bička ali povrnitev izgube, se izvrši 15 dni po odo
britvi letnega računa za to računsko leto, in sicer 
po zadrugi, ki ji je bil delež poslan. 

Člen 44. 

Kdor je postal zadružnik, sme ostati zadružnik, 
najsi prestane biti državni uslužbenec, razèri če Ш 
se sam poprijel poslov, ki jih opravlja zadruga. 

V. O prestanku zadruge. 

člen 45. 
Zadruga prestane: 
1.) če občni zbor to sklene; 
2.) če sodišče to sklene; 
3.) če se zoper njo otvori konktirz; 
4.) Če se število zadružnikov zhiža pod deset. 

Člert 46. 

Sklep občnega zbora o prestanku zadruge ne 
velja, dokler želi deset zadružnikov, da se nadaljuj 



9. 67 Letnik Ш. 

poslovanje. Če pa izgubi zadruga več nego polovico 
svoje imovine, sme občni zbor skieniti s prosto ve
čino, da zadruga prestani, in ta sklep je polno 
veljaven. 

Člen 47. 
Če „Zveza nabavljalnih zadrug državnih usluž

bencev" zadruge ne sprejme v svoje kolo ali če je 
izključi, se o tem obvesti pristojno Sodišče, ki od
redi likvidacijo zadruge. 

Člen 48. 
Čim se po bilanci pokaže, da je izgubljeno to

liko zadružne imovine, da to, kar zadruga ima, ne 
more pokriti njenih dolgov, mora upravni odbor o 
takem stanju takoj obvestiti sodišče, da se otvori 
konkurz. 

Člen 49. 
Če se število zadružnikov zniža pod deset, mora 

upravni odbor ali oni, ki izvršujejo voljo zadruž
nikov, o tem takoj obvestiti pristojno sodišče, ki od
redi likvidacijo zadruge. 

Člen 50. 
Če zadruga prestane po točkah 1., 3. in 4. člena 

45. te uredbe, mora upravni odbor o tem neodložno 
obvestiti sodišče, ki to takoj vpiše v register. So
dišče istočasno objavi ta prestanek enkrat v „Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca" ter pozove upnike zadruge, naj svoje terjatve 
priglase pri zadrugi najkesneje v šestih mesecih od 
dne objave. 

Člen 51. 
Za izvršitev likvidacije določi občni zbor za

druge poseben odbor likvidatorjev najmanj iz treh 
oseb. 

Ako občni zbor tega ne stori, jih določi sodišče 
na predlog najmanj ene desetine zadružnikov. 

Če je likvidatorje določil občni zbor, jih sme 
občni zbor tudi zamenjati vsak čas, ako ne izvršu
jejo poslov pravilno. 

Če je likvidatorje določilo sodišče, jih tudi ono 
lahko zamenja vsak čas. 

čim se izvolijo in določijo likvidatorji, prestane 
upravni odbor poslovati, nadzorstveni odbor pa še 
nadalje nadzira likvidacijske posle. 

Člen 52. 
Nadzorstveni odbor mora določene likvidatorje 

pristojnemu sodišču prijaviti najkesneje v treh dneh, 
da se vpišejo v register. Likvidatorji osebno pred 
.sodiščem podpišejo svoja imena ali pa mu pošljejo 
svoje podpise, poverjene po pristojnih oblastvih. 

Imena likvidatorjev mora nadzorstveni odbor 
vselej objaviti. 

Člen 53. 
Likvidatorjem je dolžnost: 
1.) da končajo tekoče posle, da izpolnijo obvez

nosti prestale zadruge, izterjajo njene terjatve ter 
njeno imovino pretvorijo v denar; 

2.) da vsake tri mesece objavljajo poročilo o 
svojem delovanju, po končani likvidaciji pa tudi 
priobčijo uspeh vsega poslovanja. 

Likvidatorji smejo prodati zadružno imovino 
samo na javni dražbi ali na borzi. 

Določila členov 20., 21., 22., 23., 24., 34. in 35. 
te uredbe veljajo tudi za likvidatorje. 

Člen 54. 
Ko se ugodi vsem zadružnim upnikom in se iz

plačajo vsi dolgovi, se to, kar ostane, vloži v re
zervni fond. 

Člen 55. 
Likvidatorji, ki postopajo zoper določila členov 

52. in 53. te naredbe, so osebno in solidarno z vso 
svojo imovino odgovorni zadrugi, če bi iz takega 
njih delovanja izvirala kakršnakoli škoda za za
drugo in njene upnike. 

Ta odgovornost zadeva tudi člane nadzorstve
nega odbora, ako so likvidatorji z njih vednostjo 
ravnali zoper določila členov 52. in 53. te uredbe, pa 
niso oni ukrenili ničesar, da bi se bilo preprečilo 
takšno poslovanje likvidatorjev. 

Člen 56. 

Po končani likvidaciji se knjige in spisi zadruge 
iz poslednjih desetih let pa do prestanka zadruge 
izroče „Zvezi nabavljalnih zadrug državnih usluž
bencev" v Beogradu, da jih hrani deset let. 

Zadružniki ali njih pravni nasledniki kakor tudi 
zadružni upniki smejo vsak čas pregledati te knjige 
in spise. 

B. Zveza nabavljalnih zadrug. 
VI. Splošna določila. 

Člen 57. 
Vse zadruge, ustanovljene po tej uredbi, morajo 

pristopiti k „Zvezi nabavljalnih zadrug državnih 
uslužbencev" s sedežem v Beogradu. Zadrugo, ki 
v treh mesecih od dne ustanovitve ne pristopi k 
zvezi, sodišče na vlogo Zveze razpusti. 

Istotako smejo pristopiti k tej Zvezi one nabav
ljalne ali konsumne zadruge državnih uslužbencev, 
ki so bile ustanovljene pred to uredbo, ako spravijo 
svoja pravila v sklad s to uredbo. 

Člen 58. 
Zveza se ustanavlja z deleži in z omejeno za

vezo zadruge. 
En delež ne sme biti manjši nego 500— dinar

jev; vsaka zadruga mora na vsakih sto svojih za
družnikov podpisati najmanj en delež. 

Sprejeta zadruga je odgovorna Zvezi še naj
manj za dvakrat toliko, kolikor znaša vsota vseh 
njenih deležev, tako za prihodnje obveznosti Zveze 
kakor tudi za obveznosti, ki jih je Zveza prevzela 
nase, preden je zadruga pristopila k Zvezi. 

Člen 59. 

Z v e z i j e n a l o g a : 
1.) da združi v eno kolo vse nabavljalne za

druge državnih uslužbencev; 
2.) da skrbi za ustanavljanje novih zadrug na 

podstavi te uredbe; 
3.) da po posebnih revizorjih pregleduje in nad

zira poslovanje in stanje svojih zadrug; 
4.) da nabavlja potrebščine svojim zadruž

nikom ; 
5.) da začne, ako se pokaže prilika, tudi sama 

proizvajati posamezne potrebščine in da zaradi 
tega ustanavlja delavnice, tvornice in podobno; 

6.) da sprejemlje hranilne vloge zadružnikov in 
nezadružnikov; 

7.) da otvarja kredit svojim zadružnikom; 
8.) da organizira zavarovanje med zadružniki 

svojih zadrug; 
9.) da organizira tudi druge vrste skrbstva za 

podporo v starosti, iznemoglosti itd. zadružnikov ; 
10.) da proti vsakomur predstavlja in zoper vsa

kogar brani interese svojih zadrug; 
11.) da organizira zadružno propagando in 

zadružno naobrazbo. 
Člen 60. 

Zveza sme zaradi započetka ali udejstvovanja 
posameznih svojih namenov stopiti v sporazum ali 
v zajednico s posameznimi.ali z vsemi zadružnimi 
zvezami v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Istotako sme Zveza skupno s posameznimi ali z 
vsemi drugimi zadružnimi zvezami ustanavljati 
tudi posebne zadružne naprave. 

Člen 61. 

Zveza se lahko ustanovi, če se v ta namen zdru
žijo najmanj trije zadružniki, prestane pa šele po
tem, ko se število njenih zadrug zniža pod tri. 

Člen 62. 

Zveza mora imeti svoja pravila, ki morajo ob-
sezati: 

1.) firmo in sedež zveze; 
2.) predmet poslovanja; 
3.) pogoje za sprejemanje novih zadrug in do

ločila o prestanku članstva; 
4.) določila o tem, koliko in kdaj mora vsaka 

zadruga prispevati k Zvezi kot svoj delež in kako 
so zadruge odgovorne za obveznosti Zveze; 

5.) določila o sestavi in pregledu bilance in o 
porazdelitvi dobička; 

6.) določila o sklicevanju občnih zborov, po-
verjanju sklepov občnega zbora in področju občnega 
zbora; / 

7.) določila o tem, koliko zadružnikov je potreb
no za polnoveljavno sklepanje na občnem zboru; 

8.) določila o volitvi upravnega in nadzorstve
nega odbora, koliko oseb sestavlja upravni in ko
liko nadzorstveni odbor, kakšne so njiju pravice in 
kakšne dolžnosti, kako se nadzira njiju poslovanje; 

9.) določila o tem, kako se nameščajo uslužbenci 
Zveze ; 

10.) določila o tem, kako se objavljajo sklepi 
Zveze. 

Člen 63. 
čim se ustanovi Zveza, mora njen upravni odbor 

prvostopnemu sodišču za mesto Beograd predložiti 

prijavo za vpis Zveze v zadružni register. Tej pri
javi se morajo priložiti: 

1.) pravila Zveze, ki jih podpišejo zastopniki 
zadrug, katere so ustanovile Zvezo; , 

2.) prepis zapisnika o volitvi upravnega in nad
zorstvenega odbora. 

Pri tej priliki se morajo člani upravnega odbora 
svojeročno podpisati pred sodiščem ali pa mu 
poslati svoje podpise, poverjene po pristojnem 
oblastvu. 

Sodišče mora odločiti o vpisu Zveze v register 
ter odločbo priobčiti ustanoviteljem Zveze najpozneje 
v treh dneh, ko se mu pravila predlože. Ko sodišče 
odobri pravila, poveri en izvod, označi na njem, da 
je Zveza vpisana v register, ter ga vrne upravnemu 
odboru. 

Druge listine ostanejo pri sodišču. 

Člen 64. 
Predpisi členov 12., 13. in 15. uredbe veljajo 

tudi za Zvezo. 
VIL Organi Zveze. 

Člen 65. 
Zveza mora imeti upravni in nadzorstveni od

bor. Člani teh odborov morajo biti izmed članov 
zadrug, ki so v Zvezi, ne smejo pa biti istočasno 
člani upravnega ali nadzorstvenega odbora teh 
zadrug. 

Člen-66. 

Pravice, dolžnosti in odgovornost upravnega in 
nadzorstvenega odbora „Nabavljalne zadruge 
državnih uslužbencev", predpisane v členih 18. do 
31. te uredbe, se razprostirajo tudi na upravni in 
nadzorstveni odbor Zveze. 

Člen 67. 

Občni zbori Zveze so redni in izredni. 
Na občnem zboru ima vsaka zadruga do 500 

članov za vsako pričeto stotino po en glas, od 500 
članov navzgor od vsakih pričetih '500 članov po 
en glas. 

, Člen 68. 

Redni občni zbor se mora sestati vsako leto naj
kesneje do konca meseca junija. 

Redni občni zbor: 
1.) voli zapisnikarja in tri overovatelje zapis

nika; 
2.) sklepa o izpremembah pravil; 
3.) sklepa o letnem računu Zveze, o porazdelitvi 

dobička ali popolnitvi izgube; 
4.) voli člane upravnega in nadzorstvenega od

bora; 
5.) ustanavlja meje, v katerih se sme Zveza gi

bati pri dovoljevanju kreditov svojim zadrugam; 
6.) določa skupno vsoto, ki je ne smejo prese-

zati posojila, katera Zveza najema, in hranilne vlo
ge, katere se ji poverjajo^ 

7.) sklepa o predlogih upravnega in nadzor
stvenega odbora kakor tudi o predlogih in pritož
bah posameznih članov; 

8.) voli pooblaščence, ako se sklene, da Zveza 
primi pravdo zoper člane nadzorstvenega odbora; 

9.) sklepa o prestanku Zveze; 
10.) voli likvidatorja, če se polnoveljavno sklene, 

da Zveza prestani. 
Izredne občne zbore sklicuje upravni odbor po 

potrebi; ti sklepajo o predmetih, ki se postavljajo 
na dnevni red. 

Člen 69. 
Predpisi členov 35. in 36. o sklicu in delu občne

ga zbora zadrug veljajo tudi za občni zbor Zveze. 
Bilanca Zveze se mora natisniti in pravočasno 

vročiti zadrugam. 
Člen 70. 

Glavnica Zveze se tvori tako-le: 
1.) iz deležev, ki jih podpišejo in vplačajo za

druge; 
2.) iz glavnice, ki se obrazuje tako, da se v teku 

petih let na leto pridržuje po ena desetina enome
sečne draginjske doklade od vseh državnih usluž
bencev; ta del, se mora pobrati bodisi naenkrat, 
bodisi v teku dveh mesecev; 

3.) iz glavnice, ki se obrazuje tako, da se v 
teku petih let pobira en odstotek od vseh izplačil 
iz državne blagajne na nabave, izvršene državi. 

Vsote pod 2.) in 3.) mora državna blagajna 
koncem vsakega meseca izročiti blagajni Zveze; te 
vsote preidejo končno v last Zveze. Do te glavnice 
imajo pravice zadruge, ako bi prestale biti članice 
Zveze, niti je ne morejo deliti, ako bi Zveza prestala 

-°Ais£â:M*ÊàZ.\ ' : * . .^^^Л^аеЕШЕе^^^&^^Л:1- ;. fc. 
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V tem primeru se s tem delom glavnice postopa ka
kor s prebitkom rezervnega fonda Zveze. 

V knjigah Zveze se mora posebe voditi vsaka 
vrsta glavnice. 

Za obveznosti Zveze odgovarja v prvi. vrsti glav
nica zadrug samih; v drugi vrsti in šele potem, ko 
se izčrpa glavnica po točki prvi, odgovarja glav
nica po točki drugi in v tretji vrsti glavnica po 
točki tretji. 

Člen 71. 
Zadruge, ki izstopijo iz Zveze ali se izključijo, 

odgovarjajo Zvezi za njene obveznosti še dve leti 
izza dne 31. decembra onega leta, ko je prestalo 
njih članstvo v Zvezi. 

Delež se izplača na podstavi bilance Zveze za 
poslednje leto, v katerem je še trajala odgovornost. 

Člen 72. 
Zveza mora obrazovati rezervni fond, ki se ne 

sme uporabljati za nič drugega nego za pokrivanje 
izgub pri poslih, pravilno podvzetih, a s škodo do
končanih. . , . 

Ce bi Zveza prestala, se mora njen preostal 
'-ezervni fond izročiti „Glavni zadružni zvezi v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev" („Glavnom 
zadružnom savezu u kraljevini Srba, Hrvata i Slo
venaca") v Beogradu, ki ga hrani in pomnozuje 
z interesi; če se ustanovi v kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev istovetna zveza, ga izroči tej novi 
zvezi. 

Člen 73. 
Z dobičkom, ki se koncem poslovnega leta po

kaže v poslovanju Zveze, se razpolaga tako, da se 
določi: 

1.) procent, ki se po pravilih odredi za rezervni 
fond ki pa nikakor ne sme biti manjši nego 50 % ; 

2 ) procente, ki se po pravilih odrede za razne 
gospodarske, prosvetne in humanitarne namene, ka
tere namerja Zveza izvrševati; 

3.) procent, ki se po pravilih odredi za pokoj
ninski fond uslužbencev Zveze; 

4.) procent, ki se po pravilih odredi za nagrade 
upravnemu in nadzorstvenemu odbora in usluž
bencem; 

5.) ostanek se vrača zadrugam sorazmerno z na
bavami, izvršenimi pri Zvezi. 

Na vplačila za deleže posameznih zadrug Zveza 
ne plačuje nobenih obresti. 

Člen 74. 
Zaradi nadzorstva posameznih zadrug mora 

Zveza predpisati posebna pravila in imeti posebne 
revizorje. . 

Zveza mora vsako zadrugo pregledati najmanj 
enkrat v dveh letih. 

Revizor mora pregledati vse poslovanje in stanje 
zadruge, vsaka zadruga pa mora revizorju Zveze 
dovoliti da ji pregleda: vse poslovanje, vse knjige, 
bilanco, spise, blagajno, efekte, blago kakor tudi vse 
ostale listine in vrednosti, ki jih upravlja ali ki jih 
ima. Istotako mora uprava vsake zadruge dati revi
zorju vsa potrebna pojasnila. 

Revizor sestavi o vsakem pregledu zapisnik ter 
ga izroči upravnemu odboru Zveze, ki na podstavi 
zapisnika da pregledani zadrugi potrebne odredbe. 

Upravni odbor sme, ako se mu zdi primerno, na 
podstavi revizijskega zapisnika zoper zadrugo ali 
zoper posamezne njene zadružnike vložiti tožbo pri 
pristojnem sodišču. Upravni odbor mora to storiti, 
če se v zadrugi ugotovi kazniva zloraba, ali če se 
ugotovi, da je kdo izmed zadružnikov prejel provi
zijo od zadružnih dobaviteljev. 

Člen 75. 
Minister za finance ima pravico imenovati svo

jega komisarja v Zvezi. 
Komisar ima pravico kontrolirati vse poslovanje 

Zveze, da se uveri, ali se to poslovanje vrši po pred
pisih te uredbe in pravilih Zveze. 

Upravni in nadzorstveni odbor morata vsaj dva 
dni pred sestankom vsake svoje seje in vsaj štirinajst 
dni pred sestankom občnega zbora obvestiti komi
sarja o dnevu in uri, kdaj in kje bo seja ali občni 
zbor, ter mu predložiti glavne točke dnevnega reda. 

VIII. Kazni. 

Člen 76. 
Člani upravnega in nadzorstvenega odbora kakor 

tudi uslužbenci Zveze in zadrug so za vse zlorabe, 
storjene v upravljanju imovine zadruge ali Zvez, 
odgovorni tako kakor državni uradniki za uradne 
zlorabe. 

IX. Ugodnosti. 

Člen 77. 
Zadruge in Zveza se opraščajo vseh pristojbin 

pri ustanovitvi, pri potrjanju pravil, knjig in obvez 
nosti za poverjanje podpisov in vobče za vsa opra
vila, ki jih imajo z državnimi ali občinskimi oblastvi. 

Člen 78. 
Zadruge in Zveza se opraščajo davkov in vseh 

doklad za poslovanje, glavnico in dohodek. 

Člen 79. 
Za prevoz blaga in drugih predmetov, ki jih 

prejemajo ali pošiljajo po državnih železnicah m 
ladjah, plačujejo zadruge in Zveza po minimalnih 
postavkah. 

Revizorji Zveze imajo za potovanja zaradi usta-
navijanja in pregledovanja zadrug, kakor £ * 4 R j j y jg j JOŽB ПВ Vlade tt S I B V B B I 0 . 
radi prirejanja zadružnih zborov pravico ao orez a 
plačne vožnje po državnih železnicah in ladjah. 

Zastopnik ministra za gozde in rudnike, 
minister za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Janković s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
živ. Rafajlović s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Kukovec s. r. 

Minister za prehrano in obnovo dežel: 
R.Jojić s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov : 

dr.L.Marković s.r. 

Člen 80. 
Zadruge in Zveza uživajo vse one ugodnosti, ki 

jih imajo ali ki bi jih dobila posamezna privilegi
rana podjetja in ki so naštete v členu . . .* zakona 
o podpiranju domače industrije v kraljevini Sroije. 

Člen 81. 
Ministrstvo za finance oddaja Zvezi devize za 

njene nabave iz inozemstva po najugodnejšem kurzu, 
po katerem jih more država nabaviti. 

Člen 82. 

Država odstopa, kolikor je to mogoče, Zvezi in 
zadrugam brez vsake odškodnine potrebne prostore 
za njih poslovanje in zemljišča za gradbo stavb, ki 
so jim potrebne. 

Premog in drva iz državnih premogovnikov in 
gozdov se oddajajo Zvezi in zadrugam po rezijskih 
cenah. 

X. Prehodna določila. 
Člen 83. 

Izjemoma se smejo sprejemati v Zvezo nabavljal-
nih zadrug državnih uslužbencev tudi zadruge 
uslužbencev samoupravnih teles in zbornic; istotako 
smejo take osebe biti tudi člani posameznih zadrug 
državnih uslužbencev, ko izpolnijo iste pogoje kakor 
državni uslužbenci. # , 

Ta uredba stopi v veljavo one 1. januarja 1921. 
V B e o g r a d u , dne 5.decembra 1920. 

Aleksander s. r. 
Minister za finance: 

K.Stojanović s.r. 
Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Mil. R- Vesnić s. r. 
Minister za promet: 

dr. Korošec s. r. 

Minister za pravosodje: 
M.N.Truković s.r. 

Minister za notranje zadeve: 
M.Draskovic s.r. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinković s. r. 

Minister za finance: 
K. Stojanović s. r. 

Minister za gradbe: 
J.P.Jovanović s.r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general B. Jovanović s,r. 

Za ministra za pošto in brzojav: 
J. P. Jovanović s. r. 

* Ta člen v „Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca" ni naveden. 

Izpremembe v osebju. 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 

blagovolil z ukazom z dne 27. decembra 1920. vlad
na tajnika Ludovika K l o b č i č a pri okrajnem gla
varstvu v Ljubljani in Otona K e t t e j a pri okraj
nem glavarstvu v Kamniku imenovati za okrajna 
glavarja ad personam. 

Anton N a j d i č, revirni nadzornik varnostne 
straže v Mariboru, je imenovan za okrajnega nad
zornika v IX. činovnem razredu na sedanjem služ
benem mestu. Dr. Pitamics.r. 

Kontrolor Peter P o l e t t i - K o p e š i č tobačne 
tvornice v Ljubljani je imenovan za višjega kontro
lorja v VIII. činovnem razredu. Nadalje so pri isti 
tvornici pomaknjeni poslovodja Franjo G o r j u p 
iz V. v VI. plačilno stopnjo, uradna slugi Blaž 
P o d g o r n i k iz VIII. v IX. in Josip K e r ž a n iz 
VII. v VIII. plačilno stopnjo. T o m c g f 

Št. 877. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o lzpremembi v občinskem gerentstvn v Oseka. 

Matevž P lo j je zaradi starosti in bolehnosti 
razrešen poslov občinskega gerenta v Oseku, poli
tični okraj mariborski. Na njegovo mesto je imeno
van Alojzij H o r v a t , posestnik v Oseku št.62, za 
gerentovega namestnika pa Anton T r s t e n j a k , 
kočar istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 19.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva: dr.Pitamic s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Popravek. 
Sanitetni referent dr. Demeter B l e i w e i s -

T r s t e n i š k i ni bil imenovan za namestnika sani- _ 
tetnega šefa, temveč samo povišan v V. činovni raz
red. Dr. Oražen s. r. 
Št. 590/21. 

Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljub

ljani razpisuje štiri sekundarske službe v splošni 
bolnici v Ljubljani. 

S sekundarsko službo so spojeni nastopni služ
beni prejemki: letna plača 2200 K, zakonite dra-
ginjske doklade (dnevnice) in po možnosti prosto 
stanovanje v zavodu. Prosilci morajo biti samci. v 

Pravilno kolkovane prošnje, ki jim je priložiti 
krstni in domovinski list, diplomo doktorja vsega 
zdravilstva in eventualna dokazila o dosedanjem 
službovanju, naj se vlože do dne 

1 5. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo in Istro v 
Ljubljani. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 18. januarja 1921. 
Sanitetni šef: dr.Oražen s.r. 
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é.siò. 
Tedenski Irti« o nalezljivih bolesnin na 

ozemlju deželne vlade ta Slovenije. 
(Od dne 1. do dne 7. januarja 1921.) 

O k r a ] O b č i n a 
as 

*» C 

1:1 
o • 

Celje mesto 
Konjice 

Maribor mesto 
bluvenjgradec 

K o •/. o ( V a r i o l a ) . 
Brežice Globoko 1 

Sroinlje 
Celje Trbovlje 

Laško 
Sv Krištof 
Marij» Gradec . . • 
Dru m I je 
Št.. Rupert 
Pouikva 
Št. liOTfDC . . . . 
Celje okolica. . . . 
J;irkloš>er 
Št. Lenart nad Laiki m 
Griže 
Velika Pirešica. . . 
Mozirje 
I >ol 
O l je 
Paka 
liebenstreit . . . . 
Maribor 
Št. Janž 
Skale 
M. žica 2 . 2 
Velenje 1 1 1 
Šoštanj . . . . 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brezice 

Čruomelj 
Celje 

Kamnik 
Krarjj 

Konjice 

Ljubljana okolic» 
Ljubljana meato 

Litija 
Maribnr mento 

Maribor okolica 
Radovljica 

Brežice 
Metlika 
Trbovlje 
Št. Jui i ob Taborn 
Kamnik 
8 Ica 
Stranice 
l ludma 
V r h n i k a . . . . o 
Ljubljana . . . . 
Moravie 
Maribor 
St. Lovrenc . . . 
Begunje 
Mnsxje 
Sloveiijgradec . . Sloveojgradec 

G r i ž a (D y s e n t e r i a). 
Celje Trbovlje 1 
Kisu} M&včiče 2 

Konjice Tepanje 1 
Ljubljana me<to Lj .blj-rna 2 

Maribor mesto Maribor 3 
Maribor okolica Št Lovreuc . . . . 1 

Ptuj okolica Čnnožice 2 

Š k r l a t i c a . ( S c a r l a t i n a ) . 
1 

11 

Celje okolica 
Celjo mesto 

Knmiiik 
hočevje 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljice 

Št. Ruper t . , 
Celje . . . , 
Podgorje . , 
Nova cerkev . 
Ljubljana . , 
Maribor. . , 
Kropa. . . . 

Celje 
D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Kranj 
Kočevje 

Ljubljana meato 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Novo mento 

Murska Sobota 

Škofia vas . 
Št. Rupert . , 
Št. Lovrenc . 
T.'barje . . 
Šltofja Loka 
Dolgu vas . 
Ljubljana . 
Boračevo . 
Maribor. . , 
Dobrniče . 
Gaherje . . 
8zek<>vci. . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne i 9. januarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblaste* 

Proglasitve za. mrtve. 272 

D e ž e l n o s o d i š č e t Ljubl jani je uvedlo postopanje, đa ве proglase spodaj navedeni po-
grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 81. marca 1918., drž. zak. 
št. 128, domnevati, da BO umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj t i 
izporoči sodišču ali skrbnika Pogresance pozivlje sodišče, naj sé zglàeè pri njem, ako i» žive, an 
naj mu dado to kako drugače na znanje. 

St. Ì748. 191 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 146. carinskega zakona 
in odločbe generalne direkcije carin z dne 10. ja
nuarja 1921., C Br. 47.943, bo podpisana carinarnica 
dnè 26. februarja 1 921. òb devetih v svojih pro
storih prodajala pet kilogramov ustrojenega in predela
nega tisrijâ fševro, boks in lak), cenjenega nä 5ÖÖ di
narjev. — To še dajé interesentom na znanje. 

Iz pisarite glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 24. januarja 132i. 

: 
Ime in rojstni dan, stan 
in sadnje bivališče po-

grešancev 

Jernej Tomo, 
rojen due 17. avgusta 
1895., samski posestničin 

brat v Šujici. 

• 

Matevž Moder, 
rojeu dne 11. oktobra 
1877., samski posostuičin 
sin na Solu, občina Gro

suplje. 

Luka MivSek, 
rojen dne 27. j.ilija 1897., 
samski posestnikov sin na 
Péati, občiua Podgorica. 

A n t o n P e g a n , 
rojen dne 11. novembra 
1882, ioženjen iioseeliiik 

na Mišačab. 

Jernej Huđoblvnlk, 
rojen Une 23. avgusta 
1884., samski posestnikov 
tirat v Kokrici, občina 

Cerklje. 

A l o j z i j R u p a r , 
rojen due 22 apr IH. 1865., 
oženjen posestnik na Igu. 

Lovreno Babio, 
! rojen ilneó avgusta 1896., 

samski posestnikov brat 
n i Brczjab, občina MoJnje. 

P e t e r P e k o v o , 
rojen duo 2K. januarja 
1883., oženjen posestnik 
v Studom, obojna Bohinj

ska Srednja vas. 

J a n e z M o o n l k , -_ 
rojen dne 4 junija 1875., 
oženjen posestnik v La-

bovčab. 

F r a n o L i k a r , 
rojen due 21. marca 1880., 
oženjen posestnik v Stu-

doru. 

F r a n o V a l j a v e o , 
rojen due 6. aprila 1881., 
eamski posestnikov ein т 

Lesa h. 

Ivan Tuffile, 
rojen (lue 6 avgusta 1884., 
oženjen stolarski pomoč

nik v Ljubljani. 

A s t o n R e j e o , 
rojen dne 4. januarja 
1885 , oženjen delftvec v 

Ljubljani. 

Mihael Fer kov, 
rojen dne 13. oktobra 
1881 , oženjen delavec v 

Blodnji Hi usici. 

A n d r e j B o g a t a j , 
35 let *tar, ožeujeu pO-
eestuik v Rakovniku, ob

čina Medvode, 

Bietvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel koncem meseca 
maja s \ junija 1915. z 
l l .pobodnim bataijouiim, 
3. etotuijo, pebotnega pol
ka št. 17 na bojišče v 
Galicijo; od takrat po

grešan. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku, 6. stotniji, prišel 
v rueko ujetništvo, zbolel 
ter baje duo 10. januarja 

1918. umrl v bulnici. 

Odšel leta 1915. k 17. pe
hotnemu polk u, bil pozneje 
dodeljen delovni stotniji 
pebotnega polka St. 49, 
vojoa posta 688, na tirol
ski fronti; u z a meseca 
oktobra 1917. pogrešan. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 4. stotniji, bil ujet 
ter dne 29. julija 1917. 
baje umil v taborišču 
v Casalu d'Altamura (pro

vinca Bari). 

Odšel ob začetku vojne k 
4. brambovskemu pehot
nemu polku v Celovec, 
dne 1. januarja 1915. pa 
na fronti) v Galicijo ter 
bil mesec» februarja ietega 
leta v bolnici v Moskvi; 

tam baje umrl. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku v Trstu; tain baje 
uno 15. junija 1917. umrl. 

Služil pri 8. pehotnem 
polku tt-r oilšel dne 2 ok
tobra 1918. ua tirolsko 
fronto; izza 13. ofenzive 

BÌ več glasu o njem. 
Odrinil leta 1914. e 7. lov
skim bataljonom, 4. Etot
uijo, Da fronto ter prišel 
r italijansko ujetništvo; 
zadnjic pisal leta 1У19. 
Po poročilu Rdečega križa 
die 11. maja 1919. umrl 
v taborišču v F o n e lleyatu 

(provinca Genua). 

Odšel leta 1914. e 17. pe
hotnim polkom na srbsko 
bojišče ter bil baje isto 
leto ujet. Due 1. maja 
1915. jo pisal njegovi ženi 
ujetuik Franc Žitko iz 
Niške Banje, da jeMočn k 
dne 20 marca 1915. umrl. 

Odšel začetkom mobiliza
cije leta 1914. k 27. pe-
botuemu polku, stotniji 
lö., pisal šo uieeeci ok
tobra 1914 ; od takrat 
pogrešan Jožef Šiukovfcc 
iz Hototelj j« poveoal, da 
je pogrešanec v Nowem 
miastu v Galiciji zbolel 

za kobro. 

Služil p n 17. pehotnem 
polko, 3 stotniji, ter 
bil naposled v bojih pri 
Gori.i; i6z& dne 12. no 
vembr» 1915 pogrešan. 

SlUzil od začetka vojne 
pri 27. domiibiaiiakem pe-
liotuem polku. 8. stomiji, 
na ruski frnhti, zbolel v 
NoWem m'iàsttì za kolero 
ter baje umrl meseca 

okt-bra 1914. 

Od-èl leta 1914 i 20 lov
skim polkom, 4 etotuijo, 
na rusko bojišče ter se 
udeležil raznih bojev. Me
seca avgusta 191». baje 

padel blizu Kolomejo. 

Služil lëta 1917. pri 27em 
domobranskem peiiotuem 
polku, bil ujet, si • Stari 
gori zlomil no^e ter baje 
meseca okiöbia 1917. 

umrl 

Služil pri 4. domobran
skem polku ter prišel leta 
1916. v Galicijo; izza dne 
24. juuija 1916. pogrešan. 

Proglasitev 
ca mrtve?» 

predlaga 

Senu». 
Marija Tome. 

Mati 
Marija Moder. 

Ot« 
Luka Mivfcek. 

Žena 
Marija Pogan. 

Brat. 
Jožef 

Hudohivnik. 

Žena 
Elizabeta Rnpar. 

Brat 
Franc Babic. 

Žena 
Frančiška 

Pekove. 

Žena 
Marija Močnik. 

Žena 
Barbara Likar. 

Ofe 
Franc Valjavec. 

Žena 
Leopoldina 

Turšič. 

žena 
Antonija Éejec. 

Žena 
Frančiška 

Feriov. 

Žetia 
Ana Bogataj. 

Ime in bivališče 
skrbnika, t i je 

bil postavljeB 
pogresanen 

— 

— 

— 

' 

Iran Stiene, 
davčni pristav v p 

v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p 

v Ljubljeni. 

Ivan Btiéu>, 
davčni pristav v p. 

t Ljubljani. 

— 

— 

— 

-• 

Ivan Stiefle, 
davčni prirtav v p 

v Ljubljani. 

Dan 
in opr. i t 

oklici 

2 .1 .1921. ; 
T 305/20-4. 

4.1.1921'.; 
T 309/20-8. 

6 .1 .1921. ; 
T 319/20-3. 

6. 1 1921.; 
T 330/20-2. 

ß. 1 1921.; 
T 333/20-3 

6.1.1921 ; 
T 343/20. 

6 . 1 . 1 9 2 1 . ; 
T 221/20-3 

6 1.1921.; 
T 222/20-4 

6. i. 1921.; 
T 267/20-3. 

6 . ï . 1 9 8 l , j 
T 2 8 5 / 2 Ò - 5 . 

6 1.1921 ; 
T296/ÜU-4. 

6 .1 .1921 . ; 
T 3 2 3 / 2 Ó - 3 . 

6. 1.1921 ; 
T 341/20-Б. 

' 0 1. 1921 ; 
T 342/20-3. 

10. i 1921 ; 
T 281/20—2. 

Okli eni rok 
poteče due 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
m l . 

30. avgusta j 
iti21. 

î 

30. avgusta 
Ш1. \ 

30. avgusia 
19*1. 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

№ fivgihlta 
1U21. 

i 

30. avgusta 
1921. 

30 avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

30. avguste 
1921. 

1 
l 

80. avgusta ! 
Itili. j 

t 
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Ime in rojatui dau, euu 
in sadnje bivališče po

grešan сет 

Vlnoeno Рат11б, 
rojen let» 1887., ožo.ijen 
čevljar v Št. Vidu nad 

Ljubljen '. 

Janez Koseo, 
rojen due 12 avgusta 
1874., ožeojeu por«?tuilc 
T M Um Jeieniku, občina 

B'agovic«. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglisitev 
la mrtvega 
predlaga 

Ime lu bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
piigreiSsncu 

Din 
in opr. it. 

oklica 
Oklicni rob 
poteče dno 

Služil pri 27. brambov-
skera pehotnem polku na 
galieki fronti, bil ujet ter 
priiel v taborile Tomek, 
odkoder zadnjic pisal 
dne 1. januarja 1915.; od 

takrat pogrežan. 

Žena 
Frančiška Pavlic 

Služil pri skupini .za to
vorne živali 1251 v Alba
niji; izza meseca novem

bra 1917. pogrešan. 

Joief Španko, 
rojeu Uue 2U. apr la 1884.. 
oženjen posentuik v 

Kaplji vasi. 

Janes Cankar, 
i rojen dne 27. avgusta 
' 187Ô, oženjen delatec v 

Ljubljani. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku, 11. Btotniji, na 
ruski fronti; zadnjič pisal 
meseca septembra 1914. 

Od takrat pogrešan 
Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku, 
7. Btotniji; zsdujič piani 
dne 4. avgusta 1917. Od 

takrat pogrešan. 

Žena 
Ivana Kosec. 

Žena 
Helena Špenko. 

J o i e f Pernftek, 
rojeu due 19. avgusta 
1880, oženjen železničar 

na Javoiniku. 

Frano Debevo, 
roien due 3U. oktobra 
I87tì., ožcnjeu posestnik 
T Padtzu, občina Borov 

nit». 

Frano Blder, 
rojen .ne 14. junija 1884., 
oženje« posestnik v Ader-

gasu. 

Služil pri 17 pehotnem 
polku, 2. Btotniji, na Kr
nskem bojišču; izza dne 
26. avgueta 1914. po-

Žena 
Terezija Cankar. 

Žena 
Marija Perašek. 

12.1 1921, 
T2U5/2U-4. 

12 1.1921.; 
T 261/20-3. 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku ter prišel т itali 
jaDSko ujetništvo v Ci
sterno di R>m»; po po
ročilih Andrt-ja Rotorja 
ondi doe 14. septembra 

1919 umrl. 
Služil pri 17. pehotnem 
polku, 9 totniji, na sever
nem boji*ču ter bil me
seca novembra 1914. ra
njen ; od takrat pogrešan. 

Frano Jenko, 
roj<-n dne 16. novembra 
1881., cženjen posestnik 

v Prasah. 

Albin Benko, 
rojen dne Ü oknibra 1885., 
oženjen železniški čuvaj 

v 8irj3»i, občina Sava. 

Janes Koiir, 
rojen dne 30. septembra 
1895., samski posestnikov 
sin T Uroše*em, občina 

Dobrova 

Služil pri 27. pehotnem 
polku, 14. etotoiji, na 
gališkem bojišču; izxa me
seca uovemhra 1914 po

grešan. 

žena 
Frančiška 
liebevc. 

12 1. 1921.; 
T 266/20-4. 

12.11921.; 
T 274/20-6. 

12 1.1921 ; 
T 276/20-2. 

30. avgusta 
1921. 

30. avgusta 
1921. 

SO avgueta 
1921. 

Pravico zastopati zadrugo imata skupno po dva 
člana načelništva. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupuo-
po dva člana načelništva. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora, 
dne 31. decembra 1920. 

Žena 
Ivana Bider. 

Odšel k 17. pehotnemu 
polku, 14. stotniji, na g*-
liško fronto ter bil b»je 
pri Grodku ranjen; od 

takrat pogrešan. 

Žena 
Marijan- Jenko. 

Žena 
Franziska Renko. 

Frano Kepa, 
rojen due 16. a*gu»ta 
1859, oženjen po«e»tuik 
v Globuiku, občin» ST. 

Kr.a pri Litiji. 

Bil prideljen 17. pehot 
•emu polku ter se ude
ležil bojev na Koroškem 
pri Lahudu; tam ba'e 
dne 29. april» 1910- P'dcl. 

Odšel primerom» pred 
20 leti kot ileUvec v 
Cleveland (Amerika ; zad
njic pi*al »voii ženi dne 

21. maja 1903. 

12 1. 1921.; 
T 288/20-4 

12. 1. 1921 ; 
T 295/20-1 

30. a ve usta 
1921. 

30. avgueta 
1921. 

12. 1.1921 ; 
T 298/20 - 3 

12. 1 1921.; 
T 314/20-4. 

Oče 
Frane Košir. 

Žena 
Marij» Kepa. 

Ivan Stiene, 
davčni prirtavvp 

v Ljubljani. 

30 avgusta 
1921. 

Št. 826. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni 
razdelbi menjalne senožeti paro. št. 605/2 
kataatralne občine žerovniške, sodni 

okraj cerkniški. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcele št 505/2, 

ležeče v katastralni občini žerovniški, bo na pod
stavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 
zak. št. 2 iz leta 1888. od dne 2. februarja 1921. 
do vštetega dne 15. februarja 1921. v občinskem 
uradu v Cerknici razgrnjen na vpogled vsem ude
ležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem in 
njegovo pojasnjevanje se je že izvršilo. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 2. febru
arja 1921. do dne 3. marca 1921., pri krajnem ko
misarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 21.januarja 1921. 
Kraj bi komisar za »grareke operacije: 

dr. Vrtačnik s. r. 

30. avgusta 
1921. 

12. 1. 1R21 ; 
T 316/20-3. 

16.1.1921 ; 
T 243/20-8. 

30. avgust» 
1921. 

Št. 1762/7. 
Objava. 

188 

1. marca 
1922. 

Mihael O ma h en v Višnji gori je bil po okraj
nem glavarstvu v Novem mestu zaradi tihotapstva 
obsojen na globo 500 kron in zasego blaga; to raz
sodbo je kazenski senat potrdil, ministrstvo za pre
hrano in obnovo dežel pa je razsodbi prve in druge 
instance razveljavilo ter Mihaela Omahna oprostilo 
vsake krivde. 
Državni «rad zoper navijalce cen. verižnike in tib* 

tapce v Ljubljani, 
dne 22. novembra 1920. 

Vodja urada, policijski svetnik : Kerievan a. r. 

St. 6510—I. 

Razne objave. 
Razpis službe. 

181 2-2 

61 Firm. 1162/20, Rg. A I 227/4. 
Izprememba pri že vpisani družbeni 

firmi. 
„ Vpisala se je danes v register za družbene firme 
pri firmi : R. Smole] i drug 
g sedežem v M a r i b o r u nastopna, izprememba: 

Firma se glasi odslej : 
> Sulz & Smolej. 

Firma se podpisuje tako, da eden ali drugi 
družbenik svojeročno podpisuje njeno besedilo: Sulz 
& Smolej. 
OkrožBO kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 31. decembra 1920. 

Vpisa zs-drug. 4 3 

Vpisali sta se danes v zadružni register zadrugi : 
Finn. 1128/20; zadr. II 75/1. 

a) L Mariborska delavska pekarna, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v M a r i b o r u . 
Obratni predmet: Zadruga izdeluje kruh in pe

civo, prodaja svoje izdelke ter ustanavlja podružnice 
in prodajalne po vsej Sloveniji za izdelovanje in 
razpečavanje kruha in peciva. 

Zadružna pogodba z dne 10. novembra 1920. 
Opravilni delež znaša 200 K ter se lahko plača 

takoj otr pristopu ali pa v tedenskih obrokih po naj
manj 10 K. 

Vsak zadružnik jamčiš svojim opravilnim dele-
Oznanila se izvršujejo po oglasih v listu Gospo

darske zadružne zveze in eventualno tudi v drugih 
časopisih. 

Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani 
načelništva so: 1.) Vid Merlin, načelnik; 2.) Ludo-
vik Halbwierth, kontrolor; 3.) Adam Digula, bla
gajnik — vsi nastavljeno zadruge. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje celokupno 

načelništvo. Firm. 1161/20, zadr. II 76/1. 
b) Jugoslovanski kreditni zavod v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
podružnica v D o l n j i L e n d a v i , s sedežem v 
D o l n j i L e n d a v i . 

Obratni predmet: Zadruga je ustanovljena na 
nedoločen čas ter ima namen, pospeševati gospodar
stvo, trgovino in obrt zadružnikov. Zato: a) spreje
ma proti obrestovanju hranilne vloge od vsakogar; 
b) daje zadružnikom proti obrestovanju posojila in 
c) za zadružnike skupno naroča in plačuje razne 
potrebščine za gospodarstvo, trgovino in obrt. 

Zadružna pogodba z dne 20. decembra 1920. 
Opravilni delež znaša 100 K ter se mora plačati 

takoj pri pristopu k zadrugi. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega desetkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po objavah, nabitih v za

družni pisarni, in z razglasi v časopisih, določenih 
po upravnem svetu. 

Načelništvo Kstoji iz osmih zadružnikov; člani 
načelništva so: 

dr. Janko Leskovar, odvetnik v Dolnji Lendavi; 
Fran Zalar v Murski Soboti ; 
dr. Ferdo Cerne, odvetnik v Murski Soboti; 
Josip Toplak, veletržec v Dolnji Lendavi; 
Adam Bohar, mesar v Dolnji Lendavi; 
Ivan Kokot, trgovec v Dolnji Lendavi; 
Franjo Kac, trgovec v Dolnji Lendavi; 
Mirko Hafner, uradni vodja podružnice v 
Lendavi. 

Pri podpisani bratovski skladnici je takoj na
stopiti mesto p i s a r n i š k e p o m o ž n e moči. V 
poštev prihaja samo p r v o v r s t n a moč. 

Plača po dogovoru. 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj se vpošljejc 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skladnica 

v Velenju, 
dne 30. decembra 1920. 

190 Vabilo na izredni občni zbor 
Obrtne banke v Ljubljani, 

ki bo v soboto dne 12. februarja 1921. ob pol 
enajstih v dvorani mestnega magistrata ljubljanskega. 

D n e v n i red: 
Sklepanje o povišbi delniške glavnice od 2,000.000 

na 5 000 000 kron. 
V Ljubljani, dne 25. januarja 1921. 

Obrtna banka. 

R a z d druâi-va. 1 8 5 

„Grafični klub Ljubljana" je prenehal, ker je 
bilo premalo članov. Z a 0dbor: A. Gregorec s. r. 

P o z i v . 187 

Dol
nji 

Ker je Prva mariborska izdelovalnica kemičnih 
produktov, "družba z omejeno zavezo," dne 16. de
cembra 1920. sklenila razpust in likvidacijo družbe 
ter ta sklep prijavila sodišču, se pozivljejo njeni: 
upniki, naj se v 14 dneh javijo pri podpisanem li
kvidatorju. Pavel Srebre s. r. 

v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 45^ 

.Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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10. V Ljubljani, dne 29. januarja 1921. Letnik III. 

Hrvatov 

deželne vlade ш Sloveni} bi 

*^Г,™ r» ̂ ™ Ä Ä Ä S Ä Ä ^ SESSO?. 
ekgportno d. d. v a i » l ^ g f - J « ^ ^ r Z ^ ^ e X p t •» Упш*~ - B. j u l ra.Pih dmrih uradov in obUrtCT. - ^ «*»»• 

Is „Staftenih Novtn kraljevine Srba, 
Hrvata 1 Slovenaca". 

Številka 13 z dne ,20. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 10. decembra 
1920., s katero se pri ministrstvu za pošto in brzo
jav imenujeta; za pomočnika načelniku dr. Fran 
P a v l i c , za kontrolorja s plačo 4500 dinarjev 
dr. Franjo R a p o t e c , tajnik s plačo 4000 dinarjev. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 10 decembra 
1920 s katero se pri poštnobrzojavni direkciji v 
Ljubljani imenujeta: direktor v VI. plaälpem raz
redu dr. Janko D e b e l a k za direktorja v V.plačil
nem razredu; stavbni svetnik v VII. plačilnem raz
redu inž. Ernest L a v r e n č i č za višjega stavbnega 
svetnika v VI. plačilnem razredu. 

Zapisnik o 86. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 5. maja 1920. 

Številka 14 z dne 21. januarja 1921.: 
Objava generalne direkcije državnega računo

vodstva, da je bil z odlokom ministra za finance z 
dne 10. septembra 1920., D R br. 112.787, pri ra
čunovodstvu delegacije ministrstva za finance v Ljub
ljani imenovan za višjega računskega svetnika v 
VII. činovnem razredu ad personam Josip B o ž i č , 
računski revident VIII. činovnega razreda bivšega 
centralnega pristojbinskega urada na Dunaju, a po 
prevratu dodeljen sedaj ukinjeni likvidacijski komi
siji kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na Du-
1 , aJU- Л i 

Objavi ministrstva za notranje zadeve, da sta v 
naši kraljevini prepovedana lista: „Makedonija" 
(Sofija), ker piše zoper naše državne interese, širi 
s svojim pisanjem mržnjo med našim prebivalstvom 
ter ga stalno izpodbuja k nepokornosti proti našim 
oblastvom; „Domovina" (Pešta), ker piše tenden
ciozno ter prinaša neresnične vesti o dogodkih v 
naši kraljevini. 

Zapisnik' o 87. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 7. maja 1920. 

Številka 15 z dne 22. januarja 1921.:^ 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 8.decembra 1920,, 
s katero se Atanasije Š o l a , izredni poslanik in 
pooblaščeni minister II. razreda y Dansku, stavlja 
na razpolago. , . , , __ 

Zapisniki o 1., 2., 3. in 4. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov m Slovencev 
a dne 23. decembra 1920., 12., 14. in 15. januarja 
1921. 

Objava, da je vojvoda Zivojin M i š i ć dne 
20. januarja umrl in da se po sklepu ministrskega 
sveta pokoplje ob državnih stroških. 

številka 16 z dne 24. januarja 1921.: 
Zapisnik o 88. redni seji začasnega narodnega 

predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 12. maja 1920. 

številka 17 z dne 25. januarja 1921.: 
Objava generalne direkcije državnega računovod

stva, da je namestnik ministra za finance minister za 
notranje zadeve, odobril izjemni postopek uibljanskega 
delegata, s katerim. je>-ta. Ranca Lani neka, gim-
nazy&ega abiturienta, postavil za računskega prakti
kante вГрка в Ш Ш д о ж števila pn računovodstvu 
delegacije finančnega ministrstva v Ljubljani. 

S O . 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petpa X.9 

po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
^ Aleksander, 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

uredba o izpremembah to dopolnitvah v 
uredbi o sačasnem reguliranji plač mini
strov na raspoisgi kraljevine Srbov, Hr
vate? in Slovencev s dne 16. Junija 1920.* 

V drugem odstavku člena 2. se izpuščajo besede: 
„aH javnega nacionalnega dela". 

V drugem odstavku člena 3.se izpuščajo besede: 
„ali javnega nacionalnega dela". 

Na koncu člena 5. se dodaja nov člen, ki se glasi : 
,,.Ministri na razpolagi, ki so narodni poslanci, 

obdrže pravico do plače po tej uredbi za ves čas, 
dokler so narodni poslana. Določila prvega odstav
ka tega člena se uporabljajo nanje od dne, ko pre
stane poslanski mandat." 

Prvi odstavek člena 7. se izpreminja ter se glasi : 
„Ministri na razpolagi kraljevine Srbije, ki so 

že v tej lastnosti, ko izide ta uredba, dobe pravico 
do plače po tej uredbi, in sicer: 

do plače iz člena 1., ako so kot aktivni ministri 
prebili šest mesecev in so imeli ob času, ko so bili 
stavljeni na, razpolago, 10 let ukazne službe; 

ako so imeli prej kot državni uradniki večjo 
plačo nego 6000— dinarjev na leto, pridrže pra
vico do te plače; 

do plače iz člena 2., ako so kot aktivni ministri 
prebili najmanj leto dni. in so ппеЦ ob času, ko so 
bili stavljeni na razpolago, 10 let ukazne službe; ш 

do plače iz, člena 3., ako so kot aktivni ministri 
-prebili najmanj dve leti in imeli ob času, ko so bili 
stavljeni na, razpolago, 2Q let ukazne službe." 

Vse to velja; tudi za ministre na razpolagi Crne 
gore, ki so" bili v tej, lastnosti ob času ujedinjenja 
ter so se izjavili za ujedinjenje, o čemer služi za 
dokaz potrdilo predsednika ministrskega sveta. 

Vsa ostala določila te uredbe veljajo tudi za mi
nistre n a razpolagi kraljevine Srbije in Crne gore. 

Te izpremembe in, dopolnitve stopijo 4 veljavo 
dne \. decembra 1920. 

V b e o g r a d u , dne 5. decembra 1920. 

w . . E Aleksander s. r. 
Minister za finance: 

K. Stojanović s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Mit« R- Vesnjč s. r. 

Minister za pravosodje: 
ÄL Trilkovic s. r. 

Minister za notranje rade ve : 
M. Draskovic s-г. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinković s. r. 
Minister za finance: 

K. Stojanović s-r. 
Minister za gradbe: 
J. P. Jovanovié s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribieević s.r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. V. Jankovič s.r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in momarnico: 
general B. Jovanovic s.r. 

Za ministra za pošto in brzojav: 
J. P. Jovanovié s. r. 

Za minstra za gozde in rudnike, 
rainioter za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Jankovié s.r. 
Minister za narodno zdravje: 

Ž. M. RaîajloviS s. r. 
Minister za socialno politiko : 

dr. Kukovec s. r. 
Minister za prehrano in obnovo dežel: 

R. Jojjič s.r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 
dr. L, Markovié s. r. 

Minister za promet: 
dr. Korošec s. t. 

* Razglašena, v „SJužbenih, Npvjnah kraljevine 
Srba, Hrvata i štovenacal' št. 4, izdanih dne 5. ja-
nuarja 1921. — Uredbo z dne 16. junija 1920, glej , 
v Uradnem listu št. 273 iz leta 1920-.' 

Naredbe deželne vlade za Sloveniji. 
31. 

Uradni popravek. 
V uvodu naredbe celokupne deželne vlade za 

Slovenijo z dne 3. novembra 1920., št 420 UM., m 
sicer v četrti, peti, šesti in sedmi vrsti je namesto 
pomotoma citiranih deželnih zakonov z dne 23.de-; 
£шћга18в4., dež.za*.štejenia * t l8 , m. z Ф * 
29. oktobra 1883., dež. zak. koroški št 24 pravilno 
navesti štajerski deželni zakon z dne 28.decembr* 
1913 dež. zak. št. 50, in koroški deželni zakon Z 
dne 21. julija 1914., dež\zaka.34. 

\t Ljubl jani^ dne 22.januarja 1921. 

Deželna vlada za Slevenfjp. 

Poverjeništvo za, notranje zadeve. 

Za vodjo» povexjejaistvâ: КгешиЛЛ џ*џ.. 

mm 
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Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo o pobiranlu 2 % davka od de
klarativne vrednosti na nvozno in izvozno 

blago.* 
Z oziram aa vprašanje neke carinarnice, ali se 

morata poleg davka na poslovni promet pri uvozu 
in izvozu blaga pobirati tudi 2 % davka od dekla
rativne vrednosti, daje podpisana direkcija po po-
iasnilu generalne direkcije neposrednjih davkov z 
dne 21. decembra 1920., št. 26.173, carinarnicam to
le pojasnilo: Taksa 2 % od deklarativne vrednosti 
se mora tako na uvozno kakor na izvozno blago po
birati tudi nadalje,-ker se ne uče davka na poslovni 
promet, nego rednega neposrednjega davka. 

fa pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 31. decembra 1920.; C br. 82.806. 

St. 10.492 2C. R a 2 g l a s . 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je delniško 
družbo „Ce Ier i tas" , jugoslavensko otpremničko 
importno i eksportno d. d. v Zagrebu, ob doiočemh 
pogojih pripustilo k poslovanju v Sloveniji ter odo
brilo otvoritev podružnice v Mariboru. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo. 
oddelek v Ljubljani, 

dne 19. januarja 1921. 
Dr. Mara s. r. 

(kontrolni okraj Gornja Radgona), ki prične poslo
vati dne 1. februarja 1921. 

V službeni okoliš tega novega oddelka spadajo 
občine: Boračova, Hrastje in Mota, Kapela, Murski 
vrh-Zasad, Radenci, Rihtarovci, Šratovci in Stanc
anti. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Maribora, 
dne 20. januarja 1921. 

Dr.Povalej s. r., 
višji finančni svetnik 

in finančni okrajni ravnatelj. 
Št. 291. 

Razpis. 
Na državnih srednjih šolah in učiteljiščih v Slo

veniji se razpisujejo nastopna stalna učna mesta, 
in sicer: 

lazglasi deželne vlade za Slovenijo 
St. 1144. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o priklopitvi Spodnjega Grisa k občiai Gornji 

EadQoni. 
Na desnem bregu Mure ležeči del mesta Rad

gone, imenovan „Spodnji Gris", je priklopljen k ob
čini Gornji Radgoni. Kot zastopniki tega dela ob
čine se imenujejo za prisednike v občinski gerentski 
sosvet v Gornji Radgoni: odvetnik dr. Lenart 
Boccio, mizar Peter L i p i č in trgovec Anton 
Korošec — vsi v Spodnjem Grisù. 

V L j u b l j a n i ; dne 22. januarja 1921. 
Dtželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Vodja poverjeništva: dr.Pitamic s. r. 
SM202. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o razpusta okrajnega zastopa na Vranskem. 

Okrajni zastop na Vranskem je razpuščen. Za 
gerenta je imenovan Martin O rož i m, posestnik 
in mlinar na Gomilskem, za njegovega namestnika 
pa Ivan Re mie, posestnik v Letušu; prisedniki v 
o-erentskem sosvetu so: Fran Sevčnikar , posest
nik na Polzeli: Ivan Z u p a n , posestnik na Locici; 
Fran Ir gl, župnik na Vranskem; Karel Koše-
mina občinski gèrent na Vranskem; Matija Bos-
a.a.k, 'posestnik v Parifcjah; Matija Veber, tvor-
•lški delavec na Polzeli. 

V L j u b l j a n i , dne 22.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva : dr. Pitamic s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 13.757/2 ex 1920. 

Razglas. 
Vsled odloka delegacije ministrstva financ za 

Slovenijo in Istro v Ljubljani z dne 29. decembra 
1920. se je na podstavi odobritve ministrstva za 
finance, generalne direkci:,c iwsrednjih davkov, z 
Цпе 16. decembra 1920, > : »3.233, ustanovil nov 
oddelek finančne straže: s ridežem v R a d e n c i h 

Priobčeno v „Službenih Nwinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" »t. r i . i/'ianih dne 22. ja
nuarja 1921. 

I. Na I. d r ž a v n i g i m n a z i j i v L j u b l j a n i : 
1.) eno učno mesto za nemščino v zvezi s slo

venščino kot glavnim ali s klasično filologijo kot 
stranskim predmetom, 

2.) eno učno mesto za klasično filologijo, sloven
ščino kot stranskim predmetom, 

3.) eno mesto za matematiko in fiziko kot glavna 
predmeta, 

4.) eno mesto za zgodovino in zemljepis; 
razen teh še dve na novo sistemizirani mesti, 

in sicer: 
5.) eno mesto za klasično filologijo in 
6.) eno mesto za slovenščino v zvezi z zgodovino 

in zemljepisom ali s klasično filologijo. 
II. Na d r ž a v n i r e a l n i g i m n a z i j i v Ljub

l j a n i : 
1.) eno mesto za slovenščino v zvezi z nemščino 

kot glavnim predmetom, 
2.) eno mesto za prirodopis kot glavnim pred

metom, matematiko in fiziko kot stranskima pred
metoma; 

razen teh še tri na novo sistemizirana mesta, 
in sicer: 

3.) eno mesto za slovenščino v zvezi s klasične 
filologijo kot stranskim predmetom, 

4.) eno mesto za risanje in 
5.) eno mesto za telovadbo. j 

III. Na d r ž a v n i r e a l k i v L j u b l j a n i : 
1.) eno mesto za francoščino kot glavni predmet 

v zvezi s slovenščino ali nemščino kot glavnim pred
metom , 

2.) eno mesto za francoščino kot glavni pred
met v zvezi z italijanščino, 

3.) eno mesto za slovenščino kot glavni predmet 
v zvezi s še enim drugim modernim jezikom, 

4.) eno mesto za matematiko in fiziko kot glav
na predmeta, 

5.) eno mesto za matematiko in opisno geome
trijo kot glavna predmeta, ' , 

6.) eno mesto za kemijo kot glavni precunei z 
matematiko in fiziko, oziroma s fiziko in prirodo-
pisom, kot stranskima predmetoma, 

7.) eno mesto za risanje kot glavni in geome
trijsko risanje kot stranski predmet, 

8.) eno mesto za telovadbo; 
razen teh še tri na novo sistemizirana mesta, 

in sicer: 
9.) eno mesto za francoščino v zvezi z latinščino 

ali angleščino kot glavnim predmetom, 
10.) eno mesto za matematiko in fiziko kot glav

na predmeta (prednost imajo prosilci, ki so izpra
šani tudi iz geometrijskega risanja), 

11.) eno mesto za prirodopis kot glavni, mate
matiko in fiziko kot stranska predmeta. 

IV. Na d r ž a v n i g i m n a z i j i v K r a n j u : 
1.) eno učno mesto za latinščino in grščino kot 

glavna, slovenščino kot stranski predmet; 
razen tega še na novo sistemizirano mesto, in 

sicer: 
2.) za telovadbo. 

V. Na d r ž a v n i r e a l n i g i m n a z i j i v No
vem m e s t u : 

1.) eno mesto za francoščino in nemščino kot 
glavna predmeta; 

razen tega še dve na novo sistemizirani mesti, 
in sicer: . . 

2.) eno mesto za zgodovino in zemljepis KO! 
glavna predmeta in 

3.) eno mesto za telovadbo. 
VI Na d r ž a v n i r e a l n i g i m n a z i j i v 

.Cel ju : 
1.) eno mesto za matematiko in fiziko kot glavna 

predmeta, 

Letnik Ш. 

2.) eno mesto za prirodopis kot glavni, matema
tiko in fiziko kot stranska predmeta; 

razen tega še dve na novo sistemizirani mesti, 
in sicer: 

3.) eno mesto za francoščino v zvezi z nemščino 
ali z drugim modernim jezikom kot glavnim pred
metom , 

4.) eno mesto za telovadbo. 
VII. Na d r ž a v n i g i m n a z i j i v M a r i b o r u : 

Na novo sistemizirano mesto za slovenščino in 
srbohrvaščino, oziroma slovenščino, še z enim dru
gim modernim jezikom. 

VIII. Na d r ž a v n i r e a l k i v M a r i b o r u : 
1.) eno mesto za zgodovino in zemljepis, 
2.) eno mesto za opisno geometrijo in matema

tiko, 
3.) eno mesto za kemijo v zvezi s prirodopisom 

kot glavnim predmetom ali z matematiko in fizik» 
kot stranskima predmetoma, 

4.) eno mesto za telovadbo; 
razen teh še tri na novo sistemizirana mesta, 

in sicer: 
5.) eno mesto za francoščino v zvezi s sloven

ščino kot glavnim predmetom, 
6.) eno mesto za slovenščino v zvezi z nemščino 

kot glavnim predmetom, 
7.) eno mesto za prostoročno risanje. 
IX. Na r e a l n i g i m n a z i j i v P t u j u : 
1.) eno mesto za zgodovino in zemljepis, 
2.) eno mesto za prirodopis kot glavni, mate

matiko in fiziko kot stranska predmeta, 
3.) eno mesto za prostoročno risanje; 
razen tega še dve na novo ustanovljeni mesti, 

in sicer: 
4.) eno mesto za slovenščino in filozofsko prope-

devtiko kot glavna predmeta, 
5.) eno mesto za telovadbo. 

X. N a d r ž a v n e m moškem u č i t e l j i š č u v 
M a r i b o r u : 

Eno mesto za prirodopis v zvezi z matematiko 
in fiziko kot stranskima predmetoma. 

Za vsa razpisana mesta je treba usposobljenosti 
za pouk s slovenskim učnim jezikom. 

[ Pravilno opremljene prošnje, za vsako sîuzbo 
I posebe, naslovljene na poverjeništvo za uk in bego-
častje, naj se vložc po uradni poti pri višjem šol
skem svetu v Ljubljani najkesneje' do dne 

1. m a r c a 1921. 
Višji šolski svet v Ljubljani, 

dne 14. januarja 1921. 
Predsednik: Vadnjal s.r. 

196 Preds. 2895/13/20—8. 
Razglas . 

Notar Fran P r e s e č n i k na Vranskem je dne 
19. januarja 1921. položil predpisano prisego. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 22. januarja 1921. 

Kavčnik s. r. 
Cb II 594/20-1. 178 

Oklic. 
Zoper Martina Goloba, tvomiškega deiavca, 

prej v Zamerku št. 31, pošta Loka pri Žusmu, čigar 
bivališče je neznano, je podal pri okrajnem sodišču 
v Celju dr. Josip Vrečko, odvetnik v Celju, tožbo 
zaradi 729 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

2 8. f e b r u a r j a 1921. 
ob enajstih v sobi št. 6. 

V obrambo pravic Martina Goloba se postavlja 
za skrbnika gospod dr. Gvidon Srebre, odvetnik v 
Celju. Ta skrbnik ga bo zastopal v ozhamenwaui 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Martin Golob ali ne zglasi pri sodišču air ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 24. decembra 1920. 

C III 191/20. 
Oidio. 

183 

Zoper Marijo Doba j evo, posestnico z Zgor
njega Hajdina pri Ptuju, naposled v Hamburgu, 
Stephaniestraße, je podal pri okrajnem sodišču v 
Ptuju Martin Kiep, mizarski pomočnik na Zgornjem 
Hajdinu, ki ga zastopa dr. S. pl. Fichtenau, odvet-
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nik v Ptuju, tožbo zaradi plačila zneska 1489 K 
84 v s pripadki.-

Na podstavi tožbe se določa ustna razprava na 
dan 2 5. f e b r u a r j a 1921. 
ob štirinajstih pri podpisanem sodišču v sobi št. 14. 

V obrambo pravic tožene Marije Dobajeve se po
stavlja za skrbnika gospod Alojzij Mir, zasebnik v 
Ptuju, Muršičeva ulica št. 18. Ta skrbnik jo bo za
stopal v oznamenovani pravni stvari na nje nevar
nost in stroške, dokler se Marija Dobaj ne zglasi pri 
sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 20. januarja 1921. 

C IH 196/20—1. 

stvo, izrečeno zaradi zapravi j ivosti nad zakonskima 
Francem Gre i fom in Marijo Grei fovo, posest
nikoma v Stražgojncih št 40, dne 18. junija 1904., 
oziroma dne 18. februarja 1913., opr. št. P VII 
132/4. 

Za skrbnika je bil postavljen Tomaž Bauman, 
posestnik v Stražgojncih št. 6. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 20. januarja 1921. 

Fich-
2111 K 

184 
Oklic. 

Zoper Marijo L a hov o, omoženo Lubčevo, 
poseataico v Starosincali, sedaj nekje v Ameriki, je 
podal pri okrajnem sodišču v Ptuju Franc Unuk, 
posestnik v Cirkovcah, ki ga zastopa dr. S. pl. 
tenau, odvetnik v Ptuju, tožbo zaradi plačila 2! 
10 v s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa ustna razprava na 
ûan 25. f e b r u a r j a 192 1. 
ob štirinajstih pri podpisanem sodišču v sobi št. 14. 

V obrambo pravic Marije Lubčeve se postavlja 
2a skrbnika gospod Alojzij Mir, zasebnik v Ptuju, 
Muršičeva ulica št. 18. Ta skrbnik jo bo zastopal v 
oznamenovani pravni stvari na nje nevarnost in 
stroške, dokler se Marija Lubec ne zglasi pri sodi
šču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 20. januarja 1921. 

Firm. 1160/20, Rg C I 16/19. 62 
Izprememba pri že vpisani družbi. 

Vpisala se je danes pri firmi: 
Prva Jugoslovanska prekajevalnica, tvornica salam 

in klobas, 
družba z o. z., 

s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 
1.) Družba temelji odslej na družabni pogodbi 

z dne 21.decembra 1920., posi. št. 138. 
2.) Izbrisala sta se dosedanja poslovodji Josip 

Erbežnik in Vaclav Ledvinka. 
3.) Poslovodja Ciril M. Toman zastopa firmo 

samostojno. 
4.) Firma se podpisuje tako, da poslovodja Cirii 

M. Toman pod njeno natisnjeno, odtisnjeno ali na
pisano besedilo svojeročno postavlja svoje ime. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 31. decembra 1920. 

A 1 177/19—9. 1 7 6 

Oklio. 
Aleksander M a 1; 15 tseh, 'stanujoč v Budim

pešti, pristojen v Ljubljano, je dne 26. maja 1919. 
umrl. Zapustil je notarsko oporoko z dne 28. febru
arja 1919., v kateri je postavil za vesoljno dedično 
gospodično Emo Scholzevo. 

Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so tuzem-
ei ali žive v tuzemstvu, se pozivljejo, naj oglase 
svoje eventualne zahtevke do te zapuščine do dne 

1. m a r c a 1921. 
pri tem sodišču, ker bi se sicer izročitev imovine, ki 
je na Dunaju, dovolila ogrskemu centralnemu okraj
nemu sodišču v Budimpešti. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 8. januarja 1921. 

Razglas 10 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
zadrugah: Finn. 2079—2080, zadr. II 128/43, 44. 
a) Hranilnica in posojilnica na Vrhniki, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba : 

Izstopila sta iz načelništva Anton Mele in Franc 
Golmajer, vstopila pa sta v načelništvo Ivan Kete, 
dekan na Vrhniki, in Anton Torkar, kaplan istotam. 

b) 

A V 65/20. J™ 3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Oospod Ivan M i s l e t a, zasebnik v Mariboru, 
Reiserjeva ulica št. 18, je dne 7. februarja 1920. 
umrl. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 
вај napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem so
dišču dne 22. f e b r u a r j a 1921. 
ob devetih v sobi št. 7 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 
z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih ter
jatev pošla. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 7. januarja 1921. 

T 12/21—2. 1 8 9 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Vita H r i b a r j a , 428—6 Sfa-. Bar

beton, Chic, U. S. A., se uvaja postopanje za amor 
tizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Hranilna knjižica Kranjske hranilnice 
v Ljubljani št. 324.400 s stanjem dne 1. julija 1920. 
v zneeku 5082 K 18 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice*tekom š e s t i h mesecev izza dne 1 o.fe
bruarja 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III, 
/dne 21. januarja 1921. 

Firm. 2144, zadr. III 207/26. 
Hranilnica in posojilnica v Dolskem, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Janez Mihelčič, vstopil 
pa je v načelništvo Antonin Lomšek, nadučitelj v 
Dolskem. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 12. decembra 1920. 

14 

L VH 34/20—6. 
Sklep. 

186 

Podpisano sodišče je s sklepom z dne 30. decem
bra 1920., opr.štL VII 34/20—6, odpravilo ski-L 

Razglas. 
Vpisale so se danes: 
I. V zadružni regster: zadruga: 

Firm. 2790, zadr. VII 64/1. 
Prva delavska pekarna v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zaveze, 
s sedežem v L jub l jan i , 

obratni predmet: ustanovitev in obratovanje pe-
karniških podjetij kakor tudi opravljanje vseh z 
njim združenih postranskih del in trgovin. 

Oznanila se izvršujejo po objavah v ljubljan
skem „ Naprej u". 

Načelništvo sestoji iz petih članov, ki jih izvoli 
občni zbor za dobo treh let. 

Člani načelništva so: Albin Prepeluh, poverje
nik deželne vlade za Slovenijo ii s. ; Štefan Dražil, 
uradnik Konsumnega društva za Slovenijo; Anton 
Letnar, pek v Spodnji Šiški. 

Podpis firme: Besedilo firme se podpisuje tako, 
da pod pečat zadruge dva člana načelništva postav
ljata svoji imeni. 

Občni zbor se sklicuje s pismenimi povabili ali 
z natisnjenim oglasom, ki mora obsezati spored ter 
biti objavljen vsaj 8 dni prej. 

II. V trgovinski register filmi: 
Firn. 2796, Rg A III 164/1. 

a) ' Vovk & Benko 
s sedežem v M Int ein 04 in 50, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 
na debelo in na drobne, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 16. novembra 1920. 

Družbenika: Anton Vovk in Ivan Benko, trgovca 
v Mlinem. 

Podpis firme: Pravico zastopstva in podpisova
nja ima vsak družbenik samostojno. 

Firm. 2811, Rg B I 161/1. 
b) Slovenska banka, 

francosko: 
Banque slovène, 

nemško: 
Slovenische Bank, 

italijansko: 
Banca slovena, 

s sedežem v L j u b l j a n i . 
Obratni predmet: Slovenska banka 
1.) opravlja vse bančne posle, vključno konto-

korent, žiro, depozitne, eskomptne in reeskomptne 
posle; financira in ustanavlja, pridobiva, upravlja 
in prodaja industrijska, trgovska, poljedelska in 
prometna podjetja ter se udeležuje pri njih; usta
navlja tem gospodarskim nameram služeče delniške 
in drage družbe, vodi njih posle ter prodaja njih 
delnice in deleže; nakupuje in prodaja na lastni aH 
na tuj račun, sprejema v shrambo in upravlja ter 
sprejema v zastavo menice, devize, blago in sirovine 
vseh vrst in terjatve, posoja na vse te reči za lastni 
kakor tudi za tuj račun; nakupuje in prodaja,uprav
lja in sprejema v zastavo nepremičnine; sprejema 
vrednostne papirje, valute in druge pripravne pred
mete v shrambo in upravo; nabavlja in prodaja ter 
ukorišča tuzemske in inozemske izume, patente in 
privilegije na lastni aH na tuj račun, se udeležuje 
pri kompenzacijskih pogodbah in sklepa te pogodbe 
z državnim dovolilom; 

2.) sprejema hranilne vloge na vložne knjižice, 
nadalje sprejema denar proti izdajanju obrestonos-
nih blagajniških nakazil, ki se glase na prinosnika, 
na ukaz ali na ime in najmanj na 100 K ter so 
odpovedna v najmanj treh dneh; obrazci za ta bla
gajniška nakazila kakor tudi za vložne knjižice s» 
morajo predlagati državni upravi v odobritev; 

3.) dovoljuje akcepte, kontokorentne, davčne in 
pokrite kredite, posreduje in izvršuje vsakovrstne 
finančne in kreditne operacije za račun države, po
krajin, okrožij, občin, korporacij, družb ali zasebni
kov in izvršuje opravila, ki so s temi operacijami v 
zvezi; 

4.) ustanavlja javna skladišča s pridržkom, da 
dobi za to potrebno koncesijo, in z omejitvijo, obse
ženo v § 12. zakona z dne 28. aprila 1889., drž. za!.. 
št. 54. 

Družbena oblika: Delniška družba na podstavi 
družbenih pravil, sprejetih na ustanovnem občnem 
zboru dne 20. decembra 1920. in odobrenih z uka
zom ministrstva za trgovino in industrijo v Beogra
du z dne 6. avgusta 1920., VI št. 1805, po ministr
stvu za trgovino in industrijo, oddelku v Ljubljani, 
dne 18. avgusta 1920., št. 6769. 

Delniška glavnica znaša 30,000.000 K, ter it 
razdeljena na 75.000 delnic po 400 K, ki so v go
tovini popolnoma vplačane in se glase na prinos
nika. Delniška glavnica se sme po sklepu občnega 
zbora brez posebnega dovolila državnega oblastva 
zvišati na 90,(1)00.000 K. 

Upravni svet sestoji iz 9 do 18 članov, ki jih 
izvoli občni zbor za dobo treh let. 

Podpis firme: Firma se pravnoveljavnopodpisuje 
tako, da se pod njeno napisano, natisnjeno ali e 
štampiljo odtisnjeno besedilo podpisujeta dva 
upravna svetnika ali en upravni svetnik in en rav
natelj, ali dva ravnatelja, oziroma en upravni svet
nik ali ravnatelj z enim prokuristom, oziroma en 
Prokurist, na prvem mestu pooblaščen za podpis, z 
drugim prokuristom 

Razglasi družbe se objavljajo veljavno v „Urad-
nem listu deželne vlade za Slovenijo" v Ljubljani. 
Razglasitve o sklicu rednih in izrednih občnih zbo
rov pa je objavljati po možnosti tudi v „Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca," v 
Beogradu. 

Člani prvega upravnega sveta so: 
1.) Rado Legvart, ravnatelj v Ljubljani; 
2.) Franc Vokač, veletržec v Ljubljani; 
3.) dr. Josip Regally v Ljubljani; 
4.) Janko PredoviČ, veletržec v Ljubljani; 
5.) prof.Evgen Jarc v Ljubljani; 
6.) Alfred Del Fabro, ravnatelj na Vrhniki; 
7.) Dragotin Hribar, predsednik Kranjske hra

nilnice v Ljubljani; 
8.) Jean B.Pollak, veleindustrijec v Ljubljani; 
9.) Karel Kauschegg, zasebnik v Ljubljani 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd.HL, 
dne 31. decembra 1920. 



10. 74 Letnik Ш. 

«73 Proglasitve sa mrtve. 
O k r o ž n o sodiSo e т C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj naređeni pogre-

Sanci za mrtve, ker se more o njih po «j 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., dri. zak. St. 128, 
domnevati, da eo umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporcci 
•odišču ali pa skrbniku. Pogrešance ваше pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Хтап Kovao, 
rojen dne 24. maja 1880., 

trgovec v Jesenicah. 

Anton PlanlnSek, 
rojen leta 189«., posestnik 

v Zgornjem Doliču. 

Josip KavQiò, 
rojen dne 2. marca 1879. 
v Vetrnikn, rudar v Stecr-

kradeju (Nemčija). 

Karel ВаДеД, 
rojen dne 1. marca. 1894. 
v Sedmin, rudsrvJasvillu 

v Ameriki. 

J a n e s Prodnik 
rojen dne 29. avgusta 1893. 

Ferdinand Prodnik, 
rojen dne 30. maja 18»7., 
po808tnikova sinova v Sol

čavi. 

Odšel 8 87. pehotnim pol
kom na rusko bojišče ter se 
zadnjič oglasil iz ujetni
štva v Alekaaudrovsku; cd 
takrat ni več glasu o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena Frančiška 
Kovač v Celju. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki j« 
bil posa»ljeu 

pogrečancu 

Odšel ob splošni mobili
zaciji na rusko bojišč« 
ter se zadnjič oglasil me
seca februarja 1915; od 
takrat ni več glasu o njem. 

Žena Angela Dr. Milan Orožcu, 
Plamnäek. odvetnik v Celju. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji 8 26. domobranskim 
pehotnim polkom na ru
sko bojišče; izza dne 3. 
decembra 1914. pogrešac. 

Žena .Manj?. 
Kavčič. 

Odšel leta 1913. v Ame
riko ter baje dne 27. de
cembra 1918. umri v Bi-

sekru. 

Dan 
in opr. št. 

oklica' 

19.12.1921.; 
TI 210/20-2.1 

19.12.1921.;: 
T1214/20-2 i 

Dr. Juro 
Hrašovec, odvet

nik v Celjn. 

Odšel spomladi leta 191Ö 
s 17. pehotnim polkom na ! 
roško fronto; izza meseca, 

junija 1915. pogrešan. 
Odlel ob Bplošni mobili
zaciji s 26. domobranskim 
pehotnim pokom nà ru-
вко fronto; izza meseca 
avgusta 1914. pogrešan. 

Leopold Kelliek, 
rojen dne 16. marca 1885., 
posestnikov sin v Uaaj-

•* skem. 

J o i e f Pajk, 
rojen dne 26. marca 1879., 

delavec v Žečah. 

Anton РпкД, 
rojen leta 1888., posestni

kov sin v Žečah. 

Valentin ipolar, 
гојђа leta 1878., posest

nik v Sudnji vasi. 

Prono ОДаааак, 
rojen dne 21 januarja 

1877. v Grižah. 

Odšel ob splošni mobiliza
ciji s26.črnovojniškim pc-
hotpim polkom na rusko 
fronto ; izza dne 19. avgusta 
1914. ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji 8 26. črnoTOJniškim 
pehotnim polkom na ru
sko fronto ; potem ni več 

glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji s 87. pehotnim pol
kom na rusko fronto ter 
bil moseca avgusta 1914. 
ujet; izza leta 1916. ni 

več glasu o njem. 

Mati 
Frančiška Radej 

v Sednnu. 

Mati 
Neža Prodnik. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

17.12.1920.; 
T 1216/20-2.1 

1. avgusta 
1921. 

Finn. 2442, zadr. V1 196/5. 11 

Razglas. 
V zadružnem registru se je danes vpisalo pri 

firmi: 
Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Kranju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Po sklepu občnega zbora z dne 6. decembra 

1920.se je zadruga razdružila in je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelnišiva. 

Likvidacijska firma: 
Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Kranju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firma skupno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 27. decembra 1920. -

8 . 1 . Ш 1 . ; 
XI182/20-3. 

1. avgusta 
1921. 

TiiM$-ìL,a5ri™ 
3 in 4. 

Žena Dr. Friderik 

Ivana Pajk. ^ ^ 
8.1.1921.; 

T1197/20—4 

Odšel meseca apri!a 1916. 
k 25. domobranskemu pe
hotnemu polku v vojno 
službo ter baje dne4. janu
arja 191 e^padelvBukovim 

Odšel dne 6. sept. 1.1914. 
v Celje v vojno službo; od 
takrat ni več glasu o njem. 

IgnaolJ Qajaen, 
rojen dne 11. maja 1889., 
posestnikov sin na Te

sarjih. 

Josip Arila, 
rojen dne 27. marca 1892. 

in 
Bafael Arilo, 

rojen dne & junija 1886., 
poeestnikova sinova v Prol-

Odšel ob splošni mobili
zaciji e 26. domobranskim 
pehotnim polkom na ru
sko fronto ter se meseca 
oktobra 1915. oglasil iz 
ujetništva; od takrat ni 

več glasu o njem. 

Zvan Peliotjan, 
to jen doe 24. avgusta 1884. 
v Stopniku, delavec v 

Wiesenthalu (Baden). 

Mati 
Neža Pukl. 

Oče 
Josip Mešiček. 

7.1.1921.; 
TI212/20-2. 

I 

Žena 
Neia Špolar. 

Žena 
N. Cilensek. 

Dr. Anton Božič, 
odvetnik 
v Celju. 

1. avgusta 
1921. 

i 
1. avgusta 

1921. 

7.1.1921.; l/avgusta 
Ф1217/20-2.1 1921. 

7.1.1921.; 
T11/21 - 2 . 

1. avgusta 
1921. 

Odšel z 8. poljskim top
niškim polkom na rusko 
fronto; izza meseca mar

ca 1916. pogrešan. 
Odšel meseca marca 1915. 
k 47. naskakovalnemu ba
taljonu v Albanijo; izza 
dne 25. junija pogrešan. 
Odšel ob aplošni mobiliza
ciji k 87.pehotnemu polku 
na rusko bojišče ; izza bitko 
pri Knv&žih meseca no
vembra 1914. pogrešan 

Joelp Slattasele, 
rojea leta 1874., posestnik 

v Kolovratu. 

Rudolf Hooevar, 
rojen dne 28. maja 1880. v 
Studencih, delavcev Essnu. 

Martin Otavnlk, 
rojen dne 5. oktobra 11 
posestnikov вш v Veliki 
Beki pri Št. Pavlu pri 

Preboldu. 

Janes Povn, 
rojendaa 21. decemb. 18S4, 
kjaet is к г ф б v Firejici. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k 3. črnovojniškemu 
bataljona na rusko Croato 
ter bil ujet; izza leta 

1918. pogrešan. 
Odšel leta 1908. v Se
verno Ameriko; od leta 
1909. ni več glasu o njem. 
Odrinil teta 1917. 8 3/30 
pohodno Btotnijo strelske
ga pehotnega polka na 
bojišče ter bil nato pri 
é. poljski stotniji 87. pe
hotnega polka; izza dne 

. 2JL novembra 1917. ni veo 
glasu a njem. 

Odrinil začetkom lete 191?. 
. nabogtče^ae ob prevrata 

vrnil proti, domovini ter, 
baje padel iz vlaka in 
Ш pavofeo. ali pa pei 
kakšnem gredom ubit. 

Oče j 
Ignacij Cajhen. i 

Oče 
Blaž Arlič. 

Žena 
Ana Felicijan. 

i 

8. 1. 1921.; 
T I 2/21-2. 

8.1.1921.; 
T13/21-2. 

8.11921.: 
T I 4/21-6. 

8.1.1921.; 
T15/21-2. 

Sestra 
Marija Slatinšek. 

Žena Amalija 
Hočevar. 

7.1.192L; 
T16/21-2. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

21.1.1921.; 
T1218/20-11. 

Oče 
Jakob Otavnik. 

Žena 
Marija Povh. 

Jakob Lešnik, 
posestnik 

v Piretici. 

21.1.1921.; 
T 1 7 21— 2. 

21.1.1981.; 
T I 9 / 2 * - & 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

Firm. 102/20, zadr. I 87/18. (>i 

Likvidaoija zadruge. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri 

zadrugi : 
Zadruga za rejo bikov pri Sv. Marku niže Ptuja, 

vpisana zadruga z omejenim poroštvom: 
S sklepom občnega zbora z dne 21. avgusta 

1920. se je zadruga razdružila ter je stopila v li
kvidacijo. 

Likvidatorja: Janez Primožič, želar v Mar!co\-
cih, in Ivan Veršič, župan v Markovcih. 

Likvidacijska firma: 
Registrovana zadruga z omejeno zaveze za rejo bikov 

pri Sv. Lenartu niže Ptuja v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta, likvida

cijsko farmo skupno. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribor«, 
dne 31. decembra 1920. 

Popravek. 
V Uradnem listu 3, str. 31, srednji stolpec, si 

mora glasiti519.vrsta, od zgoraj pravilno: imetnik: 
Ivan Rojnik (ne: Anton Lavre), trgovec v Slovenj-
gradcu . . . 

Razne objave. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 

Št. 11/2—21. 192 

Bazglas dolenjskih železnic 
Dne 10. decembra 1920. se je vršilo vpričo no

tarja XXVII. redno javno žrebanje družbenih 4%-
nih prioritetnih obligacij z dne 1. junija. 1892. v 
prvotnem nominalnem znesku 7,000.000 gld. ~-
14,000.000 K. Izžrebalo se je 9 serij v skupnem 
nominalnem znesku 90.000 K, in sicer: 
Ser. 68, obsezajoča št. 1, à 5000 gld. = 10.000 K 

80, 
234, 
466, 
521, 
700, 
878, 
1211, 
1360, 

», 
1, 
1, 
1, 

1, 
1-5, 

1-5, 

à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 

= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 1-25, à 5000 „ 

Omenjene izžrebane zadolžnice se bodo izplače
vale izza dne 1. februarja 1921. pri Kranjski hra
nilnici v Ljubljani. Z dnem, ko se izplačajo izžre
bane zadolžnice, neha vsako nadaljnje obrestovanje ; 
zaradi tega, je predložiti razen originalnih zadplžnit: 
tudi vse kupone in talbne, nezapadle imenovanega 
dne. 

Izza dne 1. februarja 1921. ee boeto vqovcevali 
pri Kranjski hranilnici v Ljubljani kuponi št. 57 
4%nega prioritetnega posojila iž leta 1892., za
padli dne 1. decembra 1920. j 

V LjubVjani, dne 25.jaouarja 1921. 

Upravni svet dofesjskib železnic 
D. Hribar s., r. 

Bazid društva. 194 

Ker so bivši deželni uradniki sprejeti v državno 
službo, se je „Društvo deželnih uradnikov vojvodine 
Kranjske v Ljubljani" razšlo. 

Dr. Јџ. NUntoani s. r., fyvsi p r e d n i k 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljttbljaai. 



11. 
Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 31. januaïja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Pravilnik 
državne razredne loterij 

o pobiranju davka na poslovni promet pu izpremonjeniu določilih finančnega zakona tea leto 1020/1921. Uredba, kako je dajati pulpore h čistega dobička 
ije, Kazglas delegacije ministrstva financ za Slovenijo in letio o popisa luksimnega in nelukgusnega l/lag.i. — Razglasi raznih drugi« uradov in obl&stev. — 

Razue objave. 

Naredbe osrednje vlade. 
3 2 . 

Pravilnik o pobiranju davka na poslovni 
promet po izpremenjenih določilih finan

čnega zakona sa leto 1920./1921.* 
I. Splošni del. 

Č l e n 1. 
Z izpremembami in dopolnitvami začasnega 

finančnega zakona za leto 1920./1921., natisnje
nimi v 247. številki „Službenih Novin kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca,** so ukinjeni prejšnji 
členi od št. 110. do 127. finančnega zakona, ki 
govore o davku na poslovni promet, ter so nado. 
meščera z novimi členi; 127. a, 127. b, 127. c, 
127. č, 127. d, 127. e, 127. f, 127. g, 127. h, 127. i, 
127. j , 127. k, 127.1, 127. n. 

. Potemtakem se pravilnik o pobiranju davka 
na poslovni promet, predpisan po prejšnjih dolo
čilih pod O. D. N. P. br. 15.637, razveljavlja in 
namesto njega predpisujem na podstavi člena 
127. n ta-le pravilnik. 

II. Obveznost plačila. 
Č l e n 2 . 

Plačilo davka na poslovni promet je; obvezno 
v vseh pokrajinah kraljevine: ^ 

1.) za vse trgovske, industrijske in; obrtVie 
obrate; 

2.) za vse pravne in fizične osebei, za katere 
se smatrajo tudi delniške družbe, ki so po po
sebnih zakonih dotičnih pokrajin zavezane pla
čevanju: davka na obrat, pridobnine, oziroma te-
civarine na radnjo; 

3.) za vse prodaje velike živine, za katero se 
izdajajo živinski potni listi; 

4.) za vse. velike kmetovalce, ki svoje proiz
vode predelujejo ter jih predelane prodajajo. 

Potemtakem se obrtni davek v Srbiji nekvar-
no členom 66., 67., 68., 69. in 70. zakona o ne-
posrednjem davku za davčno leto 1920./1921. 
ne odmerja in se tudi ne plačuje po določilih go
renjih členov davčnega zakona, nego po teh do
ločilih. 

Č l e n 3 . 
Torej morajo plačevati ta davek : 
1.) Vsi| trgovski in spekulativni obrati vseh 

strok, najsi prodajajo blago na. debelo; ali na 
drobno'. 

Sem; spadajo tudi lekarne in selski dućani, 
nadalje vsi manjši m mešani obrati. 

2.) Vsi obrtni obrati, najsi prodajajo samo 
svoje izdelke ali pa tudi ižgotovljeno blago poleg 
svojih izdelkov. 

Obrtniki, ki nima]o. svoje delavnice, nego se 
smatrajo za krparje im ki ne, izdelujejo novih 
predmetov, nego izvršujejopo stanovanjih manj
ša opravila; in brez pomožnega osebja, ne pla
čujejo tega davka. . . . v. ,,. 

3 ) Vsi obrati, ki pr°claila*° zivljenske po
trebščine, kakršni so: pekarne, mesnice, slašči
čarne, restauranti, gostilne, kavarne, pivnice, iz-

,* Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca" št. 7, izdanih dne 
11 januarja 1921. 

** „Uradni list" pod št 436 iz leta 1920. 

kuharnc, mlekarne, prodaje zelenjave, likernice 
kakor tudi vsi obrati, v katerih «e ljudje, zbirajo 
.zaradi zabave. 

4.) Vsi industrijski obrati, kakršni so: pivar
ski, mlinarski, mizarski, opekarski, kamenoseški, 
livarski in drugi. 

5.) Vsi podjetniki, stavbni, dobaviteljski, za-
kupniški in arendatorski obrati kakor tudi tobačni 
in drugi, ako poleg monopolnih predmetov pro
dajajo tudi nemonopolne predmete, in sicer samo 
za te druge predmete. 

6.) Vsi obrati, vse osebe in družbe, ki sei ba-
vijo z' denarnimi posli; taki obrati so: posojil-
niški, bančni in menjalni. 

7.) Vsi drugi obrati, kakor komisionarski, spe-
dicijski. posredovalni, ag^nturski, fijakerski, ko-
čijaški, težaški itd.' .;• 

8.) Vse delniške družbi/in vsa denarni zavodi. 
9.) Vse prodaje velike''Živine, za katero se iz

dajajo živinski potni listi.'- ' 
10.) Vse prodaje predeteriih proizvodov vele

posestnikov. 
Oprostitve od davka. 

č l eft 4. 
Plačevanja tega davka so oproščeni: 
1.) Kralj in presiok-nrtšlednik, ker sta po čle

nu 171. državne ustave oproščena plačevanja 
vsakršnega davka. 

2.) Država in državne naprave, kakor: upra
va fondov, razredna loterija^ državna tiskarna, 
uprava državnih monopolov i. dr. 

3.) Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

4.) Občine in samoupravna telesa za posle in 
obrate, ki jih vrše v splošnem interesu, kakršni 
so: vodovod, razsvetljava, kanalizacije, tramvaji, 
železnica in druga podobna podjetja. 

5.) Prodajalci monopolnih predmetov, srečk 
razredne loterije in drugih vrednosti in stvari, 
ki jih država prodaja po določenih prodajalcih 
zi naprej ustanovljeno ceno in z odstotkom za
služka. 

Ako pa le-ti poleg teli predmetov prodajajo 
nemonopolne predmete, plačujejo ta davek po ne-
posrednjem davku, ugotovljenem na dohodek iz 
teh poslov. 

6.) Proizvodi hišne industrije. 
7.) Kmetovalci na prodajo lastnih proizvodov, 

razen na prodajo velike živine. 

Člen 5. 
Zveze poljedelskih zadrug, istotako vse po

ljedelske zadruge vseh oblik se smejo oprostiti 
plačila tega davka samo, ako: so članice posebnih 
zvez in glavne zadružne zveze in ako po svojih 
pravilih ne dele dobička. 

Oprostitve se dajo samo, ako zanje zaprosi 
zveza s potrebnimi dokazi. 

Člen 6. 
Konsumne in vse druge zadruge, ki ne dele 

dobička in niso članice posameznih zvez, kakor 
tudi vse humanitarne in kulturne družbe, ki ne 
delajo za dobiček in katerih fondi se po prestan
ku ne dele, nego se določajo v splošne namene, 
se smejo oprostiti, ako posebe zaprosijo obi po
trebnih dokazih. 

Istotako smejo biti oproščena tega davka sa
mo Ro posebni prošnji ob potrebnih dokazih tudi' 
samoupravna telesa in druge naprave kakor tudi 
zasebniki, 'če zalagajo prebivalstvo z živežem in 

diligimi neizogibnimi življenskimi potrebščinami 
ali nabavljajo živalsko krmo, kadar je ni zadosti 
v državi. 

V vseh gorenjih primerih se vlagajo prošnje 
pri generalni direkciji neposrednjih davkov za
radi potrebnega odločanja. 

Oprostitve se smejo izrekati samo za one 
vrste davka na poslovni promet, ki do dne vlože
ne prošnje niso plačane; prej plačane vsote pa 
se ne smejo vračati. 

IV. Kraj, način in čas plačevanja. 
Č l e n 7. 

Vsi tisti, ki vodijo odprte prodajalne ali se 
stalno bavijo ,*- prodajanja» jtfaga na debelo 
a ï na drobno é » so ga nabami v-državi; tistìi, 
ti prodajajo živffensfce potrebščine afi sploh ka-
Icakršnekoli stvari, nabavljene v državi; tisti, ki 
opravljajo kakršnekoE druge posle, za Ifiaéere so 
obremenjeni z davkom na obrat, s рзЗДођпјпо, 
oziroma s teci varino na radnjo, in ki so imenovani 
v člen« 3., točkah 1 ^ 2.,- 3., 5., 6., 7. in 8., tega 
pravilnika, plačujejo ta davek pri svojih finanč
nih (davčnih) oblastvih tako kakor redid davek. 
Vsa določila za pobiranje rednega davka veljajo 
tudi za ta davek. Vse te zavezance je obremeniti 
s tem davkom na poslovni promet po odmeri dav
ka za leto 1920./1921. v dotičnem razpredelku 
„davka na promet". 

Člen 8. 
Vsi tisti, ki opravljajo obrate izključno z bla

gom, katero se uvaža iz inozemstva, ali ki se ba-
vijo izključno z izvozom, plačujejo ta davek edino 
na carinarnicah pri uvozu ali izvozu. 

Izvozniki, ki so natovarili blago za izvoz ali
ga zacarimli, preden je stopil v veljavo finančni 
zakon za leto 1920./1921., pa blaga še niso iz
vozili vsled: raznih zaprek brez svoje krivde, ne 
plačajo davka na poslovni promet za ono blago, 
ki je bilo sprejeto v zacarinitev pred dnem 6. no
vembra t. L, kar se mora dokazati s potrdilom 
carinskih oblastev, kakor tudi ne na ono blago 
za izvoz, ki je bilo natovorjeno v vagone ali1 na 
vlačilne ladje, preden je bil podpisan zakon, t. j . 
pred dnem 26. oktobra t. L, ali za katero so biUi 
v tem. času zahtevani vagoni ali vlačilne liadje 
za izvoz blaga, pa se niso dobili, ker jih jej ne
dostajalo, kar se mora dokazati s potrdili želez
niške alji parobr-xine postaje. 

V vseh drugih primerih se pobira davek na 
izvoženo blago. 

Člen 9. 
Vsi tisti, ki opravljajo obrate z mešanim bla

gom, t. j . z blagom, uvoženim iz inozemstva), in z 
blagom, nabavljenim v državi v kakršnekoli koli
čini, plačujejo ta davek na carinarnicah za uvo
ženo blago in pri pristojnih finančnih (davčnih) 
oblastvih na ostalo blago; za katero se obreraene 
s tem davkom, kakor tudi obrati iz člena 7. tega 
pravilnika po civilni razvrstitvi za leto 1920./1921 '. 
v dotičnem razpredelku. 

Č l e n 10. 
Industrijska podjetja plačujejo ta davefk če

trtletno, najpozneje v petih dneh po preteku va*. 
kegä četrtletja; in) sicer po knjigi o prodiaflah 
blaga, ki jo predlože finančnemu oblastvu; ob
enem morajo položiti ustrezno vsoto davka. 

Za prvo četrtletje se smatra čas od dine 25eg& 
septembra 1920. do konca meseca deceeflwa. 
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Će industrijska podjetja svoje izdelke; izva
žajo v inozemstvo, imajo pravico zahtevati po
vračilo davka, plačanega na poslovni promet, 
pri carinarnicah, če dokažejo s potrdilom finanč
nega oblastva, da so na te predmete ze placala 
davek po knjigi o prodajah. 

Č l e n 11. 
Podjetniki, stavbniki, dobavitelji, arendatorji 

in druge osebe, ki sklepajo razne posle za račun 
države ali samoupravnih teles, plačujejo ta da
vek ob prejemu denarja pri oni blagajni, ki jih 
izplačuje. . 

Za nabavo se smatrajo vsi oni posli, ki ]ih 
določa zakon o državnem računovodstvu. 

Za posle, ki jih osebe, imenovane v členu U., 
izvršujejo zasebnikom, se obremenjajo m plaču
jejo ta davek -kakor osebe iz člena 7. tega pra
vilnika. 

Č l e n 12. 
Denarni zavedi in delniške družbe, zavezane 

javnemu p:laganju računov, plačujejo ta davek 
najkesneje v enem mesecu po letnem občnem 
zboru po kosmatem dohodku, izkazanem v po
trjeni bilanci iz minulega leta, in sicer samo za 
denarne posle. . 

Za leto 1920. se ta davek pobira na polovico 
kosmatega dohodka, izkazanega v bilanci za 
leto 1919. 

Če opravljajo te družbe razen denarnih tudi 
druge posle, kakršni so: industrijski, podjetniški 
ali trgovski, plačujejo ta davek tako, kakor je do
ločeno za dotične obrate, toda izkazani tfonoaek i 
v bilanci se od teh poslov izloči iz bilance tako, j 
da se po bilanci odmeri samo dohodek od denar- j 
nih poslov po določilih prvega odstavka tega j 
člena. i 

Č l e n 13. 
Za blago inozemskega izvira, ki je bilo že 

uvoženo v državo, preden je stopil v veljavo ìz-
premenieni finančni zakon, se plača ta davek ao 
konca meseca januarja 1921., a najkesndje do 
vštetega dne 15. februarja 1921. 

Zato morajo vsi obrati koncem tega leta in 
najkesneje do konca meseca januarja prihodnjega 
leta izvršiti točen popis vsega neprodanega blaga, 
ki ga imajo v zalogi, in sicer luksusnega posebe 
in neluksusnega posebe po prodajni ceni, ki velja 
takrat, in ta popis predložiti pristojnim finanč
nim (davčnim) oblastvom v zgoraj določenem 
roku z ustrezno vsoto davka vred. 

Finančna oblastva izroče vse pepise takoj v 
oceno davčnemu odboru, ki oceni vsakega, ali je 
pravilen ali ne; ako pa zapazi odbor v tem po
pisu kakršnokoli netočnost, bodisi da ni vpisano 
vse blago, bodisi da je prodajna cena zmanjšana 
za posamezne ali za vse predmete, izvrši odbor 
sam popis po komisiji. V komisijo spadajo trije 
davčni odborniki, ki jih določi davčni odbor iz
med sebe, in sicer enega, državnega uradnika m 
dva odbornika izmed civilnega prebivalstva, od 
katerih mora biti eden iz stroke davčnega zave
zanca. 

Člani komisije dobivajo dnevnico po /O4— j 
dinarjev, dokler vrše popis; ta dnevnica obre-j 
menjuje davčnega zavezanca. 

Tako izvršeni popis je merodajen za pobira
nje davka na poslovni promet. 

Če se z njim ugotovi prikrivanje blaga nao. 
5 •%, bodisi v količini, bodisi v zmanjšani skup
ni 'prodajni vrednosti, je takoj postopati po 
členu 127. j izpremenjenega finančnega zakona 
za leto 1Q20./1921. Istotako se postopa po go
renjem členu tudi zoper one, ki blago zataje in 
spravijo iz obrata ob času popisa ah ki ne izvrše 
popisa blaga ter ga v določenem roku ne pred
lože finančnemu oblastvu. 

Osebam, ki pomagajo državi izsledovati za
tajeno blago, se prisoja nagrada po členu 12/.K 
finančnega zakona. 

Č l e n 14. 
Veliki kmetovalci plačujejo ta davek po knjigi 

c prodajah blaga prav tako kakor industrija. 
Ako pa izvažajo svoje blago v inozemstvo, velja 
tudi zanje poslednji odstavek člena 10. tega pra
vilnika. 

č l e n 15. 

Č l e n 16. 
Oblastva, ki pobirajo ta davek, lzvzemsi fi

nančne uprave (oziroma davčne urade), morajo 
vse pobrane vsote po seznamkih izročiti koncem 
vsakega meseca, a najkesneje tekom prihodnjega 
meseca državnim blagajnam, kakor se jim od
redi; drugače se tisti, ki poslujejo z denarjem, 
kaznujejo po § П2. kazenskega zakona. 

Davek, pobran pri carinarnicah, se istotako 
izroča v gorenjem roku določenim blagajnam; 
carinarnice pa pošiljajo mesečna poročila o po
biranju tega davka svoji direkciji, ki mesečno in 
sumarno obvešča generalno direkcijo neposred-
njih davkov o pobranih vsotah. 

Od oseb, ki prodajajo veliko živino, se pobira 
ta davek pri prenosu živinskih potnih listov. Po
birajo ga oblastva, ki izvršujejo prenosi potnih li
stov. ' •-• ~'::-

V. Velikost davka. 
Č l e n 17. 

Davek na poslovni promet znaša : 
a) Za vse trgovske obrate, ki opravljajo posle s 

predmeti in blagom, katero ni uvoženo iz 
inozemstva; ,. . 

za vse mešane trgovske obrate, ki se bavijo z 
blagom, uvoženim iz inozemstva in nabav
ljenim v državi; 

za vse obrtne obrate; 
za vse obrate z življenskimi potrebščinami; 
za vse obrate, ki se bavijo s transportom; 
za vse obrate, kjer se ljudje zbirajo zaradi za

bave; . , 
za vse dobaviteljske, podjetniške in druge 

obrate, če se ti posli sklepajo s privatnimi 
osebami, toliko, kolikor znaša neposrednji 
davek teh obratov v tem letu obenem z vsemi 
državnimi dokladami. 

Ta davek se vpisuje v civilno razvrstitev 
pri odmeri davka ter spada v vsoto neposred-
njega davka za določanje velikosti invalidske
ga davka (navodilo za odmero davkov v Sr
biji in Črni gori za leto 1919.. str. 108.). 

b) Za vse industrijske obrate in tvorniška pod
jetja, bodisi privatna, bodisi posameznih 

za vse predelke velikih kmetovalcev 1% pro
danih proizvodov. 

c) Za vse podjetniške, dobaviteljske, arendator-
ske in druge podobne obrate, ako se vrše na 
račun države ali samoupravnih teles 1 % po
gojene vsote prevzetih, oziroma dobavljenih 
poslov. , , . 

Ako pa take osebe poleg teh poslov oprav
ljajo tudi privatne posle, plačujejo ta davek za 
privatne posle po točki a). 

č) Za vse prodaje velike živine, za katero se iz-
dajajo živinski potni listi, 1 % prodajne cene. 
Za vse delniške družbe in denarne zavode, 
zavezane javnemu polaganju računov samo 
za denarne posle 2% kosmatega dohodka, iz
kazanega v letni potrjeni bilanci. . . 

Za ostale trgovske posle pa plačujejo te 
naprave ta davek po točki a); tedaj sluzi ash 
dohodek iz teh poslov za osnovo ugotavljanju 
neposrednjega davka na obrat po ka erem se 
določa tudi ta davek. Za industrijske posle 
plačujejo ta davek po točki b) za podjetniške 
in dobaviteljske pa po točki c). 

e) Za blago, ki je bilo že uvoženo v državo, pre-
den je stopil v veljavo ta zakon, m za katero 
je plačati ta davek po popisu, znaša davek na 
Doslovni promet: , 
F za luksusno blago 10 %,• za drugo pa 
2 % celokupne vsote popisanega blaga po 
prodajni ceni. •-

V vseh gorenjih primerih od točke a) do 
vštete točke e) se plačuje davek v srebru. 

f) Za tfago, ki se izvaža preko carinarnic, najsi 
je oproščeno carine ali ne, znaša ta davek po-
lovico carine na to blago. 

Ta davek se plačuje v zlatu, oziroma v 
srebru, po kurzu, določenem .za zlato v tem 
času. 

g) Za blago, ki se uvaža.preko><*£%%^ najsi 
je oproščeno carine ali ne, znaša ta aaveK. 

ako ni luksusno, toliko, kolikor bi znašala 
carina na to blago; ako je luksusno, toliko, 
kolikor bi znašala carina na to blago, in se 
10% njene vrednosti. 

Ta davek se plačuje v zlatu ali srebru po ve
ljavnem kurzu zlata, določenem v tem času. 
Za luksusno blago in luksusne predmete je 

smatrati vse ono blago in vse one predmete, ime
novane v tarifi, oziroma v listi luksusnih pred

metov, ki je priložena temu pravilniku in s ka
tero je obenem ustanovljeno, koliko znaša 10 % 
določene vrednosti, ki jih luksusno blago in 
luksusni predmeti plačujejo poleg davka na po
slovni promet. 

Prej plačana vsota davka na luksusno blago 
in luksusne predmete kot 10%na vrednost, pre-
računjena drugače, se ne vrača, ako bi znašal po 
tej tarifi davek na poslovni promet manj. niti se 
ne zahteva doplačilo, ako bi znašal ta davek po 
tarifi več. 

Č l e n 18.. 
Na ta davek se ne odmerja in ne pobira no

bena državna niti druga samoupravna doklada. 

VI. Vodstvo knjige o prodaji blaga. 
Č l e n 19. 

Vsi industrijski obrati v vseh pokrajinah kra
ljevine vsi denarni zavodi in vse delniške družbe, 
ki opravljajo industrijske posle, in vsi veliki kme
tovalci, ki svoje proizvode predelujejo in jih pre
delane prodajajo, morajo voditi posebno k n j i g o 
o p r o d a j a h b l a g a , v katero vsak dan za
pisujejo svoje skupno izkupilo, oziroma skupno 
vrednost prodanega blaga. Za vsoto nad 10.000 
dinarjev je označiti tudi kupčevo ime. 

Ta knjiga mora biti paginirana, se mora vodi
ti v redu in točno; v njej se ne sme nič radirati 
in dostavljati in potrjena mora biti po finančnih 
upravah, oziroma po davčnih uradih. 

d) 

Č l e n 2 0. 
Prvih pet dni po preteku vsakega četrtletja 

morajo vsi oni, ki so zavezani voditi knjigo o 
prodajah, to knjigo predložiti svojemu davčnemu 
oblastvu v vpogled ter obenem položiti ustrezno 
vsoto davka. 

Poleg knjige morajo predložiti veren prepis 
iz knjige o prodajah za minulo četrtletje. 

Davčna oblastva, ki pobirajo ta davek, potrju
jejo prejem v knjigi o prodajah, označujoč vsoto 
prodanega blaga in pobranega davka, in istotako 
na prepisu, ki ga pridrže zase zaradi vknjižbe. 

Č l e n 2 1. 
Ako zapazijo finančna oblastva v vodstvu te 

knjige nepravilnost ali netočnost, uvedejo takoj 
preiskavo ter postopajo po drugem odstavku čle
na 127. i finančnega zakona. 

Č l e n 2 2. 
Zaradi evidence o točnem vodstvu te knjige 

in zaradi plačevanja davka na poslovni promet 
vodijo vsa finančna (davčna) oblastva register 
davčnih zavezancev, ki morajo plačevati ta davek 
po knjigi o prodajah, ter skrbe za to, da se davek 
pravočasno pobira. 

VII. Pobiranje davka in zastaranje. 
Č l e n 2 3 . 

Za eksekutivno pobiranje tega davka kakor 
tudi za pobiranje izrečenih kazni po izvršnih 
odločbah veljajo določila dotičnih davčnih zako
nov o eksekutivnejn izterjevanju davka. 

Č l e n 24. 
Za zastaranje pravice države do izterjave tega 

davka kakor tudi za zastaranje kaznivih .dejan] 
in odločb, izrečenih po tem zakonu veljajo ona 
določila zakona o neposrednjem davku, ki veljajo 
v posameznih pokrajinah. 

VIII. Povračilo. 
Č l e n 25. 

Povračilo tega davka se sme zahtevati: 
a) če je oblastvo, ki je pristojno za pobiranje 

iega davka pomotoma pobralo vec davka 
na poslovni promet, nego bi ga bilo moralo 
po zakonu; 

b) v primeru, označenem v poslednjem odstavku 
člena 6. tega pravilnika; 

c) v primeru, označenem v členu 127. e. točki g, 
finančnega zakona; 

č) v primeru poslednjega odstavka člena 10. tega 
d) čeTrivatne osebe uvažajo stvari, ki služijo za 

osebno potrebo in vzdrževanje gospodarstva 
(pohištvo, obleka, posode in ostala oprema). 
V vseh gorenjih primerih se sme povračilo 

prisoditi in izvršiu samo, ako se prošnje za po-
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vračilo vlože v treh mesecih od dne, ko se je po
bral ta davek. 

Razen pod točko d) se vlagajo prošnje pri 
onem ofalastvu, ki je pobralo davek; o povračilu 
pa odločajo davčna oblastva tako v onih pri
merih, v katerih so pobrala davek, kakor tudi te
daj, kadar so ga pobrala druga oblastva, ki so v 
njih področju. 

Za primer pod točko d) se vlagajo prošnje 
neposredno pri generalni direkciji neposrednjih 
davkov, ki tudi odloča o njih. 

Vsa povračila se izvršujejo po določilih, ki 
veljajo za povračilo preveč pobranega davka, in 
sicer po odobritvi ministra za finance. 

IX. Kazui. 
Člen 2 6. 

Će se ne izpolnijo zakonita določila o davku 
na poslovni promet členov 127. i in 127. j začas
nega finančnega zakona za leto 1920./1921., se 
predpisujejo te-le kazni v denarju: 

Od 100-— do 5000— dinarjev: 
za industrijska podjetja, denarne zavode in 

družbe, zavezane javnemu polaganju računov, ki 
se bavijo tudi z industrijskimi posli, če ne vodijo 
pravilno knjige o prodajah ali če je sploh ne 
vodijo ali če je ne predlože finančni upravi, ozi
roma davčnemu uradu, v določenem roku. 

Od 1000-— do 20.000— dinarjev: 
za vse zgoraj omenjene, če ne vpisujejo vseh 

prejetih vsot za prodane proizvode v knjigo o 
prodajali, da tako, prikrijejo obrat in bi potem
takem plačali manj davka na poslovni promet. 

Razen tega se kaznujejo tudi z desetkratnim 
zneskom zatajenega davka na poslovni promet. 

V teh primerih določajo davek za čas, za kate
rega se knjige o prodajah sploh niso predložile 
ali zä katerega so se predložile nepravilno vojene 
knjige, finančna (davčna) oblastva sama po davč
nih odborih. 

Člen 2 7. 
V denarju od 50-— do 1000-— denarjev se 

kaznujeta4prodajalec in kupec živine, ako se ugo
tovi, da sta zaradi prikrivanja in zmanjšanja tega 
davka navedla manjšo ceno prodane živine ali 
da sta izvršila prodajo kupljene živine brez ži
vinskega potnega lista, ne da bi bila prijavila to 
prodajo za plačilo davka na poslovni promet. 

Vsa oblastva, ki izvršujejo prenos živinskih 
potnih listov, morajo strogo paziti na to; čim za
pazijo prikrivanje, naj takoj zaslišijo prodajalca 
in kupca ter izprašajo priče; nato pošljejo pred
met finančnemu oblastvu, da odloči o njem. 

Če je treba, sme finančno oblastvo tudi po 
izvedencih ugotoviti prodajno ceno ali primerjaje 
uporabiti cene drugih prodaj, kar je merodajno za 
določitev višine prodajne cene ob prikrivanju 
kakor tudi za odločbo ih odmero kazni. 

Č l e n 2 8. 
V denarju od 5000-— do 10.000-— dinarjev 

in z zasego blaga se kaznujejo oni zavezanci, 
ki ob popisu blaga, sedaj že uvoženega v državo, 
ne prijavijo točno stanja svojega blaga, da bi ga 
s tem zatajili in plačali manj tega davka. 

Razen tega se jim vse zatajeno blago zaseže 
ter se proda na korist državne blagajne. 

Člen 29. 
t e e ^ E W ^ f c i 0 v Pr^eru členov 27. in 29. 
pr f toE « a I ^ a n č n a < d a v č n a ) oblastva, ki so 
člena 28 S P0**™* tega davka, v primeru 

5& Ä T po roku -pred,ožite' 
X. Nagrade. 
Člen 3 0. 

Osebe, ki pomagajo državi izslediti zatajeno 
olago, katero je bilo treba popisati, dobe, ako se 
Po njih naređbah zatajeno blago resnično najde 
za nagrado četrtino vrednosti zatajenega in za
seženega blaga. 

, O tej nagradi odločajo finančna oblastva ta
koj, am se blago proda in se dožene vrednost 
p r < T Ï Ï 5 a blaga> P" tei P r U M se-odloči o porazdelitvi izkupila za prodano zatajeno blago. 

Ta odločba se mora pred izvršitvijo vročiti 
generalni direkciji neposrednjih davkov v odobri
tev. 

Ovaditeljevo ime mora ostati tajno, če ovadi-
telj to želi. 

XI. Pritožbe. 
Zoper vse odločbe finančnih (davčnih) ob-

lastev po določilih finančnega zakona o davku 
na poslovni promet kakor tudi zoper razsodbe 
in odločbe o kaznih, izdane o istih predmetih, 
se prijavljajo pritožbe v 15 dneh izza dne priob-
čitve generalni direkciji neposrednjih davkov po 
onem oblastvu, ki je kazen izreklo, oziroma od
ločilo o njej. 

V vseh teh primerili ima pravico pritožbe tudi 
državni zastopnik, ki se mu morajo vse predaje 
in odločbe priobčevati v podpis. 

V B e o g r a d u , dne 10.decembra 1920.; 
G. D. N. P. br. 25.947. 

Minister za finance: 
K. Stojanovič s.r. 

P r i l o g a „Pravilniku o pobi
ranju davka na poslovni promet". 
G. D. N. P. br. 25.947 z dne 10. de

cembra 1920. 
L i s t a 

lnksusnih predmetov in določena tar i fa 10 % 
ustanovljene vrednosti, ki jo ti predmeti plačujejo 
poleg davka na poslovni promet v zmislu čle
na 127. in začasnega finančnega zakona za leto 

1920./1921. 
Za 100 kg 
dinarjev 

Iz št. 10. (splošne carinske tarife). Gobe: 
1. Gomoljike, sveže in suhe . . . 

Št. 15. Ananas, banane in pistacije, sveže 
in suhe 

Iz št. 20. Smokve in dateljni, suhi, v škat
lah, zabojčkih in košaricah do 5 kg 
teže: 
a) smokve • . 
b) dateljni . . . ' , , 

Št. 26. Kavni nadomestki: cikorija, žir, 
ječmen in slad, tudi drugi kavni na
domestki v kosih, praženi, tudi zmleti 

Iz št. 34. Cvetje za òkras in nakit: 
2. Suho, barvano in vobče priprav

ljeno 
Iz št.87. Kaviar, svež in nasoljen: 

1. Črni in avgutar 
2. Rumeni 

Št. 112. Močne alkoholne pijače: 
1. Arak, rum in druge močne pijače 
2. Konjak 
3. Likerji, istotako poslajene in za

činjene pijače 
Št. 113. Žganje iz sadja in grozdja in 

druge manj močne alkoholne pijače 
Iz št. 115. Vsa fina vina, ki imajo v sebi 

nad 15% alkohola ali nad 5% eks
trakta, kakor: malaga, sherry, ma
deira, porto, marsala, pelinkovec (ver
mut) in temu podobna 

Št. 116. Šampanjec in druga vina, ki se 
penijo in kipe . • 100 

Št. 117. Mošt, vkuhan s sladkorjem ali 
brez sladkorja ali sploh zgoščen (si
rup), brez alkohola, tudi v hermê -
tično zaprtih posodah 

št. 130. Pecivo iz moke z dodatkom 
sladkorja, jajc, medu, masti in za
čimb; oblate za jelo in biskvit s slad
korjem 

Št. 132. Slaščice, cukrčki, navadni bon
boni; ratluk (rahatlocum), alva (hal
va) in drugi preprosti predmeti iz 
sladkorja, pečeni ali nepečeni; navad
no sadje, orehi, povrtnina, semena, 
sladkana (kandirana) 150 

Iz št. 133. Fini bonboni (t. zv. svileni), 
napolnjeni z marmelado, čokolado 
in drugim; fondanti brez čokolade, 
marcipan, gelées, pralinés; južno 
sadje, seme za začimbe, lubad južne 
ga sadja, sladkani (kandirani) . . 

250 

100 

100 
200 

40 

200 

800 
100 

200 
200 

200 

150 

100 

60 

150 

200 

Št. 143. Fino pripravljene jestvine: 
1. Rastlinske in sadne konserve . . 
2. Konserve iz rib, mesa in rakov . 
3. Fini sir, kakor roquefort, emental-

ski, trapistovski, de Bric, cammen-
bert, ajdamski, limburški, ehester, 
parmezan, stracchino, imperial, 
Pont-Г Évêque, Coulommiers itd. 

4. Jestvine, posebe neimenovane . . 
Št. 145. Predmeti za hrano v hermetično 

zaprtih posodah 
Št. 185. Voščeno blago in blago iz cere-, 

zina (razen sveč, svečic in voščenih 
vžigalic), kakor: fino izdelano cvetje, 
venci, figure, plodi, maske itd . . . 
Od tega se izvzemajo deli vencev in 

cvetja za cvetičarsko industrijsko 
potrebo, ki se ne bi mogli izdelo
vati v državi, ob kontroli uporabe. 

Št. 187. Mila, trda ali mehka, vsake vrste, 
kakor: toaletno itd., parfumirano ali 
neparfumirano; dalje v prahu ali testu 
(pasti), z dodatkom kosmetičnih aH 
medicinskih sredstev, t. zv. medicin
ska mila 

Št. 195. Izdelki iz mila, stearina, parafina 
in podobnih materij, tudi v zvezi z 
drugimi tvarinami 

Št. 258. Dišeče tolšče in pomade in diše
ča rudninska olja: 
1. V posodah nad 1 kg 
2. V posodah pod lkg 

Št. 259. 1. in 2. Parfumerija in kosme-
tična sredstva, ki imajo v sebi eter in 
alkohol: esence, ekstrakti, tinkture, 
dišeče vode, dišeči kis (kis za toaleto) 

št. 260. Dišeče vode brez etra in alko
hola: 
1. Rožna voda: 

a) v posodah nad 1 kg . . . . 
b) v posodah pod lkg . . . . 

2. Voda iz pomarančnega cvetja, 
šmarnic itd.: 
a) v posodah nad 1 kg . . . 
b) v posodah pod 1 kg . . . . 

št. 261. Puder, rdeča in bela lepotila (ru
menila in belila); barvila za lase; 
dišavni papir, dišavne sveče in druge 
parfumerije in kosmetičnaj sredstva, 
kakor: tolšče in olja za lase, tolšče za 
ustna, tolšče za lice (kakor briljantini, 
pa tudi tekoča in zlata krema), glice-
rinova krema parfumirana; vazelin ali 
lanolin, boroglicerin, gledališko liči
lo; carnilin ali rouge, t. j . rdeči pu
der; bismutovo belilo, za puder adju-
stirano, blanc de fard ali blanc de 
perles, t. j . beli puder; krpice iz tka
nine, prevlečene z belilom ali rumeni
lom; navadna rdeča ali bela kmetiška 
rumenila ali belila; kreme za barva
nje in kosmetična mleka; belilo in 
rumenilo v zavitkih, najsi nista parfu-
mirani, krema za britje in podobno, 
kakor: euxesis, fenoid, crème de Sa
von, tiricade in podobno kamenje za 
britje; dišavna sol, dišavno terpenti-
novo olje, parfumirano; dišavne pasti-

200 

300 
300 

Za 100kg 
dinarjev 

Iz št. 134. 3. Blago, vse ali deloma iz 
kakaove mase, čokolade ali njenih na
domestkov; čokolada z mlekom v 
trdem stanju, vsake oblike . . . . 

Iz št. 139. Esence in ekstrakti brez etra 
in alkohola: 
1. Za pripravljanje kave, limonade 

in temu podobnih pijač . . . . 
2. Za pripravljanje in začinjanje jedi 

Št. 141. Plodovni in rastlinski šoki (ra
zen mošta), plodi in rastline za jed 
brez etra in alkohola s sladkorjem 
ali sirupom ali vkuhani z dodatkom 
sladkorja in sirupa, sla+,..a, kompoti, 
sadne mezge z dodatkom sladkorja: 
1. in 2. Iz jagod, malin, limon, po

maranč in drugega sadja . . . 
št. 142. Plodi, pripravljeni z alkoholom 

ali z alkoholom pomešani, tudi šoki 
iz plodov in sadja z alkoholom in 
etrom 

150 

200 

50 
70 

100 
100 

100 

300 

100 

300 

400 
500 

500 

100 
150 

150 
180 
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Za 100 kg 
dinarjev 

le za kadilce; mandelnov prašek, par-
fumiran; cachou aromatique, dišavne 
pastile za kopanje (makova pasta), 
tablete za parîumiranje, dišavne sve
če; cvetni prah ali sicer dišavni prah, 
povonjen ultramarin, dišavno oglje, 
dišavni listi, vode za lase, vodè ža 
usta in zobe, dišavni trakovi, vijolič
ni prah v blazinicah, dišavne blazi
nice, pa tudi iz papirja, papir svilni 
in za vpijanje, parfumiran; umetno 
sadje kot kosmetično sredstvo, rdeči 
dišeči vosek, raztopina borove kisli
ne v vodi iz nageljnov, sivkovâ voda, 
pomešana z amonijevimi solmi, amo-
niakovo milo, glicerinovo milo teko
če, odogen, povonjeno (tekoče toalet
no milo), parfumirane sveče zoper na
duho, parfumirani papir zoper na
duho, prah zoper naduho, cigarete 
in pastile parfumirane 500 

Praški, milo in paste za zobe . . 300 
Št. 267. Rakete in predmeti za umetalni 

ogenj vseh vrst; žabice, strelni klo
bučki in strelne kapice, tudi napol
njene s* pokalnim živim srebrom, ra
zen kapic za železniške signale in za 
druge tehnične uporabe 100 

Iz št.268. Patrone: 
2. lovske napolnjene . . . . . . 100 

Iz št. 270. 3. Plamenice iz antimona, 
magnezija,in cinka 150 

Iz št. 271. Strelne kapice za otroške pi
štole in za otroške puške 200 

Iz št. 279. Zavese in rute v izgotovljenih 
kosih iz tulja, bobineta, petineta in 
njim podobnih tkanin, izdelane na 
stroju; fasonirane ali sešite . . . 1000 

Št. 281. Čipke vseh vrst, tudi vezene . . 2000 
Št. 282. Vezenine na bombaževi tkanini: 

a) s svilo 3000 
b) z drugim materialom . . . . . 2000 

Iz št. 297. Izgotovljeno blago iz tulja, 
bobineta, petineta in njim podobnih 
tkanin iz lanu in konoplje: fasonira-
no ali sešito . .r 1200 

Št. 300. Čipke vseh vrst iz lanu in konop
lje, tudi vezene 2000 

Iz št. 317. Fine iztočne preproge iz volne 
in živalske dlake, kakor: perzijske in 
smirenske 1000 

Iz št. 326. Izgotovljeno blago iz volne
nega tulja, petineta in njima podob
nih tkanin, fasonirano in sešito . . 1500 

Št. 327. Čipke volnene 2000 
Št. 328. Pasarski izdelki volneni, razen 

gumbarskih izdelkov 1000 
Št. 334. Svilena preja za šivanje, vezenje, 

pletenje, zankanje in pozamentarijo, 
prirejena zs nadrobno prodajo: 
1. Sirova 1000 
2. Prekuhana, beljena, barvana, ti

skana 2000 
Št. 335. Goste svilene in polsvilene tka

nine: 
1. Svilene 5000 
2. Polsvilene 2500 
Izvzemajo se svilene in polsvilene tka

nine za fabrfkacijo dežnikov in 
umetnega cvetja. 

Za polsvilene tkanine se smatrajo vse 
one, ki imajo svile od 10% do 
vštetih 50 % splošne teže predili
ga materiala, iz katerega so; če 
pa imajo svile nad 50 %• splošne 
teže predihiega materiala, iz kate
rega so, se zacarinjajo kakor svi
lene. 

Št. 336. Žamet in pliš in njima podobne 
tkanine: 
1. Svilene 6000 
2. Polsvilene 3000 

Št. 337. Tulj in tuliaste tkanine; gaza, 
krep in flor in * druge 'redke ikatnne, 
popolnoma ali deloma iz svile . . 6000 

Št. 339. Na stanu delano blago in plete
nine: 

78 

Za 100 kg 
dinarjev 

1. V kosih (metrsko blago): 
a) svilene . 4000 
b) polsvilene 2000 

2. Izgotovljeni kosi, krojeni, sešiti 
in iasonirani: 
a) svileni 6000 
b) polsvileni 4000 

Št. 340. Čipke vsake vrste, popolnoma 
ali deloma svilene 10000 

Št.341. Trakovi: 
1. Svileni 6000 
2. Polsvileni 3000 

Od tega se izvzemajo polsvileni 
trakovi ripsasto tkàni, do 6 cm 
široki, za izdelovanje klobukov. 

Št. 342. Vezenine na tkaninah, popolno
ma ali deloma iz svile 10000 

Št. 343. Pasarski in gurabarski izdelki, 
tudi s podlogo iz lesa, kosti, roga, 
metalov itd.: 
1. Svileni 6000 
2. Polsvileni 3000 

Iz št. 351. Izdelki iz povoščenega platna: 
2. V zvezi z najfinejšim materialom 1000 
3. V zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
b) s srebrom . . . . . . . 1500 

Št. 357. Lasuljarski in drugi izdelki iz 
človeških las ali imitacije človeških 
las, tudi z drugim materialom . . 10000 
Za lasuljarske izdelke se smatrajo oni 

izdelki iz človeških las in njih 
imitacij (iz rastlinskih vlaken, že
lezne prejice, volnenega prediva, 
živalske dlake, umetne svile itd.), 
kakor: nepristni lasje, lasulje, kite, 
kodri, brade in temu podobno in 
umetni prepletki iz človeških las 
in njih imitacije; cvetje iz las in 
njega sestavine, t. j . posamezno 
listje, peclji, plodi, popki brez 
zveze enega z drugim ali v zvezi 
z drugim materialom, verižice, 
mreže, zvezdice in podobno. 

Iz št. 359. Iz 2. Umetno cvetje, čipke, 
mreže za na glavo, perjanice, vse iz 
konjske dlake 7000 

Iz št. 360. Obleka, perilo in drugo mod
no — konfekcijsko — blago, šivano 
ali samo skrojeno ali z lepljenjem ali 
drugače izdelano: 
1. Iz gostih tkanin, žameta, pliša in 

njim podobnih: 
a) svilenih ^000 
b) polsvilenih . 4500 

2. iz trakov in pozamentarije : 
a) svilenih . . . . . . . . 10000 
b) polsvilenih . 5000 

3. Iz tulja in pletenih in prepletenih 
tvarin in tuljastih tkanin; iz ga
ze, krepa, flora in drugih redkih 
tkanin: 
a) svilenih 12000 
b) deloma svilenih 6000 

4. Iz čipk in vezenin: 
a) svilenih 12000 
b) polsvilenih 6000 

5. Iz vezenin in čipk: bombaževih, 
lanenih in volnenih 4500 

6. Iz volnene pozamentarije . . . 1500 
Šivano blago iz tekstilnega mate

riala, ki ni luksusen, pa je pod
ložen s svileno ali s pplsvileno 
tkanino . . . . . . . . 1000 

Obleka, žensko in otroško perilo, 
bluze in modrci z majhnimi 
okraski iz vezenin kakor tudi z 
vstavki (à jour) iz Čipk in veze
nin, ki so našite 'kot neznaten 
dodatek okoli vratu, rokavov in 
ob robu, ob röbü Šivafljh kapic, 
predpasnikov, srajc, iti temu po
dobno . . . . . . . . . 1000 

P r i p o m b a k št. 3;60. 
Če taksno blago ni docela izdela

no iz zgoraj izrecno imenovanih, za 
luksusno blago -označenih gostih, 

Letnik Ш. 

Za 100 kg 
dinarjev 

redkih in prepletenih tkanin, čipk, 
vezètiin, trakov in pozamentarije, ne
go samo deloma, aH pà če je popol
noma ali deloma okrašeno: s svileni
mi ali pqlsyileninii tkaninami; s po
zamentarijo in svilenimi in polsvile-
nimi trakovi; s tuljem in tuljastimi 
svilenimi iri deloma svilenimi tkani
nami; s svilenimi in deloma svileni
mi: gazo, krepöm in florom in dru
gimi svilenimi in deloma svilenimi 
redkimi tkaninami; s svilenimi in 
deloma svilenimi čipkami in vezeni
nami; z bombaževimi, lanenimi in 
volnenimi vezeninami; z volneno 
pozamentarijo; s čipkami, vezenina
mi in pozamentarijarni iz zlatih, sre
brnih, pozlačenih in posrebrenih niti 
— se smatra za luksusno blago ter 
plačuje davek ha poslovni promet 
kakor luksusno blago, a po luksus-
nem materialu, ki ga ima največ na 
licu. 

Od tega je izvzeto in se ne smatra 
za luksusno: blago, na katerem so 
vezeni deli neznatne površine, in si
cer: monogrami, nätiski, sidra, zvez
dice na prsih in ramenih ženske in 
otroške obleke in perila in Čepic, bo
disi da so vezeni na tkanini ali na
šiti na izgotovljenem predmetu; mo
nogrami povsem neznatne površine 
na rjuhah, prevlakah za blazine, raz
nih prostiračah, ogrtačih za kopeli, 
žepnih robcih. Istotako obleka z 
gumbi kakor tudi z neznatnim de
lom našivov in trakov. 

Št. 361. Okrasna peresa, pripravljena, 
vsake vrste; glave, deli in cele ptice 
za okrasilo #000 

Št. 362. Pahljače: 
1. Iz lesa in papirja, tudi v zvezi s 

preprostim materialom . . . . 100 
2. Vse druge: 

a) iz preprostega in finega mate
riala ali v zvezi s finim mate
rialom 200 

b) iz najfinejšega materiala ali v 
zvezi z najfinejšim materialom 1000 

c) v zvezi z dragim metalom, ne 
glede na kakovost: 
a) z zlatom . . . ' . . . . 5000 
ß) s srebrom 2000 

za izvod' 
Iz št.363. Moški klobuki: dinarjev 

1. Iz svilene tkanine, opremljeni 
(garnirani) ali neopremljeni . . i0 

Št. 368. Vsi ženski klobuki brez razlike, 
okrašeni, in svileni, neokrašeni . . 10 

za 100 kg 
dinarjev 

Št. 370. Umetne cvetice in venci in njih" 
deli, docela ali deloma narejeni iz 
tekstilnih tvarin, tudi v zvezi z dru
gim materialom '.' . 19000 

Od tega so izvzeti ob kontroli 
uporabe deli umetnih cvetic, ki se ne 
izdelujejo v državi, pa so potrebni 
za industrijo umetnih cvetic. 

P r i p o m b a , ptice, fantastične 
cvetice, umetne trave, posnemki hro-
ščev, metuljev itd., narejeni iz tekstil
nih tvarin, se zacarinjajo kakor umet
ne cvetice. za izvod 

Iz št. 371. Dežniki in solnčniki; dinarjev 
l.a) docela ali Večinoma prevlečeni 

s čipkami in vezeninami' V . .10 
b) prevlečeni s svileno ali deloma 

svileno tkanino . . . . . . 7 
c) prevlečeni z drugo tkanino in 

okrašeni s čipkami, vezeninami 
in trakovi '•"-'' . . . . . . 4 

2. Z okrasom iz dragega metaja: 
a) z diatom 20 
b) s srebrom 40 

3. Z -držali ,0|kxašenimi: s slpnovo 
iosijb, zelvóvino,'biserno matico, 
jantarjem, ga^atpm in poldragimi 
Icameni •' • . . .10 
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Za par 
dinarjev 

Iz š t 372. Obuvala, docela ali deloma 
iz svile in vezena, ne glede na ma
terial, iz katerega so 10 

I z š t 379. Obuvala iz usnja: jelenjega, 
lakiranega, bronsiranega, pozjačene-
ga in posrebrenega 7 

št. 380. Usnjene rokavice, tudi v zvezi s 
tkaninami, nepodložene in podložene 4 

zalOOkg 
dinarjev 

št. 382. Palice, biči in podobni pred
meti iz usnja in živalskih žil, tudi v 
zvezi z drugimi tvarinami, nelakirani 
in lakirani 1000 

J z š t 383. Sedlarski in jermenarski iz
delki: 
3. V zvezi s srebrom, s srebrom pla-

tiranimi, posrebrenimi ali pozlače
nimi deli • ,1000 

Iz š t 384, Torbarski izdelki iz usnja, tka-
ain, povoščenega platna ali iz pre? 
vlečenih in napojenili tkanin: 
2. Ako so težke do vštetega I k g : 

iz a) v zvezi z metali, ponikljani-
mi ali prevlečenimi z drugi
mi metali ali njih zlitinami, 
in sicer: tobačnice, denarne 
listnice; denarnice, ženske 
torbice, Škatle, puške za 
njuhatni tobak, toki . . . 500 

).c) 2. c). V zvezi z najfinejšim ma
terialom, ne glede na težo . 1000 

št. 385. Iz 1. Izdelki iz samega usnja ali 
v zvezi s preprostim in finira materia
lom, in sicer: pisiva, prevlečena z 
usnjem, gamaše, kape in klobuki iz 
usnja, razni okrasi za obleko, na-
ročke, agrafe, pahljače, okviri (za sli
ke in podobno), vezenine na usnju, 
kravate, čepice, reklame, posetnice iz 
pergamena in drobnosti 500 
2. V zvezi z najfinejšim materialom 1000 
3. V zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom , . 3000 
b) s srebrom 1500 

Iz št. 388. Krznarsko blago (krznarski 
izdelki): 
2. Iz finih kož in njih imitacij, nepre-

vlečeno in brez podloge, prevle
čeno in s podlogo 6000 
Za krznarsko blago se smatrajo: 

Usti za mufe, mufi, boe, obleka in 
obutev iz krzna, ovratniki, kape, 
kučme, blazine iz krzna, odeje iz 
krzna, obrobki. 

št. 389. 'cagacene živali za nakit in 
okras in njih deli z umetnimi očmi, 
umetnim zobovjem itd., škatle iz ptič
jih in živalskih kožic, razen za muzeje 
in znanstvene potrebe 500 

Iz št. 391. Korbači in palice, deloma ali 
povsem opletene s črevesnimi struna
mi in motvozi . . ' . . . . . 1000 

Iz š t 394. Obodi in obroči iz kavčuka za 
vozna kolesa, razen za avtomobile . 100 

Iz §t.398. Izdelki iz mehkega kavčuka 
(tudi vulkaniziranega) in iz tkanin, 
deloma ali docela prevlečeni, namaza
ni ali napojeni s kavčukom: 
2. V zvezi z najfinejšim materialom 300 
3. V zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom . . . . . ЗООО 
b) s srebrom . . [ ' ' [ ' ' 1500 

š t 403. Blago iz trdega kavčuka in guia-
perče: 
Iz 1. Iz samega kavčuk ali , v zvezi 

s preprostim in finim materialom, 
in sicer: čaše, denarne ihstnice, 
biljardne krogle, Škatle, korice, dr
žala, nakit, nakitni glavniki, pa
lice, taške, okviri, okviri za naoč
nike, tobačnice, pušice za njuhat
ni tobak, ustniki, pipe, igle jas-
nice, domine . ' . . . . • • . 500 

2. V zvezi z najfinejšim materialom . 1000 
3. V zvezi z dragim mefalom: 

a) z zlatom . . . . ' " . • • 3000 
' h) s srebrom . . ' 1500 

ZalOOkg 
dinarjev 

Iz š t 4 0 9 . Košarski in pletarski izdelki: 
1. S prejo in s prejnirai izdelki jz 

svile ali polsvile, s čipkami, vezeni
nami, žametom, plišem ali perjem 800 

3. S posrebreno in pozlačeno žico . 1000 
4. Z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
b) s srebrom . . . . . . . 1500 

Iz št. 411. Izdelki iz sparterije (razen klo
bukov) : 
2. S prejo in s prejnimi izdelki iz 

svile ali polsvile, čipkami, veze
ninami, žametom, plišem ah perjem 800 

3. Z drugim najfinejšim materialom'. 1000 
Iz š t 413. Fine ščetke in metle: 

3. V zvezi z najfinejšim materialom 1000 
4. V zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
b) s srebrom 1500 

Iz št. 415. 2. Izdelki, povsem ali deloma 
iz slonove kosti in imitacije slonove 
kosti, iz želvovine in imitacije, biser
ne matice in imitacije: 
a) samo iz naštetih tvarin ali v zvezi 

s preprostim in finim materialom 1000 
b) v zvezi z najfinejšim materialom . 1200 
c) v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
fi) s srebrom 1500 

Št. 416. Biseri i n korali, zvrtani in zbru
šeni, nenanizani, nanizani, "da se laže 
hranijo in prodajajo, in nanizani za
radi neposrednje uporabe; izdelki iz 
biserov in koralov . . . . . . . 3000 

Š t 417. Imitacije biserov in koralov, tudi 
izdelki samo ali deloma iz njih, pa 
tudi v zvezi z drugim materialom . . 1000 
Za imitacije biserov se smatrajo sa

mo one, ki po barvi, obliki, veli
kosti očito imitira jo biser; druga
če se smatrajo za drobno lišpo-
vino iz dotičnega materiala. 

Iz št. 419. l .c) in č), 2. a) in b). Izdelki 
iz jelenjega roga in iz rog drugih 
živali in drugih živalskih tvarin za 
rezbarstvo brez drugega materiala ali 
v zvezi s preprostim in finim materia
lom, in sicer: gumbi, okrasni glav
niki, držala, ustniki, taške, tobačnice, 
pušice za njuhatni tobak, prstani, igle 
lasnice, škatle, okraski: za obleko, 
klobuke in pohištvo 300 
2. c) V zvezi z najfinejšim materialom 500 

d) z dragim metalom: 
a) z zlatom 3000 
ß) s srebrom 1500 

Iz š t 426. Lesene palice: 
3. b) v zvezi z najfinejšim materialom 1000 

c) v zvezi z dragim metalom: 
a) z zlatom 3000 
ß) s srebrom 1500 

Iz št. 431. Lesene larve za pohištvo in 
okvire in okviri, tudi z maso oblo
ženi in v zvezi s preprostim in finim 
materialom: 
1. Gladke, profilirane ali neprofilira-

ne, brez inkrustacij, vtisnjenih 
vzorcev in okraskov. 

2. Profilirane ali neprofilirane, z in-
krustacijami, z vtisnjenimi vzorci, 
s finimi rezbarskiffli deli in okraski: 
c) bronsirane, pozlačene,' posre- ' 

brene, fino pobarvane . . . 200 
Iz š t 433. Lesni izdelki: 

3. Iz finega (dragocenega) lesa, tudi 
furnirani s takim lesom: 
b) luženi, barvani, pokoščeni, laki

rani, polirani, tildi v zvezi s 
preprostim materialom in z 
usnjem . 100 

Za fini (dragoceni) les se smatra
jo: orehov, nruškov, jablanov, smre
kov, nešpljev, ViŠhjev, češnjev, drenov, 
javorov, zelenikov, mehki leskov, cb-
drov, mahagonijev, abonošov, hsov, . 
angelikov, palisandrov, kokosov, gva-
jakov, satinov, limonov, pomarančev, 
rožni, erikov, santaJov; les železnega 

Letnik Ш. 

ZalOOkg 
dinarjev 

drevesa, les drevesa konjskega mesa 
in vse vrste eksotičnega fesa, njim 
podobne. 

Iz št 434. 3. Izdelki iz lesa v zvezi s pre
prostim in iinim materialom: z vlo
ženim delom (bule, intarzije, leseni 
mozaik) 150 

Iz št. 435. Oblazinjeno pohištvo (leseno 
in železno) brez razlike in deli takega 
pohištva: 
2. a) prevlečeno s svileno ali polsvi-

leno tkanino, s čipkami, vezeni
nami, žametom, plišem ali tem 
podobnimi tvarinami, z usnjem 
ali volneno tkanino . . . . . 150 

Iz š t 436. Galanterijski izdelki iz lesa: 
Iz 1. Iz samega lesa ali v zvezi z 

boljšim rezbarskim materialom 
(areka, kameni oreh (koščanec] 
itd.), in sicer: naprsne igle, zapest
nice, drobna lišpovina, obeski, 
okrasni glavniki, ogrljaji, zapone, 
rožni venci; predmeti za krašenje 
sob, kakor: razne figure, vaze, 
drobni okviri za fotografije, kipi, 
kipci in temu podobni predmeti; 
spominski predmeti (souvenirs); 
predmeti za igre (šah, domine, lo
terija, roulette, mlinček, biljardne 
krogle in temu podobno; pred
meti za kadilce: tobačnice, pušice 
za njuhatni tobak, ustniki, pipe in 
njih cevi 200 

2. V zvezi s finim in najfinejšim 
materialom . 250 

3. V zvezi z dragim metalom: 
a) z zlatom 3000 
b) s srebrom . . . . . . . . 1500 

Št. 440. Izdelki samo ali deloma iz celu
loida: 
Iz 1. in 2. Samo iz celuloida ali v 

zvezi s preprostim in finim mate
rialom, in sicer: drobna lišpovina, 
rožni venci, okrasni glavniki, škat
le za cigarete, tobačnice, pušice za 
njuhatni tobak, igle lasnice, cveti
ce, predmeti za reklamo, biljardne 
krogle, agrafe, denarne listnice, 
bleščice in drugi predmeti za nakit 
in okras . 500 

3. V zvezi z najfinejšim materialom 1000 
4. V zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
b) s srebrom 1500 

Iz št. 443. Palice iz trske: 
3. c) v zvezi z najfinejšim materialom 1000 

č) v zvezi z dragim metalom: 
a) z zlatom 3000 
ß) s srebrom Î500 

Št. 459. Papir, kuverte in dopisnice, črno 
obrobljene in z okrasnimi črtami, z 
monogrami, nariski, slikami, emble
mi ali arabeskami, okrašene s pre
šanjem (reliefom)' ali nàtìskom; 'z 
ilustracijami in fotografijami m dru
gimi slikami; s prešanim ali prirod
nim cvetjem, z obrobki, s ertami in 
drugimi okraski ah vzorci v barvi, 
zlatu, srebru, bronu in temu po
dobno; papir z enobarvnimi ali več
barvnimi slikami; dekalkomonije, rab
ljene in nerabljene poštne znamke; 
trgovske znamke, delnice, p l a h n i 
kuponi, tudi broš irani . . . . . . 300 

Od tega se izvzemajo dopisnice in 
slike naših krajin, naših zaslužnih 
oseb kakor tudi kopije naših umet
nikov. 

Š t 461. Papirnate tapete 200 
Š t 462. Kvarte razne oblike in velikosti 1000 
Iz š t 469. Papir za pisma, dopisnice, 

karte za pisma in kuverte: 
2. in 3. V zveži z usnjem, tekstitoim 

in drugim materialom . . . . . 300 
Iz š t 471. Izdelki iz papirja, kartona, 

lesne mase, trdega papirja fôàSê): 
l .a) cvetice, pgpki {brsije),. listje, 

stebla in plodi . . . . . 500 
b) izdelki z metalno prevlabo, imo 

barvani, prešani in drugače po-
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Za 100 kg 
dinarjev 

delani v kalupe, lakirani, poko-
ščeni, barvani, bronsirani; senč
niki za svetiljke (abat-jours), 
lampioni, slike, izrezane ob ro
bih v obliko, v kateri so figure 
same, podstavki za fotografije 
in passepartouts, posetnice, va
bila in drugo fino blago in 
luksusni predmeti 300 

2. V zvezi z najfinejšim materialom 1000 
3. V zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
b) s srebrom 1500 

Iz št. 477. Dragi kameni: 
1. Obdelani (rezani, polirani, zaob-

ličeni, fasetirani); v zrnu ali na
nizani zaradi lažjega hranjenja in 
spravljanja 20000 

2. V zvezi z drugim materialom, ra
zen predmetov za tehnično upora
bo (za rezanje, vrtanje, risanje in 
pisanje) • 20000 
Za drage kamene se smatrajo: 

akvamarin, beril, hrizoberil, hrizolit 
(olivin), cirkon (hiacint), diamant, 
dihroit (pelion), dragi opal, dragi to
paz, granat, piron, hesonit, almandin, 
dihroit, rubin, safir, smaragd, spinel 
(rubicel), cejlonit), tirkiz (kalajit) in 

, turmalin. 
Št. 478. Poldragi kameni, s katerimi vred 

se umeva tudi steklena lava: 
a) obdelani (rezani, polirani, zaobli-

čeni, fasetirani), v zrnu ali nani
zani zaradi lažjega hranjenja in 
spravljanja 10000 

b) izdelki iz poldragih kamenov in 
iz steklene lave brez drugega ma
teriala, tudi v zvezi z drugim ma
terialom 10000 

Za poldrage kamene se smatrajo: 
ahat, adular, amazonski kamen, ame-
tist, avanturin, kamena strela, pravi 
Češki granat, karneol, kalcedon, oniks, 
hrizopras, kianit, diofit (bajkalit), pol-
opal, hauyin (spinelan), heliotrop, 
rogoličnik, hialit, hipersten, jaspis, 
idokras, mačje oko, labradorit, lazur-
ski kamen, malahit, obzidian, prasem, 
čadavec, roževec, sardoniks in mav
rični obzidian in vobče pri dragih 
kamenih neomenjeni popolnoma ali 
na pol prozorni kameni z znatno 
trdostjo. 

Iz št. 485. Kiparska dela, v kolikor pred
stavljajo umetniški izdelek iz kamenja 
vsake vrste; fini, luksusni izdelki, ka
kor: svečniki, peresniki, figure in figu
rice in podobni predmeti, lažji od 
5 kg 100 

Za kiparska umetniška dela se sma
trajo: kipi, doprsni kipi, živalske 
figure bas-relief in hautrelief, pa tudi 
v zvezi s preprostim in finim in naj
finejšim materialom. 

Za luksusne izdelke se smatrajo: 
pritiskači, svečniki, čašice, peresniki, 
okrovi za ure, sadje iz kamenja, 
rože in košare za cvetice, stojala za 
toplomere, vaze, žare, plastične slike, 
deli za rožne vence, gumbi, kamene 
ploščice za naprsne igle ali naslikani 
nakiti, senčniki za svetUjke iz ženskega 
ali Marijinega stekla, kameni mozaik, 
vstavki v akvarije in temu podobno. 

Iz št. 486. Izdelki iz kamenja: 
Iz 2. V zvezi z najfinejšim materialom 300 
3. V zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
b) s srebrom 1500 

Iz št. 492. 4. Vsakovrstno luksusno blago 
iz cementa ali iz cementa, pomešane
ga z azbestom in drugim materia
lom; iz maka in zmesi iz maka in 
raznih drugih tvarin 100 

Iz št. 494. 2. Izdelki iz gagata in njegove 
imitacije, iz naravnega ali umetnega 
jantarja in stive (morske pene) in 
njene imitacije, iz luknjičave, jedre ali 
zgoščene lave: 

Za 100 kg 
dinarjev 

a) samo iz naštetega materiala ali v 
zvezi s preprostim ali finim mate
rialom 1000 

b) v zvezi z najfinejšim materialom 1200 
c) v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
ß) s srebrom 1500 

Iz št. 503. 3. Plošče za oblaganje sten, 
t. j . plošče manj nego 1-2 cm debele, 
poslikane, pozlačene ali s kiparskimi 
in drugimi okraski 100 

Iz št. 504. Izdelki iz majolike ali fajansa 
in drugi izdelki iz kamenite mase: 
3. Predmeti za sobni okras in galan

terijski izdelki: figure, figurice, 
majhni kipi in podobni luksusni 
predmeti 100 

Iz št. 505. 2. a) in b). Luksusni in galan
terijski izdelki za krašenje sob iz por
celana in porcelanu podobnih tva
rin, kakor: vaze, majhni kipi, figurice, 
cvetje, rastlinje, šopki, venci in drugo 100 

Semkaj spadajo tudi porcelanske 
slike, pipe, gumbi za okras, zvezdice, 
zavesne rože, ploščice za naprsne 
igle in podobno. 

Iz št. 506. Izdelki iz gline in kamenite 
mase, porcelana in fajansa in tem po
dobnih tvarin: 
3. V zvezi z najfinejšim materialom . 300 
4. Z dragim metalom: 

a) z zlatom 3000 
b) s srebrom 1500 

Iz št. 510. Žlebasto (votlo) steklo: posli
kano, kakorkoli pozlačeno ali posre
breno 100 

Iz št. 519. Steklene ploščice, stekleni bi
seri, obeski, email in steklene kaplje 
(zrna), samo nanizane zaradi lažjega 
zlaganja, hranjenja in prenašanja: po
slikane, pozlačene in posrebrene . . 200 

Št. 520. Steklene imitacije dragih kame
nov; stekleno kamenje za nakit, stek
leni biseri in stekleni korali: 
1. in 2. Samo nanizani zaradi lažje

ga zlaganja, hranjenja in prena
šanja ali nanizani kot nakit . . 300 

Št. 521. Izdelki iz steklene imitacije dra
gih kamenov, iz steklenih koralov, 
steklenih ploščic, tudi v zvezi z dru
gim materialom, ako zaradi tega ne 
spadajo pod višje postavke . . . . 500 

Iz št.522. 3. Drugi izdelki iz stekla: pre
šano, polirano, brušeno, gravirano, 
s šarami, vdelanimi s kislino ali kako 
drugače; šarano, pozlačeno in po
srebreno 100 

Iz št. 525. Izdelki iz stekla ali iz emaila, 
potem steklene imitacije dragih kame
nov in koralov: 
3. V zvezi z najfinejšim materialom . 1000 
4. Z dragim metalom: 

a) z zlatom . 3000 
b) s srebrom . . . . . . . 1500 

Iz št. 528. 2. Kovani denarji (novci), ki 
ne krožijo in ki se uporabljajo za na
kit; spominski novci in svetinje: 
a) zlati 20000 
b) srebrni in pozlačeni 5000 

Št. 532. Tkanine, pletiva, pozamentarija, 
bleščice in drugi izdelki iz žic dragih 
metalov, ovitih ali neovitih okoli pre
diva iz tekstilnega materiala . . . 20000 

Št. 533. Zlatarski izdelki in drugi posebe 
neimenovani izdelki iz zlata in pla
tine: 
1. V zvezi z dragimi kameni in pra

vimi biseri . 20000 
2. Brez zveze ali v zvezi s poldragi-

mi kameni ali z imitacijo dragih in 
poldragih kamenov, s pravimi in 
nepristnimi korali in nepristnimi 
biseri . . . 20000 

Št. 534. Izdelki, popolnoma ali deloma 
iz srebra, tudi pozlačeni: 

Za 100 kg 
dinarjev 

1. Predmeti za nakit: 
a) v zvezi z dragimi kameni in 

pravimi biseri 20000 
b) brez zveze ali v zvezi s pol

dragimi kameni ali z imitacijo 
dragih in poldragih kamenov, 
s pravimi in nepristnimi korali 

• in nepristnimi biseri . . . . 10000 
2. Drugi izdelki: 

a) žlice, noži, vilice, tudi ročaji za 
nože in vilice 5000 

b) drugi posebe neimenovani iz
delki . . . 5000 

Iz št. 568. 2. in 3. Nožarski izdelki iz že
leza in jekla v zvezi z najfinejšim 
materialom, tudi pozlačeni in po
srebreni . . . . 1000 

Iz št. 572. Galanterijski in drugi drobni 
izdelki iz železa in jekla: ponikljani 
in pomedeninjeni 200 

Iz št. 578. Izdelki iz železa in jekla: 
3. V zvezi z najfinejšim materialom . 1000 
4. V zvezi z dragim metalom: 

a) z. zlatom 3000 
b) s srebrom 1500 

Št. 627. a) in b). Izdelki iz pozlačene in 
posrebrene preje, kakor: tkanine, tra
kovi, vrvice, obšivi (porte), gumbar-
sko blago z vstavki in podlogo iz le
sa, metala, kosti itd., ne glede na oviti 
material 1500 

št. 628. Izdelki popolnoma ali deloma iz 
pozlačenih in posrebrenih preprostih 
metalov in njih zlitin 1500 

št. 630. Predmeti za lišp, nakit in drugi 
luksusni in galanterijski predmeti, po
polnoma ali deloma iz preprostih 
metalov ali njih zlitin, posrebreni in 
pozlačeni: 
1. in 2. Brez vsake zveze ali v zvezi 

s preprostim, finim in najfinejšim 
materialom 1500 

3. Z dragim metalom: 
a) z zlatom 3000 
b) s srebrom 1500 

za izvod 
dinarjev 

Iz št. 654. 3. Osebni vozovi in sani: pod
stavljeni in prevlečeni, z vzmetmi ali 
brez njih 1000 

Iz št. 657. 3. Luksusni brodovi in čolni 
z motorjem ali brez motorja, razen 
za javni promet 1000 

za 100 kg 
^-"/!: 5'-"''..v dinarjev 
Iz št. 660. 6. Mehanične priprave za svi

ranje 1000 
za izvod 
dinarjev 

Iz št.662. a) Žepne ure: z zlatim ali po-
zlačenim okrovom, tudi okrašene z 
dragimi in poldragimi k a m e n i . . . 50 

Iz št. 663. 1. Okrovi za žepne ure: zlati 
in pozlačeni 25 

za 100 kg 
št.670. Otroške igrače: dinarjev 

1. Iz lesa: 
a) grobe, samo oblane, izrezlja

ne ali stružene, nepobarvane, 
nepopleskane in brez drugega 
materiala 100 

b) fino izdelane, barvane, lakirane, 
polirane, slikane in v zvezi s 
preprostim materialom . • • 150 

c) in Č) v zvezi s finim in naj
finejšim materialom . . . . 200 

2. Iz mehkega kavčuka: 
a) in b) samo iz kavčuka, tudi v 

zvezi s preprostim in finim 
materialom . • • • • • • 300 

c) v zvezi z najfinejšim materia
lom . . . . • 1000 

3. Vse druge otroške igrače: 
a) in b) iz preprostega in finega 

materiala, tudi v zvezi s finim 
materialom 300 

o) iz najfinejšega materiala ali v 
zvezi z najfinejšim materialom 1000 
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P r i p o m b a . Posamezne številke splošne 
carinske tarife v tej listi so navedene v celoti; iz 
drugih številk, oziroma točk, pa so izrecno ime
novani predmeti, ki se morajo smatrati za luksus-
ne, in potemtakem so edino ti zavezani davku na 
luksus. Nasprotno pa obsezajo točke in številke, 
pri katerih se izrecno ne omenjajo posamezni 
predmeti, ki so torej navedene v celoti, kot luksus-
no blago vse blago, ki se zacarinja po dotični 
številki in točki, pri čemer je vpoštevati pred
pise in pojasnila iz zakona o splošni carinski 
tarifi in komentarja carinske tarife. Tako n. pr. so 
v št. 385., 403., 436., 440., 471. samo pri točki 1. 
izrecno imenovani predmeti, ki se morajo smatra
ti za luksusne; druge točke teh številk pa obse
zajo vse blago, ki se po njih zacarinja — kot 
luksusno. 

Predmeti za znanstvene, kirurške, tehnične in 
šolske potrebe, ako in v kolikor se smatrajo za 
luksusne, se opraščajo plačila davka na luksus 
po dovolilu generalne direkcije carin. 

Splošne pripombe. 
Ker se spredaj pri posameznih imenovanjih 

omenjajo preprosti, fini in najfinejši matériau, 
dragi metali, usnje preprosto in fino, se tu po
jasnjuje zmisel teh izrazov: 

1.) Za fini material se smatrajo: usnje, kav
čuk, povoščeni muselin in tafet, knjigoveško plat
no, povoščeno platno, kost in roženina, umetne I 
rezbarske tvarine (razen imitacij pod 2.), okra-| 
seni in ponikljani preprosti metali in njih zlitine, 
morska pena (stiva) in njene imitacije, lava, razne 
lionske niti in preje, tekstilije, razen onih, ki so 
navedene pod 2), nepristni biseri, vezenine na 
drugih tvarin, a ne na svili. 

2.) Za najfinejši material se smatrajo: slonova 
kost, želvovina, biserna matica, jantar, gagat (pra
vi in imitirani), svileni izdelki, čipke, vezenine na 
svili, umetno cvetje in listje, prirejeno okrasno 
perje, lasuljarski in drugi izdelki iz človeških las 
in imitacija človeških las, poldragi kameni, pristni 
pozlačeni ali posrebreni preprosti metali, lionske 
niti ali preje in njih izdelki kakor tudi izdelki iz 
nepristnih lionskih niti ali prej. 

3.) Vse drugo se smatra za preproste ma
teriale. 

Predmeti z dragim metalom in dragimi kame
ni so določeni posebe spredaj v imenovanju. 

4.) Za preprosto kožo — krzno se smatrajo: 
ovčja, kozja, jagnječja razen astrahana, kozličja, 
srnja, jelenja, koža divje koze, volčja, medvedja, 
jazbečja, koža rumene lisice, pasja in zajčja, konj
ska, goveja, svinjska in njim podobno. 

Vse drugo se smatra za fino kožo (krzno), 
in sicer: bober, chinchilla, vidra, mačka, hermelin, 
skunks, dehor, krtica, veverica, leopard, jaguar, 
panter, hijena, irbis, kuna, domači zajci, nutri, 
ris, mrmotica, sobolj, amerikanski sobolj, vombat, 
wallaby, klokan, vrečar, bizam, hrček, majmun, 
šakal.in ptičje kože s perjem, krzna malih ameri
kanskih medvedov in belih in črnih medvedov. 

Minister za finance: 
K.Stojanović s.r. 

33. 
uredba, kako Je dajati podpore iz čistega 

dobička državne razredne loterije.* 
Člen Г. . 

Po členu 11. uredbe o ustanovitvi in ureditvi 
državne razredne loterije za podpiranje narodnega 
gospodarstva se daje oni ostanek čistega dohodka 
vsakega žrebanja, ki se pokaže po pokritju izdatkov, 
določenih s členi 8., 9., 10. in 11. iste uredbe, na 
razpolago ministru za kmetijstvo in vode, da ga po 
odobritvi ministrskega sveta uporablja preko vsot, 
ki so mu dovoljene s proračunom, edino za podpi
ranje narodnega gospodarstva.. 

Člen 2. 
Državna razredna loterija poroča ministru za 

«metijstvo in vode, kolik je ostanek čistega dohod-
. vsakega žrebanja, ter obenem prilaga bilanco o 
'kršenih izdatkih po členih 8., 9., 10. in 11. uredbe 
°_ ustenovitvi in ureditvi državne razredne loterije. 

- . ^fzglašena v „Službenih. Novinah kraljevine 
sn>a, Hrvata j Slovenaca" št. 12, izdanih dne 18. ja
nuarja 1921 

Člen 3. 
Ta ostanek čistega dohodka vsakega žrebanja 

hrani državna razredna loterija v svoji blagajni 
na tekočem računu ministrstva za kmetijstvo in 
vode ter iz njega izvršuje izplačila po nalogih mini
stra za kmetijstvo in vode, spisanih na podstavi od
ločbe ministrskega sveta. Račun o tem se mora vo
diti tako, da se lahko vsak čas vidi iz njega, koliko 
znaša skupaj in koliko posebe gotovina v depozitu, 
odločena vsakemu izmed štirih namenov, ki so nave
deni v točkah a), b), c) in č) člena 4. te uredbe. 
Zato je tekoči račun ministrstva za kmetijstvo in 
vode razdeljen na štiri podračune. Nalog ministra 
za kmetijstvo in vode za izplačilo mora navajati 
ime podračuna, iz katerega naj se izvrši izplačilo. 

Člen 4. 
Od ostanka čistega dohodka vsakega žrebanja 

je uporabiti: 
a) 40 % za pospeševanje poljedelstva in živinoreje 

in drugega, kar spada v to stroko (člen 5.); 
prvenstveno v krajinah, ki so bile oškodovane 
med vojno in ki imajo po mirovni pogodbi pra
vico do odškodnine; 

b) 20%, za podpiranje poljedelskih zadrug, ozi
roma njih zvez in kmetijskih združb, da inten
zivneje izvršujejo svojo nalogo; 

c) 30%; za pospeševanje onih obrtov in industrij, 
ki ustvarjajo poljedelstvu in živinoreji pogoje za 
boljši razvoj, bodisi s tem, da jim nudijo po-
močke za proizvajanje, bodisi da jim predelujejo 
njih sirovine; za razvoj trgovine, ki stvarja tem 
predelkom ali sirovinam nova domača ali tuja 
tržišča, in za drugo, kar spada v to stroko (člen 
7.); tudi tu je postopati po prvenstvenosti; iz 
točke a) ; 

č) 10 % za dajanje posojil, in sicer kmetovalcem 
6% in obrtnikom in njih združbam 4%, toda 
samo onim, ki s svojo strokovno usposobljenostjo 
in solidnostjo obetajo povoljen uspeh ter dajo 
resne garancije, da vzete vsote ob roku resnično 
vrnejo (člena 8. in 11.). 
Po nobeni naštetih točk se ne sme potrošiti več, 

nego je določeno. 
V razmerju zgoraj označenih odstotkov poraz

deli državna razredna loterija oni ostanek čistega 
dohodka vsakega žrebanja, s katerim razpolaga 
minister za kmetijstvo in vode, na štiri podr-ačune, 
omenjene v členu 3., ob istem času, ko pošlje mini
stru za kmetijstvo in vode poročilo po členu 2. te 
uredbe. 

Člen 5. 

9.) preiskujejo in odvračajo naj se nalezljive 
bolezni pri živalih; istotako naj se te bolezni zati
rajo; 

10.) ustanavljajo in podpirajo naj se razne pro
izvodne, predelovalne in prodajalne poljedelske za
druge: mlekarske, vinogradniške, sadjarske, polje
delske,, živinorejske, čebelarske, oljarske, ribiške itd.; 

11.) ustanavljajo in podpirajo naj se dečji kme
tijski klubi in prirejajo naj se razstave kmetijskih 
proizvodov teh klubov; 

12.) prirejajo in podpirajo naj se kmetijske eks
kurzije v državi in v inozemstvo. 

Člen 6. 
Odstotek, določen za podpiranje poljedelskim 

zadrugam in kmetijskim združbam (člen 4.b), se 
porazdeljuje na podstavi vloge zadrug, oziroma 
zvez ali kmetijskih združb, ko se je prej dobilo mne
nje pristojnega oddelka ministrstva za kmetijstvo 
in vode. 

Člen 7. 

Odstotek, določen za pospeševanje poljedelstva 
in živinoreje in drugega, kar spada v to stroko (člen 
4. a), je uporabiti tako-le: 

1.) razširjajo naj se kmetijski nauki, in sicer s 
tem, da se tiskajo spisi kmetijske vsebine za narod 
in šole; da se prirejajo praktična predavanja in 
tečaji za mladeniče, učitelje in duhovnike na kme
tih; da se ustanavljajo gospodinjske in specialne 
kmetijske šole in da se podpirajo posamezniki za
radi specializiranja v posameznih kmetijskih stro
kah kakor tudi da se pošiljajo izšolani kmetovalci 
proučevat izvestne zadeve iz kmetijske stroke ali 
obče narodno-ekonomskega pomena; 

2.) podpirajo naj se prirejanja razstav kmetij
skih proizvodov in pridelkov in nagrajajo naj se 
razstavljalci za najboljše razstavljene predmete; 

3.) nabavljajo naj se plemenska živina, semena 
in popolnejše priprave in stroji, s katerimi se po
spešuje in izpodbuja čim večje in čim boljše proiz
vajanje ali predelovanje kmetijskih pridelkov; 

4.) izdajajo naj se premije dobrim živinorejcem 
in premije za naprednejše kmetovanje, da se več in 
bolje proizvajajo ali predelujejo kmetijski proizvodi, 
po natečaju, ki ga razpiše ministrstvo za kmetijstvo 
in vode ali kmetijska združba, katera deluje za po
speševanje kmetijstva; 

5.) prirejajo naj se tekme v delu..s popolnejšimi 
kmetijskimi pripravami in nagrajajo naj'se tekmo
valci, bodisi da prireja tekme ministrstvo za kme
tijstvo in vode ali kmetijska združba; 

6.) nagraja in pospešuje naj se racionalno na-
pravljanje sadnih in trhlih razsadnikov, napravlja-
nje sadovnjakov, napravljanje vinogradov na ame
riški podlogi, napravljanje vinogradov iz domače 
trte na živem pesku, istotako naj se proučujejo nove 
metode za ta proizvajanja; • 

7.) razširjajo naj se boljše sušilnice za sadje, 
istotako priprave in stroji za druge načine, po ka
terih se podeluje sadje in grozdje; 

8.) zatirajo naj se rastlinske bolezni in rastlin
ski škodljivci; 

Odstotek, določen za pospeševanje obrta, indu
strije, trgovine in drugega, kar spada v to stroko 
(člen 4. c), je uporabiti tako-le: 

1.) iz njega naj se nagrajajo predavanja in 
spisi, s katerimi se širi oblina spretnost in povzdi
guje naša trgovina; 

2.) podpirajo naj se strokovne, sodobne dnevne 
in večerne obrtno-industrijske šole, šole hišne indu
strije, obrtno-trgovske dnevne in večerne šole, zim
ske delavske šole, poučevanje poljedelcev v domači 
delavnosti, praktični tečaji, nadalje naj se podpirajo 
štipendisti, da se izuče obrta v inozemstvu za naše 
razmere ; 

3.) podpirajo naj se prireditve obrtnih razstav 
in nagrajajo naj se razstavljalci za najboljše ročne 
izdelke ; 

4.) nabavlja naj se obrtno orodje siromašnim in 
dobrim obrtnikom; 

5.) podeluje naj se lan in konoplja v kakršnikoli 
obliki, zlasti pa naj se izdeluje vrvarsko blago in 
podpira pletarska industrija; 

6.) pospešuje naj se hišna industrija, zlasti tkal
ska, in nabavlja naj se orodje za povzdigo te indu
strije; 

7.) stroji in podeluje naj se usnje; 
8.) izdelujejo naj se zemeljski proizvodi (kera

mična industrija) ; 
9.) popolneje naj se proizvaja katran; 

10.) predeluje naj se les vobče, posebe pa naj se 
ustanavljajo delavnice za izdelovanje kmetijskega 
orodja in hišne opreme; 

11.) podpira naj se vse, kar je v prilog boljši ka
kovosti in vrednosti kmetijskih proizvodov in otvar-
janju tržišč; 

12.) prirejajo in podpirajo naj se obrtne ekskur
zije v državi in v inozemstvo. 

Člen 8. 
Odstotek, določen za podeljevanje podpor posa

meznikom (člen 4. č), se daje onim, ki dajo z že 
pokazanim dobrim rezultatom v proizvajanju ali 
obrtni spretnosti nedvojbene dokaze o koristnosti svo
jih podjetij ali ki s strokovno usposobljenostjo obe
tajo povoljen uspeh, kakor tudi onim, ki podelujejo 
sirovine po novem in koristnem načinu ali ki v 
državno gospodarstvo uvajajo tako proizvajanje ali 
podelovanje, ki je bilo doslej povsem neznano, pa 
daje dokaze o nedvojbenih koristih za državo in 
narod. 

Člen 9. 
Za podeljevanje podpor v področju poljedelstva 

in živinoreje (člen 4. a in člen 5.) določi minister 
za kmetijstvo in vode začetkom vsakega leta po od
ločbi konference načelnikov strokovnih oddelkov, ko
liko odstotkov čistega dohodka razredne loterije naj 
se to leto uporabi za podporo posameznih kmetijskih 
strok, ki so določene v členu 4.pod a) teh pravil; 
to svojo odločbo priobči pristojnim oddelkom ter jim 
naroči, naj v mejah tega kredita podajajo potrebne 
predloge. 

Člen 10. 
Podpore v območju obrta, industrije in trgovine 

(člen 4. c) in člen 7.) se dajo na podstavi predloga 
ministra za trgovino in industrijo, ki se mu tudi 
prošnje, prejete v ministrstvu za kmetijstvo in vode, 
pošiljajo v izjavo. 

Administrativni oddelek ministrstva za kmetij
stvo in vode pravočasno obvešča ministrstvo za trgo
vino in industrijo, koliko znaša vsota 30%, določe-, 
nih v členu 4. c), kakor tudi vsota 4 % po členu 4. 
pod č) teh pravil. 
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Člen 11. 

Podpore posameznikom ali združbam (člen 4. č) 
in člen 8.) se dajo v obliki brezobrestnih posojil. Ta 
posojila se ne smejo dajati osebam, ki so v kon-
kurzu. 

Posojila se dajo na zastavo nepremične imovine 
ali vrednostnih papirjev ali blaga ali bančnih ga
rancij (garantna pisma) ali menic z najmanj dvema 
zanesljivima podpisoma ali na vrno osebno obvez
nost s poroštvom dveh državljanov, ki imata nepre
mično imovino, toda vselej ob pogoju, da se posojilo 
vrne v dogovorjenem roku, ki sme znašati od pol leta 
do največ pet let izza dne prejetega posojila. 

Člen 12. 
Pravni oddelek ministrstva za kmetijstvo in vode 

preizkusi tako po materialni kakor po formalni: stra
ni prejete obveznosti, postavlja zavarovanje na za
stavljeno dolžnikovo imovino, ako je to^ dopustno, 
ter o svojem času zahteva plačilo od dolžnika. Pla
čilo sme od dolžnika zahtevati tudi pred časom, 
ako ta v šestih mesecih po prejeti podpori ni pričel 
s podjetjem ali če bi delo ustavil za več nego 
leto dni. 

Člen 13. 
Vrnjene vsote, izdane kot podpora, se vpisujejo 

na korist onega podračuna ministrstva za kmetij
stvo in vode pri razredni loteriji, iz katerega so bile 
vzete. 

Člen 14. 
Vsi, ki zahtevajo podporo iz čistega dohodka 

državne razredne loterije, se morajo obračati s pro
šnjo na ministrstvo za kmetijstvo in vode (admini
strativni oddelek), to pa pošilja prošnje pristojnim 
oddelkom, oziroma ministrstvu za trgovino in indu
strijo v nadaljnje poslovanje. 

Administrativni oddelek pripravlja na predlog 
pristojnih oddelkov, oziroma ministrstva za trgo
vino in industrijo, vse odločbe o porazdelitvi pod
pore in posojil, jih vroča v rešitev ministrstvu za 
kmetijstvo in vode ter pripravlja odločbe za ministr
ski svet. Istotako se vrši vse poznejše dopisovanje 
kakor tudi dopisovanje o vračanju posojil po admi
nistrativnem oddelku ministrstva za-kmetijstvo in 
vode. 

Naloge za povračilo denarja blagajni državne 
loterije in na korist računa ministrstva za kmetij
stvo in vode izdaja istotako administrativni oddelek, 
pri čemer vselej označi dotični račun. 

Člen 15. 
Ta odredba velja izza dne 1. januarja prihod

njega leta. 
V B e o g r a d u , dne 16. decembra 1920.; 

št. 23.936/1. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Janković s. r. 

Popis naj se predloži v dveh izvodih najktsneje 
do dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . pristojnemu davč
nemu uradu, kateremu naj se hkratu tudi plača od
padajoči davek. Za popise je treba uporabiti poseb
ne tiskovine, ki so na prodaj pri davčnih uradih. 
Pola z 2 izvodoma stane 1 K. 

Pravilnost teh popisov bo ocenil poseben davčni 
odbor. Ako bi ia zapazil v popisu kakršnokoli; ne
točnost, bodisi da ni vpisano vse blago, bodisi da je 
prodajna cena zmanjšana za posamezne ali za vse 
predmete, bo odredil naknadni popis po komisiji. V 
to komisijo spadajo trije v to določeni člani odbora, 
in sicer en državni uradnik in dva odbornika izmed 
civilnega prebivalstva. Od teh mora biti eden iz 
stroke davčnega zavezanca. 

Člani komisije dobivajo dnevnico po 20 dinarjev, 
dokler vrše naknadni popis; ta dnevnica obreme
njuje davčnega zavezanca. 

Popis, izvršen po komisiji, je merodajen za po
biranje davka na poslovni promet. 

Če se z njim ugotovi prikrivanje blaga nad 5%, 
bodisi v količini, bodisi v zmanjšani skupni pro
dajni vrednosti, se bo takoj postopalo po členu 127. j 
izpremenjenega finančnega zakona za 1.1920./1921. 
Istotako se bo postopalo po gorenjem členu tudi 
zoper one, ki blago zataje in spravijo iz obrata ob 
času popisa ali ki ne izvrše popisa blaga ter ga v 
določenem času ne predlože davčnemu uradu. 

Osebam, ki pomagajo državi izsledovati zatajeno 
blago, se prisodi nagrada po členu 127. k finančne 
ga zakona. 

Delegacija ministrstva financ za Slovenijo in Istro 
v Ljubljani, 

dne 28. januarja 1921. 
Za delegata: Bajić s r . 

Št. 81/P. 200 

Razpis službe za uòltaljioo ženskih 
ročnih del. 

Po pooblastilu višjega šolskega sveta se ponovim 
razpisuje v stalno namestitev služba učiteljice za 
ženska ročna dela na dekliški meščanski šoli v Ptuju. 

Zahteva se usposobljenost za pouk ženskih roč
nih del na ljudskih in meščanskih šolah s sloven
skim učnim jezikom. 

Pravilno opremljene prošnje je poslati po pred-, 
pisani poti okrajnemu šolskemu svetu v Ptuju, in 
sicer najkesneje do dne 

24. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
Okrajni šolski svet v Ptuju, 

dne 27. januarja 1921. 
Predsednik: dr. Pirkmaier v r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. A I 6/3 ex 1921. 

Rasglas. 
Po členu 127. e, točki d, finančnega zakona za 

leto 1920./1921., Ur. 1. št. 436 iz leta 1920., se mora 
davek na poslovni promet za blago, ki je bilo uvo
ženo v državo pred uveljavitvijo navedenega zakona, 
to je pred dnem 6. novembra 1920., naknadno pla
čati, in sicer za luksusno blago 10%, za vse drugo 
blago pa 2 % ocenjene vrednosti. 

Zaradi pobiranja tega davka na blago, že uvo
ženo v našo državo, je odredil gospod minister za 
finance na podstavi pooblastila v 2. odstavku člena 
127e, točki d, z odlokom z dne 10. decembra 1920., 
št.25.947/g.d.n.p., da morajo vsi obrati izvršiti 
točen popis vsega neprodanega blaga inozemskega 
izvora, ki so ga imeli v zalogi koncem leta 1920. in 
ki je bilo uvoženo pred dnem 6. novembra 1920. 

Popisati je posebe luksusno in posebe neluksusno 
blago po posameznih vrstah in prodajnih cenah, ki 
so veljale takrat. 

Za luksusno blago je smatrati vse predmete, na
vedene v listi tuksusnih predmetov, ki tvori prilogo 
pravilniku o pobiranju davku na poslovni promet.* 

• Glej današnji Uradni list pod št. 32. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg Ia 25/21-1. 195 

Oklio. 
Zoper odsotnega Franca J e r m a n a iz Želeč 

št. 18 je podal pri deželnem sodišču v Ljubljani 
erar, oziroma finančna prokuratura v Ljubljani, 
tožbo zaradi 6175 K. 

Prvi narok se je določil na dan 
10. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 

ob pol desetih v sobi št. 124. 
V obrambo pravic toženčevih se je postavil za 

skrbnika gospod dr. Pire, odvetnik v Ljubljani. Ta 
skrbnik bo zastopal toženca, dokler se ali ne zglasi 
pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 22. januarja 1921. 

Z 240/20. 201 

Izsleditev. 

Razne objave. 
Vabilo na ustanovni oböni zbor. 

Delniška družba 
„Prometni zavod za premog, d. d." 

s sedežem v Ljubljani 
bo imela v ponedeljek dne 1 4. f e b r u a r j a 1 92 I. 
ob desetih v hiši Jadranske banke v Ljubljani, Šelen-
burgova ulica št. 7/II., v sobi št. 25, ustanovni občni 

zbor s tcm-le 
d n e v n im r e d o m : 

a) Volitev predsednika občnemu zboru. 
b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 

končno vel javni ugotovitvi vsebine družbenih pra
vil, kakor jih je odobrila državna uprava. 

c) Volitev članov upravnega sveta. 
č) Volitev računskih preglednikov in njih namest

nikov. 
V L j u b l j a n i , dne 28. januarja 1921. 

Josip vitez Pogačnik s.r. 
Jadranska banka v Ljubljani. 198 

Kristina Ž u ž e k , 26 let stara, rojena v Globo
kem, občina Jurklošter, in tja pristojna, neznanega 
bivališča, naj se zaradi hudodelstva tatvine privede 
v zapor. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., 
dne 29. decembra 1920. 

Finn. 1154/20, Rg. B I 5/3. 60 

Izprememba pri že vpisani delnidki 
dražbi. 

Vpisala se je danes na podstavi sklepa občnega 
zbora z dne 31.maja 1920. pri firmi: 

Mariborska tiskarna, 
d. d. v Mariboru, 

nastopna izprememba: 
Družbena pravila so se v točki II. pod 6. ia 7. 

izpremenila tako, da se bodo izdajale tudi delnice 
v skupnih izvodih, ki predstavljajo 10 in 25 delnic. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora, 
dne 31. decembra 1920. 

Popravek. 
Proglasitve za mrtve v Uradnem listu 8, str. 64, 

je treba popraviti v toliko, da ne poteče pri 2., 3., 4., 
5. in 9. pogrešancu oklicni rok dne l.maja 1921., 
ampak dne 30. avgusta 1921. 

Vabilo na ustanovni oböni zbor. 
Delniška družba 

„Tovarna za špirit in drože, d. d." 
s sedežem v Račjem 

bo imela v ponedeljek dne 1 4. f e b r u a r j a 1 9 2 1. 
od dvanajstih v hiši Jadranske banke v Ljubljani, 
Šelenburgova ulica št. 7/11., v sobi št. 25, ustanovni 

občni zbor s tem-le 
d n e v n i m r e d o m : 

a) Volitev predsednika občnemu zboru. 
b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 

končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbene po
godbe, kakor je le-ta oblastveno odobrena. 

c) Volitev 5 do 9 članov upravnega sveta. 
č) Volitev 3 do 5 članov nadzomištva. 197 

V M a r i b o r u , dne 28. januarja 1921. 
Jadranska banka, podružnica v Mariboru. 

Vabilo na redni občni zbor. 
Delniška družba 

„Združene opekarne, d. d. v Ljubljani" 
bo imela v ponedeljek dne 1 4. f e b r u a r j a L92 L 
ob šestnajstih v hiši Jadranske banke v Ljubljani, 
Šelenburgova ulica št.7/11., v sobi št. 25, svoj redni 

občni zbor s tem-le 
d n e v n i m r e d o m : 

a) Poročilo o dosedanjem poslovanju. 199 
b) Odobritev bilance prvega poslovnega leta. 
c) Razdelitev čistega dobička, 
č) Slučajnosti. 

Џ * * 

Da more delničar glasovati, mora vsaj 6 (šest) 
dni pred občnim zborom potrebno število delnic z 
nezapadlimi kuponi, založiti pri Jadranski banki,, 
podružnici v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 28.januarja 1921. 
Avgust Praprotnik s. r., predsednik-

Sfotieatta in » loži la Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 4. februarja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne Tlade za Slovenijo. 

fu obrtue2à da.ka p H o l i e t t h zadrugi ob uvozn, oziroma izvozu. Odločba, s katero se dovoljuje prost uvoz sladkorja iz.inozemstva in prorta prodaja sladkor,.. - Naredba 
deže lneXie J ? Slovenk .kateroTe občini Dobrovi dovoljuje pobiranje 700°/0no doklade. Naredba deželne vlade za Slovenijo o dopustni poviäbi najemnin. - lUzglas! osrednje 
vlade P o l n i l o c X 4 k s za nl?adne vloge. Obvestilo o obveznicah vojnih posojil bivSe Avstrije in Ogrske. Razglae da je delniška družba „Skladišn . , otpremn.čko d_ d. « a 
e d e ? e m ^ v ^ S e b f p r i p S n f k S l o v a n i u v Sloveniji. - Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Izprernembe v osebja Razglae o odda,! restavr.jc.je v zdrav Wkem domu v Dobrni. 

Ä T povTrjeništva za uk in bogočastjc glode izprernembe naslova državni obrtni Soii v Ljubljani Izkaz daril Vojaške pokojnino - pravdno poš * " ! • ' ^ ; " " . ? . ' ^ ™ 
S k b P k S bolezni v Sloveniji z .ini 29. januarja 1921. - Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro : Izpremembe v osebju Razglas ? ^ " ^ » ^ » Љ Ј Л О » ^ 
drfavnih b o E h Oklic glede mesečnika „Zdravje". Tedenski i?.kaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 9. do d f l^januarja Т9Л. ^ g K ^ 
i f o X b n a tokia V ženskiГ javni bolnici v Novem mostu in v občinski javni bolnici v Krškem zvišana. - Razglasi delegacije ministrstva financ za Slovenijo ш Istro Izprernembe 
j o Ž j o R a l ^ ^ a ifpopis bCga ki bi ве bil moral izvršiti za plač lo davka na poslovni promet, začasno ustavi en. - Razglas, raznih drngib uradov ,n obkatev. - Razne objave. 

St. 640/pr. 

Dne 17.oktobra 1920. je v Osojniku, občina 
Semič pri Črnomlju, požar upepelil enindvajset po-

ч sestnikom 16 hiš in 75 gospodarskih poslopij in 
hlevov, vso hišno in gospodarsko opravo, živež, ob
leko in perilo. 

Škoda znaša nad 2 milijona kron, zavarovalnina 
pa le 14.800 K. 

Ker so pogorelo v hudi bedi; in si po svoji lastni 
moči ne morejo pomagati, razpisujem s tem nabi
ranje milih darov po vsej Sloveniji. 

Darove spit jprnata v Ljubljani povcrjeničtvo za 
notranje 7adeve (ravnateljstvo pomožnih uradov) in 
mestni magistrat ljubljanski, na deželi pa jih spre
jemajo vsa okrajna glavarstva in politične ekspozi
ture, potem mestni magistrati v Celju, Mariboru in 
Ptuju. 

V L jub l jan i , dne 25.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja: dr. Pitamic s. r. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata 1 Slovenaca". 

Številka 18 z dne 26. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 15.novembra 
1920., s katero se Hilarij V o dop i ve c, odsekovni 
šef generalne direkcije neposrednjih davkov, ime
nuje zä oddelnega načelnika te direkcije za Hrvat
sko, Slovenijo, Banat, Bačko in Baranjo v činu 
načelnika II. razreda. 

Zapisnik o 89. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 14. maja 1920. 

številka 19 z dne 28. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 1. decembra 
1920., s katero se ustanavlja vojaška svetinja v spo
ram na vojno osvoboditve in ujedinjenja 1914.—1918. 

številka 20 z dne 29. januarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo-

»aslednika A l e k s a n d r a z dne 27. januarja 
1921., s katero se dr.Kosta K u m a n u d i , narodni 
poslanec in profesor na pravni fakulteti univerze v 
Beogradu, imenuje za- ministra za finance. 

Zapisnik o 5. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 17 ja-
Buarja 1921. 

številka 22 z dne 1. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo-

»aslednika A l e k s a n d r a z dne 22. decembra 
1920., s katero se imenujejo pri generalni direkciji 
^ n za inšpektorje: Dušan Mit rov ić , inspektor 
istê  direkcije in voditelj mariborske carinarnice, po 
službeni potrebi; Košta Ivan ovi ć, inspektor isle 
direkcije v Ljubljani, s sedežem v Ljubljani; Mi

hajlo A cimo vie, upravnik I. razreda ljubljanske 
carinarnice, s sedežem v Mariboru ; za glavnega re
vizorja Danilo B o g 1 i ć, revizor iste direkcije v Ko
privnici, s sedežem v Mariboru, po službeni potrebi. 

Objava ministrstva- za notranje zadeve, da je 
knjiga „Geschichte des Weltkrieges", ki jo je izdala 
na Dunaju firma „Verlag für vaterländische Lite
ratur", v naši državi prepovedana, ker obseza pan-
germansko tendenco zoper interese naše države. 

Zapisnik o 6. redni seji ustavotvorne skupščini: 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 25. ja
nuarja 1921. 

34. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a 1-9 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrv îov in Slovencev, I 

Mi 
A l e k a a n d e i ? , 

prestolonaslednik, 
nà predlog Našega ministra za trgovino in indu
strijo in po zaslišanju ministrskega sveta predpisu

jemo te-le 

Izprernembe in dopolnitve v začasni uredbi 
o popolnitvah in izpremembah v organi
zaciji uprave fondov kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev a dne 12. avgusta 

1920.* 
Člen 10.se izpreminja ter se glasi tako: 
Pravni zastopnik uprave, šefi poslovnih direkcij, 

upravniki, glavnih podružnic in glavni inspektor 
imajo te-le letne plače v dinarjih v srebru: 

III. razred 5000--; 
II. „ 6000—; 

I. „ 7000—. 
Glavni inspektor, šefi poslovnih direkcij in uprav

niki glavnih podružnic morajo imeti kvalifikacijo, 
ki je predpisana v členu 78. zakona o ustroju upra
ve fondov, pravni zastopnik uprave pa kvalifikacijo, 
ki se v § 79. istega zakona zahteva za šefa prav
nega oddelka. 

Na ta ukazna službena mesta se smejo, nekvarno 
predpisu, tega člena, imenovati sedanji uradniki 
uprave fondov, ki so že pridobili čin in plačo šefov 
oddelkov in podružnic po členu 80., točki c) zakona 
o ustroju uprave fondov. 

Člen ll.se izpreminja ter se glasi: tako-le: 
Šefi agencij imajo plače in čine po razredih, do

ločenih v točki c) člena 80., korespondenti in arhi
varji pa imajo plače in čine po razredih, določenih 
v točki č) člena 80. zakona o ustroju uprave fondov. 

Sedanji arhivarji uprave fondov, ki so po ukazu 
že dobili plače večje od 4000— dinarjev, obdrže te 
plače. 

* Razglašene v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 2, izdanih dne 3. ja
nuarja 1921. — Uredbo z dne 12. avgusta 1920. 
glej v Uradnem listu pod št. 398 iz leta 1920. 

Za koiespondenle se smejo izjemoma in po sklepu 
upravnega odbora imenovati tudi oni, ki nimajo šol
ske kvalifikacije, določene v členu 79. zakona o 
ustroju uprave fondov, in uradniškega izpita. 

Največja plača za zvaničnike je 3000— dinar
jev, za sluge pa 2400— dinarjev na leto. 

Člen 12.se izpreminja ter se glasi tako-le: 
Uradniki smejo napredovati tudi nekvarno členu 

81. zakona o upravi fondov. 
Člen 13.se izpreminja ter se glasi tako-le: 
Glavna kontrola in njeni organi pri upravi fon

dov imajo te-le dolžnosti: 
a) V zraislu členov 55. in 57. zakona o ustroju glav

ne kontrole morajo v teku poslovnega leta kon
trolirati : 

1.) izvrševanje proračuna uprave fondov po 
določilih zakona o državnem računovodstvu; 

2.) vse prejemke in izdatke pri vseh državnih 
in javnih fondih, ki jih upravlja uprava fondov 
po točki 1.člena 5.zakona o svojem ustroju; 

3.) vse prejemke in izdatke pri vseh glavni
cah in denarjih občinskih, okrajnih in okrožnih, 
cerkvenih, samostanskih in drugih korporacij, ki 
jih upravlja uprava fondov po točki 2., člena 5. 
zakona o svojem ustroju, v kolikor te glavnice 
in ti denarji niso čisto zasebnega značaja. 

4.) Kontrolo rednih pokojnin pri pokojninskih 
fondih, ki j ili upravlja uprava fondov po poobla
stilu in specialnih zakonih (uradniški, učiteljski 
in svečeniški fond), izvršujejo organi glavne kon
trole tako-le: Uprava fondov sestavi točen se-
znamek vseh pokojnin, ki se sedaj izplačujejo 
pri njeni blagajni in — ko ga krajevna kontrola 
pregleda in overi — izvršuje uprava fondov v 
naprej vsakega meseca redna izplačila pokojnin 
v znesku, označenem v tem seznamku, brez po
prejšnje specialne overitve posameznih nalogov, 
dokler ne nastopi izprememba, ki po dotičnem 
zakonu vpliva na višino in trajanje pokojnin, če 
taka izprememba nastopi, se mora po prejšnjem 
pregledu in prejšnji overitvi krajevne kontrole 
vpisati v omenjeni seznamek. Vsa ostala — iz
redna — izplačila iz teh fondov, tudi če bi se 
opirala na pristojne odloke, mora poprej pregle
dati in overiti krajevna kontrola. 

Če stanje poslov preiskuje glavna kontrola, 
določi v krajevni, kontroli pri upravi fondov več 
računskih pregledovalcev, ki jim obenem opre
deli področje glede na tu razloženo svojo pri
stojnost, 

b) Bilance in račune o izgubi in dobičku uprave 
fondov pregleduje glavna kontrola povsem po 
predpisih členov 99. in 100. zakona o ureditvi 
uprave fondov. 

Za členom 13.se dodaja nov 

,. , . Člen 13. a, 
ki se glasi: ^ 

Vse ostalo delo in vse druge posle uprave fon
dov, določene v točkah 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. člena 
5. zakona o ustroju uprave fondov, kakor tudi pošle 
uprave, za katerih opravljanje se pooblašča uprava 
fondov v členu 1. izprememb in popolante« zakona o, 
ustroju uprave fondov itd. (glej prilogo št 3. financ-

'•y£-š*^'j£ž'-L 
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nemu zakonu za leto 1920./1921.*), nadzira kon
trolni odbor uprave fondov po členih 87. in 92. za
kona o ustroju uprave fondov. 

Za tem členom naj se vstavi nov 

Člen 13.b, 
ki se glasi: 

Upravni odbor uprave fondov se pooblašča, da 
sme pri obnavljanju uničenih knjig uprave svoje 
sklepe, s katerimi ugotavlja stanje aktiv in pasiv, 
opirati ne samo na listine in knjige, določene v čle
nih 2., 42., 47. in 69., točki 7., zakona o ustroju 
uprave fondov, ampak tudi na druge listine in ua 
ohranjene postranske knjige, ki se vodijo o poslih 
uprave fondov. 

Prehodno določilo. 

Za členom 16.se dodaja nov 
Člen 16. a, 

ki se glasi: 
Te izpremembe in popolnitve stopijo v veljavo, 

ko jih kralj podpiše; obvezno moč zakona pa dobe 
z dnem, ko se razglase v „Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". 

Našemu ministru za trgovino in industrijo na
ročamo, naj jih razglasi, vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za njih izvrševanje, oblastvom zapovedu
jemo, naj postopajo po njih, vsem in vsakomur pa, 
naj se jim pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 13.novembra 1920. 

Aleksander s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Ninčić s. r. 
Predsednik ministrskega sveta in minister 

za zunanje zadeve: 
Mil. R. Vesnić s.r. 

Minister za promet: 
dr.Korošec s.r. 

Minister za pravosodje: 
M.P.Trifković s.r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinković s.r. 

Minister za finance: 
K.Stojanović s.r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 
Minister za prosveto: 

Sv.Pribićević s.r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Ninčić s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornamico: 
general Branko Jovanović s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. M. Drinkovič s. r. 

Minister za gozde in rudnike: 
I. Kovačević s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
Ž. Rafajlović s. r. 

Minister za socialno politiko : 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za prehrano in obnovo dežel: 
R.Jojić s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

dr.L.Markovič s.r. * 

Naredbe osrednje vlade. 
35. 

Na podstavi člena 32. a, navedenega v členu II. 
začasnega zakona o proračunu državnih razhodkov 
in dohodkov za leto 1920./1921.Z dne 21. avgusta 
1921., predpisujem nastopni 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih pomoč
nikov delegatom ministra za finance pri 
finančnih delegacijah v Zagrebu, LJubljani, 

Sarajevu in Splitu.* 
Splošna določila. 

Člen 1. 
Delegatom ministra za finance v Zagrebu, Ljub

ljani, Sarajevu in Splitu se dodeljuje pomočnik de
legata ministra za finance kot strokovni računo-
kontrolni organ, ki po določilih člena 6. zakona o 
državnem računovodstvu nadzira pravilno izvrše
vanje državnega proračuna o razhodkih in dohod
kih tako pri finančnih delegacijah in njih podreje
nih napravah kakor tudi pri vseh oblastvih dotične 
pokrajine, ki izvršujejo državni proračun. 

Ćlen 2. 

Čin in plača pomočnika delegatu ministra za 
finance sta enaka činu in plači odsekovnega še'ia 
glavnega knjigovodstva pri. generalni direkciji dr
žavnega računovodstva. 

* člen 1.slove: 
Poleg poslov, določenih v členu 5. zakona o 

ustroju uprave fondov z dne 8. junija 1898. z iz-
premembami in popolnitvami z dne 21. februarja 
1906. in z izpremembami in popolnitvami z dne 
14. junija 1910. in ob splošnih pogojih, določenih 
s tem zakonom, se pooblašča uprava fondov, da 
opravlja rudi te-le posle: 

1.) Na podstavi vrednostnih papirjev (lombard-
ski posli), državnih ali po državi zajamčenih, dajï 
posojila. 

2.) Eskontira in reeskontira menice in devize s 
tremi podpisi, izmed katerih je eden večjega doma
čega zavoda. 

3.) Na podstavi gotovine, menic ali vrednostnih 
papirjev izvršuje posle žirovnih in tekočih računov, 
izdaja čeke, nakaznice ali akreditive. Depot menic, 
na katerega podstavi se otvarja tekoči račun, mora 
biti za 25 % večji nego znesek otvorjenega računa. 

4.) Kupuje in prodaja vrednostne papirje za tuj 
račun. 

5.) V zmislu člena 5., točke 3., zakona o ustroju 
uprave fondov sprejema v obrestovanje glavnice v 
gotovini na vložne knjižice, na blagajniške liste, ki 
nosijo obresti, in na tekoči račun. 

6.) Izvršuje plačila in izplačila kuponov, ako jim 
je rok za izplačilo potekel, pa niso še zastarani. 

7.) Sprejema in hrani gotovino, vrednostne pa
pirje in druge vrednosti. 

Člen 3. 
Pravice in dolžnosti delegatovega pomočnika so, 

te-le: Delegatov pomočnik 
a) vodi nadzorstvo in kontrolo o otvarjanju in za-

tvarjanju-kreditov; 
b)Wodi: nadzorstvo in kontrolo, da se ne vrše prora

čunske prekoračitve in prenašanja iz partije v 
partijo, razen virementov, dovoljenih z zakonom 
(točka 5. člena 44. in člen 71. zakona o držav
nem računovodstvu), kakor tudi da se ne izvršu
jejo izdatki izvun proračuna; 

c) skrbi, da je generalna direkcija državnega raču
novodstva poučena o finančnem stanju delegacije 
kakor tudi o plačilih vseh državnih oblastev v 
območju dotične delegacije (člen 7. zakona o 
državnem računovodstvu); 

č) skrbi, da vsi izvršujoči uradi, finančna ravnatelj
stva, računovodstva pokrajinskih vlad in spe
cialna računovodstva (računovodstvo direkcij 
državnih železnic, pošte in brzojava itd.) pravo
časno računovodstvu finančne delegacije predla
gajo mesečne izkaze o razhodkih in dohodkih; 
nadzira, da računovodstvo finančne delegacije 
pravočasno pošilja mesečne pregledne izkaze o 
dohodkih in razhodkih po celokupnem proračunu 
dotične pokrajine (člen 5. zakona o državnem 
računovodstvu in člen 17. uredbe o provizorni 
ureditvi delegacij ministrstva za finance); 

d) skrbi, da se po veljavnih predpisih redno pre
gledujejo vse državne blagajne v območju dele
gacije kakor tudi specialne blagajne (pošte in 
brzojava, železnic, carinarnic itd.) in da po 
svojem preudarku sam izvršuje izreden pregled 
omenjenih blagajn kakor tudi pregled poslovanja 
vseh računovodstev; 

e) po potrebi daje vsem oblastvom natančnejša na
vodila, kako naj sestavljajo projekte proračun
skih predlogov. 

Izvrševanje proračuna. 

Člen 4. 
Ko se proračun odobri, vodi delegatov pomočnik 

nadzorstvo, da se takoj razpišejo — otvorijo krediti 
(adrepartirajo) po vseh strokah in vseh oblastvih, 
ki izdajajo naloge za nakazila (doznake). 

Krediti se za sedaj po dosedanjih predpisih do
tične pokrajine otvarjajo obenem za vse leto, in si
cer v mejah odobrenega proračuna. 

Istotako se stalni nalogi za nakazila (plača, na
jemnina, glavne uradne povprečnine itd.) ne smejo 
izvrševati, preden je proračun odobren. 

Člen 5. 
Za naknadne in izredne kredite je postopek isti 

kakor za redne proračunske kredite. 

Člen 6. 
Virementi so dovoljeni po poprejšnji odločbi 

predsednika (bana), oziroma poverjenika, pokrajin
ske vlade in po sporazumu z delegatom ministra za 
finance med pozicijam ene partije, razen pri onih 
pozicijah, kjer je to s finančnim zakonom prepove
dano (člen 71. zakona o državnem računovodstvu). 

Nekvaruo členu 17. zakona o državnem računo
vodstvu se smejo virementi vršiti tudi med posa
meznimi proračunskimi partijami enega poglavja, 
ako je to s finančnim zakonom za to leto dovoljeno. 

Člen 7. 

Če se tekom leta pokaže, da je eden ali drugi 
proračunski kredit za materialne izdatke nezadosten, 
mora 'delegatov pomočnik napotiti dotično računo
vodstvo, naj po pristojnem ministru pravočasno za
hteva povišbo kredita od ministra za finance iz pro
računskih rezervnih kreditov (člen 27. zakona o 
državnem računovodstvu). 

Člen 8. 
Delegatov pomočnik mora računovodstvo zlasti 

opozoriti na člen 28. zakona o državnem računo
vodstvu, po katerem male potrebe, ki so dolo&ne, 
da se posebno imenujejo v pozicijah, zadevajo re
zervni kredit „za male neimenovane potrebe". Iz
datki iz odstavka 2. člena 28. zakona o državnem 
računovodstvu istotako zadevajo ta rezervni kredit, 
ako se ne morejo pokriti ne iz rezervnega kredita 
ne z virementom. 

V obeh primerih je treba kredit zahtevati po 
pristojnem ministru od ministra za finance. 

* Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 8, izdanih dne 12. ja
nuarja 1921. . 

Člen 9. 
Za one manjše izdatke, ki se po svojem bistvu 

niso mogli vpoštevati pri sestavi proračuna, se upo
rablja rezervni proračunski kredit po členu 29. za
kona o državnem računovodstvu (posmrtne četrti so 
v novih pokrajinah določene pri kreditu za pokoj
nine). 

Člen 10. 
Dolžnost delegatovega pomočnika je, da teden

sko nabavlja izkaze o stanju gotovine od vseh 
državnih blagajn in naprav, ki zbirajo državne do
hodke, in da skupno vsoto gotovine po vrstah de
narja takoj priobčuje generalni direkciji državnega 
računovodstva — odseku glavne državna blagajne 
(člen 7. zakona o državnem računovodstvu). 

Člen 11. 

Delegatov pomočnik mora na koncu vsakega me
seca obvestiti generalno direkcijo državnega računo
vodstva (odsek glavne blagajne) o skupni vsoti iz
datkov za prihodnji mesec po zahtevah pristojnih 
nakazovalcev v vsej pokrajini №en 7za^on^ » 
državnem računovodstvu). 

Člen 12. 
Ves presežek državne gotovine nad vsoto (maksi

mum), ki ga sme ena blagajna imeti v kasi, se iz
roča blagajni finančne delegacije (v Hrvatski: dr
žavni blagajni, v Sloveniji: deželni blagajni, v Dal
maciji: pokrajinski blagajnici, v Bosni 'in Hercego
vini: zemaljski blagajnici) na tekoči račun ali pa 
poštnemu uradu za poštno hranilnico na tekoči 
račun (čekovni račun) ali podružnici Narodne ban
ke. Višino vsote (maksimum), ki jo sme ena bla
gajna imeti v kasi, določa delegat ministra za 
finance. 



Д2. 85 Letnik Ш. 

O vsaki izročeni vsoti dotične blagajne obvešča 
takoj finančno delegacijo delegatov pomočnik, ki 
strogo pazi, da se to izvršuje. 

Člen 13. 
Delegatov pomočnik vodi nadzorstvo, da vsi iz

vršujoči uradi za vsak minuli mesec najkesneje do 
10. dne prihodnjega meseca računovodstvu redno 
pošiljajo mesečne izkaze o razhodkih in dohodkih 
kakor tudi o ostalih prejemkih in izdatkih z vsemi 
listinami vred, kakor se to godi po dosedanjih pred
pisih. 

Vsa računovodstva (računovodstvo finančnih 
ravnateljstev in ostala računovodstva kakor tudi ra
čunovodstva železniških direkcij, pošte in brzojava 
itd.) morajo od dne, ko prejmejo mesečne izkaze, pa 
najkesneje v petnajstih dneh poslati računovodstvu 
finančne delegacije sumarne preglede po proračun
skih partijah in pozicijah o ustvarjenih dohodkih in 
izvršenih razhodkih za vsako ministrstvo posebe ka
kor tudi o vseh prejemkih in izdatkih iz tekočih ra
čunov. 

Vsi ti mesečni izkazi o dohodkih in razhodkih 
se morajo pri računovodstvu finančne delegacije 
vknjiževati sumarno po vsaki partiji in poziciji v 
kontrolnik kredita po priloženem obrazcu. 

Člen 14. 
Delegatov pomočnik vodi nadzorstvo, da raču

novodstvo finančne delegacije, v najkrajšem času 
vknjiži vse mesečne obračune tako po proračunskih 
partijah in pozicijah, naknadnih in izrednih kredi
tih kakor po tekočih računih; potem pa sestavi su
marni mesečni izkaz razhòdkov in dohodkov za vso 
pokrajino, v katerem navede: * 
a) ostanek gotovine iz prejšnjega meseca pri finanč

ni delegaciji in ostalih kasah; 
b) vse dohodke po proračunskih pai4ijah in pozi

cijah; 
c) vse prejete vsote za troške (dotacije) od: glavne 

državne blagajne, davčnih, solarskih itd. uradov, 
železnic, pošte in brzojava in drugih finančnih 
delegacij, podružnice Narodne banke, pri čemer 
je točno označiti, katerega dne in pod katero 
številko vložnega zapisnika, od katerega obla-
stva in kakšna vsota se je prejela; 

č) vsa izplačila po proračunu po oddelkih, poglav
jih, partijah in pozicijah v oni vrsti, kakor je 
določeno v proračunu; 

d) vse vsote, poslane v odplačilo dolga glavni dr
žavni blagajni, podružnici Narodne banke, dru
gim delegacijam itd., pri čemer je točno označiti 
številko naredbe, višino vsote, datum in oblastvo, 
ki se mu je vsota poslala; 

e) izplačila iz naknadnih in izrednih kreditov po 
specialnih nalogah, pri čemer je točno označiti, 
po kateri odredbi D R br.. . . . , komu in kolika 
vsota; 

f) ostanek gotovine: 
pri finančni' delegaciji, 
pri ostalih kasah. 

Mesečni obračun podpiše poleg delegata in šefa 
delegacijskega računovodstva tudi delegatov pomoč
nik; pošlje se najkesneje do zadnjega dne nasled
njega meseca generalni direkciji državnega računo
vodstva — odseku glavnega knjigovodstva. 

člen 15. 
Delegatov pomočnik vodi nadzorstvo, da se ne 

vrše prekoračitve proračuna in izdatki izvun prora
čuna. Nobena kasa ne sme izplačevati ničesar brez 
naloga, prejetega po pristojnem računovodstvu. 

Nalogi za nakazila (doznake) se smejo izdajati 
v enem mesecu do ene dvanajstine kredita, dovolje-
n e f f za osebne izdatke. Za stanarino in aktivitetno 
aokiaüo, v kolikor se te ne izplačujeta mesečno, za 
službeno obleko in 2 a materialne izdatke, določene 
bodisi s pogodbo, bodisi s predpisom, s sodno od
ločbo ah razsodbo, in k i K m o n | j ( ) ^ e n o 

dvanajst.no plačat! v naprej (zavarovanje zoper 
požar, zakupnine zgradb, nabava kurjave in raz
svetljave, nabava potrebščin za kaznilnice itd.), se 
smejo izdajati: nalogi za nakazila (doznake) tudi 
nad eno dvanajstino, toda v mejah dovoljenega pro
računa ali specialno dovoljenega kredita. 

Za protivna postopanja odgovorne osebe so poleg 
disciplinarne kazni po členu 6. zakona o državnem 
računovodstvu in členu 6. uredbe o organizaciji mi
nistrstva za finance odgovorne tudi za povračilo 
šj«>de državni kasi, v kolikor ne bi bilo tudi kazen
ske odgovornosti. 

Člen 16. 
Listine za izvršitev nakazila po specialnih na-

J°gih generalne direkcije državnega računovodstva 

se takoj pošiljajo tej direkciji — odseku glavnega 
knjigovodska — v odplačilo dolga. Pri izplačilu se 
jemlje priznanica v duplikatu; ena se pošlje gene
ralni direkciji državnega računovodstva, druga pa 
ostane pri blagajni, ki je izvršila izplačilo, kot do
kaz izplačila. 

Člen 17. 
Delegatov pomočnik vodi nadzorstvo, da ne sme 

biti pri kasah začasnih izdatkov, razen začasni!] 
izdatkov v zmislu člena 131. zakona o državnem 
računovodstvu. 

Člen 18. 
Delegatov pomočnik vodi nadzorstvo, da se ves 

presežek gotovine v kasi finančne delegacije izroča 
podružnici Narodne banke na tekoči račun ali tam, 
kjer to določi generalna direkcija državnega raču
novodstva. 

Člen 19. 
Delegatov pomočnik vodi nadzorstvo, da se o 

vseh prejetih ali izdanih vsotah po tekočem računu 
(prejemki in izdatki železnic, pošte in brzojava, po
družnic Narodne banke itd.) še takoj isti dan, ko 
je bila vsota prejeta ali izdana, obvesti generalna 
direkcija .državnega računovodstva — odsek glav
nega knjigovodstva. 

Člen 20. 
Vsi proračunski krediti, če se do konca posled

njega meseca, s katerim se dokončuje proračunsko 
leto, ne angažirajo po določilih člena 74. zakona o 
državnem računovodstvu, se zatvarjajo in noben iz
datek se ne sme več angažirati na račun preteklega 
proračimskega leta. Izdatki, za katere so se že iz
dal'* nalogi za nakazila (doznake) do poslednjega 
dne proračunskega leta, se sinejo izplačevati do 
konca drugega meseca prihodnjega proračunskega 
leta. Izdatki, angažirani, toda ne nakazani, nego 
prijavljeni do poslednjega dne proračunskega leta, 
se smejo nakazovati do konca prvega meseca, izpla
čevati pa do konca drugega meseca prihodnjega 
proračunskega leta, skladno s členom 75. zakona o 
državnem računovodstvu, in sicer v breme dotične 
partije in pozicije. Zato je dolžnost delegatovemu 
pomočniku opozoriti vse nakazovalce, vsa poverje-
ništva, ravnateljstva in vse direkcije železnic, pošte 
in brzojava itd., naj najkesneje do poslednjega dne 
proračunskega leta sestavijo seznamek onih anga
žiranih kreditov, ki do tega dne niso mogli biti na
kazani. Ta seznamek v treh izvodih mora obsezati: 

a) komu, za kaj, kje, po kateri proračunski partiji 
in poziciji in koliko se mora izplačati iz držav
ne kase; 

b) zakaj izplačilo do konca proračunskega leta ni 
bilo odrejeno. 
Te seznamke morajo podpisati po vsaki stroki 

pristojni nakazovala s šefi dotičnih računovodstev 
ter jih v treh izvodih takoj poslati pristojnim mi
nistrom, ki jih predlože .ministru za finance v odo
britev. 

Čim minister za finance odobri seznamke, se 
vrnejo pristojnim nakazovalcem v nadaljnji posto
pek kakor pri rednih kreditih. 

Člen 21. 

Izjema od prejšnjega člena sme biti za one an
gažirane in prijavljene izdatke v omenjenem roku, 
ki se nanašajo na neizdane plače, na pravne obvez
nosti proti tretjim osebam, ustanovljenim z izvrš
nim sodnim odlokom ali z odlokom državnega sveta 
ali glavne kontrole; na obveznosti, ki izvirajo iz 
pogodb, sklenjenih do konca predposlednjega mese
ca proračunskega leta, ali na izvršitev že dejansko 
pričetih gradbenih ali železniških del, strogo v me
jah teh potreb, skladno s členom 76. zakona o 
državnem računovodstvu. Tako angažirani in pri
javljeni izdatki se smejo nakazovati do konca dru
gega meseca prihodnjega proračunskega leta, izpla
čevati pa do konca tretjega meseca prihodnjega 
proračunskega leta v breme dotične proračunske 
partije in pozicije. Po tem roku se taki izdatki ne 
smejo izplačevati ne iz proračunskih, oziroma na
knadnih in izrednih, ne iz rezervnih kreditov (člen 
77. zakona o državnem računovodstvu). 

Člen 22. 

Krediti, ki se ne uporabijo' v rokih, določenih v 
prejšnjih dveh členih teh pravil (členi 74., 75., 76. 
in 77. zakona o državnem računovodstvu), se sma
trajo za zapadle — zatvor j ene in noben izdatek, 
najsi bi bil angažiran pravočasno v zaključenem 
proračunskem letu in nakazan v zaključenem prora
čunskem letu, se ne sme izplačati v breme kreditov 
zaključenega proračunskega leta. 

Člen 23. 
Izdatki, ki so bili tekom proračunskega leta pra

vilno angažirani in pravilno nakazani do konca 
računskega leta po predpisih členov 74., 75., 76., 
77. in 79. zakona o državnem računovodstvu, pa iz 
kakršnihkoli vzrokov niso mogli biti plačani v zgo
raj označenih rokih, se smejo izplačevati iz državne 
gotovine, in sicer, če na koncu računskega leta vsak 
nakazovalec (nakazujoče oblastvo) sestavi v treh 
izvodih seznamek izdatkov, pravilno nakazanih, pa 
še ne izplačanih do prvega dne četrtega meseca pro
računskega leta, ter te seznamke po pristojnem mi
nistru pošlje ministru za finance v odobritev. 

Minister za finance odredi po takem seznamku 
za vsak konkretni primer izplačilo, skladno s čle
nom 80. in s točko 3. člena 41. zakona o državnem 
računovodstvu. 

Izplačane listine iz državne gotovine se poši
ljajo glavni državni blagajni v odplačilo dolga. Za 
taka izplačila se jemljejo priznanice v duplikatu; 
ena ostane pri blagajni, ki je izvršila izplačilo, 
druga pa se pošlje glavni državni blagajni. 

Člen 24. 
Delegatov pomočnik mora v zmislu členov 59. 

in 60. zakona o državnem računovodstvu opozoriti 
nakazovalce, naj se strogo drže predpisanih pravil 
za uporabljanje kreditov; vsak njih nepravilni in 
nezakoniti postopek mora priobčiti ministru za 
finance. 

Sestava proračuna. 
Člen 25. 

Ker je dolžnost vseh ministrov, pa tudi nakazu-
jočih oblastev, da med letom zbirajo gradivo za 
sestavo proračuna za prihodnje leto, da v postav
ljenem roku in po specialnih zakonih dotičnih mini
strstev in njih naprav in po odredbah ministrstva 
za finance sestavijo predlog proračuna tako, da mo
rajo ti predlogi obsezati vsa pojasnila po formalni, 
zakoniti, materialni in računski strani (člen 9. za
kona o državnem računovodstvu), mora delegatov 
pomočnik obračati pozornost na to ter izdajati po
trebna pojasnila in navodila v toliko, v kolikor ra
čunovodstvu dotičnih oblastev ne bi bile jasne na
redbe, izdane po ministru za finance. 

Člen 26. 

Preden se predlogi proračuna pošljejo dotičnim 
ministrom, pregleda in se uveri delegatov pomočnik, 
ali se je pri sestavi postopalo po zakonitih predpi
sih (členi 9., 10., 11., 14., 16., 17., 18. in 19. zakona 
o državnem računovodstvu) in po izdanih odred
bah; če se ni postopalo tako, zapiše svoje opombe 
na predlogu samem. 

Zaključna določila. 

Člen 27. 
Delegatov pomočnik poroča o predmetih, ki so 

mu naloženi, delegatu, ta pa potem izdaja potrebne 
odredbe organom delegacije in podrejenim finanč
nim napravam. Za druge resorte vroča delegat svo
je zahteve in predloge pristojnim nakazovalcem. 

Člen 28. 
Če se mnenje delegatovo in pomočnika ne stri

nja, pošlje delegat sporni predmet v odločitev mini
stru za finance z obrazloženim poročilom obeh. 

Člen 29. 
Vsa poročila delegatovega pomočnika se poši

ljajo ministrstvu za finance po delegatu. 

Člen 30. 
Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. januarja 

1921. 
V B e o g r a d u , dne 25.novembra 1920. 

Minister za finance: 
K. Stojanovič s.r. 

36. 
uredba o konservatorlju ? Beogradu.* 

L Naloga konservalorija. 

Člen 1. 
Konservatoriju v Beogradu je naloga, da daje 

učencem popolno izobrazbo iz umetnosti govora, 
tona in gibanja. \ 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 8. izdanih dne 12. ja
nuarja 1921. 

••M 

M 
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Člen 2. 
Konservatorij ima: a) pripravljalni; b) nižji in 

e) višji odsek za posamezne glasbene predmete; ra
zen tega: učiteljski (za učitelje glasbe na nižjih 
glasbenih in srednjih občih šolah), operni, dramski 
in baletni odsek, obsezajoč tudi vse predmete, ki so 
v zvezi z umetnostjo govora, tona in gibanja. 

Člen 3. 
Konservatorij v Beogradu se vzdržuje ob držav

nih stroških po proračunu, ki se določa vsako leto, 
razen tega pa še z dohodki iz šolnine, volil in daril. 

Konservatorij v Beogradu ne plačuje za svojo 
imovino nobenih javnih davščin. 

Člen 4. 
Konservatorij v Beogradu je pod vrhovnim nad

zorstvom ministrstva za prosveto. 

II. Pouk. 

Člen 5. 
Pouk na konservatoriju v Beogradu se deli na 

oddelke za solopetje (koncertno in dramsko), instru
mente, glasbeno teorijo (kompozicijo), oddelke za 
glasbene učitelje (učiteljski odsek), oddelek za glu
mo in igro. 

Pouk za solopetje, posamezne instrumente, za 
glumo in igro je individualen. 

Oddelki se dele na tečaje: a) pripravljalni za 
klavir, violino in osnove solfeggijev; b) nižji in 
c) višji. 

Člen 6. 
Celokupni učni načrt konservatorija, njegovo po

razdelitev in izvajanje kakor rudi pravila o notra
nji ureditvi predpiše mjnister za prosveto po zasli
šanju glavnega umetniškega sveta. 

III. Učno osebje. 

Člen 7. 
Učno osebje konservatorija v Beogradu sestav

ljajo: 
1.) direktor, 
2.) profesorji, 
3.) suplenti, 
4.) učitelji in učiteljice, 
5.) začasni učitelji in začasne učiteljice. 
Profesorji, suplenti in učitelji se imenujejo na 

podstavi razpisanega konkurza konservatorij skega 
sveta in po zaslišanju glavnega umetniškega sveta 
s kraljevim ukazom. Vse drugo učno osebje imenuje 
minister za prosveto na predlog konservatorijskega 
sveta s predpisom. 

IV. Direktor. 
Člen 8. 

Direktor konservatorija v Beogradu sme biti 
oni, ki se je poleg izpričevala o višjem tečajnem iz
pitu (zrelostnem izpitu) na srednji ali: strokovni šoli 
in poleg izpričevala o opravljenem zrelostnem iz
pitu glasbene akademije ali konservatorija odliko
val in izkazal za uspešnega javnega delavca na 
polju glasbene umetnosti ter je na polju glasbenega 
pouka deloval najmanj pet let. 

Direktorja voli za tri leta konservatorijski svet 
izmed profesorjev te šole ter ga prediaga ministru 
za prosveto v potrditev. 

Direktor ima za nagrado mesečno doklado, ki 
jo določa minister za prosveto. 

V. Profesorji in suplenti. 

Člen 9. 
Za profesorja konservatorija v Beogradu sme 

biti imenovan oni, ki ima izpričevalo o opravlje
nem zrelostnem izpitu glasbene akademije ali kon
servatorija ter je z javnim delovanjem dokazal, da 
uspešno in samostojno deluje v oni glasbeni stroki 
in onem glasbenem pouku, za katera se postavlja, 
če je kot suplent ali kot nameščenec za to stroko 
deloval najmanj tri leta na strokovni ali državni 
šoli. 

Kdor ima razen navedene kvalifikacije še po
sebno kvalifikacijo, ki dopolnjuje njegovo strokovno 
in splošno usposobljenost (pedagoški kurz, univerzo, 
mojstrsko šolo itd.), ali si je pridobil posebno umet
niško reputacijo, sme biti imenovan za profesorja 
tudi s krajšim suplentskim rokom. 

Za profesorja in suplenta sme biti imenovan 
tudi oni, ki nima navedene formalne umetniške kva
lifikacije, če se na podstavi njegove osebne umetni

ške reputacije, ki jo ima, za to izjavita konservato
rijski svet in glavni umetniški svet s tremi četrti
nami glasov. 

Člen 10. 

Za suplenta konservatorija v Beogradu sme biti 
imenovan kandidat, ki ima izpričevalo o opravlje
nem zrelostnem izpitu akademije ali konservatorija. 

Suplent sme postati profesor konservatorija v 
Beogradu, če mu na podstavi izkazanega učnega 
uspeha glavni umetniški svet prizna sposobnost in 
če je najmanj tri leta služboval za suplenta na kon
servatoriju v Beogradu. 

Suplcntu, ki bi mu glavni umetniški svet po pet
letnem službovanju na konservatoriju ne priznal 
sposobnosti za profesorja, se štejejo službena leta 
in periodni poviški kakor učiteljem, če se kot potre
ben pridrži za učitelja na konservatoriju. 

VI. Učitelji in učiteljice. 

Člen 11. 
Če ne bi bilo dovolj profesorjev in suplentov za 

posamezne predmete na konservatoriju v Beogradu, 
sme biti imenovana za začasnega učitelja, oziroma 
začasno učiteljico, ona oseba, ki ima izpričevalo o 
dovršeni glasbeni šoli ali kvalifikacijo za učitelja 
glasbe na srednji šoli ali o nedovršeni akademiji aH 
nedovršenem konservatoriju za glasbo, ako se da iz 
teh izpričeval dognati, da kandidatova usposoblje
nost ustreza vsaj dovršenemu učiteljskemu odseku 
konservatorija v Beogradu. 

Člen 12. 

Stalen učitelj na konservatoriju v Beogradu sme 
postati začasni učiteij, oziroma učiteljica, če mu 
glavni umetniški svet na podstavi izkazanega uč
nega uspeha in na predlog konservatorijskega sveta 
prizna sposobnost za to in če je začasni učitelj naj
manj tri leta poučeval na konservatoriju v Beo
gradu. 

Začasni učitelj, oziroma učiteljica, ki bi jima 
glavni umetniški svet ne priznal sposobnosti za po
stavitev za stalnega učitelja, oziroma učiteljico, te
kom petletnega službovanja na konservatoriju, ne 
moreta nadalje službovati na konservatoriju v Beo
gradu. 

VII. Honorarno osebje. 

Člen 13. 
Poleg naštetih kategorij učnega osebja se sme 

po potrebi na konservatoriju v Beogradu postavljati 
tudi honorarno osebje. 

Honorarno osebje, strokovno kvalificirano, se 
postavlja z naslovom honorarnega učitelja, oziroma 
honorarnega profesorja. To osebje sme imeti' največ 
deset honorarnih ur na teden. 

Honorarno osebje se honorira po učnih urah. 
Višino honorarja določa minister za prosveto. 

Člen 14. 
Kvalificirani umetniki, naši ali tuji državljani, 

smejo biti postavljeni na konservatoriju v Beogradu 
po posebni pogodbi brez pravice do pokojnine. 

Člen 15. 
Vsi oni umetniki, ki imajo formalno kvalifikacijo, 

predpisano s to uredbo, ter se postavijo na konser
vatoriju, imajo pravico do priznanja onih službenih 
let, ki so jih prebili ob poučevanju na eni izmed 
umetniških šol v kraljevini, priznanih po državi. 

Člen 16. 
Vse ukazno in neukazno učno osebje konserva

torija v Beogradu mora imeti na teden po šestnajst 
ur (izvzema se honorarno osebje, glej člen 13.), 
direktor pa štiri ure na teden. 

Ali naj se kdaj opusti to pravilo, o tem odloča 
minister za prosveto po zaslišanju glavnega umet
niškega sveta. 

Če bi kdo izmed učnega osebja na konservato
riju v Beogradu prevzel več nego maksimalno šte
vilo ur, dobiva za vsako nadštevilno uro honorar. 

Nihče izmed učnega osebja na konservatoriju v 
Beogradu ne sme nikakor in nikoli imeti ne na tej 
ne na drugi šoli skupaj več nego štiri honorarne 
ure na teden. 

VIII. Plače. 

Člen 17. 
Vse učno osebje na konservatoriju v Beogradu 

ima glede plač in pokojnine iste pravice kakor isto
imensko učno osebje na srednjih šolah. 

IX. Tajnik. 

člen 18. 
Po koncu šolskega leta postavlja minister za pro

sveto na predlog konservatorijskega sveta enega 
izmed ukaznih nameščencev za tajnika za prihodnje 
šolsko leto. 

Tajnik ima za nagrado mesečno doklado, ki mu 
jo določa minister za prosveto. 

Za tajnika konservatorija v Beogradu sme mini
ster za prosveto postaviti tudi strokovnjaka, ki ei 
nameščen na konservatoriju, ako se za to pokaže 
potreba. 

X. Administrativno osebje. 

Člen 19. 
Na konservatoriju v Beogradu se imenujejo ti-le 

državni uradniki: administrator in po pokazani po
trebi: blagajnik-ekonom, knjižničar in varih glasbe
nega muzeja in pisar. Razen tega pri pouku potrebno 
število repetitorjev. 

XI. Konservatorijski svet. 
Člen 20. 

Konservatorijski svet v Beogradu sestavljaj» 
direktor in vsi profesorji. Svet razpravlja o vseh 
važnejših šolskih zadevah ter vroča svoje sklepe m 
predloge ministru za prosveto. 

XII. Učiteljska konferenca. 

Člen 21. 
Učiteljsko konferenco konservatorija v Beogradu 

sestavlja vse ukazno, neukazno in honorarno uča* 
osebje. Učiteljska konferenca razpravlja o vpraša
njih glede uspeha učencev in o pouku, svoje sklepe 
in predloge pa vroča ministru za prosveto po koa-
servatorijskem svetu. 

XIII. Učenci. 
Člen 22. 

Učenci konservatorija v Beogradu so lahko obo
jega spola. Istočasno smejo biti tudi učenci drugega 
prosvetnega zavoda v Beogradu ali v okolici. 

Glede telesne sposobnosti učencev pri sprejema
nju v šolo, izrednih in,rednih učencev, privatnik 
učencev, ocenjevanju uspehov, glede izpitov, izpriča 
val se postopa po pravilih, ki jih predpiše minister 
za prosveto po zaslišanju glavnega umetniškega 
sveta. 

XIV. Vpisnina in šolnina. 

Člen 23. 
Višino vpisnine in šolnine na konservatoriju v 

Beogradu predpisuje minister za prosveto na pred
log konservatorijskega sveta. 

Člen 24. 
šolnine so oproščeni učenci ob istih pogojih ka

kor na srednjih šolah, če izpitna komisija konserva
torija poleg gorenjih pogojev ugotovi še posebn» 
sposobnost dotičnega učenca za glasbeni, oziroma 
glumaški ali baletni, razvoj. 

XV. Pravilnik. 

Člen 25. 
Vse natančnejše odredbe, ki izvirajo iz te uredbe, 

obseza pravilnik konservatorija v Beogradu. Pred
piše ga minister za prosveto na predlog konser
vatorijskega sveta v Beogradu in po zaslišanju 
glavnega umetniškega sveta. 

Pravilnik ali posamezni njegovi deli se izpremi-
njajo na isti način. 

XVI. Prehodne odredbe. 

Člen 26. 
Vsa premična imovina Glasbene šole (Muzičke 

škole) v Beogradu prehaja v last konservatorija. 
Izročitev in sprejem inventarja izvrši posebna ko
misija, ki jo določi minister za prosveto. 

Člen 27. 
Sedanje učno osebje Glasbene šole v Beogradu, 

ki ima na podstavi te uredbe kvalifikacijo za profe
sorje, oziroma suplente, se imenuje za profesorje, 
oziroma suplente, konservatorija v Beogradu s kra
ljevim ukazom. Plača se mu izračunja po tej zako
niti uredbi po številu let, ki jih je kot učno osebje 
prebilo na Glasbeni šoli v Beogradu, oziroma aa 
bivši Srbski glasbeni šoli (Srpski muzički školi) 
ali nà državnih šolah. 
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Istotako se ob istih pogojih s kraljevim ukazom 
postavlja za profesorje konservatorija tudi ono 
sedanje učno osebje Glasbene šole v Beogradu, ki je 
redoma dovršilo svoje glasbene študije v inozemstvu 
na akademijah aH konservatorijih ali pa ima kvali
fikacijo za poučevanje glasbe na srednjih šolah ter 
je na Glasbeni šoli: ali bivši Srbski glasbeni šoli de
lovalo najmanj deset let 

Sedanje učno osebje Glasbene šole v Beogradu, 
ki ima po tej zakoniti uredbi kvalifikacijo za stalne 
učitelje (učiteljice) ter je poučevalo na tej ali na 
državnih šolah najmanj popolnih petnajst let, se 
imenuje za profesorje konservatorija in plača se mu 
izračunja po tej zakoniti uredbi po številu let, v ka
terih je kot učno osebje delovalo na tej ali na tej 
'•n na državnih šolah. 

Sedanje učno osebje Glasbene šole ali bivše 
Srbske glasbene šole v Beogradu, ki ima po tej za
koniti, uredbi kvalifikacijo za stalne učitelje (uči
teljice), pa ni kot učno osebje na tej ali na tej in 
na državnih šolah delovalo popolnih petnajst let, 
kakor tudi ono učno osebje zgoraj navedenih glas
benih šol, ki je brez kvalifikacije za stalne učitelje 
(učiteljice), pa je kot učno osebje teh šol delovalo 
najmanj popolnih petnajst let, se imenuje za stalne 
učitelje (učiteljice) konservatorija v Beogradu, a 
plača se mu izračunja po tej zakoniti uredbi po šte
vilu let, v katerih je delovalo na teh šolah. 

Vse ostalo sedanje učno osebje Glasbene šole v 
Beogradu sme biti imenovano za učno osebje na 
konservatoriju v Beogradu na podstavi te uredbe po 
redni poti, ki velja tudi za ta nova imenovanja. Ob 
eaakih okolnostih mu gre prednost 

Člen 28. 
Dokler se pri ministrstvu ne ustanovi glavni 

umetniški svet, opravlja funkcije tega sveta special-
•a strokovna komisija, ki jo v ta namen ustanovi 
minister za prosveto. 

Člen 29. 
Dokler se ne sklene splošni zakon o vseh kon

servatorijih in glasbenih šolah v državi, se sme ta 
uredba uporabljati tudi na konservatorija v Zagre
bu in Ljubljani glede stališev in pravic, učnega 
osebja in izenačitve s kategorijami učnega osebja 
«a srednjih šolah v teh pokrajinah. 

Člen 30. 
Ta uredba velja od dne, ko jo podpiše ministrski 

svet Tedaj prestanejo veljati pravila Glasbene šole 
v Beogradu, ki jih je odobril minister za prosveto 
doe 5. julija 1919., Pr.br. 11.842. 

Ministrski svet je povsem sprejel to predloženo 
uredbo o konservatoriju v Beogradu. 

V B e o g r a d u , dne 20.decembra 1920.; 
U br.2488. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Mil. R. Vesnić s.r. 

Namestnik ministra za promet, 
minister za gradbe: 
J.P.Jovanović s.r. 

Minister za pravosodje: 
M. N. Trifković s.r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinković s. r. 

Minister za finance: 
K. Stojanović s. r. 

Minister za zunanje zadeve: 
M i l - R- Vesnić s. r. 
Minister za g r a dbe: 
J. P. jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribičević s . r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. Velizar Janković s.r. 

Minister za trgovino' in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. r 

Minister za agrarno reformo: 
dr. H, Krizman s.r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general B.Jovanović s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. M. Drinković s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
N. Kovačević s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
Živ.Rafajlović s.r. 

. Minister za socialno politiko : 
dr.Kukovec s.r. 

Minister zà prehrano in obnovo dežel: 
Jojić s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

dr. L. Marković s. r. 

37. 
Odločba 

o plačevanju davka na poslovni promet in 
obrtnega davka po poljedelskih zadrugah ob 

uvozu, oziroma izvozu.* 
Gospod minister za finance je odredil z odlokom 

z dne 16. decembra 1920., št. 26.610., 
da se zveze poljedelskih zadrug in njih zadruge, 

ki so že oproščene davka na poslovni promet, opra-
ščajo plačevanja tega davka pri carinarnicah ob 
uvozu, toda za vsak posebni uvoz morajo prej zahte
vati dovolilo. 

Kar se tiče izvoza življenskih potrebščin ali dru
gih proizvodov, ker je to trgovina, morajo zadruge 
za ta posel plačevati, obrtni davek po splošnih dolo
čilih. 

Prošnje za ta specialna dovolila se vlagajo pri 
generalni direkciji neposrednjih davkov. 

Iz pisarne generalne direkcije neposrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 16. decembra 1920.; št. 26.610. 

38. 
Odločba, 

s katero se dovoljuje prost uvoz sladkorja iz 
inozemstva in prosta prodaja sladkorja.** 
Ekonomsko-finančni komitet je sklenil v seji dne 

13. januarja 1921.: 
Dovoljuje se prost uvoz sladkorja iz inozemstva 

in prosta prodaja sladkorja tako uvoženega iz ino
zemstva kakor pridelanega v državi. Na ves sladkor, 
uvožen iz inozemstva, se pri uvozu poleg predpisa
nih davščin pobira za vsakih 100 kilogramov mono
polna taksa 200 dinarjev v srebru. 

Na sladkor, pridelan v državi v domačih tvorni-
cah, se poleg državne trošarine v znesku 200 dinar
jev pobira še monopolna taksa po 200 dinarjev v 
srebru za 100 kilogramov. Ta taksa se kakor držav
na trošarina pobira takrat, ko se daje sladkor v pro
met. 

Pobiranje te monopolne takse velja izza dne 
14. januarja 1921. 

Iz generalne direkcije neposrednjih ' davkov 
v Beogradu, 

dne 17. januarja 1921.; št. 588. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
39. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
s katero se občini Dobrovi dovoljuje pobiranje 

700% na do klade. 
Občini Dobrovi se naknadno dovoljuje pobiranje 

enkratne 700%ne občinske doklade na vse direktne 
davke razen dohodarine in plačarine, in sicer na 
podstavi davčnega predpisa za leto 1918., za po

polno poplačilo dolga v znesku 90.000 K za nor» 
šolo. 

V L jub l jan i , dne 26.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 

dr.Pitamic s. r. 

40. 
Naredba deželne vlade za Slovenije 

o dopustni povisbi najemnin. 

• § 1 -
Določila te naredbe veljajo za vse območje de

želne vlade za Slovenijo. 

§2. 
Poleg redne povišbe najemnine, dopustne v to

liko, kolikor je dovoljevala naredba bivšega avstrij
skega ministrstva za pravosodje in ministra za 
socialno skrbstvo z dne 26. oktobra 1918., drlzak. 
št. 381, je počenši z dnem 1. februarja 1921. do
pustna še nadaljnja izredna povišba, ki ne preseza 
pri stanovanjih 60 %, pri trgovskih, obrtnih in dru
gih poslovnih prostorih 100 % one najemnine, ka
tera se je plačala ali bi se bila morala plačati dne 
1. julija 1914. 

Ko se preračunja višina letne najemnine z dne 
1. julija 1914., mora za podstavo služiti sirova 
(brutto) najemnina s postranskimi pristojbinami, 
odštevši le avtonomne dajatve. 

§3. 
Stanovanja ali pa stanovanske dele, ki jih upo

rablja najemnik izključno le za poslovne prostore s 
tem, da izvršuje v njih trgovske ali obrtniške posle 
ali pa svobodni poklic odvetniški, notarski, zdrav
niški, zobnotehnični in podobno, je smatrati z ozirom 
na izredno dopustno povišbo najemnine za poslovne 
prostore. 

§ 4 . 
Povišba podnajemnine za stanovanske dele (me

sečno sobo) vsled določil § 2. te naredbe je pre
povedana. 

§ 5. 
S to naredbo se izpreminjajo določila naredbe 

bivšega avstrijskega ministrstva za pravosodje in 
za socialno skrbstvo o varstvu najemnikov z dne 
26. oktobra 1918., drž.zak.št.381, in naredba celo
kupne deželne vlade za Slovenijo z dne 30. septem
bra 1919., št. 747 Ur. L, v kolikor so določila tek 
naredb v nasprotju z določili te naredbe. 

§ 6. 
Ta naredba stopi v veljavo, ko se razglasi, v 

Uradnem listu. 
Deželna vlada za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 1. februarja i921. 
Vodja deželne vlade za Slovenijo: 

dr. Pitamic s. r. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 16, izdanih dne 24. ja
nuarja 1921. 

*'* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 17, izdanih dne 25. ja
nuarja 1921. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo glede taks za navadne vloge.* 

Podpisana direkcija je prejela od ministrstva za 
finance (generalne direkcije posrednjih davkov) do
pis št. 13.760 z dne 24. decembra 1920. nastopne 
vsebine : 

Ker se uporaba drugega odstavka člena 15. za
kona o taksah različno tolmači, pojasnjuje general
na direkcija posrednjih davkov to-le: 

Predpis, drugega odstavka člena 15. zakona o 
taksah je z a v i s e n od v i š i n e t a k s e za na
v a d n o vlogo, ne pa od takse 0-50 dinarjev, ki je 
tam omenjena samo zato, ker je ob času, ko se je 
sklenil ta zakon, ta taksa resnično znašala O-50 di
narjev. 

Ker znaša sedaj taksa za navadno vlogo 2 di
narja, velja za vsa pisanja s takso manjšo od te, 
izvzemši specialne takse, ki so s tarifo zakona o 

* Razglašeno v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št 16, izdanih dne 24. ja
nuarja 1921. 

•-W- i " 
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taksah sâmo določene v manjšem znesku, predpis 
drugega odstavka člena 15. zakona o taksah. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beograda, 
dne 11. januarja 1921.; C br. 92. 

Obvestilo o obveznicah vojnih posojil 
bivše Avstrije in Ogrske.1" 

Na mnoga vprašanja, ki so došla generalni di
rekciji državnih dolgov ob žigosanju obveznic voj
nih posojil bivše Avstrije in Ogrske, razglaša ta 
direkcija: 

Po členu 205. mirovne pogodbe z Avstrijo in 
člena 188. mirovne pogodbe z Ogrsko naša država 
s popisovanjem, žigosanjem in odjemanjem obveznic 
vojnih posojil ne prevzema nase niti ne priznava 
kakršnegakoli bremena, torej ne prevzema nobene 
obveznosti za ta posojila. Obveznice žigosa in jih 
zamenjuje s potrdili tako, kakor je to dogovorjeno 
z dotičnimi določili mirovnih pogodb. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 18. januarja 1921.; D br. 496. 

Št. 10.609/20. 
Razglas. 

206 

Delniška družba „Skladišno i otpremničko d.d." 
s sedežem v Zagrebu je pripuščena k poslovanju v 
Sloveniji ter sme ob določnih pogojih otvoriti po
družnico v Mariboru. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 26. januarja 1921. 
Dr. Marn s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo: 
Izpremembe v osebjn. 

Z odlokom ministra za prosveto sta Friderik 
R u k a v i n a in Pavel G o l i a poverjena z ravna-
teljskimi posli opernega, oziroma dramskega gle-
dališča v Ljubljani. Dr. Skabernè s. r. 

Veterinarski) asistent Josip Kune v Novem me
stu je imenovan za provizornega državnega živino-
zdravnika v X. činovnem razredu državnih uradni
kov. 

Vinarski instruktor Jakob M a l u s v Mariboru 
je začasno upokojen. „ ,. . . ., 

* J Dr. Vrtacmk s. r. 
Št. 345. 

Razpis. 
Pri državnih toplicah v Dobrni se odda po jav

nem razpisu za zdraviliško dobo leta 1921. 
r e s t a v r a c i j a v z d r a v i l i š k e m domu z 

d e l n i m i n v e n t a r j e m 
ob nastopnih ponudbenih pogojih: 

1.) Ponuditi je temeljno najemnino poleg pri
merne odškodnine, oziroma obrabniine za inventar. 

2.) Oddaja ni vezana na najvišjega ponudnika; 
prav tako je pridržana pravica, da se restavracija 
sploh ne odda ali pa da se razpiše na novo. 

3.) Ponudbi je priložiti vadij v višini 10 % po-
nudenega skupnega zneska v hranilni knjižici ali 
vrednostnih papirjih. Z vadijem jamči ponudnik, da 
ostane v besedi do končnoveljavne rešitve svoje po
nudbe. Ponudniku, kateremu se restavracija dodeli, 
se pridižjj vadij kot kavcija za izpolnjevanje na
jemne pogodbe, ki se bo sklenila z njim; ostalim pa 
se vrne. 

4.) Ponudbi je končno priložiti izkazila o stro
kovni usposobljenosti, državljanstvu, oziroma domo-
vinstvu, in o zadostni višini obratne glavnice. 

Pismene in zapečatene ponudbe, opremljene po 
pričujočih pogojih in pravilno kolkovane, je vložiti 
do dne 14. f e b r u a r j a 1921. 
pri topliškem upraviteljstvu v Dobrni. 

V L j u b l j a n i , dne 24.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za javna dela. 
Vodja poverjeništva: inž.Klinar s.r. 

* Priobčeno v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 17, izdanih dne 25. ja
nuarja 1921. 

Št. 5989/1920. 

Razglas poverjeništva za uk in bogočastje 
glede izpremembe naslova državni obrtni šoli 

v Ljubljani. 
Dogovorno z ministrstvom za trgovino in indu

strijo, oddelkom v Ljubljani, se s pričetkom II. se
mestra tekočega šolskega leta 1920./1921. ime dr
ž a v n e o b r t n e šole v L j u b l j a n i izpremeni 
v ime: 

T e h n i š k a s r e d n j a š o l a v L j u b l j a n i . 
Organizacija zavoda ostane ob tej izpremembi 

naslova povsem neizpremenjena. 
V L j u b l j a n i , dne 27. januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr.Skabernè s.r. 

Št.054/pr. 1921. 

Izkaz daril. 
Za pogorelce v Skorbi, občina Slovenja vas, okraj 

ptujski, so darovali : 
občina Ključarevci, okraj ljutomerski, . . . 50 K, 
župni urad v Kapeli, okraj ljutomerski, . . 160 K, 
občina Kraljevci, okraj ljutomerski, . . . 27 Iv, 
gospod Florijan Gajšek v Loki pri 2usmu . 30 K, 
gospod župnik Potovšek v Vojniku . . . . 500 K, 

skupaj . . . 767 K. 
Vsem darovalcem se izreka v imenu nesrečnih 

žrtev požara iskrena zahvala. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve 

v Ljubljani, 
dne 21. januarja 1921. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r. 

Št. Ill 23.227/20. 

Vojaške pokojnine — pravilno pošiljanje 
•log. 

Vse posle glede odmere, nakazovanja in izplače
vanja vojaških pokojnin za invalide, vojne vdove 
in sirote, upokojene gažiste in njih svojce je sicer že 
meseca septembra 1920. prevzela civilna uprava; 
vendar pa še vedno dohaja mnogo dotičnih prošenj 
in obvestil vojaški intendanci za Slovenijo v likvida
ciji. Zato razglaša poverjeništvo za socialno skrb
stvo vnovič, da je treba naslavljati: 

1.) vse vloge za odmero in nakazilo vojaških po
koj lin nn i n v a l i d s k i o d d e l e k p o v e r j e n i 
š t v a za s o c i a l n o s k r b s t v o d e ž e l n e v la-
d e z a S l o v e n i j o v Ljubljani, šentpetrska vojašč-
nica, in 

2.) vse vloge in vsa obvestila, ki se tičejo izplače
vanja teh pokojnin (n. pr. izpremembo naslova, smrt 
upokojenčevo ali smrt družinskega člana itd.) na 
r a č u n s k i o d d e l e k d e l e g a c i j e m i n i s t r 
s t v a f i n a n c (vo jaške m i r o v n i n e ) v Ljub
ljani, šentpetrska vojaščnica (prej vojaška pokoj
ninska likvidatura). 

V L j u b l j a n i , dne 26.januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Za načelnika invalidskega oddelka: 

dr. Milavec s.r. 
št. 327/vet. 

Izkaz e stanju živalskih knžnih bolezni 
v Sloveniji s dne 29. Januarja 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in parkl jevka. 

Brežice: Sevnica 2:4. Politična ekspozitura Cerk
nica: Stari trg 1:6. 

O a r j e k o n j . 
Kočevje: Mala gora 1:1, Struge 1:1. Litija: 

Kolovrat 1:1, Šmartno 1:1. Ljubljana okolica: Je
zica 1:1. Maribor: Dogoše 1:1, Hošnica 1:2, Pe
kre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 2:2, 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1. Ptuj: Brato-
nečice 1:1, Šikola 1:1. 

G a r j e ovac . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1 : !. 

Luče 3:12. Solčava 2:8. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Kamnik: Mengeš 1. Krško: Sv. Križ 3:5. Novo 

mesto: Šmihel-Stopiče 3:3, Velika Loka 1:1. Ptuj: 
Pobrežje 1, Ptujska gora 1, Sv. Barbara 1, Sv. Lov
renc 1:1. Civilni komisariai Murska Sobota: Hodoš. 

S v i n j s k a kuga . 
Brežice: Rigonce 1:1, št. Peter pri Sveti 

gori 1:1, Videm 1:2, Zakot 1:1. Črnomelj: Cepi j -
1:1, Loka 1:2, Podzemelj 2:2, Stari trg 1:2. Ko
njice: Zreče 2:3. Lilija: Krka 1:1, Ljubljana oko
lica: Vič 1:1. Ljutomer: Cven 1 :2, Okoslavci 1:1, 
Veržej 1:1. Maribor: Gabernik 1:1, Jarenina 1:1, 
Jelovec-Makole 1:2, Karčevina 1:2, Maina 1 : -ï, 
Pekre 1:7, Pivola 1:1, Ranče 1:2, Senarska 1:2, 
Spodnji Šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, 
Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1. Novo mesto: 
Prečna 2:3, Šmihel-Stopiče 2:2, Toplice 1:1. Ci
vilni komisariat Murska Sobota: Petešovci 1:1, Za-
mostje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kranj: Stara Loka 1:1. Litija: Zagorje 1:1. 

Ptuj: Hajdin 1:1, Lancova vas 1:1. Radovljica: 
Kranjska gora 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1:8, Središče 

1:9. 
T u b e r k u l o z a g o v e d i 

Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:2„ 
Melinci 1:1. 

Prestale so: 
V r a n i čn i p r i s a d . 

Kočevje: Ribnica 1:1. 

G a r ^ e kon j . 
Celje: Žalec 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Butoraj 1:1, Metlika 

1:1, Suhor 1:1. Krško: Cerklje 2:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Sv. Peter v Savinski dolini 1:1. Civilni 

komisariat Murska Sobota: Murski Cernei 1:5. 

T u b e r k u l o z a govedi . 
Civilni komisariai Murska Sobota: Moravci 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 29.januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Izpremembe v osebjn. 
Sekundarij splošne bolnice v Mariboru dr. Stanku. 

R u p r e c h t je imenovan za kirurškega asistenta 
istotam. ~ n „ v 

Dr. Oražen s. r. 
št. 1102/21. 

Razglas. 
K naredbi ministrstva za narodno zdravje v Beo

gradu z dne 31. julija 1919., razglašeni v Uradnem 
listu dne 22. avgusta 1919., pod št. 602, glede zdrav
ljenja dijakov v državnih bolnicah se dodatno po
jasnjuje, da ta naredba po dopisu ministrstva za 
narodno zdravje z dne 18. januarja 1921., št. 1643, 
ne v e l j a za b o l n i c e i zvun Srbi je. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 26. januarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Št. 1157/21. 
Oklic. 

Da bi se poljudni zdravstveni spisi čim bolj raz
širili med preprostim narodom in da bj, bili pri-
stopnejši zlasti delavskim slojem, je zdravstveni od
sek sklenil, da se bo mesečnik „Zdravje" odslej 
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tiskal v izdatno pomnoženi izdaji in da se bo večje 
število izvodov brezplačno pošiljalo delavskim orga
nizacijam, ki naj bi jih delile med svoje člane. Na-
čelništva delavskih organizacij se vabijo, naj na
znanijo z d r a v s t v e n e m u odseku število iz
vodov, ki jih žele brezplačno prejemati. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 26. januarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Št. 1165. 

teäeasfeä ixjtax » nalezljivih bcieznia na 
ctezaijia deželne viarie sa Sloveaife. 

(Od dne 9. do dne 16. januarja 1921.) 

O k r a j O b č i n » 

Koze (Var iola) . 
Brežice Globoko 

Sromlje 
Zabukovce . . . . 

Celje Trbovlje. 

Celje mesto 
Konjice 

Maribor mesto 
Slovenjgr&dec 

II 
l i 

LaSko i 2 
Sv. Krištof 
Marija Gradec . . . 
Dramlje 
Št. Rupert 
Pouikva '. 
Öt. Lovrenc . . . . 
Jurklošter 
Št. Lenart nad Laškim 
Griže 
Dol 
Velika Pirešica. . . 
Mozirje 
Ljubno 
Št. Vid 
Bočna 
Celje 
Hehenstroit . . . . 
Žeče 
Maribor . . . ; . . 
Št. Janž 
Skale ' 
ŠoStanj 
Velenje . . . . . . 

) i 

1 
7 
1 
1 
2 
6 i 
7 
2 

i 
i 
1 
5 
6 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
3 

H 
7 
2 

T r e b u š n i t i fus (Typhus abdominalis) . 
Brežice 

Celje 

Kamnik 

Krško 

Ljubljana okoüc* 
Ljubljana mesto 

Litija 
Maribor 

Maribor mesto 
Ptuj 

Radovljica 

eioveojgradec 

Artiče 
Brežice . . . . 
Trbovlje . . . . 
St Pavel . . . . 
Domžalo . . . . 
Kamnik 
Šmarje 
Sv. Križ 
Sv. Jernej . . . . 
Vrhnika 
Ljubljana . . . . 
Moravče 
Slovenska Bistrica 
Maribor 
Strnišče 
Begunje 
Mošnje 
Slovenjgradec . . 

1 

i 
1 
4 
1 
4 
1 

i 
i 
i 

. 

1 1 

Konjice 
Ljubljana mesto 

Maribor 

Maribor mesto 
Ptuj 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Tepina 
Ljubljana . 
Št Lovrenc 
Studenci . 
Maribor . . 
Ćrmožiće . 

Celje meeto 
Kamnik 
Kočevje 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

Da 
Črnomelj 

Celje 
Kočevje 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Novo mesto 
S)ov«njgrad>c 

Murska Sobota 

b k r 1 a t i c a ( S c a r l a t i n a ) . 
Celje . . . , 
Podgorje . . 
Nova cerkev . 
Ljubljana . . 
Maribor . . . 
Kropa. . . . 

3 

1 
4 
2 
1 

1 

/ 
m 
Ò 

• 

3 
3 

t 

i 
V 1 °a (Diph te r i a ) . 

Adlešiči. 
Teliarjo . . . " 
Dolga vas . 
Ljubljana . [ [ 
Maribor. . 
Dobrniče . , 
Vuzf-nica . . . 
Gaberje . . . . 
Tzokovci . . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani 
dne 26. januarja 1921. 

Sanitetni šei: dr. Oražen s. r. 

«t.621/21 in 978/21. 

Rasgiaa. 
Ministrstvo za narodno zdravje je dovolilo z 

•odlokoma z dne 12. januarja 1921., št. 821, in z dne 
ЈУ. januarja 1921., št. 1340, da se oskrbna taksa v 

ženski javni bolnici v N o v e m m e s t u in v občinski 
javni bolnici v Krškem zvišana tako-le: 

za 111. oskrbni razred na . 25 K, 
za II. oskrbni razred na • • 100 K, 
za I. oskrbni razred na . • 150 K. 

Zvišana taksa je veljavna izza dne 15. januarja 
1921. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 27. januarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Izpremembe v osebja. 
Josip Bajt, geometer pri evidenčnem uradu 

zemljarinskega katastra v Ljubljani I, je premeščen 
k evidenčnemu uradu v Brežicah. 

V območju delegacije ministrstva financ v Ljub
ljani so imenovani: za respiciente finančne straže 
višji pazniki (naslovni respicienti) Ivan D o l i n -
š e k, Roman D o b n i k, Anton S t r o p n i k, Josip 
O š i n a, Ivan Štor, Fran Č o n č in Karel S l u g a ; 

za višje paznike finančne straže pazniki (naslov
ni višji pazniki): Anton Žemlj ic, Mihael Koci
janč ič , Friderik B e l e h a r in Blaž Kovačič. 

Dr. šavnik s. r. 
Št. A I 6/8 ex 1921. 

Razglas. 
Gospod minister za finance je z brzojavnim 

ukazom z dne 2. februarja 1921., št. 4191, začasno 
ustavil popis blaga, ki bi se bil moral za plačilo 
davka na poslovni promet izvršiti v zmislu tukajš
njega razglasa z dne 28. januarja 1921., št. A I 6/3 
ex 1921., objavljenega v Uradnem listu št. 11 z dne 
31. januarja 1921. 

Način popisa in rok za vložitev teh popisov se 
objavi naknadno. ; 
Delegacija ministrstva financ za Slovenijo in Istro 

v Ljubljani, 
dne 3. februarja 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

A 530/19. 207 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Cg I 21/21-1. 214 

Oklio. 
Jernej Iršič je vložil zoper Franca P u n g e r 

seli'eg g a, posestnika v Pamečah, tožbo zaradi 
54.812 K 30 v s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
9. f e b r u a r j a 1 921. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franca Pungerschegga neznano, 

se mu postavlja za skrbnika gospod dr. Avgust 
Schurbi, odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njr-
ga nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 28. januarja 1921. 

A V 65/20. 170 3—3 

Okli o, s katerim se sklioujejo 
zapuSčinekt upniki. 

Gospod Ivan M is le t a, zasebnik v Maribora, 
Reiserjeva ulica št. 18, je dne 7. februarja 1920. 
umrl., 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 
naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem so
dišču dne 22. f e b r u a r j a 1921. 
ob devetih v sobi št. 7 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 
z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih ter
jatev pošla. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 7. januarja 1921. 

Poklio neznanih dedičev. 
Mihael H r i b a r , rojen leta 1847., pristojen v 

občino Sv. Krištof, vdovec, naposled rudar v Essnu 
na Nemškem, je dne 5. marca 1919. v Essnu umrl, 
ne da bi bil zapustil poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod višji oficial Marinko 
v Laškem. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku 
tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo de
diči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne 
zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek I., 
dne 15. januarja 1921. 

E 547/20—7. 205 
Dražbeni oklio. 

Na predlog Slavka Mo lana, trgovca z vinom 
v Celju, bo dne 

28. f e b r u a r j a 1921. 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št 7 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin, vpisanih v zemljiški knjigi za Kameno vi. 
št. 37 : 

Označba nepremičnin: hiša, cenilna vrednost 
1000 K, zemljišča, cenilna vrednost 429 K 12 v, 
skupaj 1429 K 12 v. 

Najmanjši ponudek 952 K 75 v. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadi j znaša 143 K. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 20. decembra 1920. 

Št. 72/21. 212 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Ludovik P e r i c z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 29.januarja 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s.r. 

Št. 281. 2—1 
Razglas. 

Prošnje za pripustitev k državni preizkušnji za 
gozdno varstvo in tehnično-pomožno službovanje in 
k preizkušnji za lov in lovskovarstveno službovanje 
naj se vlože do dne 

31. m a r c a 1921. 
pri gozdarskem oddelku deželne vlade za Slovenijo v 
Ljubljani (Križanke). 

Pravilno kolkovane prošnje je opremiti v zmislu 
določil naredbe bivšega avstrijskega poljedelskega 
ministrstva z dne 3. februarja 1903., drž. zaL št. 30, 
oziroma št. 31. 

Preizkušnja bo meseca septembra 1921. pri go
zdarskem oddelku v Ljubljani. Natančnejši rok se 
kandidatom, pripuščenim k preizkušnji, prijavi pra
vočasno. 

Gozdarski oddelek deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 29. januarja 1921. 

Št. 123/U. 208 
Razpis. 

Pri državni posredovalnici za delo se odda me
sto uradnega sluge z letno temeljno plačo 1200 di
narjev in z dnevnicami, ki gredo uradnim slugam. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne 

15. f e b r u a r j a 1 921. 
pri podpisanem uradu. V njih je natančno navesti vso 
šolsko izobrazbo in dosedanja službovanja, priložiti 
pa jim je vsa dotična izpričevala. Invalidi imajo 
prednost 

Državna posredovalnica za delo, 
osrednji urad v Ljubljani, 

dne 29. januarja 1921. 
šef: Fran Erjavec s.r. 

-f^iu^Hv^vt^J-iï•.*--.j?-i- ,4-t' .'•• : j ^ ^ a a i S j * 1 . » i r i l i Ž & -



12. 90 Letnik lil. 

274 Proglasitve za mrtve. 
Okrožao sodišče v Novem mestu je uvedlo poetopanje, da se proglase spodaj navedem 

pogrešana za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918, drž. 
zak. i t 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teb. pogresancev, na] to 
izporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako 
še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

gresancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogresancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

Anton Oaterman, 
rojen dne 14. julija 1887 , 
oženjen posestnik v Baoji-

loki št. 2. 

Jožef Florjanolč, 
rojen dne 12. februarja 
1872., oženjen posestnik 

na Sv. Vrhu. 

Anton Sever, 
rojen dne 7. јаниагја 
1891., posestnikov sin v 

Trebnji gorici št. 10. 

Ivan Bačnlk, 
rojen dne 30. junija 1873., 
posestnik v Zdenem št. 15. 

Odšel leti 1915. s 27. do
mobranskim pehotnim pol
kom na bojišče; izza me
seca marca 1916. ni več 

glasu « njem. 

Odšel leta 1914. s 27. 
domobranskim pehotnim 
polkom na bojišče ter je 
baje leta 1916. padel na 
dobrdobski planoti; od 
takrat T saj ni več glasu o 

njem. 

Odšol leta 1914. el7.pe-
hotnim polkom na bo
jišče; potem ni več glasu 

o njem. 

Žena 
Marija Osterman 
v Banji loki at.6, 
pošta Nova sela 

pri Kočevju. 

Žena Terezija 
Florjančič 

na Sv. Vrhu št. 4, 
sodni okraj mo

krom) Wd. 

Ivan Smolik, 
sodni ofioislvp. 
v Novem mestu. 

13. 1. 1921..; 
T 137/20-3. 

I 

Alojzij Tratar, 
rojen leta 1885., posestni-
čin mož v Muhobranu 

št. 3. 

J « l Cimerman. 
rojen dne 9. aprJa 1883., 
posestnikov sin v Medve-

jah št. 66. 

Ferdinand Koren, 
rojen leta 1894., posestni
kov sin v Trebči vasi 

št. 13. 

Frano Kovaö, 
rojen dne 6. avgusta 1889., 
užitkarjev sin v Čimernem 

št. 3. 

Odšel leta 1914. s 7. lov
skim bataljonom naf ronto ; 
izza тенеса julija 1916. 

ni več glasu o njem. 

Odšel leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom v vojno 
službo; izza dne 22. av

gusta 1914. pogrešan. 

Odšel leta 1915. z rezerv
nim poljskim topniškim 
polkom št. 6 na fronto; 
izza dne 9. oktobra 1918. 

pogrešan. 

Odšel leta 1914. s 17. po-
hntnim polkom na fronto; 
izza dne 9. junija 1915. 

pogrešan. 

Sestrična 
Ivana Turk, 

zasebnica v Treb
nji gorici, Bodni 

okraj 
višnjego^ki. 

Franc Bale, 
posestnik na 

Sv. Vrhu. 

Franc Hočevar, 
posestnik v Treb

nji gorici. 

13. 1.1921.; 
T139/20-4. 

14. 1.1921.; 
T 136/20-3. 

Skrbnik 
Ignacij Keber, 

posestnik v Gomili 
št. 14. 

i 16.1.1921.; 
j T 133/20-5. 

Žena 
Ivana Tratar 
v Muhobranu 
št. 3, pošta Ve

lika Loka. 

118. 
Josip Gerden, 

vulgo Klanćar, 
v Martinji vasi, ; T itM/or» 
eoJni okraj tre- x 1 0 * / < : " 

banjski. i 

12. 1920.; 
3. 

Oče 
Janez Cimerman, 
posestnik v Med-
vejau št. 46, obči

na Tržišče. 

Oče 
Mihael Koren, 
posestnik v Treb

či vasi št. 13, sodni 
okraj žuiember 

Ski. 

Frano Orabljeveo, 
rojen dne 2. novembra 
1887., oženjen posestnik 

v Mirni peči. 

I v a n Kape, 
rojen dne 18. decembra 
1879., kočaričin mož v 

Hrelinu št. 4. 

Št. 10.810/1920. 

Odšel leta 1914. s 27. pe
hotnim polkom na fronto; 
izia leta 1916. pogrešan. 

Odšel leta 1914. 8 17. pe
hotnim polkom na fronto 
ter baje leta 1915. padel 
v Srbiji. Izza dne 16. marca 
1915. vsaj ni več glasu 

o njem. 

Oče 
Anton Kovač, 
užitkar v Či

mernem. 

Jožef NovaV, , 
posestnik v Či
mernem, sodni 
okraj radoški. 

j 2. 1. 1921.; 
T 135/20-3. 

4.1.1921.; 
T 120/20-7. 

7.1.1921.; 
T124/20 9. 

Žena Marija 
Giabljevec, 

posestnicavMirni 
peči št. 14. 

Odšel pred 15 leti v Ame
riko; njegovo zadnje biva
lišče je bilo: Shantean 
2700, St. Louie Min. Nord-
Amerika. Že 10 let ni 

več glasa o njem. 

Žena 
Frančiška Kapa 
v Hrelinu št. 4, 
okraj črnomalj-

Bki. 

Jožef Zupančič, 
osebeujek v Mirni 

peči št. 33. 

Peter Kapš 
v Hrelinu. 

1. septembra : 
1921. I» 

. septembra 
1921. 

septembra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

4 T. 1921.: 
T107/20-2. 

4.1.1921.; 
T 99/20-7. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

Narisek teh bankovcev na papirju je na licu in 
na hrbtu 140mm širok in 82 mm dolg. Na liai j . 
barva oljnato-rjava. Na vseh štirih oglih stoji, kal<oi 
na poštnih znamkah, številka „20", pod temi števil
kami na levi v cirilici beseda „dinara", na da-
ni, strani pa ista beseda v latinici. Najizrazitejši 
del na licu je delo oranja: plug, dva vola, dva oici
ča. Na vrhu je v cirilici in latinici natisnjeno: „Mi
nistarstvo Finansija" pod imenom sedanje na;k 
kraljevine. Spodaj pa je natisnjeno z rdečo barvo: 
,.круна 80 kruna kron", pod tem v cirilici na levo : 
„Beograd, 1. Februara 1919", na desno: „Minist;-:r 
Finansija Dr. M. Ninčić (svojeročm podpis v ciri
lici). — Na hrbtu je barva rožasta. Na levi in Ü;: 
desni po en velik snop žita. Na sredini zgoraj je \ 
latinici beseda „dinars", pod njo, debelo, številka 
„20" in pod to zopet v rdeči barvi: „круна 80 kn.; 
na kron"; od tega na levo in desno po ena bankovö-
na številka. 

Za te bankovce, ki se sedaj vzamejo iz promeLr, 
se dobiva pri zamenjavi popolna vrednost v drugih 
bankovcih. Zamenjavali se bodo do vštetega dno 
28. februarja t. 1. pri Narodni banki v Beogradu 
in pri vseh njenih podružnicah; od dne 1. marca do 
vštetega dne 30. aprila t. 1. pa samo pri Narodni 
banki v Beogradu. Po tem poslednjem dnevu izgube 
ti bankovci vsako vrednost ter se ne bodo več za
menjavali. 

Končno se še pripominja to-le: Ti bankovci se 
vzamejo iz prometa zato, ker so se pojavili v prometu 
tudi falzifikati, tako da je treba pri njih sprejemanju 
obračati nanje posebno pozornost, kar jemlje mno
go časa. Falzifikati, ki bi se pri pregledovanju našli 
ob zamenjavi, se bodo pridržali brez zamenjave in 
z njimi se bo v posameznih primerih postopalo tako, 
kakor bo najprimerneje. 

V B e o g r a d u , dne 25.januarja 1921.; št.2596. 

1. marca 
1922. 

213 3—1 Uprava Narodne banke. 

ob 

2 2 4 Vabilo na X. redni občni zbor 
delniSke družbe 

Kranjskih parnih opekaren 
v Trnovem pri Ilirski Bistrici, 

ki bo v nedeljo, dne 2 0. f e b r u a r j a 1Q2.1 . 
štirinajstih v Trnovem h. št. 84. 

Dnevni red : 
1.) Poročilo in predložitev računskega sklepa za. 

poslovni leti 1918. in 1919. po upravnem svetu. 
2.) Poročilo nadzornega sveta. 
3.) Sklepanje o porabi čistega dobička. 
4.) Volitev upravnega sveta. 
5.) Volitev nadzornega sveta. 
6.) Prememba pravil v tem zmislu, 

202 
Natečaj. 

Pomorska oblast v Bakru potrebuje za svoje 
urade 290 državnih zastav v razmerju iy 2 :1 , in si
cer 110 zastav: 100 X 67 cm, 100 zastav: 150 X 
100 cm, 64 zastav: 250X167 cm, 12 zastav: 300 
X 200 cm in 4 zastave: 400 X 267 cm. 

Blago mora biti volneno (buratto), prvovrstno, 
barva pa na dežju neizpremenljiva. 

Vzorci s ponudbo vred naj se pošljejo na pod
pisani naslov najkesneje do dne 1. m a r c a 1921. 
Pomorska oblast kraljevine. Srjia, Hrvata i Slovenaca 

u Bakru, 
dne 26. januarja 1921. 

Pogoji se lahko vpog.edajo «ak da,, od d ^ . h . ) * se ^ * • * « £ « - > ' • £ * " £ ? ' 
do dvanajstih v pisarni oddelka za trasiranje prog 

Iz pisarne oddelka za trasiranje prog, 
direkcije za grajenje novih železnic, v Beogradu 

dne 20. januarja 1921.; št. 133. 

Razglas. 2 U 

Na podstavi odločbe gospoda ministra za pro
met M. S. br. 1490 z dne 13. januarja t 1., skladno 
s členi 89. do 99. zakona o državnem računovod
stvu, priredi direkcija za grajenje novih železnic 
dne 1. marca ofertalno licitacijo za trasiranje proge 
od Bihača do Zrmanje, in sicer normalnega tira 
dolgega 87 km. 

Pred licitacijo je položiti kavcijo 15.000 dinar
jev v gotovini ali v državnih in po državii garantira
nih vrednostnih papirjih. Inozemski državljani po
lagajo 30.000 dinarjev. 

Ponudbe se bodo sprejemale dne 1. marca t. 1. 
do dvanajstih v pisarni podpisanega oddelka, Gun-
dulićeva ulica št. 19. 

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti, oprem
ljene s predpisano takso, cene v njih pa morajo biti 
označene tudi z besedami. 

Št. 2414. 203 
Objava. 

Podpisana carinarnica potrebuje pripravnike, ki 
imajo vsaj gimnazijsko maturo ali ki so dovršili šolo 
istovrstno z gimnazijo. 

S prošnjami se je treba prijaviti upravniku ca
rinarnice. 

Plača znaša 1000 dinarjev na leto, draginjska 
doklada pa 12 dinarjev na dan. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 28. januarja 1921. 

R a z n e o b j a v e , 

narodna banka kraljevine Sr5o*, Hrvatov In Slovencev. 
Na podstavi sklepa glavnega odbora Narodne 

banke z dne 3. januarja t. 1., št. 3626, odobrenega 
po ministrstvu za trgovino in industrijo dne 17. ja
nuarja 1921., IV. br. 140, 

se v z a m e j o iz p r o m e t a 
b a n k o v c i d r ž a v n e i z d a j e za 20 d i n a r 

jev, o z i r o m a 80 kron. 

b) da se družbi izpremenita firma in sedež; 
c) da se zviša delniška glavnica zaradi povečave: 

tvornice; 
č) da se delniška glavnica izpremeni v lire. 

* * * 
Delničarji, ki hočejo izvrševati glasovalno pra

vico, morajo najkesneje tri dni pred občnim zborom 
založiti svoje delnice v Trnovem h. št. 84 ali pa pri 
g. drju. Danilu Majaronu, odvetniku v Ljubljani. 

Računski sklepi z dokazili in predloge se lahko 
vpogledajo v pisarni tovarne testenin v Ilirski Bi
strici. • Upravni svet. 

Izprememba. 
Ustanovni občni zbor „Kovine, prve jugoslovan

ske metalurgične industrije, delniške družbe" v Ma
riboru bo — namesto dne 3. februarja 1921. — dne 
21. f e b r u a r j a 1921. ob desetih v Mariboru v 
po&lcvalnici družbe v Prešernovi ulici št. 2 z dnev
nim redom, kakor je bil objavljen v „Uradnem listu 
deželne vlade za Slovenijo" št. 6 z dne 20. januarja 
192!. 

V M a r i b o r u , dne 31.januarja 1921. 
220 Ustanovniki. 

Bazid drnžtva. 2 2 3 

„Društvo pečarskih delavcev in delavk" se je 
razšlo, ker je imelo premalo članov. 

V L j u b l j a n i , dne 3.februarja 1921. 
Anton Papež s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



13. 
Poštnina pavéalîrana. 

V Ljubljani, dne 9. februarja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

tteielne vlade za Slovenijo. 
Vsebina: Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Ervata i Slovenaca". — Naredba gledo etrelnega orožja. Odločba, kako saj se pri izvozu zacariojajo nerabljene in rabljene poštne 
znamko. — Naredba deželne vlade za Slovenijo glede vodovodne naklade v Ljubljani. — Razglasi osrednje vlado : Pojasnilo glede prostega izvoza lesenih palic. Pojasnilo glede 
izvoza lesenih pet. Razglas, da je dovoljena uetanovitov delniške družbe z imenom : „Prometni zavod za premog, d. d.," в sedežem v Ljubljani. — Razglasi deželne vlade za Slo
venijo : Izpremembe v osebju. Razglasi poverjeništva za notranje zadeve : o izpremembah v občinskih gerentstvih ; o ustanovitvi okrajnega glavarstva v QuStanjù. Izkaz o stanja 
živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 6. februarja 1921. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro : Izpremembe v osebju. Razpis treh služb za državno zdravi
lišče v Tcpolščici. Razpis elužbe okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje metliško. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 16. do 

dne 22. januarja 1821. — Razglasi delegacije ministretva financ za Slovenijo in Istro : Izpremembe v osebju. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba 
Hrvata i Slovenaca", 

številka 23 z dne 2. februarja 1921.: 
Objava generalne direkcije carin, da sta se usta

novila oddelka : carinarnice mariborske v Ceršaku iu 
carinarnice gorenjeemureške v Sladki gori. 

Zapisnik o 7. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 28. ja
nuarja 1921. 

Številka 24 z dne 3. februarja 1921.: 
Zapisnik o 90. redni seji začasnega narodnega 

predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 19. maja 1920. 

Številka 25 z dne 4. februarja 1921.: 
Objava generalne direkcije državnega računo

vodstva, da je minister za finance odobril izjemni 
postopek ljubljanskega delegata, s katerim je le-ta 
Hugona B e l t r a m a in Lovra M i k l a v č i č a , abi-
turienta srednje šole, postavil za računska prakti
kanta extra statum. 

Objava generalne direkcije državnega računo
vodstva, da je minister za finance sprejel ostavko, 
ki; jo je Jošlco N a r d in, računski praktikant pri 
računovodstvu ljubljanske delegacije ministrstva za 
finance, podal na državno službo. 

Zapisnik o 91. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 26. maja 1920. 

Obvestilo ministrstva za finance: Po avtentičnih 
poročilih državnih organov prihajajo v poslednjem 
času v promet velike količine boljševiških papirnatih 
rabljev. Ker nimajo ti rublji absolutno nobene vred
nosti, se opozarjajo interesenti, naj ne kupujejo teh 
papirjev; zlasti pa naj jih ne kupujejo naši držav
ljani v onih krajinah, kjer je največ niskih naselbin. 

Naredbe osrednje vlade. 
41. 

Naredba glede strelnega orežja.* 
Da se izvrši, točka 4, odločbe ministrskega sveta 

z dne 29. decembra 1920., J B br. 29.282, in na pod
stavi iste odločbe odrejam: 

1.) Nihče ne sme imeti in nositi strelnega orož
ja brez pismenega dovolila okružnega načelnika." 

2.) Dovolila, da sme kdo imeti ali nositi strelno 
orožje, izdajajo edino okružni načelniki po obrazlo
ženih predlogih pristojnih opštinskih sudov** in iz
javah sreskih načelnikov** samo onim osebam ki 
dokažejo utemeljenost in potrebnost orožja ter so 
s svojo osebnostjo porok, da orožja ne bodo zlorab
ljali. 

„ * Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
orba, Hrvata i Slovenaca" št. 6, izdanih dne 10 ja
nuarja 1921. 

V Sloveniji izvršujejo uradna opravila glede 
strelnega orožja: namesto okružnega in sreskega na
čelnika o k r a j n i g l a v a r , namesto opštinskih su-
sov o b č i n s k o o b l a s t v o . 

3.) Dolge vojaške puške se morajo odvzeti vsem, 
razen onim, ki so jih jim okružni načelniki ali vo
jaška oblastva prej dali ali jim dovolili, da jih 
smejo nositi zaradi ogrožene varnosti v posameznih 
krajinah. Toda okružni načelniki jim smejo odvzeti 
tudi te puške, ko prestane potreba, da bi jih imeli, 
ali iz drugih posebnih razlogov. 

4.) Dovolilo mora obsezati: ime in priimek one
ga, ki se mu dovoljuje imeti ali nositi orožje, njegov 
rojstni kraj, poklic, datum izdaje, število odločbe o 
dovolitvi, podpis okružnega načelnika ali njegovega 
namestnika in pečat načelništva. 

5.) Tako izdana dovolila veljajo samo za leto 
dni; vendar jih sme okružni načelnik tudi prej pre
klicati iz posebnih razlogov. 

6.) Kdor ima in nosi strelno orožje brez dovolila 
ali z dovolilom, ki mu je rok potekel, se kaznuje z 
zaporom in poleg tega se mu odvzame orožje. 

7.) Odvzeto orožje se izroča najbližji okružni 
komandi. 

8.) Trgovci in vobče prodajalci orožja smejo 
strelno orožje prodajati samo onim, ki imajo dovo
lilo za to. Voditi .morajo posebno knjigo, v katero 
zapisujejo, komti; -kdaj in poTcalcšnem dovolilu so 
prodali orožje. 

Da imajo in prodajajo orožje, za to je istotako 
treba dovolila. 

9.) Vsi oni, ki se pregreše zoper to naredbo, se 
kaznujejo v zmislu odločbe ministrskega sveta z dne 
29. decembra 1920. z zaporom do treh mesecev s 
prisilnim delom. 

10.) Kazni izrekajo sreski in okružni načelniki. 
Po prošnji smejo prisojeno kazen zapora izpiemen.iti 
v denarno kazen. 

11.) Prisojena kazen se sme takoj izvršiti, ako se 
je bati, da bi obsojenec pobegnil. V tem primeru se 
mora pritožba z dotičnimi spisi vred priobčiti pri
stojnemu oblastvu v pretres v 24 urah po njenem pre
jemu, oblastvo pa mora take predmete reševati kot 
nujne. 

12.) O vloženih pritožbah odloča dokončno načel
nik inšpektorskega oddelka dotičnega ministrstva. 

V B e o g r a d u , dne 3.januarja 1921.; 
J B br. 115. ... . , 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

42. 
Odločba, 

kako naj se pri izvoza zacarinjajo nerabljene 
in rabljene poštne znamke.* 

Z ozirom na vprašanje, kako naj se pri izvozu 
zacarinjajo nerabljene in rabljene poštne znamke, je 
odločil carinski svet v seji dne 25. novembra 1920., 
da se morajo te znamke pri izvozu zacarinjati po 
tek. št. 131 izvozne tarife z dne 10. avgusta 1920., 
C br. 49.041, IV. br. 8148, z 200 dinarji za 100 kg, 
ker obseza ta številka vse vrste papirja in izdelke iz 
njega. To odločbo je odobril tudi gospod minister 
za finance dne 24. januarja t. 1. pod C br. 2133. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 25. januarja 1921.; C br. 73.684. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 23, izdanih dne 2. fe
bruarja 1921. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo« 
43. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
glede vodovodne naklade v Ljubljani. 

Na podstavi § 81. ljubljanskega mestnega sta
tuta se dovoljuje mestni občini ljubljanski, da sme 
namesto dosedanje 5%ne vodovodne naklade, uve
dene z zakonom z dne 4. aprila 1880., dež. zak. Št. 8, 
z veljavnostjo izza dne 1. avgusta 1920. pobirati 
zvišano 15%no vodovodno naklado od napovedane 
(ugotovljene) najemščine. 

. Ta zvišba velja za dobo enega leta, torej do dne 
31. julija 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 30. januarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeuištvo za notranje zadeve. 

Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 
dr. Pifamic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo glede prostega izvoza lesenih 

palic* 
Minister za finance je poslal carinarnicam ta-le 

razpis : 
Neka carinarnica je prepovedala izvoz palic iz 

kostanjevega lesa, sklicevaje se pri tej svoji prepo
vedi na pripombo za točko 4. št. 51 izvozne tarife, 
priložene odločbi gospodarsko-finančnega komiteta 
ministrskega sveta z dne 10. avgusta 1.1. C br. 49.041 
in IV. br. 8148. 

O prililcii te prepovedi sem dobil od industrijske
ga oddelka ministrstva za trgovino in industrijo 
mnenje, da je izvoz palic ne glede na vrsto lesa prost 
proti plačilu carine iz št. 125 izvozne tarife. 

Razmotrivši tudi sam to vprašanje in po zasli
šanju carinskega sveta sem se uveril, da utemeljitev 
one prepovedi z omenjeno pripombo ne ustreza pra
vilnemu tolmačenju, oziroma predpisu, in da se na
vedena pripomba tiče onih oblik kostanjevega lesa, 
ki so omenjene v točkah 1., 2., 3. in 4. št. 51 izvozne 
tarife. 

Na podstavi tega in z ozirom na člen 20. zakona 
o izvozni carinskii tarifi dajem carinarnicam to-le 
pojasnilo: 

Izvoz palic, ne glede na vrsto lesa, pa tudi iz 
kostanjevega lesa, je prost proti plačilu carine iz 
št. 125 izvozne tarife; pripomba o prepovedi pa se 
tiče onih oblik kostanjevega lesa, ki so omenjene v 
točkah 1., 2., 3. in 4. št. 51 izvozne tarife. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
.dne 30.decembra 1920.; C br. 83.537. 

* Priobčeno v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 22, izdanih dne 1. fe
bruarja 1921. 
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Pojasnilo glede Izvoza lesenih pet.* 
Na vprašanje nekaterih trgovskih in industrij

skih zbornic, kolika carina se pobiraj pri izvozu 
lesenih pet, ki se izdelujejo v naši državi, je oddalo 
ministrstvo za trgovino in industrijo z dopisom V. 
br. 7254 z dne 31. oktobra 1920. mnenje, da je treba 
pri izvozu lesenih pet, ki se izdelujejo v naši državi, 
carino pobirati po št. 126 izvozne tarife P br. 49.041, 
IV. br. 8148 z dne 10. februarja 1920., kamor spa
dajo tudi kopita za čevlje in ostali izdelki iz lesa, 
in da je torej treba pobirati izvozno carino v znesku 
1 dinarja za 100 kg. 

Na podstavi tega ia po zaslišanju carinskega 
sveta se daje carinarnicam nastopno pojasnilo: 

Izvozna carina na lesene pete, ki se izdelujejo v 
naši državi, se mora pobirati po št. 126 zgoraj 
označene izvozne tarife v znesku 1 dinarja za 100 
kilogramov. 

Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca". 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 1. januarja 1921.; C br. 125. 

Št. 715. 2 2 6 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil Ja
dranski banki, podružnici v Ljubljani, in Josipu 
vitezu P o g a č n i k u ustanoviti delniško družbo z 
imenom: „Prometni zavod za premog, d. d." s sede
žem v Ljubljani. 

Namen družbe je, da prevzema prodajne posle 
kot plačilnica premogovnikov, da uvaža premog m 
koks iz inozemstva, da otvarja in financira domače 
premogovnike in da opravlja vse posle, ki so v zvezi 
s premogovno produkcijo. 

Osnovna delniška glavnica znaša 4 milijone 
kron ter je razdeljena na 10.000 delnic po 400 kron, 
ki se glase na prinosnika. Ta delniška glavnica se 
sme s sklepom občnega zbora zvišati na 10 mili
jonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in Industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 29. januarja 1921. 
Dr. Mam s. r. 

Razglasi deželna vlade za Slovenija, 
Izpremembe v osebja. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 
blagovolil z ukazom z dne 24. januarja 1921. odre
diti, da se Davorin We in ger ì , vladni tajnik po
verjeništva za notranje zadeve v Ljubljani, odpusti 
iz državne službe z veljavnostjo izza dne 30. sep
tembra 1919. 

Lenart Ve li konj a, vladni koncipist pri višjem 
šolskem svetu v Ljubljani, je imenovan za okrajnega 
komisarja. D r . pitamic s. r. 

Avskultant Josip T r o š t pri okrožnem sodišču 
v Mariboru se je službi odpovedal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je pravne prak
tikante Franca M u h i č a , Borisa Ken k a, Ivana 
Maka, Ferdinanda N e č e m e r j a , Antona Ra-
deja, Stanka B r e g a r j a , Vladimira Veluščka, 
Franjo F a r kaša, Maksa J u v a n c a in Josipa 
K o l š k a imenovalo za avskultante. 

Kavčnik s. r. 

Za računska praktikanta pri knjigovodstvu de
želne vlade sta sprejeta v službo abiturienta Ivan 
L a z n i k in Stanislav Komar, oba iz Ljubljane. 

Kremenšek s. r. 

Krsto S t o p a r je sprejet v državno službo ter 
imenovan za gozdarja v X. činovnem razredu pri 
gozdarskem oddelku v Ljubljani. Rustia s r 

Diplomirana živinozdravnika Franc G o I j a r in 
Ivo Ken da sta sprejeta v državno službo pri po-
verjeništvu za kmetijstvo kot provizorna državna 
živinozdravnika v X. činovnem razredu državnih 
uradnikov. D r > V r t e & l i k s > r> 

Razglasa poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembah т občinskih gerentstvib. 

Št. 2218. 
Za občinskega gerenta v Libeličah (kolikor je te 

občine naše) je imenovan Josip Rozman, župnik 
v Črnečah, ki so mu prideljeni za prisednike: Jakob 
Ce h ne r, posestnik, p. d. Hažej, v Črnečah; Ivan 
Veržun, posestnik, p. d. Hoje, v Črnečah, in An
drej L es ko v ar, posestnik, p. d. Plaznik, v Tri-
beju. Geientov namestnik je Jakob Cehner. 
Št. 23'! 2. 

Občinski odbor v Hošnici je razpuščen. Vodstvo 
občinskih poslov je poverjeno gerentu Andreju 
P i r š u , posestniku v Hošnici. Za njegovega na
mestnika je imenovan Štefan Ur lep, posestnik v 
Zgornji Breznici. 

V L j u b l j a n i , dne 31. januarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r 

Št. 1282/pr. 
Razglas poverjeništva za notrasje zadeve 
o ustanovitvi okrajnega glavarstva v Guštanjn. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 
blagovolil z ukazom z dne 23. januarja 1921. odlo
čiti, da se v Guštanju ustanovi okrajno glavarstvo, 
katerega krajevno območje obseza sodni okraj Pre-
valje 

Okrajnemu glavarstvu v Guštanju je pričeti s 
poslovanjem dne 1. februarja 1921. 

V krajevno območje okrajnega glavarstva v Gu
štanju, oziroma okrajnega sodišča v Prevaljah, spa
dajo občine Črna, Mežica, Prevalje, Št. Danijel, Gu-
štanj, Kotlje, Tolsti vrh, Dravograd in vsi oni deli 
občin Bele, Libuč in Libelič, ki po mirovni pogodbi 
pripadajo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

V L j u b l j a n i , dne 3. februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r. 

št. 385/vet. 
Izkaz e stanju živalskih kužnih bolezni 

v Sloveniji z dne 5. februarja 1921. 
Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami, številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Litija: Zagorje 1:1. Ptuj: Haj din 1:1, Obrez 

1:1. Radovljica: Kranjska gora 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a govedi . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:2, 

Melinci 1:1. 
Prestale so: 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kranj: Stara Loka 1:1. Ptuj: Lancova vas 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Središče 1:9. 
V L j u b l j a n i , dne 5.februarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brežice: Sevnica 2:4. Politična ekspozitura Cerk
nica: Stari trg 1:6. 

G a r j e k o n j . 
Kočevje: Mala gora 1:1, Struge 1:1. Kranj: 

Poljane 1:1. Litija: Kolovrat 1:1, Šmartno 1:1. 
Ljubljana okolica: Jezica 1:1. Maribor: Dogoše 
1:1, Hošnica 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdect 
breg 1:4, Skoke 2:2, Sv. Trojica v Slovenskih gori
cah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: Brato-
nečice 1:1, Šikola 1:1. 

O a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

Luče 3:12, Solčava 2:8. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Ljubljana mesto. 

* Priobčeno v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 22, izdanih dne 1. fe
bruarja 1921. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce 1:1, Št. Peter pri Sveti 

gori 1:1, Videm 1:2, Zakot 2:2. Črnomelj: Ceplje 
1:1 Loka 1:2, Podzemelj 2:2, Stari trg 1:2. Ko
čevje: Knežja Lipa 1:1, Koprivnik 1:2, Nemška 
Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. Konjice: Zreče 2:3. 
Litija: Krka 1:1, Št. Vid .1:1. Ljubljana oko
lica: Vič 1:1. Ljutomer: Cven 1:2, Okoslavci 1:1, 
Veržej 1:1. Maribor: Gabernik 1:1, Jarenina 1:1, 
Jelovec-Makole 1:2, Karčevina 1:2, Maina 1:5, 
Pekre 1:7, Pivola 1:1, Ranče 1:2, Senarska 1:2, 
Spodnji Šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, 
Sv Lenart v Slovenskih goricah 1:1. Novo mesto: 
Mirna peč 1:1, Prečna 2:3, Šmihel-Stopiče 2:2, 
Toplice 1:3, Žužemberk 2:2. Ptuj: Slatina okolica 
1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Petešovci 
1:1, Zamostje 1:20. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro prekli-

cuje in razveljavlja imenovanje drja. Vladimira š o-
b a j i č a okrožnim zdravnikom za Metliko, drja. 
Karla Hol l e g h e okrožnim zdravnikom za Kranj
sko goro in premestitev okrožnega zdravnika drja. 
Albina Č e š a r k a i z Mokronoga v Novo mesto, ker 
dr. Šobajič svoje službe ni nastopil in ker sta se 
dr. Hollegha in dr. Češarek odrekla imenovanju, 
oziroma premestitvi. p r . Oražen s. r. 
Št. 1402/21. 

Razpis. 
Zdravstveni, odsek razpisuje za d r ž a v n o 

z d r a v i l i š č e v T o p o l š č i c i službo o s k r b 
nice, ki bi morala prevzeti v oskrbo ves peritai in 
sobni inventar, nadzirati šivilje in tudi sama so
delovati pri popravljanju perila. Oskrbnica ima -
prosto stanovanje in hrano v zavodu, nadalje plačo 
po dogovoru. 

Za isti zavod se razpisujeta dve službi b o l n i 
čark, in sicer ene stalne, ene pa za poletno se-
zijo od dne 1. junija do konca meseca septembra 1.1. 
Bolničarke, ki so v tej stroki izšolane in ki so že slu
žile v enakem' poklicu, imajo prednost. Bolničarke 
imajo prosto stanovanje in hrano v zavodu, nadalje 
plačo po dogovoru. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokazili in pra
vilno kolkovane, naj se do dne 

28. f e b r u a r j a 1921. 
vlože pri zdravstvenem odseku, kjer naj se prosilke, 
če možno, tudi osebno predstavijo. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 31. januarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s.r. 

Št. 1546/21. 
Razpis. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro razpisuje 
službo okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje 
metliško. 

S to službo je spojena osnovna placa letnih 1400 
kron, aktivitetna doklada 200 K in pa pravica do 
dveh petletnic po 100 K. Po naredbi celokupae de
želne vlade za Slovenijo z dne 29. aprila 1919., 
št. 167 Ur. 1., se je dalje okrožnim zdravnikom do 
preklica dovolila draginjska doklada 100 % vseh 
službenih prejemkov, z odlokom delegacije ministr
stva financ z dne 24. januarja 1920., št. 96/V., pa do 
preklica, oziroma do ureditve rednih službenih pre
jemkov, še izredna draginjska doklada celokupnih 
prejemkov, ki znaša v pričujočem primeru 110 %, 
tako da pripadajo okrožnemu zdravniku v Metliki 
letni službeni prejemki 6720 K. Oženjeni okrožni 
zdravniki dobivajo poleg tega za ženo in za vsakega 
nepreskrbljenega otroka po 90 K na mesec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, naj 
se vlože do dne { m a r c a i o 2 l . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo in Istre. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v LjiAlJani, 

dne 5. februarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. . 



13. 93 Letnik Ш. 

St. 1445/21. 

Yefoiskl l iku o nalezljivih boleinlh n« 
ozemlju deželne vlade м Slovenije. 

(Od dne 16. do dne 22. januarja 1921.) 

O k r a j O b č i n a 

A-5 

^ « 

It 
©•a 

Brežice 

Celje 

Celje mosto 
Konjice 

Maribor mesto 
Slovenjgradec 

Koze (Variola). 
Sromlje 
Zabukovce . . . . 
Trbovlje 
Laško 
Sv. KriStof 
Marija Gradec . . • 
Dramlje 
Št. Rupert 
Št. Lovrenc . . . . 
Št. Lenart 
Griže 
Dol pri Hrastniku. . 
Velika Pirešica. . . 
Mozirje 
Ljubno 
Št. Vid 
Št.Pavel 
Luče 
Bočna 
Celje okolica . . . . 
Celje 
Hebenstreit . . . . 
Zeče 
Polena 
Paka 
Maribor 
Št. Janž na Vinski 
, g»" 
Skale Svitanj 
Velenje 
Mislinja 
Št. Janž p. Dravogradu 

1 
13 

3 
2 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
8 
2 
1 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
1 

G 
5 
3 
6 
6 
2 

Trebušni tifus (Typhus abdominalis). 
Brežice 

Celje 

Kamnik 

KrSko 

Ljubljana okoli« 

Ljubljana mesto 
Litija 

Maribor okolica 
Maribor meato 

Ptuj 
Radovljica 

Sloveujgradec 

Artico . . . . 
Brežice . . . . 
Trbovlje . . . 
Št. Pavel . . . 
Domžale . . . 
Kamnik . . . . 
Šmarje . . . . 
Sv. K r i ž . . . . 
Sv. Jernej . . . 
V r h n i k a . . . . 
Polhov gradeč . 
Ljubljana . . . 
M o r a v č e . . . . 
Maribor okolica 
Maribor . . . . 
Strnišče . . . . 
Begunje . . . . 
Mošnje . . . . 
Gorje 
Slovenjgradec . 

Maribor okolica 

Maribor mesto 

Griža (Dysenteria), 
Studenci pri Mari

boru 1 
Maribor 3 

Celje mesto 
- Kamnik 

Kočevje 
Ljubljana okolica 

Š k r l a t i c a (Scarlat ina). 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Celje 
Podgorje . . , . . 
Stara cerkev. . . 
Šmartno pod Šmarno 

goro 
Ljubljana 
Maribor 

1 
3 
1 

4 
5 

2 

1 
1 
2 

3 
• 

. 

1 
. 
• 

. 

Črnomelj 
Celje okolica 

Kočevje 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 
Murska Sobota 

Davica (Diphteria). 
Adlešiči. 
Teharje . 
Dolga vas 
Ljubljana 
Maribor. 
Breznica, 
Gaberje . 
Ižekovei. 

imenovani: višja evidenčna geometra II. razreda 
Anton B o j e č in Vladimir V r t e l za višja evidenč
na geometra I. razreda v VIII. činovnem razredu; 
evidenčni geometri I. razreda Bogomir V i d r i h, 
Bazilij J e r a s in Alojzij L u š i n za višje evidenč
ne geometre II. razreda v IX. činovnem razredu; 
evidenčna geometra II. razreda Anton Č u d e n in 
Josip B a j t za evidenčna geometra I. razreda v X. 
činovnem razredu; evidenčni elevi Viljem M i n a t t i , 
Vladimir T a n c e , Fran S c h i f f r e r , Ivan P l e v -
n i k, Mirko T o m š i č in Dragotin T i e g 1 za evi
denčne geometre II. razreda v XI. činovnem razredu. 

Z odlokom finančnega ministra z dne 21. janu
arja 1921., št. 51, so bili premeščeni nastopni višji 
geometri: Franjo Š e t i n a iz Velikovca v Maribor, 
Josip G v a j c iz Pliberka v Kamnik, Stanko B r i n 
s e k iz Borovelj v Litijo, Kristjan P e r t o t iz Kam
nika v Ljubljano in Ivan V e r b i č iz Litije v Novo 
mesto. B o n a ž s r 

Jamščina znaša 18.500 K ter se mora položiti, 
preden se ponudba izroči. 

Ponudbe je napraviti na predpisani uradni ti
skovini in jih je najpozneje dne 3. marca 1921. ob 
desetih v zaprtih in zapečatenih uradnih zavitkih 
oddati pri podpisanem prodajnem oblastvu. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Maribora, 
dne 30. januarja 1921. 
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Razglasi tfrupih iiradov in oblastev. 
Št 14.595/1 ex 1920. 218 

Razglas. 
. Z založno trafiko spojena tobačna glavna zaloga 

v Sevnici ob Savi št. 72 se s tem razpisuje v oddajo 
po javnem natečaju. 

V enoletnem času od dne 1. januarja 1920. do 
dne 31. decembra 1920. se je v tej zalogi pridodelje-
nim prodajam oddalo tobačnih materialij za 
1,857.210 K 40 v kupne cene; v založno trafiko pa, 
po konsumentski (tarifni) ceni računjeno, za 578.916 
kron 90 v; založniku je pripadel trafikantski dobiček 
v znesku 39.101 K 87 v. 

Piodaja vrednostnic kolkovnega dohodarstva je 
v gorenjem enoletnem času vrgla 816 K 38 v kosma
tega dobička, prodaja poštnih vrednostnic pa 47 K 
kosmatega dobička. 

Natančnejši podatki o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, katere je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem okrajnem 
ravnateljstvu v Mariboru ali pri preglednem okraj
nem vodstvu finančne straže v Sevnici ob Savi. 

Preds. 8/26/20—4. 
Dražbeni oklio. 

Dne 2. m a r c a 1921. ob devetih bo pri tem 
sodišču v sobi št. 16 dražbena prodaja različnih sre
brnih in zlatih ur, verižic, prstanov, nožev, vilic, 
žlic, čevljev, perila, slabega, nepopolnega kino-
aparata in drugih premičnin. 

Reči se lahko ogledajo pol ure pred dražbo na 
licu mesta. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 28. januarja 1921. 

225 3 - i Št. 6/praes. ex 1921. 
Razpis. 

Generalna inspekcija vodâ v Ljubljani sprejme 
tehničnega pomožnega uradnika z mesečno plačo 
200 K in pripadajočo draginjsko doklado. 

Svojeročno spisane prošnje, pravimo opremljeue 
in kolkcvane, naj se vlože pri podpisani generalni 
inspekciji do dne 

2 8 . f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
Prošnji morajo biti priložena dokazila o sta

rosti, domovinstvu in državljanstvu, jezikovnem 
znanju, zdravju, nravnem vedenju in o dovršeni 
višji gimnaziji ali realki, oziroma višji obrtni šoli. 

Prosilci, ki so bili tehnično zaposleni, dobrovolj
ci in vojni invalidi imajo, če so drugače sposobni 
za to službo, ob sicer enakih pogojih prednost. 

Po najmanj enoletnem zadovoljivem službovanju 
se bo moglo izvršiti imenovanje za uradnika v XI. 
činovnem razredu s sistemizirano plačo. 

Generalna inspekcija vodâ v Ljubljani, 
dne 1. februarja 1921. 

Šef: inž.Ivan Sbrizaj s.r. 

št. su/i ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 3. februarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

HazQlasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju. 
Z odlokom finančnega ministra z dne 12.janu-

' r i T • » š t 3 0 > * > b i l e v P ° d r o č J u ljubljanske 
^oeiegacije ministrstva financ za Slovenijo in Istro 

•e 

g--S 

1 

2 
I 

3 

4* 

5 

6 

7 

8* 

9* 

10 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 

Spodnja Šiška št. 20 
(davčni okraj 

Ljubljana mesto) 

Ljubljana, 
Sv. Florijana ulica št. 1 

Ljubljana, 
Karolinška zemlja št. 42 

Vič št. 26 
Vič št. 66 

(davčni okraj 
Ljubljana okolica) 

Brezovica št. 32 
(davčni okraj Metlika) 

ladja št. 19 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Dole št. 5 
(davčni okraj Litija) 
Grosupljp, kolodvor 

Grosuplje št 19 
"(davčui okraj 

Ljubljana okolica) 

Grosuplje št. 17 
Grosuplje št. 28 
(davčni okraj 

Ljubljana okolic») 

Motnik št. 11 
(davčni okraj Kamnik) 

* Te dve trafiki ве združi 

Pristojno vodstvo 
priglednega okraja 

finančne straže 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Novo meeto 

Ljubljaua I 
v Ljubljani 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Ljubljana 1 
v Ljubljani 

ta v eno novo trafik 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K 

47986 

9937 

4890 

2893 
3921 

6814 

1626 

1768 

1978 

8593 
4368 

12962 

1231 
Л65 

2197 

1902 

v 

31 

09 

21 

19 
70 

89 

34 

11 

36 

61 
61 

22 

97 
09 

06 

18 

kolkih 

K 

' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

v 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—' 

— 

— 

poštnih 
znamkah 

K | v 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

— 

— 

Ponudbe je 
pri finančnem 

rložiti 
okraj-

nem ravnateljstva 
v Ljubljani 

do dne 

1/3.1921. 

2./3.1921. 

3./3. 1921. 

4./3. 1921. 

6./3. 1921. 

7/3. 1921. 

8./3.1921 

9./3.1921. 

9./3.1921. 

10./3. 1921. 

do ure 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Jamščino 
je položiti 

K 

7000 

1300 

600 

1000 

200 

200 

800 

1500 

400 

800 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okraj nem ravnateljstvu v Ljubljani ali pa pri gori navedenih pristojnih vodstvih 
priglednih okrajev finančne straže. . 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski za vsako posamezno trafiko pristojne občine. Interesenti se na to še posebno opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 29. januarja 1921. 

dšk 
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îa. 94 Letnik Ш. 

2 - 1 ses Prodaja hrastovih hlodov. 
Na podstavi odločbe ministrskega sveta kralje

vine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 12. oktoora 
1920., M. S. br. 29.580/20, bo dne 

20. f e b r u a r j a 1921. 
d r u g a o f e r t a l n a l i c i t a c i j a za prodajo 
14.264 (štirinajsttisočdvestoštiriinšestdeset) kubič. 
nih metrov hrastovine v panjih — bruna, kosi —dob
ljenih pri eksploataciji sekvestriranih gozdov kneza 
Thura-Taxisa v okolici Lekenika na progi od Siska 
do Zagreba. 

Pogoji se lahko vpogledajo v zgoraj navedeai 
pisarni in v pisarnah vseh pokrajinskih železniških 
direkcij vsak delavnik od desetih do dvanajstih. 
Iz pisarne ekonomskega oddelka ministrstva za pro

met v Beograda, 
dne 17. januarja 1921.; M. S. br. 37.792. 

Za te bankovce, ki se sedaj vzamejo iz prometa, 
se dobiva pri zamenjavi popolna vrednost v drugih 
bankovcih. Zamenjavali se bodo do vštetega dne 
28. februarja t 1. pri Narodni banki v Beogradu 
in pri vseh njenih podružnicah; od dne Î. marca do 
vštetega dne 30. aprila t. 1. pa samo pri Narodni 
banki v Beogradu. Po tem poslednjem dnevu izgube 
ti bankovci vsako vrednost ter se ne bodo več za
menjavali. 

Končno se še pripominja to-le: Ti bankovci se 
vzamejo iz prometa zato, ker so se pojavili v prometu 
tudi falzifikati, tako da je treba pri njih sprejemanju 
obračati nanje posebno pozornost, kar jemlje mno
go časa. Falzifikati, ki bi se pri pregledovanju našli 
ob zamenjavi, se bodo pridržali brez zamenjave in 
z njimi se bo v posameznih primerih postopalo tako, 
kakor bo najprimerneje. 

V B e o g r a d u , dne 25.januarja 1921.; št.2596. 
213 3—2 Uprava Narodne banke. 

Razne objave. 
i 

Na podstavi sklepa glavnega odbora Narodne 
banke z dne 3. januarja t. 1., št. 3626, odobrenega 
po ministrstvu za trgovino in industrijo dne 17. ja
nuarja 1921., IV. br. 140, 

s e , v z a m e j o iz p r o m e t a 
b a n k o v c i d r ž a v n e i z d a j e za 20 d i n a r 

jev, o z i r o m a 80 kron. 
Narisek teh bankovcev na papirju je na licu in 

na hrbtu 140 mm širok in 82 mm dolg. Na licu je 
barva oljnato-rjava Na vseh štirih oglih stoji, kakor 
na poštnih znamkah, številka „20", pod temi števil
kami na levi v cirilici beseda „dinara", na des
ni strani pa ista beseda v latinici. Najizrazitejši 
del na licu je delo oranja: plug, dva vola, dva ora
ča. Na vrhu je v cirilici in latinici natisnjeno: „Mi
nistarstvo Finansija" pod imenom sedanje naše 
kraljevine. Spodaj pa je natisnjeno z rdečo barvo: 
„круна 80 kruna kron", pod tem v cirilici na levo: 
„Beograd, h Februara 1919", na desno: „Ministar 
Finansija Dr. M. Ninčić (svojeročni podpis v ciri
lici). — Na hrbtu je barva rožasta. Na levi in ua 
desni po en velik snop žita. Na sredini zgoraj je v 
latinici beseda „dinars", pod njo, debelo, številka 
„20" in pod to zopet v rdeči barvi : „круна 80 kru
na kron" ; od tega na levo in desno po ena bankovč-
na številka. 

Doetavek k. dnevnemu redu X. rednega 
občnega zbora delniške družbe Kranjskih 
parnih opekaren v Trnovem pri Ilirski 

Bistrici.* 240 
V 1. točki je treba dodati leto 1 92 0., v 6. točki 

pa dostaviti: 
d) da se izvrše razne izpremembe z ozirom na iz-

8.) Predlog upravnega sveta za določite» na
grade izvr^evalemu odboru in preglednikom kakor 
tudi določilo,o višini prezenčne nagrade upravnemu 
svetu (§§ 15. in 31. pravil). 

* * * 
K točki 3.: Izprememba pravil je potrebna za

radi povišbe delniške glavnice na 6,000.000 kron. 
Za glasovanje na občnem zboru je treba v zmi-

slu § 25. družbenih pravil, da se deponirajo delnice 
proti prejemu legitimacije najpozneje do dne 17. fe
bruarja 1921. pri Kreditnem zavodu za trgovino ш 
industrijo v Ljubljani ali pa pri Jadranski banki v 
Ljubljani. 

Vsakih 25 delnic daje pravico do enega glasu 
(§ 24. pravil). 

Upravni svet delniške družbe pivovarne „Unioe'; 

v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1921. 

premen jeni položaj. 
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Upravni svet. 

Vabilo. 
Podpisani upravni svet se usoja vabiti gospode 

delničarje delniške družbe pivovarne „Union" na 
XI. redni občni zbor, 

ki bo dne 2 5. f e b r u a r j a 1921. ob desetih v 
prostorih Jadranske banke v Ljubljani, šelenburgova 

ulica št. 7, II. nadstropje. 
D n e v n i red : 

1.) Predložitev bilance za minulo poslovno leto 
1919./1920. in poslovnega poročila. 

2.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
3.) Izprememba pravil. (Novo sestavljena pra

vila so vsakemu delničarju izza dne 12. februarja 
1921. na vpogled v pisarniških prostorih.) 

4.) Povišba delniške glavnice. 
5.) Določilo odmere pri izdaji novih delnic. 
6.) Volitev članov v. upravni svet (§ 10. pravil). 
7.) Volitev dveh preglednikoy in dveh namestni-

svetu (§§ 15. in 31. pravil). 

K št. 1543/C II. 239 
Objava. 

Uvedba v o z a r i n s k i h s t a v k o v za s i r o v o 
ol je (nafto) itd. 

V Uradnem listu št. 4 z dne 13. januarja 1921., 
št. 129, naj se črtata v deseti vrsti od zgoraj besedi : 
„in Reko". 

V L j u b l j a n i , dne 1. februarja 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Glej Uradni list št. 12, str. 90. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, centrala Beograd. 
Stanje dne 31. decembra 1920. 

Dinarjev 
Metalna podloga: Ale t i ira. 

a) vblagajnicah: Dinarjev 
v kovanem zlatu 64,174.367-25 
v kovanem srebru 15,540.387' 
v valutah 2,088.788-95 

b) v depotih v inozemstvu: 
v raznih valutah • 349,558.935-79 431,3.2.478-99 

Posojila: „ „_ 
na menice 2 £ f f i ! 2 o 1 S 
na vrednostne papirje 24,197.149 ог 

Dolg države : 
za odkup kronskih vrednosti 1.194,542.407-35 
po računu zamene 378,965.084-01 
po posojilu na bone obrtn. kap 150,912.252-68 
po posojilu na bone bančnega kredita . . . . . 1.558,871.755'92 

Vrednost državnih domen: 
založenih za izdajanje novčanic 2.138,377.163* 

Saldo raznih računov , . . • • - " • • • 10,030-941-74 

St. 15. 243 
Objava. 

Podpisana zadruga naznanja, da se bodo vršile 
preizkušnje za pomagalce v letu 1921. dne 15. fe
bruarja, 15. maja, 15. avgusta in 15. novembra. 

Zadruga rokodelskih in sorodnih obrtov v Kranju, 
dne 5. februarja 1921. 

Načelnik : Kobal s. r. 

Objava. 2 8 3 

Obrtna banka, v Ljubljani javlja, da je tekon 
meseca januarja t. 1. na vložne knjižice 

vložilo 65 strank . . 498.950-81 K, 
dvignilo pa 7 strank . 194.815-90 K. 

Koncem meseca januarja je ostalo naloženih 
1,126.702-73 K. 

Objava. 2 2 7 2 - 1 

Kupi se 10.000 ma prvovrstnih bukovih 
drv. Ponudbe z navedbo cene franko vagon imeno
ma navedene oddajne postaje in dobavnega roka je 
vposlati do dne 15. t. m. na naslov: Vodstvo za 
preskrbo drv v Ljubljani, Turjaški trg št. 1. 

266,899.256-31 

3.283,291.499-96 

6.129,961.340- — 
P a e lir a« 

Glavnica din. 50,000.000 • — 
od te vplačano v kovanem zlatu 10,301.700- — 

Rezervni fond 815.206-54 
Novčanice v tečaju 3.344,127.710- — 
Razne obveznosti: 

imetje države na raznih računih 378,965.084 01 
obveznosti na žiro-račune 115,157.433-81 
obveznosti po raznih računih 142,217.042-64 636,339.560-46 

Terjatve države za založene domene 2.138,377.163-— 

Kazid društva. ™ 
Uradniško društvo „Naša zveza" se je v zmislu 

14. svojih pravil prostovoljno razšlo. 
V L j u b l j a n i , dne 4. februarja 1921. 

Jan Dulté s. r., t. č. načelhik. 

Razid društva. 216 

Društvo „Bienenzuchtverein in St. Lorenzen ob 
Marburg, Filiale des steiermärkischen Bienenzucht
vereines in Graz", se je leta 1915. prostovoljno raz
šlo, ker so nekateri člani odšli v vojaško službo ali 
pa so se preselili in zlasti še zato, ker ni bilo mo
goče dobiti sladkorja za krmo čebel. 

Mihael Möge s. r., bivši predsednik. 

282 
6.129,961.340- — 

Naredba finančnega ministra'o napovedi imo
vine, zavezane pristojbinskemu namestim, 
potem o odmeri in plačevanju te davščine za 
osmo desetletje (od leta 1921. do vštetega leta 
1930.) v Sloveniji in Dalmaciji se objavi v pri
hodnji (14.): številki. Da si to številko lahko 
omislijo tudi tisti zavezanci pristojbinskega 
namestka, ki niso stalni naročniki «Uradnega 
lista deželne vlade za Slovenijo», bo dalo za
ložništvo natisniti večje število te številke, ki 
se bo dobivala pri upravništvu po 1 K 50 v (po 

pošti 20 v več). 

(Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. y Ljubljani. 
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Poštnina pavèallrana. 
V Ljubljani, dne 10. februarja 1921. Letnik" III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

f in 

Vsebina: Naredba finančnega ministra z dne 81. decembra 1920., št. 14 064, o napovedi imovine, zavezane pristojbiiiskemn namestkn, potem o odmeri in plačevanju te davifine 
za osmo desetletje (od leta 1921. do vštetega leta 1930.) v Sloveniji in Dalmaciji. 

Naredbe osrednje vlade. 
44. 

Naredba finančnega ministra 
i dne 81. decembra 1920., št. 14.064, 

o napovedi imovine, zavezane pristojbinskemu 
nameetkn, potem o odmeri in plačevanju te 
davščine za osmo desetletje (od leta 1921. do 
vštetega lota 1930.) v Sloveniji in Dalmaciji. 

O napovedi imovine, zavezane pristojbinskemu 
namestku po zakonih z dne 9. februarja 1850. (drž. 
zak. št. 50) in z dne 13. decembra 1862. (drž. zak. 
št. 89), potem po dodatnih zakonskih določilih (pred
pisih) in o odmeri in plačevanju te davščine za 
osmo desetletje (od leta 1921. do vštetega leta 1930.) 
ukazujem tako-le: 

I. Predmet napovedi. 

§ 1 . 
Kdor je zavezan pristojbinskemu namestku, na-

povej nekvarno določilom § 4. po stanju svoje imo
vine na dan 1. januarja 1921.: 
a) vse nepremičnine, ležeče v Sloveniji (brez Prek

murja) in Dalmaciji, in vso premično imovino, 
najsi je kjerkoli, ako ima zavezanec svoj sedež 
v teh pokrajinah; 

b) sicer pa vse nepremičnine in premičnine, kar jih 
ima v Sloveniji (brez Prekmurja) in Dalmaciji. 
Ker velja ta naredba samo za Slovenijo (brez 
Prekmurja) in Dalmacijo, se bosta te pokrajini 
v naslednjem označevali kratko le: tuzemstvo. 
Nepremično imovino je napovedati — ne glede 

na pravno kakovost posesti — z vsemi užitnimi pra
vicami vred, ki so spojene z njo, in ne glede na to, 
je li posest vpisana v javnih knjigah ali ne. Planinske 
koče, lope, barake in druge zgradbe te vrste, zgra
jene na zemljiščih, ki jih ima zavezanec samo v na
jemu ali zakupu, se smatrajo za premičnine. 

§2. 
Obveznost, napovedati imovino in plačevati pri-

stojbinski namestek, velja v zmislu točke l.tar.post. 
106 B e zakona z dne 13. decembra 1862. ne samo 
glede imovine formalno konstituiranih pravnih oseb, 
ampak tudi glede vsake druge premične in nepre
mične imovine, kadar ne pristoja določenim poedin-
cem delež na imovinski osnovi. 

Prav tako je v svrho odmere pristojbinskega na-
raestka napovedati nepremično imovino pridobitnih 
družb, navedenih v točki 2.tar.post. 106 B e zakon» 
z dne 13. decembra 1862., katerih deležnikom pri
stoja delež na glavni osnovi skupne imovine, dalje 
nepremično imovino zadrug, društev in zavodov, ki 
spadajo pod zakona z dne 27. decembra 1880. (drž. 
zak. št. 1 iz leta 1881.) in z dne 15. aprila 1885. 
(drž. zak. št. 51), ne glede na eivilno-pravno narav 
teh združb in zavodov, kolikor posamezne nepremič
nine niso v solasti članov (§ 361. o. d. z.). 

Za deleže na imovinski osnovi združb ali glavni 
osnovi skupne imovine, o katerih govori tar.post. 
106 B e zakona z dne 13. decembra 1862., je raz
umeti samo take deleže, ki jih sme posamezni član, 
dokler obstoji združba, prenesti na tretje osebe in 
ki so določeni v razmerju s celoto. 

§ 3. « ' 

Kdor zahteva zakonito oprostitev od pristojbin
skega namestka, predloži finančnemu oblastvu po
trebna dokazila in izposluj od oblastva, da mu opro
stitev pripozna. 

Kdor je bil oproščen pristojbinskega namestka 
za sedmo desetletje, s tfm še ni pridobil pravice 
do oprostitve tudi za osmo desetletje, temveč jo 
mora tudi v tem primera izposlovati v zmislu pred
njega odstavka. 

Imovine, za katere se zahteva trajna oprostitev, 
je napovedati le toliko, kolikor je potrebno, da se 
zanesljivo ugotovi upravičenost zahtevane opro
stitve. 

Sestavne imovinske dele, za katere se obveznost, 
plačevati pristojbinski namestek, po opombi 3. k 
tar.post. 106 B e zakona z dne 13.decembra 1862. 
še ni začela dne 1.. januarja 1921., je napovedati 
za sedaj oblastvu, pristojnemu za odmero pristojbin
skega namestka, ter označiti čas, ko je država pri
dobila pravico do redne pristojbine od imovinske 
pridobitve. Ko pa nastopi obveznost, plačevati na
mestek, se mora ta imovina napovedati po predpi
sih in po stanju ob tem času. 

Zavezanci, ki dne 1. j^uarja 1921. še ne obstoje 
celih deset let, morajo za sedaj priobčiti oblastvu, 
pristojnemu za odmero pristojbinskega namestka, 
samo, kdaj so se ustanovili ali so nastali, svojo imo
vino pa morajo napovedati po predpisih šele ob po
teku desetega leta svojega obstanka in po stanju 
tega rasa. 

§ 4. 

V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev se pla
čuje pristojbinski namestek izključno po predpisih, 
veljavnih samo za vsako posamezno, niže označeno 
[a) do c)] skupino teritorijev; ti predpisi pa so v 
bistvu sorodni. 

Te skupine teritorijev so: . 
a) Slovenija in Dalmacija; 
b) Prekmurje, Hrvatska, Slavonija z Medjimurjem, 

Banat, Bačka in Baranja; 
c) Bosna in Hercegovina. 

Ker torej pristojbinski namestek ne obstoji v 
mejah bivših kraljevin Srbije in črne gore, se bo 
ravnalo proti njim glede te davščine po istih nače
lih kakor proti inozemstvu. 

V medsebojnih odnošajih med ozemlji, navede
nimi pod a) do e), pà se ni ravnati po teh načelih, 
ampak po nastopnih predpisih : 

Pristojbinski namestek od nepremične imovine 
se mora odmeriti v tisti pokrajini, kjer je nepre
mična imovina, od premične, imovine pa na onem 
ozemlju, kjer ima zavezanec svoj sedež. Glede zavo
dov in društev, ki imajo svoj sedež v različnih po
krajinah, določa finančni minister, v kateri pokra
jini naj se pristojbinski namestek odmeri in plača. 

Finančni minister določa tudi merilo, po kate
rem je porazdeliti pristojbinski namestek na razne 
pokrajine. To velja tudi, če mora zavezanec, ki ima 
svoj sedež v inozemstvu, napovedati premično imo
vino, zavezano pristojbinskemu namestku, v raznih 
pokrajinah. 

Finančni minister lahko izda primerne naredbe, 
ako nastanejo pri prometnih podjetjih, katerih obrt 
se razteza na več pokrajm> načelne izpremembe v 
organizaciji, posebno glede razdelitve imovinske 
uprave. 

II. Osebe, ki so zavezane napovedi. 
- § 5 . 

Imovino, zavezano pristojbinskemu namestku, 
morajo napovedati: 

za cerkvene in posvetne ustanove, ne glede na 
njih namen, — njih upravniki; 

za beneficije, kolikor niso inkorporirani kakšni 
komuniteti, za imovino nadškofi]' in škofij — uživalci 
in, ako so vakantne, — administratorji, provizorji 
(upravniki interkalarnih dohodkov);' 

za imovino inkorporiranih beneficijev — pred
stojnik komunitete, kateri je beneficij inkorporiran; 

za cerkve — upravitelji cerkvene imovine; 
za stolne in zborne kapitle, prostije, opatije, sa

mostane in druge cerkvene korporacije (konvente) 
— predstojniki; 

za imovino nekatoliških verskih in bogoslužnik, 
občin — njih zakoniti zastopniki; 

za imovino bivših dežel (deželne fonde, domesti-
kalne fonde, kolikor se bo — po dejanskih razme
rah na dan 1. januarja 1921. ali v bodoče — sploh 
mogla smatrati za objekt pristojbinskega namestka, 
— organi, ki jih za to določi pristojno oblastvo; 

za imovino občin (krajevnih občin, frakcij, okraj
nih zastopov, skladnih občin itd.) in za druge imo
vine, ki imajo poseben namen in ki jih upravljajo 
občine, — občinski predstojniki (krajevni predstoj
niki itd.), pri čemer se je ozirati na formalnosti, ki 
so predpisane za izdajanje listin v imenu občine 
(sopodpis članov občinskega zastopa, odtisk občin
skega pečata); 

za zavode in društva, delniške družbe, za rud-
"niška društva- in rudniška podjetja, ustanovljena po 
§ 137. in nasi, rudniškega zakona z dne 23. maja 
1854. (drž. zak. št. 146) za družbe z omejeno zavezo 
in druge pridobitne družbe itd. — predsedniki, rav
natelji, poslovodje ali drugi pooblaščenci in zakoniti 
zastopniki. 

III. Oblika napovedi. 
§ 6. 

Nepremično imovino, kateri se prišteva tudi 
stavbna pravica, je napovedati posebe po vzorcih A/l 
in A/2, premično po vzorcu B, a pristojbinskemu 
namestku zavezane užitne pravice (n. pr. pravice 
lova, ribištva, mlinarstva, krčmarstva, sejmske pra
vice, pravice pobiranja cestnine in hrodnine itd.) po 
vzorcu C. 

Sestavni imovinski deli, za katere obveznost, pla
čevati pristojbinski namestek, po opombi 3. k tar. 
post. 106Be zakona z dne 13. decembra 1862. se 
še ni nastala z dnem 1. januarja 1921. (•§ 3., četrti 
odstavek), naj se začasno naznanijo po posebnem 
vzorcu D, v katerem je navesti najprej nepremičnine 
po redu, kakor so bile pridobljene, in potem premič
nine po istem redu. 

Te vzorce in njih vložne pole bo dala finančna 
uprava takoj natisniti ter jih vroči strankam proti 
povračilu nabavnih stroškov, označenih na vsalcem 
vzorcu. 

Imovina občin, beneficij, cerkva, ustanov se mora 
napovedati povsem ločeno od imovine samostojnih 
fondov, najsi je uprava teh samoetojnih fondov v 
rokah prvoimenovanin. 

Samo imovine masnih in molitvenih ustanov *« 
lahko izkažejo kumulativno, zgolj z označitvijo po
sameznih ustanov. 

Družbe, društva in zavodi, ki niorajo jasno po
lagati račun, naj prilože napovedi tudi poslednjî  ra
čunski zaključek. 

Vsaka napoved ali vsak imovinski seznamek se 
mora podpisati v pravnopbvezni formi in datirati 
z navedbo kraja in dne »eeiave. 
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§ 7 . 
Imovinski deli, za katere se zahteva oprostitev 

od pristojbinskega namestka za vse osmo desetletje, 
katere pa je treba prijaviti samo zato, da se zanes
ljivo ugotovi oprostitev (§ 3., odst.l.in 3.), se mo
rajo navesti v dotični napovedi, in sicer na koncu. 
Naslov, na katerega se opira oprostitev, je izkazati. 

IV. Posebna določila o napovedi nepremičnin 
(napovedi po vzorcu A/l in A/2). 

§ 8. 
Ako tvorijo nepremičnine z ozirom na vrsto 

uprave ali uživanja eden ali več kompleksov, kakor 
n. pr. enotno obdelovana kmetijska posestva ali tvor
nice s. postranskimi poslopji, skladišči itd., je treba 
to v dotičnih napovedih jasno poudariti; zemljišča 
ali poslopja, ki spadajo skupaj, se morajo navesti 
zaporedoma in poleg vsakega izmed njih je prista
viti kratko pripombo, da se omogoči ugotovitev 
skupnosti. 

§ 9. 
Ako leže nepremičnine v različnih davčnih okra

jih, se mora predložiti za vsak davčni okraj posebna 
napoved. Vsaka taka napoved se mora zaključiti 
posebe. 

Te posebne napovedi se morajo opremiti na na
slovnem listu z zaporednimi številkami. Posamezni 
zaključki se prenesejo v istem redu v posebno tabelo; 
za to se uporablja formular dotičnega vzorca na
povedi, in nato se označi skupni rezultat. 

Ta tabela, opremljena z napisom „Pregled", naj 
se uporabi obenem kot ovojna pola za posamezne 
napovedi, razvrščene v aritmetičnem redu; datirati 
jo je in podpisati tako, kakor napovedi same (§ 6., 
zadnji odstavek). 

Ako zavezanec (§ 5.) po svojem bivališču ne 
more dati morebiti potrebnih ustnih pojasnil o na
povedi, mora v ta namen imenovati v kraju osebo, 
kateri so razmere znane, ter jo tudi pooblastiti, da 
po potrebi sklene dogovor z organi finančne uprave 
o podstavah za odmero pristojbine. 

§ 10. 
Zemljišča iste vrste kulture, ki spadajo k istemu 

kompleksu (§ 8.) in leže v istem davčnem okraju 
(§ 9.), naj se sicer navedejo s parcelnimi številkami, 
vendar pa zadošča, da se drugi podatki naznačijo 
samo sumarno. 

§ H. 
V napovedih o nepremični imovini je treba napo

vedati tudi stvari, ki so same po sebi premične, 
pa se morajo kot pritikline nepremične imovine v 
pravnem zmislu rmatrati za nepremičnine (§ 293. 
o. d. z.); natanko jih je navesti v porazdelbi na strani 
4. napovedi po vzorcih A/l in A/2. 

Kaj naj se smatra za pritikline nepremične imo
vine, se presoja po §§ 294. do 297. o. d. z. 

Ako je glavna stvar zavezana pristojbinskemu 
namestku, velja ta zavezanost za njeno pritiklino 
tudi, ako še ni minulo 10 let, odkar je namenjena 
kot pritiklina. 

§ 12. 
Nepremičnine je treba napovedati z navadno 

vrednostjo (§§ 305. in 306. o. d. z.) po predpisu 
§ 50. pristojbinskega zakona z dne 9. februarjf 
1850., in sicer z ozirom na kupne cene, ki so v do-
tičnem kraju običajne. 

Ako ni takih kupnih cen za primerjanje, je treba 
napovedati poslopja in druge pritikline nepremičnin 
po sedanjih gradbenih, odnosno nabavnih stroških. 

Nepremičnine, ki so bile iz kateregakoli vzroka, 
četudi pred daljšim časom, sodno cenjene, naj зе 
napovedo z vrednostjo, ugotovljeno s poslednjo sod
no cenitvijo, ako zoper višino te cenitve ni bistvenih 
pomislekov, bodi z ozirom na čas izvršene cenitve, 
bodi iz drugih razlogov. 

Take pomisleke je treba izrecno navesti v na
povedi. 

Za nepremičnine, ki tvorijo gospodarski kom
pleks (§ 8.), se lahko napove povprečna vrednost, 
in sicer tudi, ako leže v različnih davčnih okrajih, 
kar pa nikogar ne oprašča dolžnosti, da ne bi moral 
navesti morebitnih sodnih cenitev. 

Določila §§ 50. do 54. zakona z dne 9. februarja 
1850. in § 6. naredbe z dne 19. marca 1853. (drž. 
zak.šL53) o ugotovitvi vrednosti po dogovoru ali 
s posebno sodno cenitvijo, veljajo tudi za pristoj-
binski namestek. 

§ 13. 
Ako doseza napovedana vrednost pri čisto polje

delskih in gozdnih zemljiščih in poslopjih — ra

zen pri tistih zemljiščih, katerih vrednost se določa 
po njih uporabnosti za stavbišča in ki se morajo 
tudi oceniti kot taka — dalje pri stanovanskih po
slopjih najmanj 
a) pri gozdih in vinogradih 250kratni, njivah, trav

nikih in vrtih 180kratni, pri vseh drugih zem
ljiščih 120kratni znesek čistega katastralnega 
donosa ; 

b) lOOkratni znesek hišnorazrednega davka posled
njih štirih tarifnih razredov, a 150kratni znesek 
hišnorazrednega davka višjih tarifnih razredov; 

c) 35kratni znesek popravljene kosmate (brutto) 
najemnine, zavezane hišnonajemninskemu davku, 
s prišteto vrednostjo morebitne začasne davčne 
prostosti, 

sme napovednik začasno opustiti dokaze o pravi vi
šini napovedanih vrednostnih številk, vendar pa 
mora na zahtevo finančnega oblastva predložiti do
kaze in listine, ki jih oblastvo smatra za potrebne 
in jih podrobneje navede. 

Za hišnorazredni davek v zmislu odstavka b) se 
smatra letni znesek državnega davka (brez državnega 
pribitka), kakor ga je odmeriti za leto 1921. po 
predpisih finančnega zakona za leto 1920./1921. 

Vrednost začasne oprostitve od hišnonajemnin-
skega davka se izračuni po navodilu ministrske na
redbe z dne 25. aprila 1900. (drž. zak. št. 80) na te
melju 5%ne (petodstotne) obrestne mere in kakor 
če bi se plačeval ta davek vseletno. 

§ 14. 
Ako napovedo družbe, društva in zavodi, ki mo

rajo javno polagati račune, za svoje nepremičnine 
manjšo vrednost, nego je izkazana v poslednjem ra
čunskem sklepu (§ 6., šesti odstavek), morajo to 
razliko v napovedi pojasniti. 

Zlasti morajo železniška podjetja zadostno ob
razložiti primernost, bodisi ločeno, bodisi pavšalno 
napovedane vrednosti nepremičnin, ako ne izkažejo 
in ne napovedo glavnice, investirane v zemljiščih, 
zemeljskih delih in v progi izvršenih objektih (mo
stovih, viaduktih, predorih itd.), v temeljnih in nad
zemnih zgradbah in v vseh nepremičnih pritikli-
nah, kakršne so kolodvori,, nakladališča in razkla-
dališča, za železniški obrat potrebna poslopja na 
odhajališčih in prihajališčih, čuvajnice in nadzoro-
valnice z vsemi vdelanimi,- stroji in drugimi napra
vami, ki se morajo smatrati za nepremičnine, in 
z vsemi nepremičninami. 

§15. 
Od vrednosti nepremične imovine, zavezane pri

stojbinskemu namestku, se v svrho odmere namestka 
pasiva ne odbijajo (§ 56. prist, zak. z dne 9. febru
arja 1850.). 

§ 16. 
Ako je treba napovedati vrednost nepremičnine, 

ki je ob času, merodajnem za odmero pristojbinskega 
namestka, obremenjena s stavbno pravico, veljajo 
za napoved in odmero pristojbinskega namestka 
predpisi ministrske naredbe z dne 20. junija 1912. 
(drž. zak. št. 122), ki naj se zmiselno uporabljajo 
tudi za osmo desetletje. 

V. Posebna določila o napovedi premične imovine 
(napovedni vzorec B). 

§ 17. 
Premična imovina se mora napovedati po stanju 

imovine na dan 1. januarja 1921. 
Tudi določitev vrednosti se raviia po tem tre

nutku. Imovino je treba napovedati specificirano 
kakor pri zapuščinskem inventarju, in sicer tako, da 
se da po tem presoditi prava višina onih vrednosti, 
ki jih je treba naznačiti po §§ 51. in 52. zakona 
z dne 9. februarja 1850. in § 8. zakona z dne 13. de
cembra 1862. 

Pri tem se vzamejo namesto kurza dunajske bor
ze kurzi beograjske borze, a če teh ni, kurzi zagreb
ške borze, toda le, ako niso starejši nego tri mesece 
nazaj od dne, ki je merodajen za odmero pristoj
binskega namestka. 

Ako pa za dotične efekte ali tuje valute ni takih 
kurzov, se izkaže njih vrednost po povprečni tržni 
ceni. 

Ako tudi to ni mogoče, je merodajna nominalna 
vrednost. 

Ako pa nastane dvom o pravi vrednosti, lahko 
zahteva finančna uprava sodno cenitev v obeh po
slednjih primerih, zavezanec pa samo v poslednjem 
primeru. 

Glede glavnic, naloženih v zasebnih posojilih, 
javnih zadolžnicah in zasebnih vrednostnih papir
jih, je natanko izpolniti v vseh razpredelih specifi
kacije na strani 2. in 3. napovednega vzorca Bt 

Z aktivnimi terjatvami in vrednostnimi) papirji 
se morajo napovedati tudi dne 1. januarja 1921. že 
dospele, pa še ne izterjane obresti, nadalje tekoče 
obresti, ki naj se izračuni j o do vštetega dne 31. de
cembra 1920. 

Blagajniško gotovino po stanju na dan 1. janu
arja 1921. je napovedati ne glede na to, čemu in v 
katero uporabo je namenjena. 

Ako pa izvira ta gotovina iz podpor, ki se mo
rajo po svoji namembi v kratkem zopet izdati, se ta 
gotovina ne smatra za imovino, zavezano pristoj
binskemu namestku. 

Pri beneficijih ni smatrati in ni napovedati za 
imovino beneficija one gotovine, ki pripada beuefi-
ciatu, prav tako ne obresti, ki mu pripadajo od 
glavnice beneficija. 

Kolikor pa tekoče obresti, dospevajoče izza dne 
1. januarja 1921., po ustanovi, statutih, po zakonu ali 
po dejanskem in dokazanem razmerju že takoj iz-
početka niso določene za pomnožitev imovinske 
osnove pravne osebe, temveč za kritje tekočih stro
škov, teh tekočih obresti in dotičnih tekočih stroškov 
ni vpoštevati pri odmeri pristojbinskega namestka. 

To velja glede imovine cerkva, kolikor je njen 
donos potreben za kritje tekočih cerkvenih potreb
ščin ali za dotacijo dušnega pastirja, nadalje glede 
imovine ustanov, kolikor njih donosa ni kapitali
zirati. Seveda pa se v teh primerih tudi pri dolgovih, 
ki se morajo po § 18. in nasi, odbiti od premične 
imovine, tekoče obresti ne smejo postavljati v račun. 

§ 18. 
Pristojbinski namestek od premične imovine se 

odmerja po čisti vrednosti, preostali po odbitku pa
siv (§ 57. zakona z dne 9. februarja 1850., drž. zak. 
št. 50). 

Napovedi o premični imovini se mora torej do
dati izkaz o pasivnem stanju, kakršno je ob času 
napovedi, in naposled je izkazati ostanek imovine, 
zavezane pristojbinskemu namestku. 

Ako pa pasiva zavezanca, ki ima svoj sedež v 
t u z e m s t v u , obenem obremenjajo njegovo nepre
mično imovino, ležečo v i n o z e m,s t v u, se odbije od 
premične imovine samo tisti znesek pasiv, ki odpada 
sorazmerno, v zmislu predpisa § 57. zakona z dne 
9.februarja 1850., na t u z e m s k o nepremično in 
celokupno premialo imovino. Pasiv, ki obremenjajo 
samo nepremično imovino, ležečo v inozemstvu, torej 
od premične imovine ni odbijati. 

Slično smejo zavezanci, ki imajo svoj sedež v 
i n o z e m s t v u , odbiti od svoje tuzemske premične 
imovine samo tisti del pasiv, ki odpada na njih tu
zemsko premično in nepremično imovino. 

Pri družbah, društvih in zavodih, ki morajo jav
no polagati račune, je zato merodajna za tuzemstvo 
sestavljena bilanca, ako ni nikakega pomisleka zo
per njo. 

Ako posamezne premične ali nepremične imovin
ske sestavine niso zavezane pristojbinskemu namest
ku, se ne jemlje v poštev oni del pasiv, ki odpada 
na te imovinske sestavine. To določilo pa ne velja, 
ako je pridobil zavezanec dotične imovinske sesta
vine s prenosom, zavezanim odstotni pristojbini, v 
poslednjih desetih letih pred dnem 1. januarja 1921. 

Odplačevanje pasiv tekom dobe, za katero je na
mestek odmerjen, ne vpliva na višino pristojbine. 

§ 19. 
Z ozirom na § 105. patenta z dne 9. avgusta 

1854. (drž. zak. št. 208) se smejo odbiti od aktivne 
imovine — da se izkaže čista premična imovina — 
samo dolgovi, t. j . samo oni zneski, do katerih so 
imele v merodajnem času tretje osebe terjatveno 
pravico, torej zneski, ki zmanjšujejo imovinsko 
osnovo. 

Stroški, ki jih mora oseba, zavezana pristojbin
skemu namestku, kot taka plačevati iz tekočih do
hodkov na podstavi obveznosti, naložene po poseb
nem zakonu, naredbi ali po posebnem naslovu, se 
ne morejo šteti za dolg, ker zmanjšujejo samo vi
šino dohodka, ne pa imovinske osnove. 

Ko se določa vrednost ustanov (posebno mas
nih), se ne odbijajo obveznosti, ki jih je izpolajevati 
po ustanovi. 

§ 20. 
Za dolgove se zlasti ne smejo smatrati spodaj 

označene rezerve (čisti dobiček, obresti in premije), 
ki jih družbe, društva in zavodi v sklepnih računih 
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običajno navajajo med pasivi. Zategadelj se ne od
bijajo od premične imovine, zavezane pristojbin-
skemu namestku: 

1.) rezerve za kritje prihodnjih izgub,, pri
manjkljajev ali izdatkov (redni in izredni rezervni 
skladi, posebne rezerve za posamezne poslovne 
stroke ali posamezne posle, posebne rezerve za 
kurzne izgube, nastale zaradi kurznih povišb iz raz
like med nabavno ceno in aktualnimi kurznimi ce
nami vrednostnih papirjev itd.; pri zavarovalnicah 
tudi garancijski skladi, ki presezajo predpisano pre
mijsko, rezervo in so določeni za kritje primanjklja
jev, ki lahko nastopijo zaradi nepričakovanih do
godkov itd.); 

2.) čisti, dobiček zadnjega leta; 
3.) obresti, plačane pred dnem 1. januarja 1921., 

a naprej za dobo po tem dnevu, četudi so ti zne
ski namenjeni v kritje obveznosti, ki. nastanejo 
pozneje, kakor n. pr. obresti hipotekarnih terjatev, 
ki jih hipotekami zavod izterjuje naprej in ki slu
žijo za izplačilo pozneje plačljivih kuponov za
stavnih pisem, med tem pa tvorijo imovino zavoda; 
nadalje obresti, označene v nekaterih sklepnih raču
nih kot „tranzitorne" ali „anticipatane" ; 

4.) naposled premije, naprej plačane zavaro
valnicam, ako niso potrebne za ustanovitev premij
ske rezerve. 

§ 21. 
Glede premijskih rezerv vzajemnih družbenih 

preskrbovalnic (pokojninskih zavodov) in zavaro
valnih družb velja to-le: 
a) Zavodi in družbe, ki v svojem poslovanju po 

določilih ministrske naredbe z dne 5. marca 
1896. (drž. zak. št. 31) uvrščajo v obratni račun 
(med izdatke) in v bilanco (med pasiva) po na
čelih § 28. navedene naredbe izračunjeno premij
sko rezervo, namenjeno za kritje prihodnjih 
obveznosti proti zavarovancem (katera pa pred
stavlja vrednost pravic zavarovancev, nasta
lih iz vplačanih premij po stanju dne 1. janu
arja 1921.), smejo odbiti to premijsko rezervo 
kot pasivum tudii v napovedi premične imovine 
v svrho odmere pristojbinskega namestka. 

b) Pri tistih starejših družbenih pokojninskih zavo
dih, ki še niso urejeni po pravilniku, razglaše
nem z zgoraj imenovano ministrsko naredbo, se 
mora, da se ugotovi čista premična imovina, za
vezana pristojbinskemu namestku, smatrati za 
pasivum založna glavnica, ki ustreza že naka
zanim pokojninam in preskrbninam (§ 16. za
kona z dne 9. februarja 1850., drž. zak. št. 50). 

Ako pa se na podstavi.mnenja zavarovalnega 
tehnika, avtoriziranega po ministrski naredbi z 
dne 3. februarja 1895. (drž.,zala št. 23), izkaže 
znesek premijskih rezerv po načelih zavarovalne 
tehnike, se glede teh premijskih rezerv lahko 
ravna kakor pod lit. a). 

c) Tistim manjšim vzajemnim društvom, ki niso 
organizirana po načelih, navedenih pod a), ter 
se omejujejo samo na to, da nudijo svojim čla
nom, ki vplačujejo v pravilih določene prispevke, 
zdravniško pomoč in postrežbo ob bolezni, da 
podeljujejo podpore ob začasni ali dosmrtni pri
dobitni nesposobnosti ali prispevke k pogrebnim 
stroškom ter nimajo nobene osnovne glavnice, 
nadalje manjšim kmetijskim društvom za zava
rovanje živine, zoper požar in točo, sme finančno 
oblastvo, pristojno za odmero pristojbinskega 
namestka, dovoliti, da se blagajniško stanje z 
dne 1. januarja 1921. smatra za premijski re
zervni fond in da se potemtakem ne odmeri pri
stojbinski namestek od te premične imovine. 

§ 22. 
Pasiva, ki naj se vpoštevajo pri odmeri pri

stojbinskega namestka od premične imovine, se mo
rajo izkazati finančnemu oblastvu praviloma na isti 
nacm in z istimi sredstvi kakor zapuščinski dolgovi. 

Finančno ob astvo pa sme, skrbno uvaževaje raz
mere, dovoliti olajšave dokaza. 

VI. Posebna določila o napovedi užitnih pravic 
(napoved po vzorcu C). 

§ 23._-
V napovedi po vzorcu C je vstaviti najprej one 

? s l t ^ e p r a v i c e ' k i S e P r i š t e v a i ° nepremičninam 
m-ftv 8 , 0 - d ' z - ) , P ° t e m t i s t e> k i se prištevajo pre-
„ f l ! 1 ^ Za vsako teh vrst je napraviti poseben 
zaKijuček. 

"7° Pristoja zavezancu na lastnem zemljiškem 
posestvu ( 2 a k a r j e t r e b a 2oo oralov = 115 ha za-
OKrozenega posestva) lovska pravica, se mora ta 
piavica napovedati z vsem donosom kot nepremična 

imovina, sicer pa (če je zemljiško posestvo manjše), 
s tistim zneskom, ki od donosa lovske pravice soraz
merno odpada na zemljiško posestvo zavezančevo. 

Ta napoved se seveda izvrši v obeh primerih 
samo, ako se te lovske pravice niso vpoštevale že 
tedaj, ko se je napovedala in ugotovila vrednost ne
premičnin (napoved po vzorcu A/l). 

Tržne pristojbine, stojnine itd. niso predmet pri
stojbinskega namestka, če se dokaže, da jih je obla
stvo dovolilo samo na podstavi §§ 69. in 70. obrt
nega reda z dne 20. decembra 1859. kot odškodnino 
za stroške, združene s sejmom. Ako se to ne dokaže, 
se računi dohodek od tržnih pristojbin in stojnin 
pri odmeri pristojbinskega namestka kot sestavni 
del premične imovine. 

Ponavljajoči se denarni in naturalni prejemki, 
kakršni so združeni zlasti z beneficiji, se morajo na
povedati z navedbo pravnega naslova, na katerem 
temelje. 

Toda štolnine, darovi iz nabiralnikov in drugi 
slični dohodki, ki pristojajo župnijskemu beneficiatu 
kot protidajatev ali prostovoljni darovi, niso pred
met pristojbinskega namestka, ker ne izvirajo iz 
imovine beneficija. 

VII. Oprostitve od pristojbinskega namestka. 

§ 24. 
Oprostitev od pristojbinskega namestka, ome

njena v opombi 1. k tar. post. 106 B e zakona z dne 
13. decembra 1862., velja samo za družbe za skupno 
pridobivanje, ako je družbena pogodba sklenjena 
ali 
a) za določeno dobo, ki ne preseza 15 let, ali pa 
b) izrecno samo za dobo življenja prvotnih delež

nikov ali za njih dediče. 
Ta oprostitev se torej sploh ne razteza na druž

be, ki so ustanovljene na nedoločen čas ali za vet 
nego 15 let, ter prestane, ako se družba, ki je bik 
prvotno ustanovljena na določeno dobo, krajšo oc 
15 let, izrecno ali molče podaljša na nedoločeu 
čas ali na določen čas, ki preseza 15 let, ako s», 
vračuni dosedanji obstoj dražbe; dalje, ako pristo 
pijo k družbi, ustanovljeni prvotno samo za dobo 
življenja deležnikov ali za njih dediče, novi člani, ii. 
sicer ne kot dediči prvotnih deležnikov, ne da bi te 
vplivalo na pravni obstoj družbe in ne da bi se pre 
nesla njena nepremična imovina.-

§ 25. 
Ako ni razvidno že iz zemljiške knjige, da SG 

pravice rabe in užitka v tisti neločljivi zvezi z iz-
vestnimi zemljšči, kakršne je treba za pristojbinsko 
oprostitev po opombi 2., lit. a, k tar. post. 106 B e 
zakona z dne 13. decembra 1862. (drž. zak. št. 89), 
zadošča tudi dokaz okolnosti, iz katerih se lahko 
sklepa, da takšna zveza resnično obstoji. Kot pri
pomočki za ta dokaz prihajajo v poštev računski 
sklepi občine za minulo desetletje, izpovedbe prič, 
inventarji občinske imovine, potrdila oblastev itd. 

Če pa pravice rabe in užitka povsem ne izčrpajo 
donosa iz nepremičnine, ni odreči oprostitve od pri
stojbinskega namestka; pač pa se namestek predpiše 
samo za tisti del vrednosti nepremičnin, ki ustreza 
delu donosa, neizčrpanemu po onih pravicah. 

§26. 

V primerih opombe 2., lit. b), k tar. post. 106 B e 
zakona z dne 13. decembra 1862. (drž. zak. št. 89; 
je glede odmere pristojbinskega namestka odločilno 
le tisto pravno stanje, ki ga je ugotovilo davčno ob
lastvo za merodajni čas. 

Samo začasna oprostitev od zemljiškega ali hiš
nega davka ne daje pravice do oprostitve od pristoj
binskega namestka po tem določilu zakona. 

Pristojbinskemu namestku pa niso zavezane ne
premičnine, ki so trajno oproščene zemljiškega ali 
hišnega davka, ne glede na to, ali se jim je priznala 
trajna oprostitev izrecno le spričo njih namembe ali 
pa ker po svojem svojstvu vobče niso predmet real
nih davkov, kakor n. p. rudniki ali v krajih, kjer 
se plačuje hišnorazredni davek, tvorniška poslopja, 
ki nimajo nikakih stanovanskih delov ter niso od
dana v najem, in slično..Pri odmeri pristojbinskega 
namestka tudi ni treba vpoštevati strojev, pritrjenih 
zgradbam, za katere se plačuje hišnorazredni davek, 
ako je zgradba del rudnika v zmislu § 117., prvega 
in drugega odstavka, občnega rudarskega zakona. 

Pri vinogradih, poškodovanih po trtni uši, se je 
treba ozirati ob odmeritvi pristojbinskega namestka 
na zmanjšek vrednosti, izražen z odpisom zemlji
škega davka (§ 7. zakona z dne 27. junija 1885., 
drž. zak. št. 3 iz leta 1886.). 

§27. 
S premično imovino društev in zavodov za na

učne, dobrodelne ali človekoljubne namene se sme 
postopati glede oprostitve od pristojbinskega na
mestka po opombi 2., lit.d), k tar.post. 106Be za
kona z dne 13h decembra 1862. (drž. zak. šit 89) 
kakor s premično imovino ustanov z istimi, zgoraj 
omenjenimi nameni samo, če služi ta imovina po 
pravilih tega društva in zavoda, veljavnih v mero-
dajnem času, trajno samo za omenjene svrhe in se 
jim torej ne sme odtegniti rudi potem, ko neha dru
štvo ali zavod. Dejanska uporaba in celo vinkula-
cija sami po sebi ne zadoščata. 

Glede premične imovine šolskih in bolniških fon
dov se lahko opusti prej omenjeni dokaz trajne na
membe. 

Glede oprostitve od namestka po navedeni opom
bi 2., lit. d), veljajo čisto znanstveni nameni za 
enake učnim. 

Društva in zavodi, osnovani po načelu vzajem
nosti (dajatev in protidajatev), se ne prištevajo dru
štvom in zavodom v dobrotvorne in človekoljubne 
namene. Premična imovina prostovoljnih gasilnih 
društev in zvez takih društev je oproščena pristoj
binskega namestka, tudi če po pravilih teh družb 
trajna namemba te imovine ni dokazana. 

Prav tako niso predmet pristojbinskega namestka 
gasilne potrebščine, ki so občinska last. 

§ 28. 

Tudi imetniki beneficijev, ki zahtevajo na pod
stavi zakona z dne 15. februarja 1877. (drž. zak. 
št. 98) osebno oprostitev od pristojbinskega namest
ka, morajo napovedati premično in nepremično imo
vino beneficija ter izposlovati pri pristojnem oblast
vu, da se jim prizna oprostitev. Cisti dohodek, ki 
daje pravico do osebne oprostitve, je zvišan na 
4200 kron. 

Ob presojanju te zahteve se je treba ozirati samo 
na dohodke, ki izvirajo iz imetja beneficija, ne pa na 
druge osebne dohodke, ki ne izvirajo iz prebende. Za 
dohodek beneficija torej ni smatrati dopolnila kon-
grue, niti osebnih doklad ali podpor, ki se začasno 
dajejo imetniku beneficija iz verskega zaklada. Prav 
tako naj se ne vpoštevajo dohodki, omenjeni v § 23., 
zadnjem odstavku, ker ne izvirajo iz imovine bene-
ricija, in tudi ne ono, kar pristoja beneficiatu iz po
sebnih ustanov, za katere je bil pristojbinski na
mestek odmerjen posebe. 

Kot izdatek je vpoštevati pri izračunavanju čiste
ga dohodka beneficija: 
a) stroške za vsakega pomožnega duhovnika, ki ga 

mora vzdrževati bénéficiât; 
b) vse, kar se mora izdati iz imovine prebende tret

jim osebam po določilih ustanov, n. pr. za cer
kev, šolo, bolnico itd.; 

c) vse davke in javne davščine z dokladami, pasiv
nimi obrestmi itd., ki jih mora plačevati bénéfi
ciât — razen pristojbinskega namestka in osebne 
dohodnine; 

č) pisarniške izdatke za pisanje matic in stroške za 
dekanijski urad v obsegu, kakor je označen v 
§ 7., lit.b), zakona z dne 19. septembra 1898. 
(drž. zak. št. 176). 
Ako mora imetnik kuratnega beneficija vzdrže

vati enega ali več pomožnih duhovnikov, se mora 
takoj ob pripoznanju osebne pristojbinske prostosti 
beneficiatove izreči pridržek, da bo treba, ako bi se 
pozneje po izpraznitvi enega ali drugega sistemizi-
ranega mesta pomožnih duhovnikov zvišal dohodek 
beneficiatove prebende začasno nad 4200 kron, pla
čevati pristojbinski namestek za tisti čas, dokler 
ostane mesto pomožnega duhovnika izpraznjeno, in 
od višine dotičnega prebitka. 

Ako ena ali druga komuniteta za njej inkorpo
rirani beneficij zahteva po zakonu z dne 15. febru
arja 1877. oprostitev od pristojbinskega namestka, ki 
ga mora plačevati kot posestnica imovine, se pri iz
računavanju čistega dohodka beneficija ne smejo od
biti izdatki za vzdrževanje članov komunitete, ki se 
zalagajo iz dohodkov beneficija. 

§29. . 
Ako je na poslopju z malimi stanovanji r šte

vilu, predpisanem v § 7. zakona z dne 22. decembra 
1910. (drž. zak. št. 242), ki je last občekoristne za
druge (§ 1. tega zakona), vknjižena na korist dr
žave ali ustanove za preskrbo stanovanj kot realno 
breme obveznost lastnikova, da ne sme prodati po
slopja brez dovolila pristojnega oblastva, se vzame 
zaradi odmere pristojbinskega namestka na pod
stavi § 5. zakona z dne 28. decembra 1911- (drž. 
zak. št. 243) za vrednost tega poslopja do iabrisa 

afe, 
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tega realnega bremena v zemljiški knjigi samo polo
vica vrednosti, ugotovljene po obče veljavnih pri-
stojbiaskih. predpisih. 

Prav (alto se mora vzeti ob analognih pogojih 
v zmislu § 5. ministrske naredbe z dne 3. junija 
1912. (dri.zak.at. 112) za vrednost stavbinske pra
vice polovka vrednosti, ugotovljene po obče veljav
nih pristojbinskih predpisih. S kakšnimi pogoji se 
izposlujejo te olajšave in s kakšnimi pogoji pre
nehajo, za to veljajo določila ministrske naredbe 

'z dne 10.februarja 1912. (drž. zak. št 31), člena 13. 
in 14., ki naj se analogno uporabljajo tudi za 
osmo desetletje. 

§ 30. 
Če se na zavezanca brezplačno prenese stvar, 

obremenjena s služnostjo užitka ali rabe, ali če se 
mu prepuščajo stvari z daritvijo za primer srmti, se 
začenja obveznost, plačevati pristojbinski namestek, 
v zmislu opombe 3. k tar. poet. 106 B e zakona z dne 
13. decembra 1862. šele po preteku desetega leta od 
tistega časa, ko prestane užitek ali raba, ali ko mu 
pripade daritev za primer smrti (§ 9. zakona z dne 
13. decembra 1862., tar. post. 91, opomba druga, za
tona X dne 9. februarja 1850., § 1., odst. 1., št. 2, 
§§ 8., 21. navedbe z dne 15. septembra 1915., drž. 
zak. št. 278). 

Če pa je zavezanec rabo ali užitek enega ali 
drugega predmeta odstopil drugi osebi, to še ni 
razlog za oprostitev od pristojbinskega namestka. 

Desetletna doba, omenjena v opombi 3. k tar. 
post 106 B e zakona z dne 13. decembra 1862., se 
začenja pri ustanovah, osnovanih na podstavi izpo 
roäl poslednje volje, s tistim časom, ko je dobila 
država pravico do pristojbine za to poslednjevoljno 
namenilo, torej praviloma od dne, ko pripade dedi
ščina; pri ustanovah pa, ki se osnujejo s pravnimi 
posli med živima, se začenja ta doba z odobritvijo 
ustanovnega pisma, eventualno s tistim prejšnjim 
casoso, v katerem se mora smatrati pravni posel po 
določilih občnega državljanskega prava za sklenje
nega ter je po § 1. A pristojbinskega zakona z dm 
9. februarja 1650. postal zavezan pristojbini. 

Prt ustanovah, osnovanih izza dne 31. decembra 
1915. na podstavi pogodb med živimi, se začenja 
desetletni rok z daera, to je nastopila pravica drža-
*e do pristojbine od daritve v zmislu § 32., toda 
3-., naredbe z dne IS. septembra 1915. (drž. zak. 
it. 278). 

Poslopje, zgrajeno na zemljišču, ki je že več 
nego deset tet v posesti osebe, zavezane namestku, 
je zavezano namestku, najsi se ne stoji deset let, 
čakaj za xaeetek obveznosti, da se mora plačevati 
namestek, ni merodajea čas, ko je bilo poslopje 
zgraje», ampak čas, ko je bik) pridobljeno stav-
bisce. Za premičnine, ki niso bile pridobljene s pri
stojbini zavezano daritvijo, ustanovo ali imovinskim 
arenoso« pétem. smrti, ae velja opomba 3. k tar. 
post 1 Ов б « zakona z dae 13.decembra 1862. (drž. 
zak.it 89). 

VUL Jtok za areoMitev ospoveti ia imovinskih 
izkazov. 

^ § 31. 
Napovedi imovine, kil je dne 1. januarja 1921. 

že zavezana pristojbinskemu namestku, in pa izkazi, 
omenjeni v § 3., četrtem odstavku, in v § 6., dru
gem odstavku, o imovini, ki postane zavezana pri
stojbinskemu namestku šele izza dne 1. januarja 
1921., in izkazi o času postanka zavezancev, ki dne 
1. januarja 1921. še ne obstoje celih deset let, se mo
rajo predložiti, najpozneje do konca meseca aprila 
1921. 

S 32. 
Tisse «epreničee in premične stvari, glede ka

terih sastane obveznost, plačevati pristojbinski, na-
mestek, po opombi 3, k tar.post. 106Be zakona z 
dne 13.decembra 1862. «eie izza dne 1. januarja 
1921. <§ &, četrti in peti odstavek § 30.), se morajo 
pravilno aapovedati po predpisanih vzorcih v 30 
dneh potem, ko je nastala ta obveznost, in sicer z 
navedbo vrednosti po razmerah dne, ko je ta obvez
nost nastala. 

Na zahtevo se smejo stranke oprostiti te napo-
vedne obveznosti za vsak posamezni primer, toda le 
s pogojem, da predlože trideset dni po koncu vsa
kega leta skupno napoved o vseh imovinskih delih, 
ki so lete tekom leta postali namestku zavezani. 

§ 33. 
Pridöbitae «treibe, ki so fcäe «staaovijene prvot

an «an» na IS set ali игашј, ki se pa dodatno po
tjo ali ki ae podaljšajo tako, da skupno traja

nje preseza 15 let, morajo predložiti napoved v 30 
dneh od dne, ko je bila podaljšava sklenjena aH do
voljena, po stanju tega dne ali v roku, določenem 
v § 32. Določilo gorenjega odstavka naj se uporab
lja analogno tudi glede pridobitnih družb, ki iz 
drugega razloga izgube oprostitev od pristojbin
skega namestka (§ 24., drugi odstavek) po opombi 
1. k tar. post. 106 B e zakona z dne 13. decembra 
1862. 

§ 34. 
Ako se je nemogoče odzvati obveznosti, ustanov

ljeni v §§ 30. in 33., zato, ker je tuzemstvo še zase
deno po tuji vojski in je pod tujo upravo, naj se 
predlože napovedi in izkazi v 30 dneh od dne, ko je 
zapreka prenehala. 

Zavezanci, ki imajo svoj sedež izvun kraljevine, 
ki pa so imeli še pred dnem 1. januarja 1921. v tu
zemstvu nepremično ali premično imovino, zavezano 
pristojbinskemu namestku, morajo predložiti za to 
imovino, obenem z napovedjo za osmo desetletje, v 
istem roku, po istih načelih in navodilih še posebno 
napoved za dobo-pred dnem 1. januarja 1921. pc 
stanju na dan 1. novembra 1918., ali, če je nastopila 
pristojbinska obveznost kesneje, po stanju onega 
dne, ko je nastopila ta obveznost. 

IX. Oblasiva, pri katerih se vlagajo napovedi. 

§ 35. 
Napovedi se morajo vložiti pri okrajnem finanč

nem ravnateljstvu, v katerega območju je sedež za
vezancev, če pa zavezanec nima sedeža v tuzemstvu, 
pri onem ravnateljstvu, v katerega območju je imo
vina, zavezana pristojbinskemu namestku. 

Če je ta imovina v območju raznih finančnih 
okrajnih ravnateljstev, pri onem ravnateljstvu, v ka
terega področju je glavni del (masa) imovine, v 
dvomnem primeru pa pri tistem oblastvu, ki si ga 
izbere stranka sama. 

Če je zavezanec napovedal imovino zaradi od
mere pristojbinskega namestka tudi v področju dru-1 

ge delegacije finančnega ministra, naj to dejstvo 
navede v napovedi, predloženi v tuzemstvu, ter 
označi odmerjajoče oblastvo, kateremu je predložil 
drugo napoved. 

X. Posledice nepravočasne ali napačne napovedi. 

§ 36. 
Če se vloži napoved prepozno, je uporabiti 

§ 80. pristojbinskega zakona z dne 9. februarja 
1850., in sicer tako, da se za vse desetletje, za ka
tero se odmeri pristojbinski namestek, pobere dva
kratna pristojbina. Če kdo zataji ali napačno na
vede predmete, ki jih je napovedati, se postopa z 
njim po § 84., točki 3., zakona z dne 9. februarja 
1850., po kazenskem zakonu o dohodarstvenih pre
stopkih. To velja posebno tudi, če kdo glede stvari, 
ki so same po sebi premične, zamolči, da so to pri-
tikline ene ali druge nepremičnine (§ 11.). 

XI. Odmera pristojbinskega namestka. 

§ 37. 
Došle napovedi se primerjajo z dosedanjimi za

piski ter se potem s potrebnimi nalogi pošljejo do
tičnim davčnim uradom. Ti uradi jih primerjajo s 
svojimi katastrskimi zapiski, izvrše potrebne poiz
vedbe ter poročajo o uspehu, popolnosti in pravil
nosti podatkov in o običajnih kupnih cenah kakor 
tudi o drugih odmerah, ki bi lahko služile za merilo. 

Napovedani vrednostni zneski se po potrebi po
pravijo z dogovorom ali pa s posebno sodno cenit
vijo. Kadar bi bilo to potrebno, se okrajno finančno 
ravnateljstvo (pristojbinski oddelek) zaradi odmere 
pristojbinskega namestka sporazume neposredno z 
interesiranim odmerjajočim oblastvom v področju 
drugih delegacij ali pa izposluje v tem pogledu po 
nadrejeni delegaciji odločbo ministra za finance 
(§ 4.). 

§ 38. 
Finančno okrajno ravnateljstvo (pristojbinski 

oddelek) odmeri pristojbinski namestek z dokladami 
v dosedanji višini (tar. post 106 B e, pristojbinski 
zakon iz leta 1850. in naredba z dne 28. avgusta 
1916., drž.zak. št 281) za vse desetletje; odloči o 
zahtevi oprostitve ter naznani zavezancu vrednost, 
vzeto za podstavo, in izračunjeni pristojbinski zne
sek kakor tudi predmete, glede katerih se ni ugodilo 
zahtevi za oprostitev od pristojbine. 

Istočasno se odmeri in naznani pristojbinski na
mestek z dokladami za dobo pred dnem 1. januarja 
1921. glede tistih zavezancev (§ 34.), ki imajo svoj: 

sedež izvun kraljevine, pa so imeli že pred dnem 
1. januarja 1921. v tuzemstvu premično ali nepre
mično imovino, zavezano pristojbinskemu namestku. 

Ako finančno okrajno ravnateljstvo (pristojbin
ski oddelek) meni, da v danem primeru ni pristojno 
za odmero pristojbinskega namestka, odstopi napo
ved z vsemi dotičnimi spisi pristojnemu oblastvu, 
ali pa izposluje v to svrho odločbo nadrejenega ob-
lasrva. 

Zakonito odmerjeni pristojbinski namestek se 
odpiše samo, če se tekom desetletja kaj nepremičnin 
proda ali če se premična imovina izpremeni v ne
premično. Ta odpis se zahtevaj pri onem oblastvu, 
ki je odmerilo pristojbinski namestek, in sicer z ne-
kolkovano vlogo in potrebnimi dokazi. 

Pristojbinski namestek se odpiše samo, če je bila 
za omenjeno prodajo ali izpremembo predpisana 
odstotna pristojbina. 

Ako se tekom desetletja kaj proda ali izpremeni, 
se odpiše zakonito odmerjeni namestek tako, da se 
ne plačajo oni četrtletni obroki pristojbinskega na
mestka, ki zapadejo po dnevu prodaje ali izpre-
membe. 

Ako pa se po preteku časa, merodajnega za od
mero pristojbinskega namestka, nepremičnina, zave
zana pristojbinskemu namestku, obremeni, s stavbno 
pravico (§15.), se odpiše v zmislu gorenjih določil 
tisti del pristojbinskega namestka, ki ustreza raz
merju med vrednostjo stavbne pravice ob času, ko je 
nastala ta pravica, in celokupno vrednostjo nepre
mičnine, ugotovljene ob tem času. 

Za vrednost stavbne pravice je vzeti znesek, od 
katerega je bila odmerjena imobilarna pristojbina 
ob ustanovitvi te pravice. 

Ako je bil odmerjen pristojbinski namestek za 
osmo desetletje, še preden so nastali pogoji za ugod
nosti, ki pristojajo po § 29. te naredbe občekoristni 
zadrugi glede stavb z malimi stanovanji, se mora 
na prošnjo te zadruge popraviti odmera za ostaii 
del desetletja v zmislu gorenjih predpisov. 

Če pa preneha ta ugodnost po izvršeni odmeri 
pristojbinskega namestka, se mora za dobo po pojavi 
dejstev, zaradi katerih je ugodnost prenehala (ali 
če se ta čas ne more ugotoviti, od dne odločbe dotič-
nega oblastva), odnosno za dobo po zemljiškoknjiž
nem izbrisu obveznosti, naknadno plačati pristoj
binski namestek od celokupne vrednosti poslopja z 
malimi stanovanji ter odmera popraviti v tem zmislu. 

Sicer pa velja za pravilo, da zmanjšek ali povi-
šek imovinskega stanja tekom desetletja ne daje 
povoda za izpremembo predpisanega pristojbinskega 
namestka. 

§ 39. 
Ako se napoved ne predloži pravočasno in se 

tudi ne izposluje podaljšava roka, sme finančno 
oblastvo po lastnem preudarku ali stranko v zmislu 
naredbe z dne 6. aprila 1856. (drž. zak. št 50) pri
siliti z redovnimi! kaznimi, da izpolni svojo obvez
nost, ali. pa uradno ugotoviti imovino, zavezano pri
stojbinskemu namestku, ter pristojbino odmeriti. 

XII. Vplačevanje pristojbinskega namestka. 

§ 40. 
Letni znesek vsega pristojbinskega namestka, 

odmerjenega za desetletje, je vplačevati v enakih 
anticipativnih čeĵ tletnih obrokih, dospevajočih dne 
1.januarja, l.apnla, 1. julija in 1.oktobra vsakega 
leta (§ 1. zakona z dne 18.marca 1872., drž.zak. 
št. 33). 

§ 41. 
Pristojbinski namestek za izpraznjeno duhovni

ško prebendo je vplačevati naprej, najsi pripadajo 
interkalâmi dohodki osebi (ustanovi) ki je oproščena 
po tarifni postavki 75. zakona z dne 9. februarja 
1850. Pristojbinski namestek za interkalarno dobo 
je vplačati šele po preteku te dobe naenkrat iz inter-
kalarnega zaklada (verskega zaklada). 

§ 42. 
Ako se vplačilo zakesni, se zaračunijo 5%ne 

(petodstotne) obresti od dne, ki nastopi za rokom 
dospelosti, do vplačila dospelega dolga ter se iz
terjajo z njim vred (§ 2. zak. z dne 18. marca 1872., 
drž. zak. št 33). 

§ 43. 
Da se pobiranje pristojbinskega namestka ne za

vleče po zadržkih, ki ovirajo odmero, ga je, dokler 
se ne izvrši odmera za osmo desetletje, začasno in 
proti poznejši popravi pobirati po izmeri sedmega 
desetletja ter prejem potrditi na dosedanji plačilni 
poli. 
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Sele ko se ugotovi vsa pristojbina, ki jo mora 
posamezni zavezanec plačati od svoje imovine v os
mem desetletju, se mu odvzame dosedanja plačilna 
pola ter se mu izroči nov plačilni nalog s potreb
nim obračunom. 

Zavezancem, ki imajo svoj sedež v inozemstvu, 
a so dolžni plačevati namestek za svojo imovino, ki 
je v tuzemstvu, se odmeri namestek začasno takoj 

na podstavi predložene napovedi od napovedane 
vrednosti. 

Na podstavi začasnega plačilnega naloga mo
rajo ti zavezanci plačevati pristojbinski namestek v 
predpisanih rokih, dokler se ne izvrši definitivna 
odmera. 

S prvim obrokom morajo plačati tudi pristojbin
ski namestek za vso že minulo dobo. 

Po definitivni odmeri se sestavi z njimi obračun 
ter se jim izroči plačilni nalog, izgotovljen za osmo 
desetletje in za prejšnjo dobo. 

V B e o g r a d u , dne 31.decembra 1920.; 
št. 14.064. 

Za ministra za finance 
minister za notranje zadeve: 

M. Draskovic e. г. 

Vzorec A/l. 

Napoved 7 
(Stran 1.) 

za odmero prlstojbinskega namestka (ekvivalenta) od vrednosti zemljiškega 
posestva s pritiklino (fundus instructus) vred za dobo od dne 1. januarja 1921. 

do konca decembra 1930. 

(Stran 2.) 
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Specifikacija 

pritikliae (fundus instructus) v tej napovedi navedenega zemljiškega posestva. 
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Vzorec A/2. 

Napoved £ 
(Stran 1.) 

za odmero pristojbinskega namestka od vrednosti poslopij s pritiklino (fundus 
instructus) vred za dobo od 1. januarja 1921. do konca decembra 1930. 

(Stran 2.) 
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V z o r e c B. 
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Specifikacija I. ( 8 t r a n 2 ) 

v enostransko napoved sprejetih glavnic, posojenih zasebnikom, potem nalo
ženih v javnih zadolžnicah in v zasebnih vrednostnih papirjih. 
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Na strani 3. se nadaljuje specifikacija I. 

Nadaljevanje v z o r c a B. 

Specifikacija II. 
(Stran *.) 

dolgov na premični in tuzemski nepremični imovini, zavezani pristojbinskemu 
namestku. 
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Vxoree C. 

Napoved 
(Stnm 1.) 

za odmero pristojbinskega namestka od vrednosti pravic užitka (lovskih, ribiških, 
mlinarskih, krčmarskih, tržnih, mitniških, brodarskih pravic itd.) za dobo od 

dne 1. januarja 1921. do konca decembra 1930. 
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(Kraj iu dan) , dne 19.. 

Podpis : 

V z o r e c D. 
(Btraa 1.) 

Seznamek 
o n i h n e p r e m i č n i n in p r e m i č n i n 

ime lastnikovo , 

katere zadene šele po 1. januarju 1921. obveznost plačevati pristojbinski naeestek. 

03 

ä 
O 

• * * 
XQ 

S 
o 
Ф 

H 

Predmeti 
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registra 
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Opomba 

Na strani 2. se nadaljuje в е п г а е к . 

V (na) ., dne 19.. 

Podpie : 

Nat i sn i la in založila Deln i ška t i skarna , d. d. v Ljubl jani . 



15. 
Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 12. februarja 1921. Letnik IDT. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo, 
Vsebina: U „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca*' Naredba deželi» vladei№ Slovenijo, s katero ge ukinja dolžnost za vojne dajatve. — Razglasi osrednje 
vlade : Objava glede uvoza suhih sliv in čežane v Nemčijo. Razglas o invalidskih po&tòin ммпкаК Öptotorilb potnikom. — Razglasa poverjeništva za. notranje zadeve : o pridelitri 
politične občine Jezerskega Kranjskemu' političnemu okraju; o izpremembah v občinskih gerentetvih. Natečajni razpis dveh mest policijskih kanclistov pri policijskem ravnateljstvo 

T Ljubljani. Razpis laborantske službe na tehniški srednji šoli v Ljubljani. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro: Razpis štirih mest okrajnih babic. — Razglasi 
raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

številka 26 z dne 5. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z d n e 6.decembra 1920;, 
s katero, se> sprejemlje ostavka;. ki; jo; je dr. Roman 
R a v n i h ar, tajniki IV. razreda ministrstva* za; zu
nanje zadeve, podal, na državno služba J 

Številka 28 z dne 8! februarja 1921. : ./ 
'•. Naredba Njegove kraljevske. Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z due 11. decembra 
1920., s katero, se Cirila Štebi-Plešlco, do se
daj uradnica X. razreda oblastne državne zaščite 
dece in mladine v Ljubljani, imenuje za tajnico III. 
razreda pri oddelku za zaščito dece in, mladine v 
Beogradu. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 6.decembra 1920., 
s katero se imenujejo: Ivan S e d l a r , upravnik pri 
poverjeništvu za socialno skrbstvo v Ljubljani za 
upravnega nadzornika v VIII. činovnem razredu pri 
istem poverjeništvu; Dragotin. Kune,, inženjer iz 
Ljubljane,, za oblastnega, inšpektorja dela., pri, ob-
Jastói inspekciji dela;v. Marinoni;,dr. Marij,Krme 
pot ic , do sedaj referent pri,odseku za begunce v 
Ljubljani, za tajnika.II.- razreda pri.ministrstvu za 
socialno politiko., 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 6.decembra 1920. 
s katero se Adolf R i b n i k a r , mestni tržni nadzor' 
n i k v Ljubljani, imenuje za poverjenika za socialno 
skrbstvo pri deželni vladi za Slovenijo v Ljubljani. 

Objava generalne direkcije državnega računo
vodstva, da je minister za.finance odobril izjemni 
postopek ljubljanskega delegata, s katerim je le-ta 
sfcSl* ' У е

х

8 е 1 Л ^azi jskega, abiturienta, po-
d d S a S r f i t U a l P g a P r a k t i l «nta pri računovodstvu 
delegacije finančnega, ministrstva. v, LjuWjanL 

Objava generalne direkcije-carin; da je minister 
za finance proglasil mesto Oskarja K r a u pa ža
l n e g a carinika IV, razreda P r i

 1

шр^т brinar-
mei v Gorenja vasi, za izpraznjeno. 

Objavi generalne direkcije katastra, da sta Fran 
v id ic , slušatelj tehnike na tehnični fakulteti v 
Ljubljani, in Rudolf M l i n a r , slušatelj prava na 
pravni fakulteti v Ljubljani, imenovana za začasna 
n f S ^ p r i p r a v n i k a ' v X l - r a z r e d u > Р^е Pla«l-
î Prp ?7 p n

 L

e n e m izmed nadzorništev katastrske 
izmere v Zagrebu. 

preSavSštva' u L ^ f j i z a č a s n e & a narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
m Slovencev z dne 27. maja 1920. 

datnih cesarskih naredbah neha v Sloveniji z dnem, 
ko se razglasi ta naredba. 

Zemljiški1 lastniki pa smejo zahtevati; naj. se od-
jpravijo barake, ki» so bile ograjene na njih- zemlji
ščih na podstavi zakona o vojnih dajatvah^ samo s 
pritrditvijo poverjeništva za socialno skrbstvo; 

Ölen 2. 
Za ugotovitev priglašenih terjatev in odškodnin, 

ki izvirajo iz zakona o vojnih dajatvah, ostanejo 
veljavna dotična določila, izdana z naredbo dežel
ne vlade z dne 25. novembra 1919., št. 744 Ur.l. iz 
leta 1919. Rok, do katerega je pri političnih ob-
lastvih prve stopnje prijaviti doslej morda še ne-
priglašene terjatve in odškodnine-'iz vojnih dajatev, 
se določa do konca meseca marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo v Ljubljani, 
dne .24; januarja* 192 L. 

Vodja predsednižtva deželne vlade: 
dr. Wtamie s.r. 

Razglasi osrednje vlade • 

Naredbe deželne vlade: za Slovenijo, 

Varedba deželne vlade za Slovenijo^ 
• k»two se. ukinja dottnoat м vojne dajatve 
y ^Malo § 2. lakona i dna 26. decanto« 1Q12., 

dri. xak. èfc 236V 
ćlpn, 1. 

i « « ^ ? 8 ^ , 2 а н V 0 J n e 'dajatve» dalo&eeiVszakonu 
^^fdesembra, 1Ш;; dtó. z a b i t 236j ш do-

Objava glede uvoza suhih sliv In čežane 
v Nemčijo.* 

Glede uvoza suhih sliv in čežane v Nemčijo ob
javlja ministrstvo za trgovino in industrijo to-le: 

Po poročilu našega poslaništva v Berlinu je 
1.) uvoz suhih sliv v Nemčijo popolnoma prost; 

glede njega ni nobenih prepovedi in formalnosti ; 
2.) uvoz čežane v Nemčjo sicer ni prepovedan, 

toda vselej je treba izposlovati zanj uvozno dovo
lilo. 

Nemčija postavlja to omejitev v prilog svojemu 
proizvajanju čežane v državi sami, da bi ga zašči
tila preplave s čežano, ki-dohaja iz Anglije, Nizo
zemske, Belgije in Francije. Nemčija nima samo do
sti letošnjega sadja, iz katerega se izdeluje čežana, 
nego ima tudi takozvano „Bulbe", iz katere se iz
deluje čežana. Priznavajo, da se naša čežana raz
likuje od tuje, ki se mora smatrati: za luksusno bla
go, in od nemške, ki je brez sladkorja neuporabna 
in je zmešana iz raznolikega sadja; dalje, da je tudi 
koristna hrana siromašnim ljudem — toda iz. go
renjih razlogov ni mogoče opustiti predpisane for
malnosti. 

Vendar pa. je obljubljeno, da.se bo.vpoštevala 
vsaka naša zahteva glede uvoza čežane iz sliv, in 
priporoča se, zahteve pošiljati ali po poslaništvu 
samem ali pa jih priobčevati poslaništvu, da podpre 
zahteve od naše strani in da se predmet'takoj reši. 
Će partije ne bodo prevelike in če se zahteva,uvoz 
občasno; smemo po dani obljubi zanesljivo1 pričako
vati; da bb uvoz dovoljen. 

Mislim, da. bi' bilo' za,naše trgovce'grevée riski
rano, če bi s svojim blagom prihajali sami" semkaj 
na negotovost. Najbolje je dovolilo zahtevatipo iz
vršenem • sklepu--ali,pa» poSUjati, zahteve'po*trgov
skih družbah, kî  imajo i svoje -poslovalnice tudi pri 
nas in tukaj, kakor n. pr. novoosnovana eksportna in 
trgovska družba „Jugoslovenski LloydV, ali pa po-

* Priobčena v „Shižb&iin Novinah kraljevine 
Srba, Jliivata i Slwenafleö'^ttlT/ izdanih јаваШЏ-
nuarja'1921. 

bankah. Najugodnejši pot utegne biti Dunaj-Regens-
burg, bodisi po vodi; ali po železnici. 

To-se-daje• Smtmjgggtn na znanje. 

Iz ministrstva za trg(>vimf%4lndustrijo v Beogradu, 
dne 4. januarja 1921.; IV. br. 10.498. 

Razglas o invalidskih poštnih znadïaB.* 
Gospod minister za pošto in brzojav je določil 

z odlokom št. 4476 z dne 28. januarja 1921., da se 
na dan odlikovanja Beograda s francoskim redom 
častne legije, t: j . dne 30. januarja 1921., dado v 
promet tri vrste posebnih takozvanih „invalidskih 
poštnih znamk", in sicer za 10, 15 in 25 pah 

Invalidska poštna znamka za 10 par, „Kosovska 
devojka", je rdeče barve, znamka za 15 par, „Kroz 
Albaniju" (z naslikanim vojakom), temnorjave bar
ve, znamka za 25 par pa je modre barve ter pred
stavlja ujedinjenje našega naroda. 

Te invalidske poštne znamke imajo frankovno 
vrednost do dne 20. aprila1 1921. ter se prodajajo 
za dvojni znesek nominalne vrednosti, t. j . znamka 
za 10 par se prodaja po 20 par, znamka za 15 par 
po 30 par in znamka za 25 par po 50 par. 

Pri taksiranju poštnih pošiljk prihaja v poštev 
samo nominalna vrednost znamk; prebitek, dosežen 
s prodajo za dvojno vrednost, pa je v zmislu o * 
ločbe ministrskega sveta z dne 26. avgusta 1920., 
št. 24.155, uporabiti v korist invalidskega fonda! 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne ministrstva za pošto in brzojav 

v Beogradu, 
dne 28. januarja 1921.; št. 4505/1921. 

Opozorilo potnikom.** 
v Dasi je ministrstvo za zunanje zadeve o svojem 
času rudi po tej poti opozorilo državljane naše 
kraljevine, naj ne potujejo v Ameriko, če si niso 
dali potnih listov prej vidirati pri konzulatu Zdru
ženih ameriških držav v Beogradu aH v Zagrebu, 
se vendarle po poročilih naših oblastev v, inozem
stvu često dogaja, da odhajajo posamezniki v Ame
riko, ne da bi se ravnali po objavljenih pojasnilih. 
Umeje se, da imajo taki potniki na potovanju ve
like težave. Zgodilo se je celo, da so se morali * 
nekateri vrniti v domovino ter si dati vidirati potni 
list pri pristojnem konzulatu Združenih ameriških 
držav. 

Ker so konzulati Združenih ameriških držav na 
podstavi naredbe svoje vladé upravičeni vidlirafi« 
potne liste samo podanikom one države, v katerî so • 
zaposleni, ne pa tudi••• tujim državljanom, se fonter-
esenti vnovič opozarjajo, naj. ne hodijo v Ameriko, 
če si niso dali potnih listov prej vidirati pri konzu
latih Združenih? ameriških' držav v naši kraljevini.' 
Iz konzularnega oddelka ministrstva za zunanje za

deve v Beogradu; 
dne>2.-februarçâ-192l!.; K/ T: br. 505».' 

• Priöb&h V ^Službenih'"Novinah" Цга1је##* 
Srba, Hrvata ï 51ђУепа(а^^12б;тгаап«-Ш1^6.# 
bnnrja 192Ï. 

** Priobčeno v „SlužbenhT' Novinäh' 'tfaî$È&të*: 

Srna, Hrvata i Slomäia^l^'Шат dne' S. fe
bruarja 1921. 
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Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št 1081/pr. 

Razglas poverjeništra za notranje zadeve, 
s katerim se objavlja naredba ministra za no

tranje zadere a dne 21. januarja 1921. 
Gospod minister za notranje zadeve je z nared

bo z dne 21.januarja 1921. odredil to-le: 
Na podstavi § 10. zakona z dne 19. maja 1868., 

avstr. drž. zak. št. 44, in z,ozirom na naredbo go
spoda ministra pravde z dne 17. decembra 1920., 
št. 49.857/20, se politična občina Jezersko pride-
ljuje Kranjskemu političnemu okraju. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve 
v Ljubljani, 

dne 31. januarja 1921. 
Vodja poverjeništva : dr. Pitamic s. r. 

Razglasa poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembah • občinskih gerentstvih. 

Št 1302. 
Za prisednike v sosvet občinskemu gerentu v Pri

stavi se imenujejo: Karel S e r i e n , posestnik v 
Stročji vasi (obenem gerentov namestnik); Franc 
K o š n i k , posestnik v Pristavi; Mihael P a v l i č i č , 
posestnik v Pristavi; Franc M i h a l i č , posestnik 
in gostilničar v Stročji vasi. 

Št 1499. 
Namesto Simona P u š n i k a , ki se je gerentstvu 

odpovedal, je imenovan za občinskega gerenta v 
Crešnjevcu Ivan P u č n i k , posestnik istotam. Za 
prisednika v sosvetu in za gerentovega namestnika 
pa je imenovan Josip P e r n a t , posestnik v Leskov-
cu na Črešnjevem. 

V L j u b l j a n i , dne 5.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 

dr. Pitamic s. r. 
Št.ll95/pr.—1921. 

Natečajni razpis. 
Pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani se od-

dasta dve mesti p o l i c i j s k i h k a n c l i s t o v v 
XI. činovnem razredu. 

Za te mesti prihajajo v poštev jugoslovanski do
brovoljci, podčastniki, certifikatisti, ki so že izvršili 
šestmesečno poizkusno službo pri policijskem ali po
litičnem oblastvu, in invalidi, le-ti pa samo, če do
kažejo z zdravniškim izpričevalom, da so telesno 
sposobni tudi za policijsko eksekutivno službo izvun 
urada. 

Pravilno kolkovane prošnje naj se opremijo 
1.) z rojstnim in krstnim listom ; 
2.) z domovinskim listom; 
3.) z izpričevalom, da je bil prosilec jugoslo

vanski dobrovoljec, ali s certifikatom in z izpriče
valom izvršene šestmesečne poizkusne službe pri 
policijskem ali političnem oblastvu; 

4.) z zdravniškim izpričevalom in 
5.) z nravstvenim izpričevalom. 
Do sedaj že vložene prošnje za mesto policijske

ga kanclista se bodo pri predlogu za imenovanje 
vpoštevale. 

Prošnje, naslovljene na deželno vlado za Slove
nijo, poverjeništvo za notranje zadeve, je vložiti do 
dne 28. f e b r u a r j a 1921. 
p t i p o l i c i j s k e m r a v n a t e l j s t v u v L j u b 
l j a n i . 

V L j u b l j a n i , dne 5. februarja 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r. 
Št. 458. 246 

Raipis slnžbe. 
Na državni obrtni šoli (tehniški srednji šoli) v 

Ljubljani je stalno namestiti l a b o r a n t a za ke
mijski, fizikalni in elektrotehnični oddelek. Labo
rant je šolski sluga s sistemiziranimi službenimi 
prejemki in s pravico do službene obleke, oziroma 
denarne odškodnine zanjo. 

Zahteva se popolna sposobnost za laborantska 
dela. 

Prosilci naj pravilno kolkovane prošnje, naslov
ljene na poverjeništvo za uk in bogočastje in oprem
ljene s šolskimi izpričevali, s potrdili o dosedanjem 

službovanju, z uradcozdravniškim izpričevalom in z 
izpričevalom o nravnem vedenju, vlože do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . 
pri ravnateljstvu državne obrtne šole v Ljubljani. 

Vojni invalidi, ki so sicer sposobni za to službo, 
imajo prednost pred drugimi prosilci. 

V L j u b l j a n i , dne 4.februarja 1921. ' 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva : dr. Skabcrnè s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 1554/21. 

Razpis. 
V okrajnem glavarstvu novomeškem so prosta 

mesta okrajnih babic v občinah A m b r u s u , B e l i 
c e r k v i , D v o r u in D o b r n i č a h . 

Z vsakim teh mest je spojena letna plača 300 K. 
Prosilke naj vlože pravilno kolkovane in s pri

logami opremljene prošnje pri okrajnem glavarstvu 
v Novem mestu do dne 

13. m a r c a 1 9 2 1 . 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 8. februarja 1921. 
Sanitetni šef: dr.Oražen s.r. 

pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, Konrad Gra-
hernik v Ložanah št. 4, Ivana Senekovič, rojena Gra_ 
hernik, pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, in Vin-
cenc Grahernik po kuratorju Mihi Neuwirthu v Ru-
perčah št. 49 — zastopani po drju. F. Rosini, od
vetniku v Mariboru, so vložili 1.) zoper Antona 
W o c h e l l a in njegove naslednike, 2.) zoper cer
kveno blagajno v št. Juriju v Slovenskih goricah 
tožbo, da bi se vkrrjižil izbris zastavnih pravic. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na 
dan 26 . f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 

Ker je bivališče Antona Wochella neznano, sc. 
mu postavlja za skrbnika dr Fran Irgolič, odvetnik 
v Mariboru, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. i 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., < 
dne 2. februarja 1921. 

E 515/20—3. 217 
Dražbeni oklio. 

Razglasi drugih uradov in oblastev» 
Razpis natečaja. 2 4 7 

Razpisuje se 18 mest g e o m e t r s k i h p r i 
p r a v n i k o v za službo evidence zemljarinskega 
katastra z dovršenimi študijami, in sicer: 9 mest v 
XI. činovnem razredu najvišje plačilne stopnje in 
9 mest v X. činovnem razredu najnižje plačilne 
stopnje. 

Prosilci, ki reflektiraju na ta mesta, morajo pri
ložiti prošnji ta-le dokazila: 

1.) domovinski list, da je prosilec državljan kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

2.) rojstni list, da je dovršil 18.leto starosti; 
3.) izpričevalo uradnega zdravnika, da je teles

no zdrav in za službo pri evidenci zemljarinskega 
katastra sposoben; 

4.) izpričevalo političnega oblastva o moralno-
političnem vedenju; 

5.) izpričevala o dovršenih študijah. 
Prošnja mora biti opremljena s kolkom za 7 di

narjev (2 dinarja za prošnjo in 5 dinarjev za re
šitev). 

Rok natečaja traja tri tedne od prve objave v 
„Dalmatinskem glasniku". 

Delegacija ministrstva financ v Splitu, 
br. 24.096/1920. 

Na predlog Janeza F r e č e t a, najemnika v 
Mišjem dolu, po notarju Ivanu Ušlakarju v Sevnici, 
bo dne 26. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 6 na podstavi 
s tem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin : 

I. Zemljiška knjiga Mišji dol vi. š t 74 zidan 
mlin, lesena drvarnica, lesena hiša, kozelc, travniki, 
njiva, gozd, cenilna vrednost 18.080 K 40 v, in 

II. zemljiška knjiga Mišji dol vi. št. 81 njiva in 
travniki, cenilna vrednost 10.230 K 16 v. 

Najmanjši ponudek 9547 K 04 v. 
K nepremičnini spadajo pritekline: brana, plug, 

stiskalnica itd. v cenilni vrednosti 273 K. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., 
dne 26. januarja 1921. 

E 195/20—6. 210 

Dražbeni oklio. 

C IV 383/20—3. 
Oklio. 
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Zoper Josipa P l a n i n s k a , zasebnika, prej v 
Stajah št. 8 pri Igu, čigar bivališče je neznano, je 
podala pri okrajnem sodišču v Ljubljani južna 
železnica na Dunaju, zastopana po odvetniku drju. 
Albinu Smoletu, tožbo zaradi 700 K. 

Na podstavi tožbe se je odredil narok za raz
pravo na dan 

22. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 50. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod Janez Kozin, župan na Igu. Ta 
skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani pravni 
stvari na njega nevarnost in stroške, dokler se Josip 
Planinšek ali ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje 
pooblaščenca 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 21. januarja 1921. 

Dne 17. m a r c a 1 9 2 1. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 20 dražna iernljise vl~ 
št. 440 katastralne občine bušiiijevaške, sestoječth iz 
hiše, vrta, njive, vinograda in pašnikov. 

Cenilna vrednost: 8240 kron. 
Najmanjši ponudek: 2750 kron. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je prijaviti 

do pričetka dražbe. 
Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 

dne 25. januarja 1921. 

Ne I 374/21—1. 204 
Sklep. 

Na prošnjo Simona Leskovarja, Martina Paho-
leta in Marije Paholetove se dovoljuje prostovoljna 
dražba zemljišča vi. št. 73 katastralne občine pekel-
ske ter se ta dražba odreja na dan 

19. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
pri tem sodišču ob desetih v sobi št. 5. 

Izklicna cena je 6000 K, vadij 10 % v gotovini, 
hranilnih ali posojilnih knjižicah. 

Dražbeni pogoji in zemljeknjižni izpisek so tu
kaj na vpogled. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek I., 
dne 22. januarja 1921. 

C II 68/21—1. 
Oklio. 
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Jožefa Lopič v Lajtersbergu š t 21, Elizabeta 
Neuwirth v Ruperčah š t 49, Ludovik Grâhernik 

Preds. 743/25d/20—18. 1M 

Objava preklioev. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju aazaa-

nja, da so bile nastopne osebe preklicane s sklepi 
1.) okrajnega sodišča v C e l j u : 

a) z dne 6. julija 1920., opr.št L IV 6/20—4, Josip 
B r e č k o , užitkar iz Rifnika, zaradi slaboumno
sti; skrbnik gospod Janez Močnik, posestnik v 
Sv. Jakobu : 

b) z dne 27. oktobra 1920., L IV 24/19-13, Ma
rija S a g a d in, stanujoča na Lavi, zaradi psi
hične manjvrednosti; skrbnik gospod Ivaa Pre-
koršek, upravitelj javne bolnice v Celju; 
2.) okrajnega sodišča v . G o r n j e m g r a d * ; 

a) z dne 4. avgusta 1920., L 2/20—5, Elizabeta 
š e t e j , dninarica v Savini š t 52, zaradi «labo-
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umnosti; skrbnik gospod Martin Šetcj v Savini 
št.52; 
3.) okrajnega sodišča v Š m a r j u ; . 

a) z dne З.таја 1920., L 8/20, Jožef Zdolšek, 
posestnikov sin v Slatini št. 22, zaradi slabo
umnosti; skrbnik gospod Ivan Marguč, posest
nik v Slatini št. 21 ; 

b) z dne 30.maja 1920., L 9/20, Angela Cerov-
šek, služkinja, sedaj v deželni blaznici na Stu
dencu pri Ljubljani; skrbnik gospod Jožef Hro-
VA, posestnik v Orehku ; 

«) z dne 10. novembra 1920., L IV 84/95-10, 
Amalija Lorger, posetniskova hči v Morali 
St.6, zaradi slaboumnosti; skrbnik gospod Mar
tin Šraml, posestnik v Močlah; 

ć) z dne 22. januarja 1920., P 113/19-28, Roža 
Ambrož, posetnikova hči v Ostroznem st.7/, 
zaradi slaboumnosti; skrbnik gospod Lovrenc 
Žnidar, posestnik v Ostroznem št. 27; 

é) z dne 22. novembra 1920., L 11/20-16 Neža 
Can ž e k, posestnikova hči v Zibiški vasi št 10, 
zaradi umobolnosti; skrbnik gospod Jerne jSket, 

- Bosetnik pri Sv. Magdaleni št. 46; 
*) z dne 22. novembra 1920., P 68/19-21, Kata

rina Ur leb, kočarjeva hči na Sladki gori št. 41, 
zaradi slaboumnosti ; skrbnik gospod Matevž Ja
godic, posestnik na Sladki gori; 

f) z dne 23. januarja 1920., P 110/19—14, Amalija 
O obe c, posestnikova hči v Roginski gori št. 38, 
zaradi slaboumnosti; skrbnik gospod Martin 
Kocjan, posestnik v Dolu pri Pristavi št. 22. 
Skrbstvo se je odpravilo s sklepom okrajnega 

sodišča v Š m a r j u z dne 20. oktobra 1920., P 
24/15—9, nad Amalijo Meci lovškovo, posest-
.«ikoTO hčerjo v Gornjem Tinskem št. 2. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 25. januarja 1921. 

Pravico zastopanja imata oba družbenika samo
stalno vsak zase. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 25. januarja 1921. 

Firm. 32/21, Rg. A I 195/4. 299 
Vpis dodatka pri posamezni firmi. 

Vpisala se je danes pri filini: 
Karl Saria v Mariboru 

ženitna in dedna pogodba z dne 31.decembra >920., 
posi. št. 156, ki sta jo sklenila Karel Saria in Alice 
Strohbach, omožena Saria. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora, odd. I., 

due 25. januarja 1921. 
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P 122/20—2. 249 
Objava preklica. 

S sklepom tega sodišča z dne 21. decembra 
1920., L 11/20—3, je bil Janez Agnič, posestnik 
v Rožičevem vrhu št. 3, zaradi slaboumnosti popol
noma preklican. 

Za skrbnika je bil imenovan Jože Banovec, po
sestnik v Rožičevem vrhu št. 2. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek I., 
dne 20. januarja 1921. 

Firm. 2/21, Rg. A II 24/1. 
Vpis posamezne firme. 

V register za posamezne firme se je'wpisala da
nes firma: J. Fortič, 

elektrotehnično podjetje v Mariboru, 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: prodaja strojnih in elektroteh
ničnih predmetov, . 

imetnik: Ivan Fortič, trgovec v Mariboru, Tr
žaška cesta št. 1. 

Firma se podpisuje tako, da Ivan Fortič pod 
njeno napisano, odtisnjeno ali natisnjeno besedilo 
postavlja svojeročno svoj podpis: „Fortič". 

Vpisala se je ženitna pogodba, sklenjena dne 
13. oktobra 1920. med Ivanom Fortičem in njegovo 
ženo Vido Kogovškovo, omoženo Fortičevo, pod 
posi. št. 721. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 25. januarja 1921. 

Družbenika Josip Javomik ml. in Stanislav Ja
vornik, posestnika v Žalni, zastopata družbo vsak 
zase ter podpisujeta z besedilom njene firme. 

Dosedanji imetnik Josip Javornik st. je izstopil. 
Firma, sedež h\ obratni predmet ostanejo neiz-

premenjeni. 

II. V zadružnem registru: 
ч „ . . .. Firm. 247/20, zadr. II 80/3, 

a) Pn zadrugi: 
Živinorejska zadruga v Višnji gori 

se je vpisal sklenjeni razpust zadruge in likvidacije. 
Likvidatorji so člani načelništva Konrad Teks-

ter, župnik v Višnji gori, Martin Zupančič v Do
bravi in Peter Zaviršek v Zavrtači. 

v 4 ^ . . Firm. 6/21, zadr. II 72/10. 
b) Pn zadrugi: 

Hranilnica in posojilnica na Raki, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

se je izbrisal dosedanji član načelništva Martin 
Jarc, vpisal pa se je novi član načelništva Maks 
Stanovnik, kaplan na Raki. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mesi«, 
oddelek IL, 

dne 19. januarja 1921. 

L VII 38/20—4. 
Edikt. 
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Podpisano sodišče je s sklepom z dne 7. januar
ja 1921., L VII 38/20—3, odpravilo skrbstvo, ki je 
bilo s sklepom z dne 17. decembra 1918., opr. št. L 
VII 7/18—6, izrečeno nad Jožefom J u r g c e m , po
sestnikom v Selah, zaradi slaboumnosti. 

Za skrbnika mu je bil takrat postavljen Janez 
Orovič, posestnik v Selah. 

' Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 31. januarja 1921. 

P 5/21—1. 
Oklic. 
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Firm.22/21, Rg. A II 25/1. 295 
Vpis družbene firme. 

Vpisala se je danes v register firma: 
Tiskarna Panonija F. Jerebic in tov., I 

komanditna družba, 
s sedežem v G o r n j i R a d g o n i , 

obratni predmet: tiskarna, združena s knjigar
no, trgovina s papirjem in muzikalijami, 

'družbena oblika: komanditna družba. 
Osebno jamčeći družbeniki: Alojzij Neudauer, 

tajnik posojilnice v Gornji Radgoni; 
Franc Jerebic, poslovodja Gospodarske zadruge 

v Gornji Radgoni; 
Milan Slaje, kaplan pri Sv. Petru v Gornji Rad

goni. 
Pravico zastopati družbo ima: osebno jamčeči 

družbenik Milan Slaje. 
Podpis firme: Odtisnjenemu ali napisanemu be

sedilu firme pristavlja osebno jamčeči družbenik 
Milan Slaje svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I„ 

dne 25. januarja 1921. 

Firm. 31/21, zadr. I 118/29. 298 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala dne 21. janu

arja 1921. pri zadrugi: 
Hranilnica in posojilnica pri Sv. Primožu nad Meto, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
na podstavi sklepov občnih zborov z dne 11. aprila 
1920. in z dne 26. septembra 1920. nastopna izpre
memba : 

Izbrisal se je član načelništva Anton Hren, nad-
učitelj na Muti, vpisal pa se je novoizvoljeni član 
načelništva Ivan Womer, nadučitelj na Muti. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 25. januarja 1921. 

Angela Lovšin, bivša trgovka v Ribnici št. 36, 
je bila zaradi slaboumnosti omejeno preklicana. 

Pomočnik ji je Ivan Lovšin, posestnik in kavar-
nar y Ribnici. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 30. januarja 1921. 

238 Prodaja hrastovih hlodov. 2 2 

Na podstavi odločbe ministrskega sveta kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 12.oktojra 
1920., M. S. br. 29.580/20, bo dne 

20. f e b r u a r j a 1 921. 
d r u g a o f e r t a l n a l i c i t a c i j a za prodajo 
14.264 (štirinajsttišočdvestoštiriinšestdeset) kubič. 
nih metrov hrastovine v panjih —bruna, kosi —dob
ljenih pri eksploataciji sekvestriranih gozdov kneza 
Thum-Taxisa v okolici Lekenika na progi od Siska 
do Zagreba. . 

Pogoji se lahko vpogledajo v zgoraj navedeai 
pisarni in v pisarnah vseh pokrajinskih železniških 
direkcij vsak delavnik od desetih do dvanajstih. 
Iz pisarne ekonomskega oddelka ministrstva za pro

met v Beogradu, 
dne 17. januarja 1921.; M. S. br. 37.792. 

Fin». 10/21, Rg. A I 243/5. 297 

Izprememba pri že vpisani posamezni 
firmi. 

Vjpisala se je danes pri firmi: 
Vinska kletarstva Vilko Hoppe, 

specialna trgovina z vinom v steklenicah, 
Weinkellereien Wilhelm Hoppe, 

Spezialgeschäft tin Flaschenfüllung, 
•8 sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

Vstopil je Fric Jereb, zasebnik v Mariboru, kot 
družbenik na podstavi družbene pogodbe z dne 
29. decembra 1920. 

Besedilo firme podpisujeta oba družbenika samo-
steln». 

Firm. 40/21, dr. I 4/35. 291 

Izprememba pri delniški družbi. 
Vpisala se je danes pri firmi : 

Mariborska eskomptna banka 
ali: 

Marburger Escomptebank 
\ ali:. 

Banque d'escompte de Maribor 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

Izbrisala se je prokura Maksa Hermana. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora, \ 

dne 1. februarja 1921. 

Razglas. 6 8 

Vpisale so se danes nastopne izpremembe: 
I. V trgovinskem registru: 
„ ^ . Firm. 5/21, Reg. A 174/2. 
Pri firmi: . ' 

Josip Javornik 
se je izbrisala prokura, podeljena Josipu Javorniku 
ml., in vpisala prevedba trgovine trgovca poedinca 
v javno trgovsko družbo. 

Št.6/piaes. ex 1921. 2 2 5 Зг~2 

Razpis. 
Generalna inspekcija vodâ v Ljubljani sprejme 

tehničnega pomožnega uradnika z mesečno plačo 
200 K in pripadajočo draginjsko doklado. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 13. 
Generalna inspekcija vodé v Ljubljani, 

dne 1. februarja 1921. 
Sef: inž. Ivan Sbrizaj e.r. 

Št 281. 2 _ " 2 

Razg las . 
Prošnje za pripustitev k državni preizkušnji za 

gozdno varstvo, in tehnično-pomožno službovanje in 
k preizkušnji za lov in lovskovarstveno službovanje 
naj se vlože do dne 

31. m a r c a 1921. 
pri gozdarskem oddelku deželne vlade za Slovenijo v 
Ljubljani (Križanke). 

Pravilno kolkovane prošnje je opremiti v zmislü 
določil naredbe. bivšega avstrijskega poljedelskega 
ministrstva z dne 3. februarja 1903., drž. zak. št. 30, 
oziroma št. 31. 

••:'à.£AU&éï(f •-.':" . £.K^^&^4i^^*Jîik;-4>v ; i ï . ' - '• . 
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Preizkušnja bo meseca septembra 1921. pri go
zdarskem oddelku v Ljubljani. Natančnejši rok se 
kandidatom, pripuščenim k preizkušnji, prijavi pra
vočasno. 

Gozdarski oddelek deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 29. januarja 1921. 

Razglas. 268 

Obvezni ppluletni tečaj na državni podkovski šoli 
v Ljubljani se prične dnè 1. aprila 1921. 

Za vstop v tečaj je vložiti pri vodstvu državne 
podkovske šole v Ljubljani do dne 

5. m a r c a 1921. 
prošnjo ter ji priložiti: 1.) rojstni in krstni list; 
2.) domovinski list; 3.) zadnje šolsko izpričevalo; 
4.) učno izpričevalo; 5.) ubožni list; 6.) nravstveno 
izpričevalo. 

Pouk v podkovski šoli je brezplačen. Učenci do
bivajo redno državne podpore ter imajo prosto sta
novanje v zavodu; skrbeti pa morajo sami za.hrano 
in potrebne učne knjige. 

Poleg podkovstva se poučuje ogledovanje klalne 
živine in mesa. 

Državna podkovska šola v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1921. 

Št 96. 254 
Razpis učiteljskih služb. 

Na trirazredni ljudski šoli v Z d oJ ah; se po 
odredbi višjega šolskega sveta, z dne 31. januarja 
192JL, št. 15.425/20, razpisujeta, nadučiteljska, in; 
učiteljska služba. 

Pravilno opremljene prošnje je vložiti po pred
pisani službeni poti do dne 

16. m a r c a 1921. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 6. februarja 1921. 

Št. 245. 251 
Razpis naduôiteljskih in učiteljskih 

služb. 
Na javnih ljudskih šolah krškega,okraja se raz

pisujejo po ukazu višjega šolskega sveta z dne 
26. januarja 1921., št. 1005, nastopne nadučiteljske 
in učiteljske službe v stalno namestitev: 
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Št.289/o.š.sy, 252 
Razpis. 

Na petrazredni ljudski šoli v V i šn j i g o r i ee 
razpisuje izpraznjeno službeno mesto za ucitelja v 
stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se predlože 
semkaj do dne 0 , , _ _ , 

' 31. m a r c a 192 1. 
Okrajni šolski svet v Litiji» 

dne 7. februarja 1921. 
Predsednik : Podboj s. r. 

Št. 144/1. 221 
Razpis služb. 

1.) Sv. J a k o b v Slovenskih goricah, petraz-
rednica, dve učni mesti, eno za učitelja, drugo za 
učiteljico. 

2.) Sv. K r i ž nad Mariborom, dvorazrednica, 
katoliški verouk, nadučiteljska služba. 

3.) P u š č a v a , pošta Sv. Lovrenc nad Maribo
rom, dvorazrednica, učiteljska služba. 

4.) S l i v n i c a - D o b r o v c i , služba za učite
ljice ženskih ročnih del, stalno. Uradni sedež je v 
Slivnici. 

Pravilno opremljene prošnje je vlagati po služ
beni poti do dne 

1. m a r c a 1921. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih, za razpisano 
službo učiteljice ženskih ročnih del samo pri kraj-
nem šolskem svetu v Slivnici pri Mariboru. 

Okrajni šolski svet v Mariboru, 
dne 1. februarja 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic s.r. 

Št. 76/11. 219 
Razpis služb. 

1.) S l o v e n s k a B i s t r i c a , deška petrazred-
nica, učitp!j?ka služba (za učitelja). 

2.) S p o d n j a Pol skava , štirirazrednica, uči
teljska služba. 

3.) Sv. M a r t i n na Pohorju, pošta Slovenska 
Bistrica, trirazrednica, učiteljska, služba. 

4.) Ma ko le, šestrazrednica, učiteljska služba. 
Pravilno opremljene prošnje je vlagati po pred

pisani službeni poti do dne 
1. m a r c a 1921. 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 
V M a r i b o r u , dne 1.februarja 1921, 

Okrajni šolski svet slovenjebistriški. 
Predsednik : dr. Lajnšic s. r. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
3. m a r c a , 1921, 

po predpisani službeni poti. 
O*»*«, s p i s k a v.Krffce»,, 

da8-3vfel*uarjai, 1921. 
Predsednik: R; Sjpetee^a,̂  

Št-55/1. 245 
Razpis ravnateljske službe 

za meščansko Solo. 
Po pooblastilu višjega šolskega sveta z dne 

24. januarja 1921., št. 1119, se razpisuje v stalro 
namestitev ravnateljska služba na meščanski šoli v 
Sloven j g r a d c u . 

Prosilci za to službo naj predlože redno oprem
ljene prošnje po predpisani poti okrajnemu šolskemu 
svetu v Slovenjgradcu do dne 

1. m a r c a 192 1. 
Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu 

dne 31. januarja 1921. 
Predsednik; dr* Ipavic s. r 

Št 39/111. 244 
Razpis ravnateljske službe 

za meščansko lolo. 
Po popbjastilu višjega šolskega sveta,, z, dne 

24. januarja 1921., št 1119, se razpisuje v stalno 
namestitev ravnateljska služba na meščanski, šoli v 
Š o š t a n j u . 

Prosilci za to službo naj predlože redno oprem
ljene prošnje po predpisani poti okrajnemu šolskemu 

! svetu šoštanjskemu v Stovenjgcadcu do dne 
1. ma,r.ca. 1921. 

Okrajni šolski svet šoštasjski v, Sloy*njgradcu,; 
dne 31. januarja 1921. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r. 

R a z n e o b j a v i . 

Rarodna banka kraljevine Srtov, Hrvatov in Slovencev. 
Na podstavi sklepa glavnega odbora Narodne 

banke z dne 3. januarja t 1., št. 3626, odobrenega 
po ministrstvu za trgovino in industrijo dne 17: ja
nuarja 1921., IV. br. 140, 

se v z a m e j o iz p r o m e t a 
b a n k o v c i d r ž a v n e i z d a j e za 20 d i n a r 

jev,, o z i r o m a 80 kron. 
Narisek teh bankovcev na papirju je na licu in 

na hrbtu 140 mm širok in 82 mm dolgi Na licu je 
barva oljnato^rjava. Na vseh štirih oglih stoji> kakor 
na poštnih znamkah, številka „20", pod temi števil
kami na levi v cirilici beseda „dinara", na, des
ni strani pa ista beseda v latinici. Najizrazitejši 
del na licu je delo oranja: plug, dva vola, dva ora
ča. Na vrhu je v cirilici in latinici natisnjeno: „Mi
nistarstvo Finansija" pod imenom sedanje naše 
kraljevine. Spodaj pa je natisnjeno z rdečo, barvo: 
„круна 80 kruna kron", pod tem v cirilici na levo: 
„Beograd, 1. Februara 1919", na desno: „Ministar 
Finansija Dr. M. Ninčić (svojeročni podpis v< ciri
lici). — Na hrbtu je barva rožasta. Na leviiin na 
desni po en velik snop žita. Na sredini zgoraj je ч 
latinici beseda, „dinars", pod njo, debelo, številka 
„20" in pod to zopet v rdeči barvi; „круна, 80 kru
na kron"; od tega na levo in desno po ena bankovč-
na številka. 

Za te bankovce, ki.se sedaj vzamejo iz prometa, 
se dobiva pri zamenjavi popolna vrednost v drugih 
bankovcih. Zamenjavali se bodo do vštetega dne 
28. februarja t. 1. pri Narodni banki v Beogradu 
in pri vseh njenih podružnicah ; od dne 1. marca do 
vštetega dne 30. aprila t. 1. pa samo pri Narodni 
banki v Beogradu. Po tem poslednjem dnevu izgube 
ti bankovci vsako vrednost ter se ne bodo več zar 
menjavali. 

Končno se še pripominja to-le: Ti bankovci se 
vzamejo iz prometa zato, ker so se pojavili v prometu 
tudi falzifikati, tako da je treba pri njih sprejemanju 
obračati nanje posebno pozornost, kar jemlje i mno
go časa. Falzifikati, ki bi se pri pregledovanju našli 
ob zamenjayi, se, bodo pridržali brez. zamenjave in 
z njimi se bo v posameznih pnroerjkppatojpaJoatalMV--
kakor bo najprimerneje. 

V B e o g r a d u , dne 25.januarja 1921.; št.259(L 
213 3—3 Uprava Narodne banke. 

Vabilo na ustanovni občni zbor. 
„Balkan", d e l n i š k a d r u ž b a za m e d n a -

r o d h e t r a n s p o r t e , s sedežem v Ljubljani, 
bo imela; v nedeljo dne 2 7. f e b r u a r j a 1921. oh 
petnajstih v hiši Jadranske banke v Ljubljani, Se-
lenburgova ulica št. 7, v sobi št. 25 svoj ustanovni 
občni zbor s tem-le d n e v n i m r e d o m : 
a) Volitev predsednika občnemu zboru. 
b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe i* * 

končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbenih pra
vil, kakor jih je odobrila državna uprava. 

c) Volitev članov prvega upravnega sveta 
č) Volitev članov nadzorništva. 

V L j u b l j a n i , dne 5.februarja 1921. 
232 Jadranska banka.. 

Objava. 22?*-* 
Kupi se IO^OÏOO m? prvovrstnih bukov ik 

drv. Ponudbe z navedbo,cene franko vagon imeno
ma navedene oddajne postaje in dobavnega roka je 
vposlati do dne 15. t. m. na naslov: Vodstvo za 
preskrbo drv v Ljubljani, Turjaški trg št. 1. 

Št. 155. 25Û, 
Razid draStva. 

„Narodno društvo" v Št Rùpertu se je prosto
voljno razšlo. 

Olmajno glavarstvo, v -Krilom* 
dne ' 3. februarja' 1921 .< 

Razi<L društva.. m 
Dwàtvd: „Christlicher Frauenbund für Рвј&ан, 

une* Umgebung« se je razšlo. 
V P t ц j u,., dne 9. februarja, 1921. 

Erna Razlag s. r., bivša podpredsednic 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d, d. v Ljubljani 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
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Naredbe osrednje vlade. 
4 6 . 

Naredba ministra pravde 
z dne 31. Januarja 1921., št. 44.563/20, 
o preureditvi službenega razmerja poduradnikov 
in slug v področju višjega deželnega sodišča 

ljubljanskega. 
§ i-

Ustanavljajo se mesta izvršilnih uradnikov: pri 
deželnem sodišču v Ljubljani in pri okrožnem sodi
šču v Mariboru po dve, dalje pri okrožnih sodiščih 
v Celju in Novem mestu in pri okrajnem sodišču 
v Ptuju po eno namesto enakega števila poduradni-
kov pri vsakem teh sodišč, pri okrajnem sodišču V 
Murski Soboti eno namesto enega uradnega sluge. 

§ 2 . 
Ustanavljajo se: dve mesti poduradnikov pri 

okrožnem sodišču v Celju, po eno pa pri deželnem 
sodišču v Ljubljani, pri okrožnih sodiščih v Mari
boru in Novem mestu in pri okrajnih sodiščih 'V 
Kamniku, Kranju, Litiji, Radovljici, Brežicah, Ko
njicah, Kozjem, Laškem, Šmarju, Ormožu, Preva-
Ijah, Ptuju, Slovenski Bistrici, Sv. Lenartu, Dolnji 
Lendavi, Murski Soboti, Črnomlju, Kočevju, Metliki, 
Krškem, Mokronogu, Ribnici, namesto enakega šte
vila uradnih slug pri istih sodiščih. 

§3. 
Izvršilni uradnik more postati poduradnik ali 

sluga, ki ima že tri leta poduradniški izpit in že 
osem let opravlja izvršilno službo z dobrim uspehom. 
Od osem let morajo biti najmanj tri leta opravljena 
pred dnem 1. januarja 1915. ali po 31. decembru 
1919.; v omenjenih treh letih je moral biti pod
uradnik ali sluga najmanj polovico poslovnega časa 
zaposlen z izvršilnimi dejanji. 

Poduradniki, ki so dosegli poduradniško mesto 
na podstavi naredbe z dne 17. novembra 1909., 
ukaznik bivšega avstrijskega pravosodnega minir 
strstva št. 20, brez poduradniškega izpita, se mo
rejo imenovati za izvršilne uradnike, ne da bi jim 
bito treba naknadno napraviti poduradniški izpit. 

§ 4 . 
Izvršilni uradniki se uvrščajo v XI. činovni raz

red državnih uradnikov in napredujejo v višje pre
jemke kakor uradniki skupine E. (§§ 50. do 55. si. 
pr.) Tudi sicer velja zanje prvo poglavje zakona z 
dne 25. januarja 1914., avstr.drž.zak.št.15. 

Službena doba v svojstvu poduradnika in sluge 
se jim vračuni za napredovanje v višje prejemke, 
kolikor preseza osem let; vojaška (orožniška) služba 
se v teh osem let ne všteva, pisarniška pomožna 
služba, kolikor bi bila vračunljiva po § 12. naredbe 
vsega ministrstva z dne 25. januarja 1914., avstr. 
drz.zak.sL21, s polovico. 

Kdor bi imel kot izvršilni uradnik nižje pre
jemke (plačo z aktivitetno doklado),nego bi jih imel 
kot poduradnik ali sluga, obdrži prejemke pod
uradnika ali sluge, dokler kot uradnik ne doseže 
višjih. Isto načelo velja za pokojnino. 

Za odmero pokojnine se šteje službena doba, ki 
se po 2. odstavku vračuni za napredovanje v višje 
uradniške prejemke tako kakor uradniška službena 
doba. 

§ 5 . 
Tekom prvega leta po razglasitvi te naredbe se 

smejo za poduradnike imenovati tudi sluge, ki ni
majo poduradniškega izpita, ako so tri leta dejan
ski opravljali službo kot izvršilni organi z dobrim 
uspehom. V ta tri leta se čas od dne 1. januarja 
1915. do dne 31. decembra 1919. ne všteva. 

§6. 
Mesta izvršilnih uradnikov in poduradruiov se 

podeljujejo z imenovanjem. 
Novo ustanovljenih mest, ki so zanje sposobni 

poduradniki ali sluge že nameščeni pri dotičnem 
sodišču, pri prvem imenovanju ni treba razpisovati. 

Invalidi, certifikatisti in dobrovoljci pri podelje
vanju mest izvršilnih uradnikov in poduradnikov ni
majo prednosti pred že v sodni službi nameščenimi 
pqduradnikt in slugami, ki niso invalidi, certifika
tisti ali dobrovoljci. Kjer po določilih §§ 3. do 5. 
te naredbe ni mogoče podeliti mesta izvršilnega 
uradnika ali poduradnika, se sme po potrebi pode
liti mesto izvršilnega uradnika poduradniku ali 
slugi, mesto poduradnika pa slugi. 

Izvršilni uradniki in. poduradniki! se morajo 
predvsem uporabljati kot izvršilni organi. 

§8. 
Pristojbine izvršilnih uradnikov za izvršilne 

uradne posle izven uradnega poslopja so iste kakor 
za poduradnike in sluge. i ^ . ^ p r a v d e . 

dr. Trifković s r . 

okrajnega šolskega nadzornika za šolski okraj cerk-
niško-logaški Mihaela K aba j a, nadučitelja v Be
gunjah. Dr. Skabernè s. r. 

Predsednik okrožnega sodišča v Novem mestu z 
naslovom in značajem dvornega svetnika Franc pl. 
G a r z a r o l l i je na lastno prošnjo upokojen. 

Kavčnik s. r. 

Gozdni inženjer Boleslav Črn a go j je sprejet 
v državno službo pri poverjeništvu za kmetijstvo ter 
imenovan za začasnega gozdarskega komisarja 
H. razreda s prejemki X. činovnega razreda držav
nih uradnikov. 

Imenovani so: višji agrarski zemljemerec v 
VIII. činovnem razredu Julij Bur d a za višjega 
agrarskega zem^emerca v VII. činovnem razredu; 
agrarski zemljemerec II. razreda Karel L i č a r za 
agrarskega zemljemerca I. razreda v X. činovnem 
razredu državnih uradnikov; zemljemerska eleva 
Maks D e k l e v a in Franjo E r j a v e c za agrarska 
zemljemerca II. razreda v XI. činovnem razredu dr
žavnih uradnikov. D f T o m a ž i ž s. r. 

Razolasi deželne vlade za Slovenijo, 
Iipremembe v osebju. 

Vladni svetnik in upravno-gospodarski poroče
valec pri višjem šolskem svetu, sedaj vodja poverje-
ništva za uk in bogočastje v Ljubljani, dr. Franc 
Skabernè , je imenovan za dvornega svetnika pri 
poverjeništvu za uk in bogočastje. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 28. januarja 1921. je bil Vilko 
Baeb 1er, okrajni nadzornik policijskih agentov in 
voditelj policijskega oddelka pri okrajnem glavar
stvu v Ptuju, imenovan za višjega okrajnega nad
zornika policijskih agentov v VIII. činovnem raz
redu. 

Okrajni tajnik Fran Roš pri okrajnem glavar
stvu v Celju je na lastno prošnjo stalno upokojen. 

Dr. Pitamic s.r. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 
z ukazom z dne 23. januarja 1921. Ignaciju F a j -
d ig i , ravnatelju državne gimnazije v Kranju, in 
Alojziju T a v č a r j u , profesorju na državni realki 
v Ljubljani, podelil naslov vladnega svetnika. 

Dr. Matija P i r e , profesor na državnem moškem 
učiteljišču v Mariboru, je imenovan za ravnatelja 
tega zavoda. 

Minister za prosveto je imenoval: za okrajnega 
šolskega nadzornika za litijski šolski okraj Ivana 
Bezel jaka, nadučitelja v Žalni; za začasnega 

Razglasa poverjeništva sa notranje sadeve 
o izpremembah v občinskih gerentstvikv 

Št. 1641. 
Dr. Vinko Ž e l e z n i k a r , primari j v Slovenj-

gradcu, je imenovan za namestnika gerentu tamoš
nje mestne občine ter začasno prevzame občinske 
posle. 

Št. 2854. 
Namesto Ivana Dimnika, ki se je odpovedal 

gerentstvu, je imenovan za občinskega gerenta pri 
Devici Mariji v Polju Ignacij M r c i n a , posestnik 
v Zgornjem Kašlju. Za njegovega namestnika je 
imenovan Janez Dimnik, posestnik pri Devici Ma
riji v Polju. 

V L j u b l j a n i , dne 8.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenije. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 

dr.Pitamic s.r. 

Št 527. 
Razglas. 

Zdravniki, ki hočejo dobiti pravico, da.se zo-
vejo kopališki zdravniki v rogaško-slatinskem zdra
vilišču, morajo vložiti svoje prošnje do dne 

15. m a r c a 1921. 
pri poverjeništvu za javna dela v Ljubljani. To po
verjeništvo izda dogovorno s predsedništvom de
želne vlade za Slovenijo in zdravstvenim odsekom 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani dovolitev za upo
rabljanje tega naslova za eno ali več sezij. 

Kopališki pripomočki, kakor ogljikovokisle kopeli, 
hidriatične mehano-terapevtične procedure itd., se 
bodo oddajale v Rogaški Slatini le na ordinacijo 
zdravnikov, ki so pri poverjeništvu za javna dela 
dobili pravico, da se zovejo kopališki zdravniki. 

V L j u b l j a n i , dne 6.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za javna dela 
Vodja poverjeništva: inž.KUnar e.r. 

•rxtâtâ ;S-4v -m 
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u. 106 Letnik Ш. 
St 481/vet. 

Izkaz % štuju živilskih kužnih bolezni 
м Sloveniji z dne 12. februarja 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma-
gia&òtov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, Številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a 

Politična ekspozitura Cerknica: Stari trg 1:7. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Kočevje: Mozelj 1:1. 

. O a r j e k o n j . 

Kočevje: Mala gora 1:1, Struge 1:1. Kranj: 
Poljane 1:1. Litija: Kolovrat 1:1. Ljubljana oko
lica: Jezica 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. Maribor: 
Dogoše 1:1, Hošnica 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, 
Rdeči breg 1:4, Skoke 2:2, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: 
Bratonečice 1:1, Šikola 1:1. Slovenj gradeč: Ve
lenje 1 :2. 

G a r j e o v a c 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

I.uče 3:12, Solčava 2:8. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Brežice: Sv. Peter pri Sv. gori 1. 

S v i n j s k a k u g a 

Brežice: Rigoucel :1, Zakot 1:1. Črnomelj: Cepi je 
1:1, Loka 1:2, Podzemelj 2:2, Stari trg 1:2. Ko
čevje: Knežja Lipa 1:1, Koprivnik 2 :3, Nemška 
Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. Konjice: Zreče 2 :3 . 
Litija: Krka 1:1, Št. Vid 1:1. Ljubljana oko
lica: Vič 1:1. Maribor: Gabernik 1:1, Jarenina 1:1, 
Jelovec-Makole 1:2, Karčevina 1:2, Maina 1:5, 
Pekre 1:7, Pivola 1:1, Ranče 1:2, Senarska 1:2, 
Spodnji Šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, 
Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Martin na 
Pohorju 1:5. Novo mesto: Mirna peč 1:1, Prečna 
2 : 3 , Šmihel-Stopiče 2:2, Toplice 1:3, Žužemberk 
2:2. Ptuj: Slatina okolica 1:1. Civilni komisariat 
Murska Sobota: Petešovci 1:1, Zamostje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Litija: Zagorje 1:1. Ptuj: Hajdin 1:1, Obrez 
1:1, Pušenjci 1:1. Radovljica: Kranjska gora 1:1. 
Civilni komisariat Murska Sobota: Bodonci 1:2. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ljutomer: Lukavci 1:3. Ptuj: Sv. Janž na Drav
skem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:2, 

Melinci 1:1. 
Prestale so: 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brežice: Sevnica 2:4. 

G a r j e k o n j . 

Litija: Šmartno 1:1. 

S v i n j s k a k u g a 

Brežice: Št. Peter pri Sv. gori 1:1, Videm 1:2. 
Ljutomer: Cven 1:2, Okoelavei 1:1, Veržej 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 12.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblasto, 
Št 56/preds. 

Foziv. 
289 

Gospod višji komisar gradbene direkcije za Slo
venijo mi. Fvari P r e š e l se pozivlje, naj1 sé v 30 
dneh vrne na svoje službeno nestot Ш pa nâj v istem 
roku naznani eventualni zadržek in, svoje sedanje 
bivališče. •••<--

V L j u b l j a n i , dne 12.februarja 1921. 

Gradfteni direWor: inž. Klinar s. i. 

276 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i a č e v M a r i b o r u j e uvedlo postopanje, dà se proglase spodaj navedeni pogre

šana za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne- 31. marca 1918., drž. zak st 128 
d o™° e v a t! ' . d a so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoèi 
sodišču ah pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive 
ah'naj mu dado to Mko dcageèòe na znanje. ! 

Ime in rojstni San, stan 
in zadnje bivališče po-

grešaneev 

>№ 

Bistvene okolnosti, 
>ä katere se opira, 

predlog 

Joalp Tratnjak, 
rojen (ine 7. februarja 
1886., posestnik v Filer

ei h. 
Matjaž Pal, 

rojen dne 11. januarja 
1882., poeestnik v Lipi 

na Prekmurskem. 

Alojzij Lakšer, 
rojen dne 21. maja 1882., 

viničar v Partin ju. 

Janez Mareeo, 
rojen dne 21. septembra 
1866, posestnik v Trnov-

Proglamtev 
za mrtvega 

predlaga 

Pešec 48. pehotnega polka; 
umrl dne 17. decembra 
1918. v ruskem vojnem 
ujetništvu v Taškendu. 

Zona 
Klara Tratnjak 

v Filoveih. 

Topničar 39. topniškega 
poika; baje dne 28.febru
arja 1916. pri Stanislavu 

po Rosili ustreljen. 
Pešec87. pehotn»ga polka; 
pisal zadnjič dne 7. no
vembra 1914. 8 srbskega 
bojišča. Od takrat pogre

šan. 

Filip Jakob Ploj, 
rojen dne 17. apnla 1887., 
posestnik v Zgornjih Ver-

janah. 

Frano Puòko, 
rojen dne 28. novembra 
1889., zasebnik v Hva-

letiocih. 

Avguš t in Kurbus, 
rojen dne 26. avgusta 
1886, posestnikov ein v 

Spodnjem Porčiču. 
Andrej Skok, 

rojen dne 4. oktobra 
1882., posestnik v Veliki 

Varni'i. 
Martin Ogrlno, 

rojen dne 2. novembri 
1899., posestnikov sin v 

Modražah. 

Civilni voznik pri 80. pe-
hotDem polku. Njegov voz 
jedne 26.septembrai9!6. 
zadela granata ; od takrat 

pogrešan. 

Žena 
Marija Pal, 

posestciea v Lipi 
št. 90. 

Ime in bivaüte»1 

skrbnika, ki Je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Sah 
in ôpr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Rudolf Scbein, 
oficiant v Mari

boru. 

Žena 
Alozija Lakšer 
v Zgornji Voli-

Cini. 

Lovec 18. lovskega bata
ljona. Zadnjič pisal dne 
6. maja 1916.; od takrat 

pogrešan. 
Pešec 26. brambovskega 
pehotnega polka, zbolel 
meseca novembr» 1914. za 
grižo ter priJel v bolnico 
vNowe miasto; od takrat 

pogrešan. 
Padel kot pešec 47. pe
hotnega, polka dnu ^.sep
tembra 1914. v bitki pri 

Grodkii. 

Služil kot črnovojnik pri 
87. pehotnem polku; izza 
dne 17. avgusta 1914. po

grešan. 

Franc Muršec, 
posestnik v 
Troovcih. 

Janez Ploj, 
posestnik vZgor-
njih Verjanah. 

Juri Karba, 
sodni kanclist 

v Mariboru. 

Franc Pnlič 
v Partinju. 

Simon P.ajšp, 
posestnik v Tr

novski vasi. 

5.2.1921.; 
T 184/20-9. 

6.2.1921.; 
T 190/20-9. 

6.2.1921.; 
T 191/20-7. 

6.2 1921.; 
T194/20 8. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

Alojzij Pučko, 
posestnik v Hva-

letincih. 

P e t e r Zalig, 
rojen dno 5. maja 1875., 
posestnik v Hotizi na 

Prekmurskem. 

Frano Gradišnik, 
rojen dne 26. nurca 1880., 

posestnik v Kamnici. 

Jožefa Btef&neo, 
rojena dne 24 februarja 
1874.. posestnikov» žena 

v Središču ob Dravi. 

Služil pri 5 /27. stavbni 
stotniji na italijanskem 
bojišču; izza dne 23. ok

tobra 1918. pogreSan. 
Služil pri 22. hod^ed-
siero pet otnem polku ter 
prišel ob ncivera letu 1916. 
v Karpate; izza dne 3. 

julija 1916. pogrešan. 

Anton Kurbus, 
posestnik v Spod
njem Porčiču. 

Anton Hvaleč, 
posestnik 

v Skorišnjaku. 

Marija Ogrinc, 
poeeetnica 

v Modražah. 

Janez Šut, 
posestnik v Zgor
njih Verjanah 

Lovrenc llrga 
v Hvaletincih. 

6.2.1921.; 
T 197/20-8. 

Franc Lorber 
v Spodnjem Por

čiču. 

Anton Zavec, 
posestnik 

v Mali Varnici. 

Peïec 37. črnovojniškega 
bataljona, naposled leta 
1916. na italijanskem bo
jišču; izza dne 6. maja 

1917. pogrešan. 

Frano Jarl£, 
rojen dne 14. ontobra 
1886., kletar v Mariboru. 

Jakob Hvaleo, 
rojen dne 23.julija 1887., 

posestnik r Prislovi. 

Martin Vuöko, 
rojen dne 18. novembra 
1887., posestnik v Spod

nji Bistrici. 

Josip Šfmenko, 
rojen dne ò. februarja 
1887., poeestnik v Spod-

оЏ Hajdini. 

Odšla 26. novembra 1903. 
z doma. Zadnjič so jo 
videle zaslišane priče me
seca maja 1905. v Zagre
bu; od tak nit pogrešana. 
Lovec 9. lovskega bata
ljona; Umrl due 4. no
vembra 1918. v italijan
skem vojnem ujetništvu 

v Dolianovi. 
Nadomestni rezervist 26. 
brambovskega polka; izza 
dne 31. oktobra 1914. po

grešan. 

Pešec 20. bonvedskega 
pohotnega polka; umrl kot 
ujetnik dne 12. maja 1916. 
v bolnici v Cinkeodu v 

nemerč'Hski gnberniji. 

A 
Zrma 

Ana Žalig 
v Gumilici pri 

Turnišču. 

Šimen Švogan 
v No«akah. 

Janoš Tornar 
v Nedeljici. 

5.2.1921.; 
T 203/20-7. 

6.2.1921.; 
T 205/20-8. 

6.2.1921.; 
T2Ü6/20-6. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

5. 2.1 -'»21.; 
T 207/20-6. 

5.2 1921.; 
T 208/20-8. 

Žena Terezija 
Gradišnik, 
po«estni''a 
v Kamnici. 

Mož 
Anton Stefanec, 

posestnik 
v Središču. 

Žena 
Marija Jurič 

v Mariboru, Ipav-
čeva ulica št 40. 

Franc Kopic, 
sodni kanclist 
v Mariboru. 

Matjaž Polanec 
v Središču. 

Franc Kopic, 
sodni kanclist 
v Mariboru. 

i 

Žena 
Marija Hvaleč, 

posestnica 
v Pristavi. 

Služil pri 26. brambov-
gkem polku ter baje pa
del v bitki pri Grodku. 

Joalp Ćebe, 
rojen dne 8. marca 1885., 
poeestnik v Hotinji vasi. 

Frano Wok, 
rojen dne 27.marcal876., 
mizarski pomočnik r Ma

ribora. 

Joalp Lolob, 
rojen dne 15, manca 1888., 

čevljar r Maribora. 

Frano Koroieo, 
rojen oVne lr. septembra 
1804, posestnikov.'sin.T 

' Dragonji, vasii - -

Pešec 47. pehotnega polka, 
prišel pri Monfalconu v 
italijansko ujetništvo ter 
baje po 15. marcu 1920. 
nmrl v bolnici pri Veroni. 

Vojak vozatajükega od
delka pri odseku št. 873 
r Albaniji; izza dne 10. 
septembre 1918. pogrešan. 

Služil pri 87. pehotnem 
polktlnagalfStih bojiftëih; 
iteauneseca oktobra. 1914. 

• . pogrešan. 

Služil pri 3/60 sapereki 
rtotttji ter bitje po 28: 
marcu 191» Umri- v neki 
bölnwi nai Italijanskem; 

Martin Vučko, 
posestnik 

v Zgornji Bistrici. 

Ivan Šimenko 
v Spodnji Hajdini. 

FrancDernikovič, 
poeestnik 

v Pristavi. 

Matjaž Cvetko, 
posestnik 
v Trnju. 

6.2.1921.; 
T 209/20 - 6. 

6. 2 1921 
T 210/20—11. 

6.2 1921.; 
Т Ш / 2 0 - 7 . 

6. 2.1921 ; 
T 212/20-7. 

Andrej Svenšek 
v Hajdini. 

Žena 
Erna Cebe, 
posestnica 

v Hotìaji vasi. 

Žena 
Liza Wek, 
postrežVica 
v Mariboru-, 

Jezdarskn ulica 
•• • jŠ t . 6-

Žena 
Marija/ Leich 
v Pobrežjo, 

; Cesta na Marijo 
Biezje št. 8. 

Mati 
Marjetrf Korošec, 

• ppeeetoica 
• Dragonji vasi. 

Jakob Klioc, 
posestnik 

r Hotinji vasi. 

Ferdo Pleeničar, 
uradni sluga pri 
sodišču v Mari

boru. 

Simon Bèlèc 
y Pdhrežju, 

Cents/muMavijo 
Bcepj* 8tj8<; 

Štefan Eorošee 
v Dragonji rasi: 

5 2 1921.; 
T 213/20-8. 

6. 2. 1921.; 
T 214/20-6. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. marca 
1922. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. marca 
1922. 

1. mi rea 
1922. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

5.2.1921.; 
T 216/20-6. 

6. 2. 1921.; 
T222/20—5. 

fr. 2. 1921.; 
Ï-&721V4. 

' 6 .2 1921.; 
t ! 4/2r.i 

1. septembra 
1921. 

1. marca 
1922. 

1. marca 
1921. 

1. Septembra 
' 1981. v 

1. marca 
1 9 t ò i ••< 

Nadaljevanje na prihodnji strani I 



16. m Letnik Ш. 

ш о in rojstni dan, ile« 
ila gadnje bivališče po' 

- fpre&micev 

Bietvene okolnosti, 
ва katere te opi» 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Frano Kaloh, 
rojen dne 13. septembra 
1886., viničar v Rnpre-

cah. 
Frano Tekmeo, 

rojem dne 4. decembra 
1883., posestnik v Lanci 

Fel iks Koti, 
«>je« d«» 28 aprila 1892., 
posestnikov sin pri Sv. 

Tomažu. 

Frano Šoraga, 
rojen dne 16. avgusta 
1886., posestnik v Can-

kovi. 
Ivan Kostanjeveo, 

гојвв dne 4. decembra 
1885., avakultant v Ma-

• ri boru. 

Frano Strajniak, 
rojen dne 27. februarja 
1878.,- posestnik v Bo

žičkom vrhu. 

Šlmen Segala 
rojen dne 13. septembra 
1896-, posestnik v Pod-

vincih. 
Jernej Safoftnlk, 

rojen one 81. julija. 1894., 
posestnikov sin v Gorojih 

Jablanah. 
Ctnstav Д . Abornj', 

rojen dee 13. marca 1874, 
stotnik 2ß. brambovskega 

polka v Mariboru. 

Alojzij Ferk, 
rojen dne 26. maja 18P3., 

delavec v Mariboru. 

BOkloi Gorlöan, 
rojen dne 3. januarja 
1887., posestnik v Polani. 

Služil pri 47. pehotnem pol
ku ter dee 27. avgusta 
1914. padel pri Grodku. 

PeSoc 87. pehotnega polka, 
bil baje ranjen na itali
janski fronti; izza dne 
2. avgusta 1916. pogrešan. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; padel dne 26. avgu

sta 1914. pri Grodku. 

Padel dne 30. maja 1916. 
kot /rojak 9. pehotnega 

polka blizu Przemyéla. 

Poročnik I. boeensko her-
cegovinskega pehotnega 
polka; padel dne 1. julija 

1917. pri Koniuchih. 
Umrl dne 24. maja 1916. 
kot četovodja 3. (irnovoj-
niskega bataljona v ru
skem ujetništvu v Kara-

kali. 
Vojak 26. brambovskega 
pehotnega polka; padel 
dne 8. junija 1916. na 

Salmatinu. 
Vojak 26. brambovskega 
polka; zadnjič pisal iz 
ruskega ujetuižtva me

seca marca 1916. 
Stotnik 26. brambovskega 
pehotnega polka; baje 
dne 10 septembra 1914. 

umrl za ranami. 

Služil pri 26. brambov-
skem polku; baje pa
del dne 22. avgust* 1914. 

Jernej Leänlk, 
rojcu dno 15. avgusta 
1BÖ7-, posestnik v Spulili 

pri Ptuju. 

Vojak 6. trdnjavskega 
topniškega polka; pogre
šan izza meseca oktobra 

1914. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; dne 13 januarja 
1917. v Vàrvarapolu umrl 

ga tifuaom. 

Žena 
Antonija Kaloh, 

vini čarka 
v Grušovi St 6. 

Žena 
Cecilija Tekmec, 

posostnica 
v Lanci vasi. 

Ô~cë 
Franc Kosi, 

posestnik 
pri Sv. Tomažu 

pri Ormožu. 
Žena 

Terezija Šeruga, 
poeestnica 
v Can k ovi. 

Finančna 
prokuratura 
v Ljubljani. 

ŽeDa Terezija 
Strajošak 

v Božičkem vrhu. 

Mati 
Katarina Šegula 

v Podvincih. 

Oče 
Anton Safošnik, 
posestnik v Gor
njih Jablanah. 

Žena 
Ida Aborny 

v Kernsalzu na 
Ceskem. 

Žena 
Julijana Ferk, 

delavka 
v Studencih. 

Žena 
Ana Goričan, 

posestnica 
v Polani. 

Ime in bivaliiče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogreiancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Ferdo Plésnicar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Jakob Vaupotič, 
župan 

v Lanci vasi. 

Karel Kosi, 
železniški urad
nik v Slivnici. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Slavko 
Koetanjevec 

v Ptuju. 

Franc Korošec 
trgovec 

v Gornji Badgoni. 

Martih Čeh 
v Podvincih. 

Frane Safošnik, 
posestnik 

v Pongercah. 

Viljem Bubak, 
mizar 

v Studencih. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Žena 
Marija Lešnik, 

posestnica 
v Spuhli. 

Franc Kline 
v Spuhli. 

6.2.1921.; 
T 175/20-11 

6.2.1921.; 
T 8/21. 

6. 2.1921.; 
T196/20—11 

6. 2.1921.; 
T 219/20-8. 

6/2.1921.; 
T192/20-9. 

6. 2.1921.; 
T 86/20-10. 

6.2.1921.; 
T 223/20-10. 

6.2.1921.; 
T11/21-3, 

OUieni rok 
poteče dne 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

6.2.1921.; 
T1S5/20-7. 

6.2.1921.; 
T12/21-6. 

6.2.1921.; 
T 2/21 • 10. 

-6.2.1921.; 
T198/20 -10. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. junija 
1921. 

Cg V 2 7 6 / 2 0 - 2 . 23/ 

Oklic. 
juri Škvorc, posestnik in trgovec pri Veliki Ne

delji, je vložil zoper Franca P u n g e r s c h e g g a , 
posestnika v Pamečah, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo zaradi 7784 K 39 v s pripadla. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. m a r c a 1921. 

ob devetih pri; tem sodišču v sobi št. 84. 
Ker je bivališče Franca Pungerschegga neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Boštjančič, odvetnik 
v Manboru ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po-
oblascenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek V. 
dne 5. februarja 1921. 

255 Cg * 15 m 16/21—1. 

Razglas. 
v N e l v S u 9?6S C lWZ.Kf p r i K o č e v s k i r e k i> s e d a J 

pa zaradi 1040 dolarjev = 69.300 K ' g 

Prvi narok bo dne 
/ 25. f e b r u a r j a 192 1. 

0 0 pol devetih tusodrio v sobi št. 58. 
dr % ?кгШка J'e Postavljen odvetnik gospo 1 

W ? ? ? * v N o v e m m e s t u ' k i b o stopal to-

^МШњсТ ZglaSÌ Sam alÌ ne naZDani S°-
0 0 , 0 sodišče v Novem mesta, oddelek L, 

dne 8. febrLrar-ja Шг. 

C 17/21. 2b2 

Oklio. 
Katarina Juvan na Vačah št. 12 toži Franca 

J u van a z Vač št. 12, sedaj neznanega bivališča, 
pri podpisanem sodišču za 1200 K. 

Narok dne , ' i n o , 
, , ±.. 10. m a r c a 1921. 

ob devetih. 
Skrbnik tožencev: Anton Zarnik na Vačah, ki ga 

bo zastopal v označeni pravni stvari na njega ne
varnost in stroške do njegove zglasitve. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 9. februarja 1921. 

C 5/21—1. 
Oklio. 

215 

Zoper Ivano Bernikovo, posestnico s Šume 
št. 35, katere sedanje bivališče je neznano, je podal 
pri podpisanem sodišču Anton Štupnikar, posestnik 
na Šumi št. 29, tožbo zaradi motenja posesti s pri-
padki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

4. m a r c a 1921. 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 1. 

V obrambo pravic Ivane Bernikove sé postavlja 
za skrbnika gospod Andrej Bernik, zasebnik na 
Šumi št. 35. Ta skrbnik jo bo zastopal v oznameno-
vani pravni stvari na nje nevarnost ia stroške, do
kler se Ivana Bernik ali ne zgläsi pri sodišču ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v škofji Loki, oddelek II., 
dne 29. januarja 1921. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
5. m a r c a 1921. 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št 3. 
Ker je bivališče Doroteje Titecherjeve neznano, 

se ji postavlja za skrbnika Josip Drevenšek, sodni 
kanclist v Šoštanju, ki jo bo zastopal na nje nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek I., 
dne 1. februarja 1921. 

T 20/21-3. 234 
Amortizaoijtt. 

Na prošnjo Rudolfa Rokav ca, knjigovodje v 
L j u b l j a n i , se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne zavarovalne police, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Polica št. 11.676, ki jo je izdala dne 31. ja, 
nuarja 1920. zavarovalna zadruga „Croatia" v Za
grebu in ki se glasi na ime: Rudolf Rokavec in na 
zavarovano glavnico 10.000 K, izplačno dne 1. fe
bruarja 1940. donosniku. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h mesecev izza dne 1.marca 
1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 31. januarja 1921. 

T 207/20—4. 
Amortizaoija. 

248 

Na prošnjo Janka M a u r e r j a n a Raki. in Aloj
zija M e 1 j a v c a v Trstu, oziroma Jadranske banke, 
podružnice v Ljubljani, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih vrednostnih papirjev, ki ju 
je prosilec baje izgubil: 1.) Privremena potvrda 
broj 272 za 500 K, glaseča se na ime: Janko Mau
rer na Raki, Dolenjsko, in izdana "po Jadranski 
banki leta 1919.; 2.) hranilna knjižica iste banke 
št. 3487 s saldom 5660 K 10 v, glaseča se na ime: 
Alojzij Meljaveč. 

Imetnik teh vrednostnih papirjev se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h mesecev 
izza dne 1. marca 1921., ker bi se sicer po tem ro'<u 
izreklo, da sta vrednostna papirja brer mock 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 1. februarja 1921. 

C 7/21—1. 
Oklio. 

242 

Franc Krajne, posestnikov sin v Kokđrju, sedaj 
bivajoč v Šoštanju, je vložit zoper BoTOtejoiTU^ 
t seher jevo, stanovnico, prej v Šoštanju, tožbo 
zaradi izročitve premičnin. 

Ne I 91/21—2. 256 
Amortizacija. 

Na predlog Mihaela Saj o vi ca v Olševku se' 
uvaja postopanje za amortizacijo potrdila Jadran
ske banke o prejemu rentne knjižice poštnohranil-
ničnega urada št. 432.445, na katero je naloženih 
1200 K vojnega posojila. 

Imetnik tega potrdila se pozivlje, naj svoje pni-
vice uveljavi tekom š e s t i h mesecev, ker bi se 
sicer po tem roku potrdilo izreklo za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek L, 
dne 6. februarja 1921. 

Vpisa dražb z omejeno zavezo. 
V register sta se vpisali danes družbi: 

Firm. 1/21, Rg C I 32/1. 
a) Tovarna vžigalic in kemikalij Ruše, 

družba z o. z., 
s sedežem v R u š a h p r i M a r i b o r u . 

Obratni predrnet: Družba ûstahavrja1 ih obratuje 
tvornice vžigalic in kemikalij na ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, tikorišča, nakupuje in 
prodaja vse vrste sirovin, kakor lesa, kemikafrf itd., 
izdelke in pridelke, ki s& kakorkoli v zveži's temi 
obrati, končno tehnično in' rrgovàko ukotfišča vse 
stranske in pomožne obrate, združene z detienimi 
tvomiškimi podjetji. • ••<• 

Družbena pogodba z dne 18. avgusta 1920., skie
in jena na nedoločen čas. 

Vïèma glavnice: 900.000 K, ki so v gotovini 
popolnoma vplačane. - • '-

Poslovodja: Hinko Pogačnik, tvOrn&ar v Rußah. 
Pravico zastopanja ima pdsIoVodjtt ШШРРб4 

g a č r i f l c . ' " .- ' '•• •••.,-..•.•.'.•'. 

Podpis firme: Firma se podpisuje tako}.dai&Ш-
vodja aH, сечзе. nastavi« veo'pWBfóvtfdift 'vaaté pfolo-
vodja samostojno njenemu »apfcaiieeiu> пнШвЈео** 
mu аЏ- odtî jepacfBii.besedilni џо»ШЦа> wojfcf üne. 
Prokuristi podpisujejo firmo kolSektivno z enim po

slovodjo in s prištavkomfp.p. 

k^ A ; * . , i&Sfe'S'Si*-,;».:/ 



16. 108 Letnik Ш. 

Razglasitve, osobito sklici občnih zborov, se iz
vršujejo s pismenimi vpisanimi obvestili, ki se po
šiljajo družbenikom; ta obvestila se morajo oddati 
na pošto vselej najpozneje 14 dni pred občnim zbo
rom ter morajo navajati kraj, čas in dnevni red obč-

nega zbora. Firm. 8/21, Rg. C I 33/1. 

b) J. Mahorko, 
družba z o. z. za razpečavanje mineralno-oljnih in 

kemikalnih izdelkov, 
J. Mahorko, 

Gesellschaft m.b.H. zum Vertrieb von Mineralöl 
und chemischen Produkten. 

Obratni predmet: 
a) Družba si pridobi in obratuje trgovsko obrt, 

ki jo izvršuje Ivan Mahorko v Mariboru in 
Ptuju, in sicer s trgovino z rudninskimi olji in 
izdelki iz rudninskega olja in z vsemi izdelki in 
pripadki, ki spadajo v produkcijo nafte, in z vse
mi s tem zvezanimi umetnimi izdelki; nadalje 
trguje s kemijskimi in kemijsko-tehničnimi iz
delki in dišavami (drogerijskimi predmeti) za 
lastni in za tuj račun; 

b) razširja te trgovinske obrti na druge vrste blaga, 
toda za to mora dobiti oblastveno dovolilo; 

c) pridobiva in nakupuje zemljišča v svrho tega tr
govinskega obrata; 

č) ustanavlja in pridobiva slična podjetja. 
Družbena pogodba z dne 29. decembra 1920. 
Višina osnovne glavnice: 900.000 K, ki so v 

gotovini popolnoma vplačane. 
Poslovodje: 

a) Ivan Mahorko, trgovec v Mariboru, Slovenska 
ulica št 8; 

b) Adolf Schwarz, generalni ravnatelj „Danice, 
d. d. za kemičke proizvode" v Zagrebu, Petrinjska 
ulica št. 17; 

c) Albert Maric, ravnatelj rafinerije „Danice" v 
Bosanskem Brodu. 
Pravico zastopanja imajo vsi trije poslovodje 

skupno. 
Podprâ firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva poslovodji, oziroma po en poslovodja in en 
Prokurist, le-ta z označbo prokure, tako, da pristav
ljata po komerkoli napisanemu ali natisnjenemu be
sedilu firme svoje ime. 

Razglasi družbe, osobito vabila na občne zbore, 
se morajo družbenikom vročati vsaj osem dni prej z 
naznanilom dnevnega reda, in sicer s priporočenimi 
pismi. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 1. februarja 1921. 292 

St.6/praes. ex 1921. 225 3-3 
Razpis. 

Generalna inspekcija vodâ v Ljubljani sprejme 
tehničnega pomožnega uradnika z mesečno plačo 
200 K in pripadajočo draginjsko doklado. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 13. 
Generalna inspekcija voda v Ljubljani, 

dne 1. februarja 1921. 
Šef: inž. Ivan Sbrizaj s.r. 

Št. 758. 
Objava. 

265 

Tobačna tvornica v Ljubljani nudi brezplačno 
večjo količino premogovnega pepela (Lösch). 

Interesenti naj se javijo v tobačni tvornici. 

2V) 

Direkciji pristoji pravica, da prosto izbira med 
ponudniki brez ozira na ponuđeno ceno. — Pripo
minja se še, da mora tisti, ki se mu odda gostilna, 
vse prostore kuriti in razsvetljevati ob svojih stro
ških. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev v Zagreba, 
dne 26. januarja 1921. 

Razne objave. 
Št. 209 V/5 ex 1921. 2««' 

Razglas. 

Št. 1286/A—1921. 
Oddaja kolodvorske gostilne 

v Brodu. 
S tem razpisujemo zatvorjen natečaj za uporabo 

gostilne na postaji v Brodu. 
Uporaba se prične dne 1. aprila 1921. ter bo 

trajala za sedaj eno leto, t. j . do dne 31. marca 
1922. Z uporabo te gostilne so razen pravic, pro
dajati jedi in pijače v jedilnici I. in II. razreda, 
v čakalnici in jedilnici III. razreda in na označe
nem delu perona, združene: dve sobi za stanovanje, 
ena kuhinja in ena prednja soba za serviranje, ena 
klet, ena ledenica, ena podstrešnica in ena prednja 
soba. 

Zapečatene ponudbe v zaprtem zavitku, oprem
ljene s potrebnimi listinami, s kolkom za 28 K in z 
napisom na zavitku: „Ponudba k št. 1286/21 za 
uporabo gostilničarskega posla na postaji v Brod i", 
naj se do dne L m a r c a 1921. 
do dvanajstih pošljejo podpisani direkciji (Mihano-
vičeva ulica št. 12) priporočeno po pošti ali pa n-ii 
se vlože osebno. 

Kot varščino je treba do dne 28. februarja 1921. 
do dvanajstih pri glavni blagajni rečene direkcije 
položiti znesek 500 K (petsto kron) v gotovini. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo ob uradnih 
urah pri splošnem oddelku podpisane direkcije v 
sobi št. 49. O ponudnikih se domneva, da poznajo 
vse pogoje in da jih v celoti sprejemljejo za ob
vezne. 

Ponudbe, ki jim ni priložena varščina ali ki do
spejo po zgoraj navedenem roku, določenem za vla
ganje ponudb, se ne bodo vpoštevale. 
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Po sklepu občnega zbora z dne 29. decmbra 
1920. se vnovčuje za leto 1919. kupon št 1.7 za 
vsako prioritetno delnico po 100 K s 5 kronami i». 
pri temeljnih delnicah z 2-50 kronama nemško-av-
strijske veljave. 

Pri temeljnih delnicah se istočasno oddajajo ku
poni št. 1 do vštete št. 16. Dotično vnovčevanje iz
vršuje v Gradcu „Wiener Bank-Verein-Filiale", v 
Ljubljani pa „Kreditni zavod za trgovino in indu
strijo". Ena jugoslovanska krona se računi za dve 
nemškoavstrijski. 

V L j u b l j a n i , dne 10. februarja 1921. 
Za upravni svet rogaške lokalne železaiee: 

reprezentant: K. Sajovit s. v.. 

263 Vabilo na redni občni zbor 
«_ „ S l o g e 

nakupovalne in proda jne z a d r u g e 
v Ljubl jani, 

ki bo dne 4. m a r c a ob sedemnajstih v prostorih 
Nakupovalne zadruge v Ljubljani, Aleksaadiwa. 

cesta št. 5, s tem-le 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo načelništva. 
2.) Odobritev računskega zaključka. 
3.) Volitev načelništva. 
4.) Volitev nadzorništva. 
5.) Izpremeraba pravil. 
6.) Slučajnosti. 
V L j u b l j a n i , dne 11.februarja 1921. 

Albin Prepeluh s. r., Ivan Podlesaik s. r , 
odbornik. predsednik 

Firm. 42/21, zadr.II 77/1. 
Vpis zadruge. 

Vpisala se je danes v zadružni register zadruga: 
Zadružna gostilna, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v M a r i b o r u . 

Obratni predmet: Zadrugi je namen, da daje 
svojim članom gorka in mrzla jedila, razna vina *n 
druge pijače ter jim preskrbuje udobna prenočišča; 
v ta namen sme imeti svoje lastne gostilne, kavarne 
in hotele. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 30. decembra 
1920. 

Opravilni delež znaša 100 K ter se mora plačati 
takoj ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči z dvakratnim zneskom 
opravilnega deleža. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom na društveni 
deski, najmanj osem dni pred občnim zborom. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: 

Janko Trošt, glavni knjigovodja firme „Balkan" 
v Mariboru, Vrazova ulica št. 3 ; 

Anton Pavletič, vodja policijskih agentov v Ma. 
riboru, Sodna ulica št.25 ; 

. Josip Mislej, pekovski mojster v Mariboru, Ko
roška cesta št 21 ; 

Ludovik Nabergoj, carinski revizor v Mariboru, 
Gregorčičeva ulica št 7; 

Josip Sulic, čevljarski mojster v Mariboru, Ale
ksandrova cesta št 30. 

Pravico zastopati zadrugo imata po dva člana 
načelništva. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
po dva člana načelništva. 

Okrožno kot trgovinsko sodišie v Mariboru, 
dne 1. februarja 1921. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 8. januarja 1921. 

A k t i v a . . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 6 3 > ^ 5 2 6 -45 
v kovanem srebru S e n n e 
v tujem denarju • • • 3,589-060-95 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 351,097.347-37 
Posojila : 

na menice 235,684.547 14 
na vrednostne papirje 23,745.139 62 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,542.407-35 
po računu zamene. 378,965.084• 01 
po posojilu na bone obrtn. kapit . 150,912.252-68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.558,871.755-92 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Dinarjev 

Proti prejiajemu 
stanja 

dinarjer 

434,214.696 27 +2,852.217-28., 

259,429.686-76 —7,469.569-55. 

3.283,291.499-96 

2.138,377.163- — 

6.115.313.045-99 

Glavnica din. 50,000.000--, 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 
obveznosti na žiro-račune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 

P a s t i r a . 
10,301.700- — 

815.206-54 
3.370,587.145- h 26,459.435 • — 

378,965.084-01 
122,783.654-27 
90,991.399-39 

261 

592,740.137-67 
2.138,377.163--

2,491.693-78 
6.115,313.045-99 

45,599.422-79-

NatteaUa in založila Delniška tiskarna, d.d. y Ljubljani. 



17. 

Poštnina pavèallrana. 

V Ljubljani, dne 17. februarja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
^ Ш а : U „Slutenih Novi» kraljeve Srba, Hrvata i Slovenaca».. - Zacaem zakcm.o » P " ™ ? ^ ^ 
Odl̂ ba, 8 kate'ro ee okrajnim zdravnikom, kadar potujejo ma.h cepljenja ^ Х Ј ^ А ^ А ^ Г А Tdovoljevanju, i/plačevan u in про-
bile nepeSno cepljene koze. Pravilnik o postavljanju tolmačev pri upravi za zaSčito industri rt t]Ј™>™[£*™^™п1о1т1>. N a ° e d b a m i n i B t r a pravde o B.,diiiški pripravljalni duibi 
rahljanju BubY*Dcij (pripomoći) ekonomskim združbam naseljenih dobrovoljcev poljedelcerin «"«»•"X«t/ Tdelane iz eladkoria ali в sladkorjem. - Kazgla« deželne vlade m 
*a okrožje višjega deželnega /odiHa v Ljubljani. Odločba o pobiranju monopo ne takes » ^ ^ ^ ^ а ^ ^ Т & ^ S S ^ ^ glede sprejema vojnih in-
Slovenijo: IzPren,embe v osebju. Razglas pover emstva za * ^ J ^ * ° £*£?%)gL^AS ? » S S f SSrim ве o U Je ersko priklaplja Kranjskemu zdravrtrc 
validov v tečaj za gozdne čuva e v Kostanjevici. - Bazglaei zdravstvenega odeeka za blovenijo » "x™ • _ б!*1_„, rasnih drornh uradov in oblaste». — Razne objave. 

nemu okrožju. Razpis mesta upravnega praktikanta pri upraviteljstvn sploSne bolnice т Mariboru. — Razglasi ratnin orngm nraaov m омакет. n»*u , 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

številka 29 z dne 9. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 11. decembra 
1920., s katero se Matko J. Kosi, do sedaj hono
rarni uradnik pri oddelku za zaščito dece in mla
dine poverjeništva za socialno skrbstvo v Ljubljani, 
imenuje za tajnika v V. razredu pri istem oddelku. 

Razpis ministra za pravosodje z dne 30. januarja 
1921.: Imenujejo se: 

Milan P a t e r n o s t e r , računski svetnik v VIII. 
činovnem razredu pri računskem oddelku višjega de
želnega sodišča v Ljubljani, za višjega računskega 
svetnika v VII. činovnem razredu; Vladimir De
kle va, računski revident v IX. činovnem razredu 
istotam, za računskega svetnika v VIII. činovnem 
razredu — oba na dosedanjih službenih mestih; 

Vladimir Abram, pisarniški ravnatelj v VIII. 
činovnem razredu pri višjem deželnem sodišču v 
Ljubljani, za višjega pisarniškega ravnatelja v VII. 
činovnem razredu istotam; Josip K r a s e ve c, višji 
pisarniški predstojnik v IX. činovnem razredu z na
slovom in značajem pisarniškega ravnatelja v Ma
riboru, za pisarniškega ravnatelja v VIII. činovnem 
razredu istotam; Jakob Po d lesnik, pisarniški 
predstojnik v X. činovnem razredu v Mariboru, za 
višjega pisarniškega predstojnika v IX. činovnem 
razredu istotam. 

Ivan Bizjak, pisarniški ravnatelj ad personam 
pri deželnem sodišču v Ljubljani, je uvrščen na sisie-
mizjrano mesto pisarniškega ravnatelja v VIII. či
novnem razredu istotam. 

Nadalje se imenujejo: Anton Hohn j ec, jetnišč-
nični upravitelj v IX. činovnem razredu v Mariboru, 
za jetnišlčničnega ravnatelja v VIII. Činovnem razredu 
istotam; Alojzij Čuček, pisarniški oficial v X. či
novnem razredu v Mariboru, za jetniščničnega pre
glednika v istem razredu istotam; Viljem F r a n k e , 
preglednik v X. činovnem razredu, prej pri kaznil
nici v Gradiški, sedaj dodeljen računskemu oddelku 
višjega deželnega sodišča v Ljubljani, za kaznilnič-
nega preglednika v X. činovnem razredu pri mari
borski moški kaznilnici. — Uvrščeni so na sistemi-
Tirana m e s t a pri moški kaznilnici v Mariboru: Ru
dolf S er t i č, kaznilnični ravnatelj v VIII. činov
nem razredu, Anton S t raka, kaznilnični upravitelj 
v IX. činovnem razredu, in Andrej J a k a c , kaznil
nični preglednik v X. činovnem razredu, pri jetnišč-
nici v Ljubljani pa Valentin O o go la, jetniščnični 
upravitelj v IX. činovnem razredu. 

Z razpisom ministra za pravosodje z dne 30. ja
nuarja 1921. se avskultant Milan T o m i n e c ime
nuje za sodnika v IX. činovnem razredu brez dolo
čenega službenega mesta za okrožje višjega dežel
nega sodišča ljubljanskega. 

Objava generalne direkcije posrednjih davkov, 
dà je bil Fran Eržen, višji komisar finančne straže 
L razreda v Trstu, imenovan za višjega komisarja 
nnančne straže I. razreda pri finančni direkciji v 
LjuMjani. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 
Pežtanski list „Budapesti Hirlap" v naši kraljevini 
Prepovedan, ker piše zoper interese naše države. 

Zapisnik o 93. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z. dne 28. maja 1920. 

Popravek: Imenovanje Branislava I. V u če ti ća 
(glej Uradni list 6 iz leta 1921.) se razglaša za ne
veljavno. 

številka 30 z dne 10. februarja 1921.: 
Zapisnik o 94. redni seji začasnega narodnega 

predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 29. maja 1920. 

številka 31 z dne 11. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 5.februarja ^21., 
s katero se sprejemlje ostavka, ki jo je podal mini
ster za pravosodje in minister priprave za ustavo
tvorno skupščino in izenačitev zakonov, Marko N. 
T r i f k o v i ć, ter se ta minister stavlja na razpolago. 
Obenem se imenujeta: Marko N. Tri fković, mi
nister na razpolagi in narodni poslanec, za mini
stra priprave za ustavotvorno skupščino in izenači
tev zakonov; Mark» D j u r i č i ć , narodni poslanec, 
za ministra za pravosodje. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 11. decembra 
1920., s katero se sprejemlje ostavka, ki jo je dr. Vla
dimir R a v n i h a r , poverjenik za socialno skrbstvo 
v Ljubljani, podal na dosedanji poverjeniški stališ. 

Zapisnik o 95. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 4. junija 1920. 

številka 32 z dne 12. februarja 1921.; 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 12. decembra 
1920., s katero se Peter M i lo j kovic, računski 
pregledovalec glavne kontrole, imenuje za pomočnika 
delegatu finančnega ministra v Ljubljani. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 13. decembra 
1920., s katero se Todor D j or d j evie, abs. dijak 
trgovske akademije, imenuje za carinika IV. razreda 
pri glavni carinarnici I. vrste v Mariboru. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 12. decembra 
1920., s katero se dr. Karel Š a vn i k, delegat finanč
nega ministra v Ljubljani, imenuje za delegata 
finančnega ministra v IV. činovnem razredu. 

številka 33 z dne M. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske.-Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 14. decembra 
1920., s katero se Ivan P o g o r e l ec, dvorni svetnik 
v službi pri kr. generalnem konzulatu na Du
naju, postavlja v stanje pokoja. 

Objava generalne direkcije posrednjih davkov, 
da je „Jugoslovenska Matica" za vse svoje vloge in 
spise, ki jih pošilja državnim oblastvom, oproščena 
plačevanja taks po zakonu o taksah, razen takse v 
civilnih pravdah. _______ 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 27. januarja 1921. so bili odliko
vani: z redom sv. Save Ш. vrste Matej H u bad, 
ravnatelj Glasbene Matice v Ljubljani; z redom 
sv. Save IV. vrste Anton La j ovi c, skladatelj v 
Ljubljani; z redom sv. Save V. vrste Stanko P r e 
mrl, skladatelj v Ljubljani, in Friderik Rukavi
na, ravnatelj opere v Ljubljani. 

4 7 . 

V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

Začasni zakon 
o izpremembah in dopolnitvah začasnega 

zakona z dne 26. oktobra 1920.* 
V II. delu „A", točki 2. pod c), se drugi odsta

vek pod 2. izpreminja ter se glasi: 
„Za bioskope, café-chantante, kabarete, zabave, 

cirkuse, akrobatske, atletske, čarodejske, spiritistične 
predstave, panoptike, menažerije, razne druge raz
stave, panorame, fotoplastike, dirke in sploh za vse 
vstopnice in prireditve, kjer se ljudje zbirajo za
radi zabave in razvedrila, se plačuje kot taksa 20 % 
(dvajset odstotkov) od vrednosti vstopnice." 

Te izpremembe veljajo izza dne 1. februarja 
1921. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta zakon, oblastvom zapovedujemo, naj posto
pajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu po
koravajo. 

V B e o g r a d u , dne 29. januarja 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za finance, 

minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
Minister za pravosodje in minister pri
prave za ustavotvorno skupščino in izena

čitev zakonov: 
M. N. Trifkovié s. r. 

Minister za notranje zadeve in namestnik 
ministra za gradbe: 

M. Draskovic s. r. 
Namestnik ministra za finance, 

minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za promet: 
J. P. Jovanović s.r. "•] 

Minister za prosveto: .! 
Sv. Pribićević s. r. 

* Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 29, izdanih dne 9. fe
bruarja 1921. — Določila tega začasnega zakona 
glej v Uradnem listu pod št. 436 iz leta 1920. (člen 
157., točka 2.). 



8"»^*Р*|Г*^Т,!'?'!ТТ^^^-" " ™ 

I T . HO Letnik Ш. 

Minister za kmetijstvo in vode 
in namestnik ministra za verstvo: 

dr. V. Janković s. r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornaraico: 
general B. Jovanović s. r. 

Minister za pošto in brzojav in 
namestnik ministra za narodno zdravje: 

dr. S. Miletić s. r. 
Minister za socialno politiko in namest
nik ministra za prehrano in obnovo dežel: 

dr. Jovanović s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

Nik. Uzunović s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. V. Kukovec s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
4 8 . 

Odločba, 
s katero se okrajnim zdravnikom, kadar potu
jejo zaradi cepljenja in revakcinacije, dovoljuje 
dnevnica in poinina ter se jim zvišuje nagrada 
za vsakega otroka, ki so mu bile uspešno cep

ljene koze.* 
Po členu 20., točki 6. pod I. zakona o ureditvi 

sanitetne stroke gre zdravnikom, ki cepijo otrokom 
koze, po 0-40 dinarja za vsakega otroka, ki so mu 
bile p r v i č u s p e š n o c e p l j e n e koze . 

Po členu 21., točki 7., istega zakona mora zdrav
nik, ki je cepil koze, čez osem dni preiskati dotične 
otroke, da vidi, ali so se koze prijele. 

Ako se vzame povprečno, da cepi zdravnik v eni 
občini 40 do 60 otrokom koze, dobi za cepljenje in 
za dve poti v občino vsega skupaj nagrade 16 do 
24 dinarjev. Če je ta občina, povprečno računjeiio, 
5 do 10 kilometrov daleč od njegovega stalnega bi
vališča, pa znašajo njegovi minimalni izdatki: 

za voz (ali konja) za pol dne najmanj 40 do 
60 dinarjev; drugi izdatki (za konja, hrano, zanj) 
minimum 5 do 10 dinarjev. 

Stroški zdravnikovi so torej za ta posel dvakrat, 
pa tudi trikrat večji od nagrade, ki jo dobiva. 

Okrajnih zdravnikov plače, ki se pričenjajo z 
2250 dinarji na leto in dosezajo največ 5000 dinar
jev, ne morejo biti razlog, da ima zdravnik za to 
cepljenje dvakrat in trikrat večji izdatek od nagra
de, ki jo prejema za to delo; istotako ne more me
sečna doklada 40 dinarjev za potovanja, ki jo do
bivajo zdravniki, pokrivati teh izrednih izdatkov, ker 
mora zdravnik na mesec in zlasti kadar cepi koze, 
po desetkrat, pa tudi po dvajsetkrat potovati po 
okraju. 

Z odločbo komiteta ministrov D R br. 133.599 
iz leta 1919., D R br. 1816/1920. in D R br. 53.778 
iz leta 1919. je odrejeno, da se uradnikom, ko potu
jejo v službenih postili, izplačuje dnevnica po 30 
dinarjev (višjim), 20 dinarjev (nižjim) in 10 dinar
jev (neukaznim). Razen tega pripada ukaznim kilo
metrina 2 dinarjev, neukaznim pa 1-40 dinarja. 

Te odločbe noben pregledovalec računov ne upo
rablja na zdravnike. 

V prilog boju zoper nalezljive bolezni in da bi 
ministrstvo za narodno zdravje moglo pridobit, 
zdravnike, ki bi prevzeli okrajno službo, mi je čast 
predlagati, da se zdravnikom, kadar potujejo zaradi 
cepljenja in revakcinacije, izplačuj dnevnica in pot-
nina skladno z uredbo D R br. 96.000 z dne 30. sep
tembra 1920., po kateri je ostalo razmerje med di
narjem in krono v Srbiji in Crni gori in drugih po
krajinah isto. 

• Naposled je treba rudi nagrado samo za vsa
kega otroka, ki so mu bile uspešno cepljene koze, 
povišati na dinar. 

Vsi drugi zdravniški posli, ki niso epidemijskega 
značaja, naj se plačujejo po omenjeni uredbi. Zdrav
niški posli epidermjskega značaja pa naj se plaču-

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 19, izdanih dne 28. ja
nuarja 1921. 

jejo po uredbi o službi epidemijskih zdravnikov z 
dne 29. decembra 1919. („Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 13 z dne 18. ja
nuarja 1920.*). 

V B e o g r a d u , dne 29. oktobra 1920.; 
&t. ^( . -o . . Minister za narodno zdravje: 

Živ. M. Rafajlović s. r. 

Ministrski svet je odločil v seji dne 22. decem
bra 1920. na podstavi §§ 5., 16. in 27. ustroja 
osrednje državne uprave, da se gorenji predlog go
spoda ministra za narodno zdravje povsem sprejme, 
ter je pooblastil ministra za finance in ministra za 
narodno zdravje, naj postopata po njem, z dostav-
kom, da velja ta odločba za vse ozemlje kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Predsednik ministrskega sveta: 
MiloR. Vesnić s.r. 

Minister za notranje zadeve: 
M.Draskovic s.r. 

Za ministra za promet: 
J. P. Jovanović s.r. 

Minister za pravosodje: 
M.N.Trifković s.r. 

Minister za verstvo: 
Pavle Marinković s.r. 

Minister za finance: 
Košta Stojanović s. r. 

Minister za zunanje zadeve: 
Mil. R. Vesnić s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s.r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
dr. V. Janković s.r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Za ministra za agrarno reformo: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general Branko Jovanović s. r. 

Za ministra za pošto in brzojav: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Za ministra za gozde in rudnike: 
dr. V. Janković s.r. 

Minister za narodno zdravje: 
Živ.Raîajïovic s.r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za prehrano in obnovo dežel :' 
R. Jojić s.r. 

Minister za konstituanto: 
dr. L. Marković s.r. 

4 9 . 
Pravilnik o postavljanju tolmačev 

pri npravi za zaščito industrijske svojine.** 
Člen 1. 

Kdor želi postati tolmač pri upravi za zaščito 
industrijske svojine, mora pri upravi vložiti prošnjo 
ter v njej označiti, za katere jezike želi biti postav
ljen za tolmača. 

Člen 2. 
Za tolmače se smejo postavljati naši državljani, 

ki polnoveljavno razpolagajo s svojo imovino ter 
stanujejo v naši državi in niso obsojeni niti niso v 
preiskavi zaradi zločina, onečaščujočih prestopkov 
in sploh zaradi kaznivih dejanj iz koristoljubja. 

Poleg teh pogojev morajo biti tolmači popolno
ma vešči jezikom, za katere žele biti postavljeni za 
tolmače, ter morajo predložiti dokaz o tem. 

Člen 3. 
Predsednik uprave sme odrediti izpit takih kan

didatov, ki nimajo dokazov o svoji usposobljenosti 
za tolmače; tedaj morajo tolmači opraviti izpit pred 
komisijo, ki jo 'določi uprava. 

Izpit je pismen in usten ter se opravlja pri 
upravi. Na dan izpita se da kandidatu pismena 
naloga, o kateri se je zedinila izpitna komisija. 
Po pismenem izpitu pristopi kandidat k ustnemu 
izpitu. 

Po končanem izpitu poroča komisija predsed
niku uprave o izidu izpita z izjavo, ali naj se kan
didat postavi za tolmača in za katere jezike ali ne. 

Kandidati v naprej polagajo upravi za člane 
komisije dnevnico, ki se jim določi. 

Člen 4. 
Tolmače postavlja predsednik uprave ter jim o 

tem izdaja dekrete. Svoje funkcije smejo pričeti šele 
po vpisu v specialni register, ki ga vodi uprava. Ti 
vpisi se objavljajo v „Glasniku" uprave. 

Za vpis v ta register in za dekret se plačuje 
taksa 5 0 — dinarjev. 

Člen 5. 
Preden tolmač nastopi službo, mora priseči 

tako-le : 
„Jaz N. N., nastopajoč tolmaško službo, prise-

zam na vsemogočnega Boga, da bom svojo službo 
opravljal vestno in častno in da bom strogo čuval 
tajnosti, ki mi bodo poverjene. Kakor se bom držal 
te prisege, tako mi Bog pomagaj." 

Toimač se zapriseza tako, da svojeročno napiše 
prisego ter jo vpričo predsednika uprave glasno in 
svečano izgovori ter nato tudi podpiše. 

Ko predsednik pripiše konstatacijo o izvršeni pri
segi, odredi, da se prisega priloži osebnim spisom 
dotičnega tolmača. 

Po prisegi se tolmač vpiše v register, ki se vodi 
pri upravi, ko plača predpisano takso za vpis in 
dekret in tiskarske stroške za objavo vpisa. 

Pri vpisu v register mora tolmač nanj svoje-
i' io pristaviti svoj podpis in svoj pečat, ki ga bo 
r« HI pri overovanju spisov. 
' Takrat dobi pravico do izvrševanja te službe. 

Člen 6. 

Področje tolmačev te uprave je to, da prevajajo 
v službeni jezik vse listine in spise, predložene tej 
upravi in spisane v tujem jeziku, kakor tudi da na 
poziv onih oseb, ki niso vešče službenemu jeziku, pri
sostvujejo ter tolmačijo na narokih pri upravi. 

Vse prevode poverjajo tolmači s svojim pod 
pisom ter jih potrjujejo s svojim pečatom, ki se 
mora glasiti: „Tumač uprave za zaštitu industrij
ske svojine N. N. u N." (prebivališče). 

Člen 7. 

Tolmači morajo vestno in točno opravljati svojo 
službo. Prevodi morajo biti spisani čitljivo; v njih 
se ne sme nič črtati in radirati. Če tolmači v pre
vodu kaj izpremene ali dopolnijo, morajo na spisu 
samem navesti razloge za lo in to pripombo poveriti 
s svojim podpisom in pečatom. 

Člen 8. 
Za tolmaške posle predpiše uprava posebno ta

rifo za nagrado; ta nagrada obremenja prizadete 
osebe. 

Člen 9. 
Tolmači so pod disciplinarno oblastjo predsed

nika uprave, ki postopa v zmislu § 77. uredbe o za
ščiti industrijske svojine. 

* Uradni list pod št. 69 iz leta 1920. 
** Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 28, izdanih dne o. fe
bruarja 1921. 

Člen 10. 
Pravica, da kdo opravlja tolmaško službo pri 

upravi, prestane po odločbi predsednika uprave: 
1.) če tolmač poda ostavko;; toda če je zoper 

njega uvedena disciplinarna preiskava ali preiskava 
zaradi zločina ali onečaščujočih prestopkov ali za
radi kaznivih dejanj, storjenih iz koristoljubja, se 
ostavka ne sprejme, dokler preiskava ni končana; 

2.) če tolmač izstopi iz našega državljanstva aH 
se izseli v inozemstvo; 

3.) če izgubi pravico, opravljati to službo; 
4.) če je obsojen zaradi zločina, onečaščujočih 

prestopkov ali sploh kaznivih dejanj, storjeni iz 
koristoljubja. 

Začasno se odstrani od službe, če pride v kon-
kurz ali pod skrbstvo, če se postavi pred sodišče za 
gorenja kazniva dejanja ali če se pripre. 
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Člen 11. 
Afco se ne prijavi dovolj naših državljanov za 

tolmače, sme minister za trgovino in industrijo po
staviti tudi inozemce, če izpolnijo vse druge pogoje, 
dolo&ne v tem pravilniku. 

V B e o g r a d u , meseca decembra 1920. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Ninčić s. r. 

50. 
Naredba ministra za agrarno reformo 

o dovoljevanju, izplačevanju in uporabljanju sub
vencij (pripomoči) ekonomskim združbam nase
ljenih dobrovoljcev, poljedelcev in interesentov 

agrarne reforme.* 

§ i. 
Ekonomske združbe naseljenih dobrovoljcev, po

ljedelcev in interesentov agrarne reforme lahko po 
odločbi gospodarsko-finančnega komiteta ministrov 
z dne 18. januarja 1921., št. 270, dobe iz državnih 
sredstev subvencijo (pripomoć), da pokrijejo usta
novne stroške in da osnujejo in okrepe rezervni fond. 

§ 2. 
Ako želi ena izmed omenjenih združb dobiti 

subvencijo (pripomoć), mora zanjo zaprositi mini
strstvo za agrarno reformo. V prošnji mora zlasti 
navesti: 1.) število vpisanih članov; 2.) skupno 
vsoto pobrane vpisnine; 3.) ali ima razen vpisnine 
kaj drugih sredstev, da pokrije ustanovne stroške; 
4.) kolika vsota ji je potrebna; a) za protokolacijske 
stroške (takse, overitev podpisov, objave itd.); 
b) za nabavo knjig, formularjev in drugih pisarni
ških potrebščin; c) za nabavo pohištva; 5.) ali po
trebuje združba vse to samo zase ali še za druge 
združbe v dotični krajini; 6.) poleg tega je treba 
navesti vse druge razmere in okolnosti, ki so važne 
za rešitev o subvenciji. 

§ 3. n0"> 
Prošnji se morajo priložiti dokazi, da je združba 

pri pristojnem trgovinskem sodišču protokolirana 
na podstavi enotnih pravil agrarne zajednice (,!.ot 
z a d r u g a ) , ako se ti dokazi že niso prej predložili 

§ 8 . 
Združba, ki je prejela subvencijo (pripomoć), 

mora izvrševati določila § 19. naredbe z dne ^ . o k 
tobra 1920., št. 17.321.* 

§ 9. 
Določila te naredbe naj se uporabljajo tudi 

glede subvencij (pripomoči), ki so bile dovoljene, 
preden je stopila v veljavo ta naredba. 

ministrstvu. 
§ 4 . 

Tako sestavljene in dokumentirane prošnje rešuje 
minister za agramo reformo po predlogu odseka za 
zadružništvo. 

Rešitev obseza: 1.) vsoto dovoljene subvencije 
(pripomoči), oziroma razloge za odklonitev; 2.; ali 
se subvencija izplača v celoti ali deloma, v gotovini 
ali v naturi in, če v naturi, v kakšnih predmetih in 
po kakšni ceni; 3.) pri kateri finančni napravi in po 
nalogu katerega nakazovalca druge stopnje se sub
vencija nakazi in izplačaj ; 4.) kdaj in v kakšnih 
obrokih se subvencija izplačaj. Če v tem ožim ni 
rečeno kaj drugega, se subvencija izplača naenkrat 
in tekom istega proračunskega leta. V tem primeru 
mora združba nakazovalcu druge stopnje predložiti 
po pravilih podpisano in po zakonu kolkovano pri
znanico, nakazovalec pa, ko se uveri o pravilnosti, 
odredi na priznanici izplačilo, jo vrne združbi, da 
prejme denar, ter o tem obvesti ministrstvo za a'grar-
no reformo. 

§ 5. 
Vsota subvencije, ki se sme dovoliti posamezni 

združbi, se mora določiti po dejanskih potrebah, 
po tem, koliko je področje združbe, kolik razvoj 
njenih poslov se da pričakovati in koüka so sred
stva, razpoložna za ta namen; nikakor pa ne sme 
biti večja nego 50.000 dinarjev. 

§ 6. 
Subvencija (pripomoć) se sme eni in isti združ

bi dovoliti samo enkrat. 

§7-
Dovoljeno subvencijo (pripomoć) sme združba 

uporabiti samo za to, da pokrije ustanovne stroške; 
eventualni prebitek p a mora uporabiti za ustanovi-

e v «H okrepitev rezervnega fonda, ki je namenjen 
z a t**rivanje poslovnih izgub in ki je nerazdelen. 

QrK ^f^ašona v „Službenih Novinah kraljevine 
broa, Hrvata i Slovenaca" št. 27, izdanih dne 7. fe
bruarja 1921. 

§ 10. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca". 

V B e o g r a d u , dne 20.januarja 1921.; št.977. 
Minister za agrarno reformo: 

Nikola Uzunović s. r. 

Naredba ministra pravde 
z dne 9. februarja 1921. 

o sodniški pripravljalni službi za okrožje višjega 
deželnega sodišča v Ljubljani. 

N a podstavi začasnega zakona o začasni skraj-
šavi sodniške pripravljalne službe z dne 4. maja 
1920., št. 16.260 („Službene Novine" št. 110, Uradni 
list št. 236) odrejam, da se v § 1. naredbe ministra 
pravde z dne 19. maja 1920., št. 5394 (Uradni list 
št. 250) besede: „najkesneje dne 3 1 . decembra 1920." 
izpremene v : „najkesneje dne 31.decembra 1921.' ' 

Naredbo poverjeništva za pravosodje bivše Na
rodne vlade v Ljubljani z dne 19. novembra 1918. 
(Uradni list št. 122) o sprejemu v sodniško priprav
ljalno službo brez tretjega državnega izpita (držav-
no-znanstvenega) razveljavljam. 

Minister pravde: 
M. S. Djuričič s. r. 

5 2 . 
Odločba 

o pobiranju monopolne takäe na uvožene pred
mete, izdelane iz sladkorja ali s sladkorjem.** 

Z odločbo ekonomsko-finančnega komiteta z dne 
2 1 . januarja 1921. je odrejeno^ da se mora n a pred
mete, izdelane' iz sladkorja ali s sladkorjem, kakor: 
bonbone, čokolado itd., ki se uvažajo iz inozemstva, 
pri uvozu poleg trošarine pobirati ona monopolna 
taksa, ki se pobira n a sladkor po odločbi ekonom
sko-finančnega komiteta z dne 13. januarja 1921., 
in po količini sladkorja, ki ga imajo ti predmeti v 
sebi. 

Iz pisarne generalne direkcije pesrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 2. februarja 1921.; št. 1061. 

St. 3019. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembah v načelništvn okrajnega zastopa 

v Šmarju pri Jelšah. 
Izvolitev Franca F e r l i n c a , učitelja v p . i n 

posestnika v Šmarju, za načelnika okrajnega zastopa 
v Šmarju pri Jelšah in izvolitev Mihaela S k a l e t a , 
posestnika v Mali Pristavi, za njegovega namestnika, 
se v zmislu § 39. zakona z dne 14. junija 1866., dež. 
zak.št. 19, potrjuje. 

V L j u b l j a n i , dne 8.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 

dr. Pitamic s. r. 

Št. I l l 220/21. 
Razglas. 

Po dopisu gozdarskega oddelka deželne vlade 
za Slovenijo, odseka: ravnateljstvo državnih gozdov 
in domen, št. 217 z dne 8. februarja 1921. se začet
kom meseca marca t. 1. pri gozdnem in graščinskem 
oskrbništvu v Kostanjevici na Dolenjskem otvori tri
mesečen tečaj za gozdne čuvaje. 

Z a službo gozdnega čuvaja se zahteva ta-le fizič
na sposobnost: noge, vid in sluh popolnoma v r e d u ; 
pljuča in srce dobra; manjše poškodbe na rokah a l i 
drugod dopustne. Vendar p a se zahteva od čuvaja, 
d a je sposoben rabiti orožje in poleg tega orodje za 
znamenovanje lesa. 

Vsi invalidi, ki ne izvršujejo, in ne morejo izvrše
vati nobenega poklica ter bi prišli v poštev, naj ne
mudoma, najkesneje pa do dne 

2 6 . f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem oddelku vlože prošnje z zdravni
škim izpričevalom, da so sposobni za službo gozd
nega čuvaja. 

V L j u b l j a n i , dne 14. februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo, 
invalidski oddelek. 

razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 29. januarja 1921. so bili ime
novani za vladne svetnike: Anton M e n c i n g e r , 
okrajni glavar v Radovljici, Fran P o d b o j , okrajni 
glavar v Litiji, in dr. Henrik S t es k a, okrajni gla
var pri predsedništvu deželne vlade v Ljubljani. — 
Nadalje je Njego/a kraljevska Visokost prestolo
naslednik blagovolil z ukazom z istega dne podeliti 
okrajnima glavarjema pri poverjeništvu za notranje 
zadeve v Ljubljani Leonu'"G r a s s e l 1 i j u in Rajku 
Svetku naslov in značaj vladnega svetnika ter ju 
obenem oprostil plačila predpisane takse. 

Dr. Pitamic s. r. 

Z odlokom ministra za gozde in rudnike je bil 
inž. Josip Močnik, rudarski višji komisar pri 
okrožnem rudarskem uradu v Celju, pomaknjen v 
Vll.-činovni razred, pisarniški oficiant Josip J u r 
čič pri rudarskem glavarstvu za Slovenijo v Ljub
ljani pa imenovan za kanchsta v XI. činovnem raz-
r e d u - Inž. Sterger s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

Št. 1617/21. 
Razglas. 

Ker se je z naredbo ministrstva za notranje za
deve, Pov. SI. št. 32, z dne 21. januarja 1921. poli
tična občina Jezersko pridelila Kranjskemu politič
nemu okraju, se na podstavi zakona z dne 27. okto
bra 1900., dež. zak. št. 27, o uravnavi zdravstvene 
službe po občinah, imenovana občina obenem pri-
klaplja Kranjskemu zdravstvenemu okrožju. 

Ta naredba stopi takoj v veljavnost. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s.r. 

Št. 1504/21. 3 — 5 

Razpis. 
Pri upraviteljstvu splošne bolnice v Mariboru se 

se razpisuje mesto u p r a v n e g a p r a k t i k a n t a 
z adjutom letnih 1200 K in pripadajočimi dnevni
cami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka
zili o starosti, državljanstvu, jezikovnem znanju, 
zdravju, nravnem vedenju in dovršeni srednji šoli z 
zrelostnim izpričevalom, naj se vlože do dne 

10. m a r c a 1921. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Vojni invalidi, če so sicer sposobni za tako služ
bo, imajo prednost v zmislu naredbe Narodne vlade 
SHS v Ljubljani z dne 20. novembra 1918., št. 115 
Ur.l. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oražen s.r. 

* Uradni list pod št. 456 iz leta 1920. 
** Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 30, izdanih dne 10. fe
bruarja 1921. 

'JEaESfìtAÌùk: 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
E 29/21—1. 269 

Oklio. 
Štefanu Win di s chu, posestniku v Spodnji 

Polskavi, je vročiti v izvršilni stvari Ivane Soršakove 
v Spodnji Polskavi zoper njega sklep z dne 4. fe
bruarja 1921., opr. št. E 29/21—1, s katerim se je 
dovolila prisilna osnova zastavne pravice in prisilna 
dražba zemljišča vi. št. 439 katastralne občine spod-
ujepolskavske. 

Ker je bivališče Štefana Windischa neznano, se 
mu postavlja za skrbnika gospod Srečko Lorber, od
vetniški uradnik v Slovenski Bistrici, ki ga bo za
stopal na njega nevarnost in stroške, dokler se Šte
fan Windisch ne zglasi sam ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek L, 
dne 4. februarja 1921. 

Št. 130/21. 280 
Objava. 

Gospod dr. Fran K a n d a r e , odvetnik, prej v 
Velikovcu, je podpisanemu odboru naznanil sub pr. 
15. februarja 1921., št. 130, da se je s svojo pisarno 
preselil v Krško. 

V L j u b l j a n i , dne 15.februarja 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Št. 266. 
Razglas. 

Po odredbi ministrstva za gozde in rudnike v 
Beogradu priredi podpisani gozdarski oddelek v me
secih marcu, aprilu, maju in juniju 1921. v Ko-
s t n j e v i c i na Dolenjskem tečaje za gozdne in lov
ske čuvaje kakor tudi za pouk v ribarstvu, in sicer 
tako, da se prične pouk v gozdarstvu dne 7. marca 
1921. 

Doba od dne 17. maja do dne 31. maja se po 
rabi za predavanja iz lovstva, doba od dne 1. ju
nija do dne 8. junija pa za pouk v ribarstvu. Tečaj 
za gozdne čuvaje se zaključi dne 15. junija. Otvori
tev tečaja za gozdne čuvaje je zavisna od zadostne
ga števila prosilcev, o čemer bodo le-ti pravočasno 
obveščeni. 

V tečaj za gozdne čuvaje se sprejmejo: 
a) v prvi vrsti taki prosilci, ki že sedaj opravljajo 

službo gozdnega čuvaja, a še nimajo dotične stro
kovne izobrazbe; 

b) v drugi vrsti sinovi gozdnih posestnikov, ki se 
hočejo v lastno svrho strokovno izpopolniti in iz
obraziti, ne da bi reflektirali na javno, oziroma 
privatno službo gozdnega čuvaja. 

c) Če se ne prijavi zadosti prosilcev, navedenih pod 
točko a) in b), se v malem številu izjemoma 
sprejmejo tudi drugi prosilci. 
Opozarja pa se na to, da podpisani gozdarski 

oddelek absolventom tečaja ne more preskrbeti go
zdarskega službenega mesta, ker so vsa mesta v 
področju tega oddelka zasedena. 

V tečaj za lovstvo (od dne 17. do dne 31. maja) 
se lahko prijavijo tudi zapriseženi lovci, za katere 
ne veljajo omejitve pod točkami a), b) in c). 

V tečaju za gozdne čuvaje je preskrbljeno za sta
novanje in hrano po režijskih stroških. 

Nekaterim obiskovalcem tečajev se podele pod
pore, ako se izkažejo, da so jih potrebni in vredni. 

Prošnje za sprejem v tečaj za gozdne čuvaje je 
vložiti najkesneje do dne 

24. f e b r u a r j a 1921. ; 
prošnje za lovski tečaj pa najkesneje do dne 

15. a p r i l a 1921., 
obojne pri gozdarskem oddelku deželne vlade za 
Slovenijo v Ljubljani (Križanke). 

V svojeročno spisani prošnji za sprejem v tečaj 
za gozdne čuvaje mora prosilec dokazati : 

1.) da je dopolnil 20. leto; 
2.) da je dovršil ljudsko šolo. 
Prošnji mora priložiti: 

a) nravstveno izpričevalo; 
b) zdravniško izpričevalo; 
c) morebitno izpričevalo gospodarja, pri katerem je 

uslužben; 
č) potrjeno ubožno izpričevalo, če namerja prositi 

za podporo; 

d) po občinskem uradu poverjen reverz, s katerim 
se obvezuje, da bo plačeval stroške za preživ
ljanje. 
Prosilci, ki hočejo biti sprejeti le v lovski tečaj, 

morajo predložiti ista dokazila kakor gozdni čuvaji. 
Gozdarski oddelek deželne vlade za Slovenijo 

v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1921. 

6t.48.006/C-1920. 283 
Razglas. 

Naslavljanje carinskega zbiralnega blaga za 
loco Zagreb, državni kolodvor, na „Skladišno i ot-
premničko d. d. (Siod)" v Zagrebu (glej „Uradni 
list deželne vlade za Slovenijo" št. 134 iz leta 1920. 
pod št. 46.736/C—1920.) se z dnem 28. januarja 
1921. razveljavlja; 

Direkcija državnih železnic v Zagreb«, 
meseca januarja 1921. 

Št.248/VI—1921. 282 
Razglas. 

Otvoritev železniškega prometa preko 
Jesenic - Podrožčice. 

Po naredbi ministrstva za promet št. 3306 z dne 
7. februarja t. 1. se dne 2 1. f e b r u a r j a 1921. 
otvori celokupni promet med Jugoslavijo in Avstrijo 
na progi od Jesenic do Podrožčice ob teh-le pogojih: 

I. P r e v o z oseb, psov, p r t l j a g e in eks-
p r e s n e g a b l a g a . 

1.) Osebe, psi, prtljaga in ekspresno blago se 
odpravljajo z jugoslovanske strani do postaje v Pod-
rožčici, z avstrijske strani do postaje na Jesenicah. 
Izdajanje povratnih vozovnic ni dopustno. 

2.) Za izračunavanje voznine tvori podstavo kilo
metrska razdalja, in sicer 
a) na jugoslovanski strani: razdalja do Jesenic s 

prištevkom nadaljnjih 15 km za prevoz do Pod
rožčice, 

b) na avstrijski strani: razdalja do Podrožčice s 
prištevkom nadaljnjih 15 km za prevoz do Je
senic. 
3.) Uporabljajo se ad 2—a) jugoslovanske tarife, 

ad 2—b) avstrijske tarife. 
4.) Pobrane pristojbine zaračunava vsaka želez

niška uprava v svoj prid. 
5.) Mejnopolicijsko in carinsko službo izvršuje 

Jugoslavija na Jesenicah, Avstrija pa v Podrožčici. 
6.) Prehodna predaja prtljage, psov in ekspres-

nega blaga se izvršuje v obeh smereh na Jesenicah, 
in sicer dejansko (faktično po kosu). 

Za izgubo, zmanjšek in poškodbo prtljage, psov 
in ekspresnega blaga jamčijo torej do Jesenic v 
smeri iz Jugoslavije v Avstrijo jugoslovanske želez
nice, v obratni smeri pa avstrijske železnice. 
IL P r e v o z b r z o v o z n e g a in t o v o r n e g a 

b l a g a . 
1.) Prevoz se izvršuje na podstavi mednarodnega 

dogovora z dne 14. oktobra 1890. in vseh dodatkov 
in dodatnih določil k temu dogovoru, kolikor v na
slednjih točkah niso določene izjeme. 

2.) Direktnim mednarodnim tovornim listom se 
morajo že pri predaji priložiti vse carinske in druge 
listine (izvozna, uvozna in prevozna dovolila itd.) 
v zmislu zakonov in naredb onih držav, po katerih 
se pošiljke prevažajo. Ako navedene listine niso pri
ložene, se prejem pošiljk za prevoz odkloni. 

3.) Voznino, stranske pristojbine, carino in iz
datke v gotovini, ki narastejo do mejne postaje, 
plača odpošiljatelj, od mejne postaje do namembne 
postaje pa prejemnik pošiljke (v obeh smereh). 

4.) Voznina in pristojbine se računijo po lokal
nih tarifah držav, soudeleženih pri prevozu, in sicer 
na osnovi kilometrske razdalje: 
a) na jugoslovanski strani do Jesenic s prištevkom 

nadaljnjih 8 km, 
b) na avstrijski strani do Podrožčice tudi s prištev

kom nadaljnjih 8 km. 
5.) Povzetja in predjemi kakor tudi navedbe 

interesa na dostavi niso dovoljeni. 
6.) Za prevoz po ovinkih se računijo voznina 

in pristojbine po prevoženi daljši poti. 
7.) Odpošiljatelj mora v tovornem listu mejni 

prehodni postaji „Jesenice-Podrožčica" predpisati. 
8.) Naknadne odredbe odpošiljateljeve so dovo

ljene samo: 

a) ako se izpremeni ime prejemnikovo na »ti aa-
membni postaji; 

b) ako pošiljka mejnega prehoda od Jesenic d» Pod
rožčice še ni zapustila in 

c) ako zahteva železniška uprava naknadno odred
bo (člena 18. in 24. mednarodnega dogovora). 
9.) Reekspedicija (ponovna predaja pošiljk bre* 

pretovoritve) na postajah na Jesenicah in v Pod
rožčici ni dopustna. 

10.) Prehodna predaja brzovoznih in tovornik po
šiljk se izvršuje v obeh smereh na Jesenicah, bodisi 
simbolično ali pa dejanski, kakor to določajo želez
niški predpisi. 

Inspektorat državnih železnic v Ljobljaai, 
dne 15. februarja 1921. 

2»1 Št. 2403/7. 
Objava. 

Josip Z u p a n , rojen leta 1862. v Ljubljani, tj* 
pristojen, čevljarski mojster, stanujoč v Vegovi ulici 
št. 12, ki ga je podpisani urad zaradi navijanja cen 
obsodil na 500 kron globe in 14 dni zapora, je bil 
z razpisom ministrstva za prehrano in obnovo dežel 
št. 566 z dne 26. januarja 1921. oproščen vsake 
krivde in kazni. 
Državni urad zoper navljalce cen, verižnike ia ttbe-

tapce v Ljubljani, 
dne 14. februarja 1921. 
Višji policijski svetnik: Kerševaa s. r.. 

Št. 62/111. 266 2-1 
Razpis naduöiteljske službe. 

Na petrazrednici pri Sv. Lenartu v Sloveaskifa 
goricah se razpisuje v stalno namestitev nadučitelj-
ska služba (katoliški veronauk). 

Pravilno opremljene prošnje naj se vtoie p» 
predpisani službeni poti do dne 

6. m a r c a 1921. 
pri krajnem šolskem svetu pri Sv. Lenartu v Sk-
venskih goricah. 
Okrajni šolski svet pri Sv. Lenartu v Slovenskih goriMb, 

dne 6. februarja 1921. 
Predsednik: dr. Lajnlic s.r.. 

Razne objava. 
Št. 959—III. Ш 

Objava. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

U v e d b a p r o v i z o r n e ž e l e z n i š k e t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 1. marca 1921. se «vaja 

provizorna železniška tarifa za prevoz blaga med 
Trstom na eni in med postajami češkoslovaške repu
blike na drugi strani. 

Ta tarifa obseza reglementarna in tarifama do
ločila, poleg tega direktne, v lirah izračunjene voza-
rinske stavke za izvestne vozovne tovere ob plačilu 
vozarine najmanj za 5000 kg. 

Občutne kurzne izpremembe glede vozarinskih 
stavkov te tarife se bodo izravnavale z razglasitvijo 
procentualnih pribitkov, oziroma odbitkov. 

Odtiske te tarife oddajajo soudeležene železniške 
uprave, nadalje v Avstriji tudi „Zentralverkaufs
stelle für Tarife" na Dunaju, L, Biberstraße 16, po 
18 lir, po 28 češkoslovaških ali po 250 avstrijskih, 
kron. 

V L j u b l j a n i , dne 15.februarja 1921. 
Družba južne železnice v imena udeleženih «prav. 

Objava. 88* 
Zadruga rokodelskih in dopuščenih obrtov v 2i-

reh naznanja, da bo pomočniška preizkušnja za vae 
stroke v nedeljo dne 2 0. f e b r u a r j a t. 1. ob štiri
najstih (ob dveh popoldne) v prostoru obrtne na
daljevalne šole v Žireh. 

V Žireh, dne 13.februarja 1921. 
Matej Strlič s.r., načelnik. 

Razld društva. 'm 

„Slovenski tamburaški klub" v Spodnji Šiški se 
je prostovoljno razšel. 

Anton Koren s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavsallrana. 

V Ljubljani, dne 22. februarja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
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Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 34 z dne 15. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske. Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 14. decembra 
1920., s katero se dr. Karel V e r s t o v š e k raz
rešuje dolžnosti poverjenika za uk in bogočastje pri 
deželni vladi v Ljubljani. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika. A l e k s a n d r a z dne 14, decembra 
1920., s katero ce Viktor G os t i ša, inspektor glav
ne rudarske direkcije, imenuje za rudarskega in
špektorja v VI. činovnem razredu pri rudarski 
upravi v Kreki. 

Zapisnika o 8. in 9. redni seji ustavotvorne skup
ščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 
29. in 31. januarja 1921. 

Številka 37 z dne 18. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 14. decembra 
1920., s katero se dr. Valentin Kor un, ravnatelj 
državne realne gimnazije z nemškim učnim jezikom 
v Ljubljani, postavlja za ravnatelja v VI. činovnem 
razredu s pravno veljavnostjo izza dne 1. januarja 
1921. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 16. decembra 
1920., s katero se Emilij anu Li lek u, profesorju 
v p. v Celju, podeljuje naslov vladnega svetnika. 

Objava generalne direkcije državnega računo
vodstva: Računskim uradnikom finančnega ravna
teljstva v Trstu, ki so bili z odlokom z dne 26. no
vembra 1919. postavljeni v službo računovodstva 
finančne delegacije v Ljubljani, in sicer: višjemu 
računskemu svetniku Antonu Vodopivcu, račun
skima svetnikoma Karlu P é t e r n e l u in Ivanu 
Bó Ion i ču, računskim oficialom Vladimiru P r i n -
čiću, Franu R e š a v e r j u in Viktorju Majcnu, 
ee proglašajo mesta za izpraznjena, ker se do sedaj 
niso javili na službo. 

Objava generalne direkcije državnega računo
vodstva, da so bili z odlokom ministra za finance 
z dne 6. decembra 1920. pri računovodstvu delega
cije finančnega ministrstva v Ljubljani postavljeni: 
v VII. činovnem razredu: za višjega računskega 
svetnika Josip Božič, do sedaj višji računski svet
nik ad personam ; za višja računska svetnika ad per
sonam Janko M l a d i č in Albin M e g u š a r , do 
sedaj računska svetnika z naslovom in značajem 
višjih računskih svetnikov; v VIII. činovnem razre
du: za računska svetnika z naslovom in značajem 
višiih računskih svetnikov Ivan R o š t a n in Fran 
U o var, do sedaj računska svetnika; za računske 
svetnike'Karel G r u b e r , Maks B r a d a š k a , Al
bin Z a j e c in Ivan Bonač, do sedaj računski 
svetniki ad personam; za računska svetnika ad per
sonam Rihard S c h u m i in Edvard Breskvar , 
do sedaj računska revidenta; v IX. činovnem raz
redu: za računske revidente z naslovom in znača

jem računskih svetnikov Srečko M a g o l i č , Ivan 
Š i ška in Božidar Tomšič, do sedaj računski re-
videnti ; za računske revidente Ivan M a t i č i č, Ja
kob Jereb, Ivan K r a n j c in Josip Z i d r i č , do 
sedaj računski oficiali; v X.. činovnem razredu: za 
računske oficiale Ivan Sporn, Vladimir Krištof, 
Anton G n i d o v e c , Anton Ž l a j p a h , Ivan Bur
ger, Vladislav Gabršelc, Fran S i r c a in Leo
pold P e h a n i , do sedaj računski asistenti; v XI. 
činovnem razredu : za računske asistente Karel 
Vavpot ič , Ivan Kavec, Jernej Šturm, Danilo 
Her ko v in Stanko Rotar, do sedaj računski 
praktikanti. 

Naredbe osrednje vlade. 
5 3 . 

Naredba o izenačitvi plač srednješolskih 
nastavnikov v kraljevini. 

Na podstavi odločbe ministrskega sveta z dne 
24. novembra 1920., S N br. 18.120, in poročila od
bora določenega za izdelavo načel pri izenačitvi 
plač'srednješolskih nastavnikov* v kraljevini, od
rejam : 

Izenačitev plač srednješolskih nastavnikov v Hr
vatski in Slavoniji, Bosni in Hercegovini, Sloveniji 
in Dalmaciji s plačami srednješolskih nastavnikov v 
Srbiji se mora izvršiti po teh osnovah: 

Direktorji (ravnatelji in upravitelji) popolnih 
srednjih šol v posameznih pokrajinah, ako imajo 
najmanj sedemnajst priznanih službenih let, se mo
rajo potrditi za direktorje I. razreda, ako pa imajo 
petnajst do sedemnajst priznanih službenih let, za 
direktorje II. razreda. 

Direktorji popolnih srednjih šol z manj nego 
petnajst priznanimi službenimi leti dobivajo po 
službenih letih profesorsko plačo in direktorsko do-
klado 600 dinarjev na leto do dovršenega petnaj
stega službenega leta, po katerem se potrjajo za 
stalne direktorje. Ti direktorji se brez svoje privo
litve ne morejo postavljati za- profesorje. 

Direktorji nepopolnih srednjih šol imajo pro
fesorsko plačo po službenih letih in direktorsko do
klado šeststo (600) dinarjev na leto (Cen 71 za
kona o srednjih šolah v Srbiji z dne 4. julija 1912. ) 

Direktorji ki stanujejo v šolskem poslopju, pla
čujejo za stanovanje toliko vsoto, kolikršna Se je do 
sedaj računila. 

II. 
Profesorji imajo plačo kakor profesorji srednjih 

šol v Srbiji. (Člen 72. zakona o srednjih šolah.2) 

III. 
Namestni učitelji z doktoratom, z opravljeno 

prvo polovico strokovnega izpita (za nižjo srednjo 
šolo) ali s popolnim izpitom, toda brez triletne pri
znane službe, se morajo potrditi za suplente, oziro
ma prevesti na plačo 1800 dinarjev na leto. (Člen 
73. zakona o srednjih šolah.3) . . . 

Namestni učitelji z opravljenim popolnim izpi
tom in z najmanj triletno priznano službo dobe pro
fesorsko zvanje in vse pravice, združene s tem zva
njem. (Člen 72. zakona o srednjih šolah.) 

Namestni učitelji brez doktorata kakor tudi brez 
prve polovice strokovnega izpita se morajo prevesti 
na plačo 1500 dinarjev na leto (plača začasnih 
predmetnih* učiteljev v Srbiji). (Člen 77. a zakona o 
srednjih šolah.*) 

Za namestne učitelje, ki zaradi vojne niso mogli 
opraviti državnega izpita, velja „Uredba o reguli-
sanju položaja nastavnicima i nastavnicama sred
njih škola" z dne 14. februarja 1920., S N br. 1507. 

IV. 
Nastavniki brez popolne fakultetne izobrazbe, ki 

so sedaj profesorji in predavajo naučne** predmete, 

• Nastavnik = učim oseba. 
* člen 71. slove: • 
Direktorji na popolnih srednjih šolah se dele na 

tri razrede ter imajo letno placo: I. razreda 7000 
dinariS-II razreda 6000 dinarjev; III. razreda 
5000 dinarjev. V enem in istem razredu mora direk
tor prebiti najmanj pet let. - , u • „• 

Direktorji na nepopolnih srednjih šolah imajo 
poleg redne profesorske plače letno doklado 600 di
narjev. 

* Predmetni učitelj = učitelj brez fakultetne iz
obrazbe. 

** Naučni predmet = znanostni predmet, katere
mu se ne prištevajo veščine. 

3 Člen 72. slove: 
Osnovna plača profesorju srednje šole jê  2400 

dinarjev na leto ter se povišuje za 600 dinarjev ha 
leto izpočetka po četrtem in osmem, potem pa po 
vsakem tretjem letu, tako da znaša po dovršenem 
dvajsetem službenem letu profesorska plača 6000 
dinarjev. , ,,, 

Direktorji in profesorji, ki dovrše trideset let 
ukazne službe, imajo pravico do tolike pokojnine, ko-
kolikor je znašala njih poslednja letna plača. 

Minister sme na osnovi izjave glavnega prosvet
nega sveta pridržati v službi direktorje in profesorje 
z njih privolitvijo tudi po dovršenih službenih letih. 
V tem primeru dobiva direktor letno doklado 1000 
dinarjev, profesor pa 600 dinarjev. . . . . . 

Osnovna plača redni nastavnici srednje šole je 
2100 dinarjev na leto. Povišuje se za 450 dinarjev 
na leto izpočetka po četrtem in osmem, potem pa 
•po vsakem tretjem letu, tako da znaša po dovršenem 
dvajsetem letu nastavniške službe letna plača redni 
nastavnici 4800 dinarjev. 

Redna nastavnica, ki dovrši trideset let nastav
niške službe s pomočniško vred, ima pravico do 
tolike pokojnine, kolikor je znašala njena poslednja 
plača. 

8 Člen 73. slove: k , 
Plača suplentu je 1800 dinarjev, pomočnici'pa 

1500 dinarjev. 
Službena leta, ki jih prebije v tem zvanju, »e 

računijo za pokojnino in za periodične poviške pro
fesorske plače. 

* Člen 77.a slove: 
Začasni učitelji imajo letno plačo 1500 dinarjev, 

začasne učiteljice pa 1200 dinarjev. 
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18. 

obdrže profesorsko zvanje, glede plače pa jih je po 
priznanih službenih letih izenačiti s predmetnimi 
učitelji v Srbiji. (Člen 75. zakona.6) Oni, ki imajo 
dvajset in več priznanih službenih let, dobivajo še 
doklado 450 dinarjev na leto. 

Nastavniki veščin* brez popolne fakultetne iz
obrazbe, ki so sedaj profesorji, obdrže profesorsko 
zvanje, glede plače pa jih je po priznanih službenih 
letih izenačiti z učitelji veščin v Srbiji (člen 75. za
kona); oni, ki imajo dvajset in"~več priznanih služ
benih let, dobivajo doklado 450 dinarjev na leto. 

Nastavniki veščin, ki so sedaj profesorji ter so 
opravili zrelostni izpit in dovršili fakulteto ali šolo, 
istovrstno z univerzo, obdrže tudi zvanje in dobi
vajo profesorsko plačo po priznanih službenih letih. 

Duhovniki s fakultetno bogoslovno izobrazbo se 
imenujejo za redne nastavnike samo za verski nauk, 
in sicer po točki II. teh osnov. 

Duhovniki z isto fakultetno izobrazbo se morejo 
za druge predmete imenovati samo kot honorarni 
nastavniki. 

VI. 

Vračunavanje službenih let za periodične po-
viške, oziroma za dobivanje profesorskega in direk
torskega zvanja, in določanje razreda po I. točki teh 
osnov se mora vršiti po teh načelih: 
a) čas, ki ga je nastavnik prebil kot neusposobljen 

namestni učitelj (brez doktorata ali brez najmanj 
polovice izpita), se mu šteje do dne 1. januarja 
1921. največ do treh let; 

b) čas, ki ga prebije v službi izza dne 1. januarja 
1921., naj se vračunava povsem tako, kakor je 
določeno z zakonom o srednjih šolah v Srbiji. 

VII. 
Honorarni nastavniki po členu 4. uredbe z dne 

12. maja 1919. imajo stalen letni honorar od 1200 
do 1440 dinarjev. 

Honorarni nastavniki s honorarjem za vsako uč
no uro dobivajo: 
a) s popolno kvalifikacijo, za naučne predmete do 

10 dinarjev; 
b) s popolno kvalifikacijo, za veščine do 7 dinarjev; 
c) z nepopolno kvalifikacijo, za naučne predmete 

do 7 dinarjev; 
č) z nepopolno kvalifikacijo, za veščine do 5 dinar

jev. 
Do zakonite izpremembe v vseh pokrajinah ve

ljajo dosedanja določila o maksimalnem številu ur 
za vse nastavnike. Nikakor ne sme imeti nastavnik 
poleg svojih rednih ur več nego šest ur nad ma
ksimum, ako predava naučne predmete, in ne več 
nego osem ur, ako predava veščine. 

VIII. 

Vsa dosedanja določila veljajo ob istih pogojih 
tudi za nastavnike onih šol, ki so izenačene s sred
njimi šolanu. 

IX. 

Inšpektorje srednjih šol je prevesti na plače in
špektorjev pouka pri ministrstvu za prosveto ana
logno kakor se prevede direktor popolne srednje šole 
po točki I. teh osnov. 

V B e o g r a d u , dne 3. februarja 1921. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

* Veščina (v izvirniku: vestina) = spretnost. 
* Člen 75. slove: 
Osnovna plača predmetnemu učitelju ali učitelju 

veščin je 2100 dinarjev na leto. Povišuje se po vsa
kih treh letih za 450 dinarjev do največje letne 
plače 4800 dinarjev. 

Osnovna plača predmetni učiteljici in učiteljici 
veščin je 1800 dinarjev na leto. Povišuje se po vsa
kih treh letih za 420 dinarjev do največje letne 
plače 3900 dinarjev. 

Ko predmetni učitelj (učiteljica) ali učitelj (uči
teljica) veščin dovrši trideset službenih let kot sta
len učitelj (učiteljica), ima pravico do pokojnine v 
znesku svoje poslednje plače. 
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5 4 . 

Odločba 
o izvoza srbskih, hrvaških in slovenskih knjig* 

Gospodarsko - finančni komitet ministrov je od
ločil s sklepom C br. 80.362 iz leta 1920. z dne 
29. januarja 1921., da se izvoz vseh knjig, natis
njenih v srbskem, hrvaškem in slovenskem jeziku, 
pusîa brez plačevanja carine in zavarovanja valute. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 3. februarja 1921.; C br. 75.500. 

5 5 . 
Odločba 

o količini živalske hrane, ki se sme izvažati ob 
transporta prašičev, ovac in volov/ 

Gospodarsko - finančni komitet ministrov je od
ločil na predlog gospoda ministra za finance s skle
pom C br. 80.822 iz leta 1920. z dne 29. januarja 
1921., da je ob vsakem izvoznem transportu živali 
dopustno izvoziti brez plačila carine in brez zavaro
vanja valute živalsko hrano, in sicer kot e n k r a t 
no d n e v n o krmo: 

za vsakega prašiča en kilogram koruze; 
za vsako ovco en kilogram sena in pol kilograma 

otrobov; 
za vsakega vola štiri kilograme sena in en kilo

gram otrobov, 
toda samo, če se ta hrana izvaža ob t r a n s 

p o r t u in za prehrano navedenih živali. 
Za transport, namenjen v države, ki meje ob 

našo državo, se sme ob navedenih pogojih izvažati 
hrana, potrebna za d e s e t dni, če pa je namenjen 
transport v druge države, za p e t n a j s t dni izza 
dne, ko transport krene z naše meje. 

Iz pisarnt. generalne direkcije carin v Beograda, 
dne 3. februarja 1921.; C br. 78.034. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
56. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
s katero se mestni občini ljubljanski dovoljuje, 
da sme najeti posojilo 300.000 K za mestno za

stavljalnico v Ljubljani. 
Mestni občini ljubljanski se na podstavi določil 

§ 81. ljubljanskega občinskega statuta dovoljuje, 
da sme najeti za mestno zastavljalnico kot obratno 
glavnico po potrebi posojilo do najvišjega zneska 
300.000 K ob najugodnejših obrestih. 

V L j u b l j a n i , dne 12.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva : dr. Pitamic e. r. 

57. 
Naredba poverjeništva za socialno skrbstvo. 

Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo z 
dne 17. januarja 1919., št. 295 Ur. 1., o pravici ob
čin do posega po stanovanjih se uveljavlja za ob
čine: Dobrovo pri Ljubljani, Kostanjevico in Blago
vico (sodni okraj brdski). 

V L j u b l j a n i , dne 10. februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar e.r. 

ftazglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Izpremembe v osebju. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 23. januarja 1921. so bili v sta
ležu policijskih uradnikov deželne vlade v Ljub-

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 33, izdanih dne 14. fe
bruarja 1921. 

Letnik m. 
ljani imenovani: policijski svetnik z naslovom i« 
značajem višjega policijskega svetnika Oskar Vra-
čko in policijski svetnik dr. Josip Mlekuš, oba 
pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani, za višja 
policijska svetnika; višji policijski komisar Alojzij 
G e r ž i n i č pri policijskem ravnateljstvu v Ljub
ljani in višji policijski komisar in vodja policijskega 
komisariata v Mariboru dr. Ivan Senekovič za 
policijska svetnika. — Nadalje je Njegova Visokost 
prestolonaslednik z ukazom z dne 24. januarja 
1921. blagovolil policijskemu svetniku v Ljubljani 
Vekoslavu K e r š e v a n u podeliti naslov višjega 
policijskega svetnika ter ga obenem oprostiti plači!« 
predpisane takse. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 24. januarja 1921. so bili pri knji
govodstvu poverjeništva za notranje zadeve imeno
vani: deželni računski svetnik Henrik P e t e m e i 
za višjega računskega svetnika ad personam; ra
čunski revident z naslovom računskega svetnika Mi
lan J u va ne in računski revident Josip P i r e za 
računska svetnika. — Nadalje je bil z ukazom, z 
istega dne računski svetnik Henrik C z er n y ad 
personam imenovan v VII. činovni razred. 

Dr. Dioniz Ma raž, okrajni komisar pri okraj
nem glavarstvu v Mariboru je dodeljen v nadaljnje 
službovanje politični ekspozituri v Cerknici. 

Ivan T o p 1 i k a r, Alojzij L j u b i c in Jožef 
Habe, revirni nadzorniki policijskih detektivov pri 
policijskem ravnateljstvu v Ljubljani, so imenovani 
za okrajne nadzornike policijskih detektivov v IX. 
činovnem razredu. 

Josip G r u d e n , Anton B a r i č in Matija 
Močnik, okolišni nadzorniki policijskih detekti
vov pri istem ravnateljstvu, so imenovani za revirne 
nadzornike policijskih detektivov v XI. činovnem 
razredu — vsi na sedanjem službenem mestu. 

Invalid in bivši dobrovoljec Matej M usee je 
imenovan za uradnega slugo pri okrajnem glavar
stvu v Kočevju. ,. _.. , 

J Dr. Pitamic s. r. 
Računski asistenti pri poverjeništvu za socialno 

skrbstvo Franc Schott , Anton P o r e n t a in Mir
ko Benedik so imenovani za računske oficiale v 
X. činovnem razredu. _.. ,, 

Ribnikar s. r. 
Minister za prosveto je drja. Franca Kosa, 

profesorja na realki v Idriji, imenoval za kustosa 
ljubljanskega muzeja v VIII. činovnem razredu. 

Dr. Skabernè s. r. 

Franc Z a v a š n i k , gimnazijski abiturient z 
Viča, je imenovan za računskega praktikanta pri 
poverjeništvu za kmetijstvo. _ „ .,_ 

' Dr. Tomažič e. r. 
Št. 2669. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o pravilni pisavi krajevnega imena „Slovenj-

gradeč". 
Po izjavi „Zgodovinskega društva v Mariboru" 

je nazivanje „Sloven j i g r a d e č " za mesto ш 
kraj v slovenjgraškem političnem okraju z jeziko
slovnega, zgodovinskega in s stališča narodne go
vorice napačno; pravilno ime pa. je „S loven j -
g r a d e č " , katerega prvi del se ne izpreminja, tak» 
da dobimo oblike: v Slovenjgradcu, iz Slovenj-
gradca itd. 

Urade vabim, naj rabijo pravilno označbo „Slo
venj gradeč". > 

V L j u b l j a n i , dne 11.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

St. 3622. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembi v občinskem gerentstva 

v Dobrničah. 
Poleg dosedanjih prisednikov so imenovani za 

prisednike v sosvet občinskemu gerentu v Dobrničah: 
Franjo Bingo, posestnik v Šahovcu (obenem ge-
rentov namestnik) ; Janez P e kol j , posestnik v Art-
manji vasi; Franc Slak, posestnik v Knežji vasi; 
Franc Kužni k, posestnik v Podliscu; Anton 
P er p ar, posestnik v Koritu. 

V L j u b l j a n i , dne 15. februarja-1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 



18. 116 Letnik III. 

ŠtPr. ) 90/21. 

Pojasnilo o dopustni povišbl najemnin. 
Po § 2. naredbe deželne vlade za Slovenijo z 

dne 1. februarja 1921., št.40 Ur.l., je poleg r e d n e 
povišbe najemnine, dopustne v toliko, kolikor je 
dovoljevala naredba bivšega avstrijskega ministr
ova za pravosodje in ministra za socialno skrbstvo 
z,dne 26.oktobra 1918., drž.zak.št.381, p o č e n š i 
z dnem 1. f e b r u a r j a 1921., dopustna še na
daljnja i z r e d n a pov i šba, ki ne preseza pri 
stanovanjih 60 %, pri trgovskih, obrtnih in drugih 
poslovnih prostorih 100 % one najemnine, katera 
»e je plačala ali bi se bila morala plačati dne 1. ju
lija 1914. 

Ko se preračunja višina letne najemnine z dne 
1. julija 1914., mora za podstavo služiti sirova 
(brutto) najemnina s postranskimi pristojbinami, 
odštevši le avtonomne dajatve. 

R e d n a p o v i š b a najemnine s postranskimi 
pristojbinami je dopustna v zmislu § 2. navedene 
avstrijske naredbe o varstvu najemnikov: 

1.) če so se po pričetku vojne povišali redni letni 
»troški za vzdrževanje in oskrbovanje hiše, vštevši 
vodarino, kanalščino in slično, in za razsvetljavo 
ali kurjavo; 

2.) če so se po pričetku vojne povišale javne da
jatve od hiše (prestanek začasne oprostitve ali olaj
šave od hišnega davka in predpis invalidskega dav
ka ne opravičujejo povišbe najemnine); 

3.) če se je dopustno povišala obrestna mera ali 
so se dopustno povišale postranske pristojbine od 
dolga na hiši. 

Povišba za posamezen predmet najema ne sme 
presezati zneska, ki ob enakomerni razdelitvi od
pada nanj od celotne vsote dopuščenih povišb in ki 
se je preračunu tako, da se je vpoštevalo sorazmerje 
posameznih najemnin proti celotni vsoti vseh najem
nin in najemnih vrednosti prostorov, ki niso oddani 
v najem (najemna vrednost, ki je bila podstava pri 
predpisu davka). 

Za vzdrževanje hiše je pripoznati seveda le ona 
dela, ki so normalno potrebna, da se ohrani hiša v 
porabnem stanju, torej ne melioracije, to so nova 
dela, ki izboljšajo zgradbo ali njene dele. 

Višji stroški za dela, ki so se napravila za več 
Jet, se morajo porazdeliti na vsa ta leta. 

Ako se hišni lastnik in najemnik glede povišbe 
ne sporazumeta, jo določi na predlog stanodajalcev 
ali stanojemalčev glede hiš v ljubljanskem stano-
vanskem okolišu državni stanovanski urad v Ljub
ljani, glede drugih hiš pa ono okrajno sodišče, v 
katerega območju stoji hiša. 

Hišni lastnik sme stanovanje (lokal) odpovedati, 
ako se najemnik brani plačati povišbo najemnine, 
določeno po oblastvu. 

Povišba podnajemnin za stanovanske dele (me
sečne sobe) vsled določil zgoraj navedene naredbe 
je prepovedana. 

Zgled, kako je i z r a č u n i t i d o p u s t n o po
višbo za l e t o 1921. 

Dné 1. julija 1914. se je n. pr. plače
valo za uporabo stanovanja z obrtnim lo
kalom, vrta, pohištva, obrtnih pravic (kon
cesije), za centralno kurjavo, čiščenje in 
razsvetljavo veže, stopnic* in hodnikov, za 
avtonomne doklade (gostaščino, vodarino)" 
*n za vojaško nastanitev skupaj . . . . 2040 K. 

Da se ugotovi sirova (brutto) najemni-
°a s postranskimi pristojbinami, je treba 
odbiti vsa ona plačila, ki nimajo značaja 
najemnine za stanovanje, to je odškodnino 
a) za vrt 100 K 
b ) za pohištvo 200 K 
c) za obrtno pravico (koncesijo) . 500 K 
*) za centralno kurjavo . . . . 100 K 
<0 za razsvetljavo 10 K 
«0 za Čiščenje 40 K 

f ) za gostaščino 40 K 
S) za vodarino 50 K 
skupaj 1040 K. 

R e d n a p o v i š b a 
najemnine na podstavi d o k a z a n i h viš-
j i h stroškov, sorazmerno na to stanovanje 

odpadajočih na leto 1921.: 
a) za centralno kurjavo (1080 K —100) . 
b) za razsvetljavo stopnic (100 K —10 K) 
c) za čiščenje (120 K —40 K) • • • • 
č) za gostaščino, kolikor jo po plačal hiš

ni posestnik leta 1921. v višjem znesku 
nego leta 1914., n.pr 

d) za vodarino kakor pod č) . . • • • 
e) za novovpeljano kanalizacijsko pristoj-

- bino (2 % od najemnine leta 1920.) . 
f) za redne letne stroške za vzdrževanje 

in oskrbovanje (n. pr. poprava strehe, 
peči, vodovoda, žlebov, stranišča, ple
skanje in barvanje, dimnikar, zavaro
vanje) 

g) za davke vsled d o p u s t n e povišbe na
jemnine v prejšnjih letih • • • • ; 

redna povišba znaša skupaj 

I z r e d n a p o v i š b a 
60 % od najemnine za stanovanske dele 

(400 K) • 240 K, 
100 % od najemnine za obrtne prostore 

(600 K) • 600 K, 
skupaj . • 840 K. 

Za vse leto 1921. znaša torej redna in 
izredna povišba najemnine za stanovanske 
in poslovne prostore 1608 K + 84° K . • 

V Ljubl jani ' , dne 12. februarja 1921 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 

980 K, 
90 K, 
80 K, 

68 P:, 
130 K, 

24 K, 

200 K, 

36 K, 

Št 1738—21. 
Tedenski teku e nalezljivih bolesnih i t 

ozemlju deželne vlade ta Slovenijo. 
(Od dne 23. do dne 29. januarja 1921.) 

1608 K. 

2448 K. 

Št. Vil 2506/21. 
Razglas. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo v Ljubljani je 
v zmislu § 1. naredbe z dne 16. januarja 1920., 
št. 40 Ur. L, ustanovilo za tržiški stanovanski okoliš 
stanovansko komisijo. 

V L j u b l j a n i , dne H.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Kibnikar s. r. 

št. 888. 
Odobritev šolske knjige. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom 
z dne 17. februarja 1921., št. 888, odobrilo šolsko 
knjigo: „Trgovsko računstvo za pripravljalne raz
rede na dvorazrednih trgovskih šolah. Sestavil Al
bert Sič, profesor na mestnem dekliškem liceju v 
Ljubljani. Cena 5 D = 20 K. V Ljubljani, 1921. 
Založila Ig. pi. Kleinmayr & Fed. Bamberg." 

V L j u b l j a n i , dne 17.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenije. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s.r. 

Ostanek 1000 K, 
°d katerih odpada na stanovanske dele 
400 K, na obrtne prostore 600 K, je pod
stava za izredno povišbo najemnine, ki 
znaša pri stanovanskih delih 60%, pri 
obrtnih prostorih 100 %. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 1504/21. 3—2 
Razpis. 

Pri upraviteljstvu splošne bolnice v Mariboru se 
se razpisuje mesto u p r a v n e g a p r a k t i k a n t a 
z adjutom letnih 1200 K in pripadajočimi dnevni
cami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka
zili ó starosti, državljanstvu, jezikovnem znanju, 
zdiavju, nravnem vedenju in dovršeni srednji šoli z 
zrelostnim izpričevalom, naj se vlože do dne 

10. m a r c a 1921. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Vojni invalidi, če so sicer sposobni za tako služ
bo, imajo prednost v zmislu naredbe Narodne vlade 
SHS v Ljubljani z dne 20. novembra 1918., št. 115 
Ur. 1. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1921. 
Sanitetni šef: dr.Oražen s.r. 

O k r a j O b č i n » 

O « 

E 
Brežice 

Celje 

Celje mesto 
Maribor mesto 
Slovenjgrader. 

Guitanj 

o z e (Var io la) . 
Sromlje 
ZabukoTce . . . . 
Laško 
ST. Krištof 
Marija Gradée . . . 
Št. Rupert 
6t. Lovrenc . . . . 
Št. Lenart 
Griže 
Dol pri Hrastnika. . 
Velika Piretica. . . 
Mozirje 
Ljubno 
et. Vid 
Št. Pavel 
Luče 
Bočna 
Celje okolica . . . . 
Rečica 
Celje . . . . . . . 
Maribor 
Št. Jani na Vinski 
x gori 
Skale 
Šoštanj 
Velenje 
Mislinja 
Št. Jauž p. Dravogradu 
Črna 
Libnice . . . . . . 
Preval je 

T r e b u š n i t i fus (Typb.ni abdo 
Brežice 

Celje 

Kamnik 

Krško 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Maribor okolica 
Maribor mesto 

Ptuj 
Radovljica 

Sloveti j gradeč 

Brežice . 
Artiče . 
Trbovlje 
Št Pavel 
Luče . . 
Celje okolica. 
8v. Peter 
Domžale 
Kamnik . 
Šmarje . 
Sv Juri . 
Sv. Jernej 
Vrhnika. 
Polhov gradeč 
Črni vrb 
Ljubljana 
Moravče . 
Slovenska Bistrica 
Maribor . 
Strnišče . 
Mošnje . 
Gorje . . 
Slovenjgradec 

m m 
3 

Š k r l a t i c a ( S c a r l a t i n a ) . 
Celje mesto 

Kočevje 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 

Celje 
Btara cerkev. . . . 
Šmartno pod Šmarno 

goro 
Ljubljana 
Mele 
Maribor 

2 
1 

1 
6 

7 

, 
• 

1 

i 
4 

, 
• 

i 
. 

, 
• 

• 

i 

alia). 
7 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
8 
4 
1 
1 
2 

i 
1 

2 

2 
1 

2 
4 
1 

10 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Celje Šknfja vas. . . . 

Kamuik Kamnik 
Krško Št Jani 

Konjice Dolga vas . . . . 
Ljubljana okolica Zgornja Šiška . . 
Ljubljana mesto Ljubljana . . . . 
Maribor meeto Maribor 

>Ptuj RogBtec 
Vurberg 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne H.februarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblaste« 
Cg I a 14/21—2 271 

Oklio. 
Zoper odsotnega Gustava Kos e 1 ko, posestnika 

in mesarja v Malem Mengšu št. 45, je podala pri 
deželnem sodišču v Ljubljani Marija Sire, učite
ljeva soproga v Mengšu, po drju. Franu Trampužu, 
odvetniku v Kamniku, tožbo zaradi 10.375 K. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
24. f e b r u a r j a 1921. 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 

Ј^А*аа(а^сЈУав^& -'f.-ifcX '- ;ÄÄÖÄ&3 



18. 116 Letnik III. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za skrb-
sika gospod dr. Ravnihar, odvetnik v Ljubljani, ki 
ga bo zastopal, dokler se Gustav Koselka ali ne 
zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I. a, 
dne 8. februarja 1921. 

Cg I 31/21—2. 
Oidio. 

287 

Zoper odsotnega Adalberta B r a b c a, stavbnega 
podjetnika v Savijah, je podala pri deželnem so
dišču v Ljubljani firma F. P. Vidic & comp, v Ljub
ljani po drju. Tominšku, odvetniku v Ljubljani, 
tožbo zaradi 51.860 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
24. f e b r u a r j a 1921. 

«b devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic toženčevih se postavlja za skrb-

aika gospod dr. Tekavčič, odvetnik v Ljubljani, ki 
ga bo zastopal, dokler se toženec ali ne zglasi pri 
aodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 12. februarja 1921. 

Cg I a 24/20—1 in 5/21—6. 318 
Oklio. 

1.) Josip Ogoreutz, trgovec v Novem mestu, po 
drju. Ivanu Vasiču, odvetniku v Novem mestu, in 
2.) protokolirana firma Korenjak & Vode v Ljub
ljani, tožita tusodno Matka Š ep i ca, trgovca iz 
Matulj, sedaj neznanega bivališča, in sicer prvi za
radi 20.000 K, druga pa zaradi 14.778 K 20 v. 

Prvi narok za pravdo, imenovano pod 1., bo dne 
23. f e b r u a r j a 1921., 

za pravdo, imenovano pod 2., pa dne 
. 2. m a r c a 1921. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Za skrbnika odsotnemu tožencu je postavljen 

dr. Viktor Ahazhizh, odvetnik v Novem mestu, ki ga 
bo zastopal, dokler se ali ne zglasi sam ali ne ime-
auje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L a, 
dne 17. februarja 1921. 

C 17/21—1. 
Oklio. 

327 

O tožbi Matije Stuklja v Kotu št. 5 zoper Janeza 
S t u k 1 j a istotam zaradi lastnine se je določil narok 
za ustno razpravo na dan 

25. f e b r u a r j a 1921. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 

Neznano kje bivajočemu tožencu se je imenoval 
za skrbnika gospod Gašper Skok v Črnomlju, ki ga 
bo zastopal, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 9. februarja 1921. 

Firm. 67/21, zadr. II 76/3. 

Vpis popravka. 
Pri zadrugi: 

Jugoslovanski kreditni zavod v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

podružnica v Dolnji Lendavi, 
naj se oglas Firm. 1161/20, zadr. II 76/1, v Urad
nem listu št 9 iz leta 1921. popravi tako-le: 

Član načelništva dr. Janko Leskovar se imenuje 
pravilno dr. Janko Leskove c. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 16. februarja 1921. • 

4t. 294/0. š. sv. 311 

Razpis uöiteljskih služb. 
Na podstavi razpisa višjega šolskega sveta z 

dne 1. februarja 1921., št 1409, se razpisujejo v 
»talno namestitev nastopne službe: 

I.) na šestrazredni deški ljudski šoli v Novem 
m e s t u tri mesta za učitelje; 

2.) na dekliški šestrazredni ljudski šoli v No
vem m e s t u dve mesti za učiteljici; 

3.) na trirazrednici v S t o p i c a h nadučiteljsko 
mesto s prostim stanovanjem; 

4.) na dvorazrednici v O r e h o v i c i nadučitelj
sko mesto s prostim stanovanjem in eno mesto za 
učiteljico s prostim stanovanjem; 

5.) na dvorazrednici v Ajdovcu nadučiteljsko 
mesto s prostim stanovanjem (za samce) ; 

6.) na štirirazrednici v T o p l i c a h nadučitelj
sko mesto in eno mesto za učitelja; 

7.) na štirirazrednici v Ž u ž e m b e r k u naduči
teljsko mesto s prostim stanovanjem in eno mesto za 
učitelja; 

8.) na dvorazrednici v Š m i h e l u p r i Žužem
b e r k u nadučiteljsko mesto s prostim stanovanjem; 

9.) na trirazredni deški ljudski šoli v Š m i h e l u 
p r i Novem m e s t u eno mesto za učitelja; 

10.) na trirazrednici v M i r n i peči eno mesto 
za učitelja; 

11.) na dvorazrednici v Št. L o v r e n c u eno me
sto za učiteljico; 

12.) na trirazrednici v D o b r n i č u po eno me
sto za učitelja in učiteljico; 

13.) na dvorazrednici v A m b r u s u eno mesto 
za učiteljico s prostim stanovanjem; 

14.) na trirazrednici v Č r m o š n j i c a h s slo
venskim in nemškim učnim jezikom po eno mesto za 
učitelja in učiteljico; 

15.) na enorazrednici z vsporednico v G o r e 
n j i h S u š i c a h mesto za učiteljico; 

16.) učiteljska in voditeljska mesta na enoiazred-
nicah : a) v D o 1 ž u, b) v G a b e r j u, c) v S e 1 i h, 
pri "Sumbergu, č) v Ž v i r č a h , d) v P ö d s t e n i-
c a h, s slovenskim in nemškim učnim jezikom --
povsod s prostim stanovanjem. 

V Novem mestu na deški šoli imajo ob enakih 
pogojih prednost prosilci, ki so usposobljeni za 
pouk na obrtnih nadaljevalnih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se'vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

20. m a r c a 1921. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Novem mestu, 
dne 12. februarja 1921. 

Predsednik: dr. Vončina s. r. 

St. 62/111. 266 2—2 
Razpis nadučiteljsko službe. 

Na petrazrednici pri Sv. Lenartu v Slovensku) 
goricah se razpisuje v stalno namestitev nadučitelj-
ska služba (katoliški veronauk). 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

6. m a r c a 1921. 

pri krajnem šolskem svetu pri Sv. Lenartu v Slo
venskih goricah. 
Okrajni šolski svet pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

dne 6. februarja 1921. 
Predsednik: dr. Lajnšte s. r. 

Razne objave, 
31' Št. 2213—III ex 1920. 

Razglas. 
Družba južne železnice, železnica Barč-Pakrac, 

državne železnice. 
Z n i ž b a v o z a r i n e za t a n i n s k i les. 
V oglasu, priobčenem v „Uradnem listu deželne 

vlade za Slovenijo" št. 1 z dne 5. januarja 1921. 
pod št. 2213—III, se z veljavnostjo izza dne 1. ja
nuarja 1921. tretji odstavek izpreminja tako-le: 

11. Taninski les hrastov in kostanjev neizlužen, 
in sicer: 

Polena in krepelci do 1-20 m dolžine, nadalje 
grbe, grče, izrastki, korenike, odpadki in veje, na
menjene za proizvajanje tanina, kar je v tovornem 
listu izrecno označiti; pošiljke morajo biti naslov
ljene na domačo tvornico tanina in jih mora le-ta 
prevzeti. 

V L j u b l j a n i , dne 16.februarja 1921. 

3 1 3 Vabilo na izredni občni zbor 

lesne industrijske delniške drnžbe y Mariboru, 
ki bo dne 3. m a r c a 1921. ob desetih pri ravna
teljstvu družbe v Mariboru, Aleksandrova cesta 

št. 51. 
D n e v n i r e d : 

a) Sklepanje o povišbi delniške glavnice na deset, 
oziroma na petindvajset milijonov kron in o a-
premembi pravil v tem zmislu. 

b) Sklepanje o prevzemu „Drave" lesne trgovske 
industrijske družbe z o. z. v Mariboru, v celoti 
z vsemi aktivi in pasivi, proti dodelitvi delnic v 
višini čiste aktivne imovine. 

c) Slučajnosti. 
V M a r i b o r u , dne lô.februarja 1921. 

„Drava", 
lesna trgovska in industrijska delniška družba. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

Stanje dne 15. januarja 1921. 
A k t i v a . 

Metalna pod loga: Dinarjev Dinarjev 
v kovanem zlatu 63,936.126 60 
v kovanem srebru 15,535.861 50 
v tujem denarju 4,946.091-10 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 352,914.664 "29 437,332.743-49 +3,118.04722 
Posojila : 

na menice 227,216.69284 
na vrednostne papirje 23,699.439 62 250,916.132 46 —8,513.554-30 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,542.407 35 
po računu zamene 379,017.589 25 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 150,912.252 68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.558,819.250 68 3.283,291.499 96 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic . 2.138,377.163' — 

Saldo raznih računov . — 

Glavnica din. 50,000.000'—, 
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zajnene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

P a s i v a . 

379,017.589-25 
124,333.794 64 
93,639.286 95 

6.109,917.538 91 

10,301.700 — 
815.206 54 

3.363,367.205— —7,219.940-

596,990.670-84 +4,250.533-17' 
2.138,377.163-

65.593-53 

264 6.109,917 538 91 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



19. 
Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 2.4. februarja 1921. Letnik IIL 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Veebln*: Prsvilnik o poslovanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih ÌD specialnih računovodstev in blagajn. — Razglasi dežoloe vlade vt Sloveuijo : Izprcroerabo v osebja. 
Razglas o povračilu vojnih škod državljanom bivSe Srbije in Črne gore in dobrovoljcem. I?kaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji t dne 19. februarja 1921. — Razglasi 
Kdravetvenega odseka га Slovenijo in It.tro : Razpis mesta upravnega praLtiknnta pri npraviteljstvu splr.šne bolnice v Mariboru. Razglas, da je moški bolnici usmiljenih bratov » 

Kandiji pri Novem mestu podeljena pravica javnosti. Razglas o bolniiliem gibaiijo v Sloveniji leta 1920. — Razglasi raznih drugih uradov in oblRstev. — Rizne objave. 

Naredbe osrednje vlade. 
58. 

Na podstavi točke č) člena 1., poslednjega od
stavka člena 22. in člena 23. zakona o ureditvi držav
nega računovodstva predpisujem nastopni 

Pravilnik o poslovanju računovodstvenih 
odsekov pri ministrstvih in specialnih 

računovodstev in blagajn.* 
I. Splošna določila. 

Člen 1. 
Pri vsakem ministrstvu in pri vsaki avtonomni 

napravi posluje v zmislu člena 20. zakona o ureditvi 
glavnega računovodstva in drugih finančnih uprav 
računovodstveni odsek, ki mu je dolžnost: 
a) da sestavlja predlog proračuna dotičnega mini

strstva, ozirpma dotične naprave, po navodilih 
generalne direkcije državnega računovodstva 
(odsek za izdelavo proračuna); 

b) da pazi na zahtevanje in uporabljanje kreditov 
po stroki dotičnega ministrstva, oziroma dotične 
naprave; 

c) da zahteva od generalne direkcije državnega ra
čunovodstva otvarjanje in porazdeljevanje dovo
ljenih kreditov; 

č) da likvidira in pripravlja plačilne odredbe za 
podpis ministrov kakor tudi plačilne naloge za 
podpis onega, ki ga minister posebe pooblasti; 

d) da sestavlja koncem proračunskega, oziroma 
računskega, leta po stroki dotičnega ministrstva 
ali dotične naprave potrebne seznamke in izkaze, 
skladno s členi 38., 39., 40. in 41. teh pravil; 

e) da izdeluje in pošilja generalni direkciji držav
nega računovodstva (odseku finančnih uprav) če
trtletna poročila o gibanju izplačil in vplačil pri 
podrejenih blagajnah in o izvrševanju proračuna 
vse stroke. 

Člen 2. 
Skladno s členom 25. zakona o ureditvi držav

nega glavnega računovodstva so šef in osebje raču
novodstvenih odsekov uslužbenci ministrstva za 
finance ter so pod neposrednjim nadzorstvom mini
stra za finance (generalne direkcije državnega ra
čunovodstva), od katerega prejemajo vse odredbe in 
vsa navodila za poslovanje. 

Člen 3. 
Računovodstveni odseki vsakega ministrstva ali 

vsake naprave morajo imeti svoj posebni vložni za
pisnik in register, v katerega vpisujejo vse uradne 
epise denarnega značaja in vobče vse, kar se na
naša na poslovanje računovodstvenega odseka. 

tčieri 4. 
Vso korespondenco, ki se odkazuje generalni di

rekciji državnega računovodstva in ki se nanaša na 
sestavo in izvrševanje državnega proračuna, podpi
suje resortni minister, oziroma predstojnik naprave. 
Plačilne odredbe podpisuje resortni minister, pla
čilne naloge pa tisti, ki ga resortni minister s svo
jim odlokom izrecno pooblasti za to. Vse te spise 

. * Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 10, izdanih dne 15. ja
nuarja 1921. 

sopodpisuje šef računovodstvenega odseka dotič
nega ministrstva ali dotične naprave. 

Drugo korespondenco podpisuje šef računovod
stva sam. 

II. Izdelava predloga proračuna. 

Člen 5. 
Računovodstveni odsek mora'skrbeti za to, da 

pristojni organi (načelniki oddelkov, predstojniki 
naprav itd.) po specialnih zakonih dotičnih ministr
stev in njih naprav in po navodilih direkcije držav
nega računovodstva (odseka za izdelavo proračuna) 
pravočasno in najkesneje v roku, ki ga je postavilo 
ministrstvo za finance, sestavijo predračun prora
čuna za ministrstvo in za vse temu podrejene na
prave, skladno s členi 9. do 25. zakona o državnem 
računovodstvu, ter.-ga pošljejo ministrstvu za finance. 

Tako sestavljeni predračuni morajo biti oprem
ljeni tudi z vsemi pojasnili po formalni in zakoniti 
in po materialni, računski strani ; razen tega morajo 
biti pregledni in jasni, šef računovodstva jih mora 
zbrati, pregledati ter jim dati tehnično obliko, čim 
te predračune odobri tudi resortni minister, jih 
poleg resortnega ministra, oziroma šefa avtonomne 
naprave, podpiše tudi Ф rrčunovodotvenega od. 
seka. 

Člen 6. 
Ko se izdeluje predlog proračuna, mora šef ra

čunovodstva pristojne organe opozoriti na to, 
a) da se ne sme predlagati noben povišek razhod-

kov, ako ni utemeljen v specialnih zakonih ali v 
dejanski potrebi (člen 11. zakona o državnem 
računovodstvu) ; 

b) da se s proračunom ne smejo uvajati nova zva
nja niti se jim ne smejo poviševati plače (člen 
20.zakona o državnem računovodstvu); 

c) da se krediti za nova stavbna podjetja in stavbne 
investicije vpisujejo v predlog proračuna šele 
potem, ko so načrti v podrobnostih izdelani in 
predračuni stroškov za to podjetje in te investi
cije popolnoma sprejeti (člen 21. zakona o držav
nem računovodstvu); 

č) da se za ona podjetja in one investicije, za ka
tere naj se uporabljajo krediti več let, vpiše v 
proračun samo toliko, kolikor je potrebno za ono 
leto, za katero se proračun sestavlja (člen 21. 
zakona o državnem računovodstvu); 

d) da je, če je za grajenje v proračun vpisana ne
zadostna vsota, pa se mora zaradi tega ustaviti 
vsako delo, za škodo materialno odgovoren oni, 
po čigar krivdi se je to zgodilo (člen 21. zakona 
o državnem računovodstvu); 

e) da se plače ukaznega osebja vpisujejo v projekt 
proračuna samo nâ podstavi določil o činovnem 
stopnjevanju zvanj v specialnem zakonu in po de
janskem stanju njih števila in plač pri sestav
ljanju proračuna, toda tako, da je izdatek raz
viden za vse leto. Za napredovanja in periodične 
poviške pa je treba v predlog proračuna vpisati 
potrebno vsoto v posebnih pozicijah (člen 23. 
zakona o državnem računovodstvu). 

III. Izvrševanje proračuna. 

A. Z a h t e v a n j e k r e d i t n i h p o t r e b š č i n , 
o t v a r j a n j e in z a t v a r j a n j c k r e d i t o v . 

Člen 7. 
Ko se proračun odobri in ko se vroči računo-

vodstvenemu odseku, odsek takoj vpiše vsako partijo 
in pozicijo v „Obči kontrolnik kreditov in razhod-

kov" po obrazcu št. 1., in sicer v za to določeni raz: 

predelek, v oni vrsti, kakor je to s proračunom odo
breno. 

Ako je po finančnem zakonu dovoljeno povišati 
posamezne partije, oziroma pozicije, in ako ni no
benih omejitev, izvrši šef računovodstvenega odseka 
takoj z referatom (po obrazcu št. 2.) in po odobritvi 
dotičnega ministra te povišbe v „Občnem kontrolniku 
kreditov in razhodkov" y za to določenem razpre-
delku ter se pri tem sklicuje na načrt finančnega 
zakona. Če pa je v finančnem zakonu za dovoljeva
nje takih pevišb kaj omejitev, se postopa, kakor je 
to določeno s finančnim zakonom. V enem in dru
gem primeru se ta odlok v overjenem prepisu takoj 
vroči generalni direkciji državnega računovodstva 
(odseku za izvrševanje proračuna). 

Člen 8. 
Računovodstveni odseki posameznih ministrstev-

zbirajo četrtletne zahteve kreditnih potrebščin po 
stroki dotičnega ministrstva od vseh oddelkov za 
prihodnje četrtletje najkesneje do petega dne teko
čega meseca onega četrtletja, ki poteka; n.pr.zahte
ve kreditnih potrebščin četrtletja za september, 
oktober in november je treba zbrati do dne 5. av
gusta. 

Te zahteve kreditnih potrebščin sestavljajo od
delki po obrazcu št. 4. ; nakazovale! "druge stopnje 
pa morajo oddelkom pošiljati svoje zahteve kredit
nih potrebščin po obrazcu št. 3. Iz teh zahtev kredit
nih potrebščin se sestavljajo četrtletne potrebščine 
vseh kreditov po obrazcu št. 4. 

Četrtletne kreditne potrebščine se sestavljajo po 
partijah in pozicijah v dveh enakoglasnih izvodih, 
in sicer posebe: 
a) za glavno državno blagajno; 
b) za okrožne finančne uprave v Srbiji in Čmi gori; 
c) za okrožne finančne uprave vsakega novega fi

nančnega oblastva posebe (v treh izvodih); 
č) za finančne delegacije v državi; in 
d) za finančne delegacije v inozemstvu. 

Te kreditne potrebščine se sestavljajo tako-le: 
1.) Na čelo se postavi, za katero ministrstvo in 

za katero četrtletje in leto se zahtevajo; 
2.) v besedilu je postaviti, pri kateri blagajni se 

zahteva otvoritev kredita in koliko po vsaki prora
čunski partiji in poziciji. Na Jconcu se vpiše znesek 
vsake partije in pozicije v skupno vsoto vseh partij 
in pozicij za vsako blagajno. Znesek pozicij vsake 
partije se mora vpisati z rdečo tinto. 

Te zahteve kreditnih potrebščin vpiše računo
vodstveni odsek v knjigo „Obči kontrolnik kreditov 
in razhodkov" po obrazcu št. 1., in sicer samo skup
ne vsote po partijah in pozicijah v za to določeni 
razpredelek „Zahtevano, da se otvori"; potem se 
vpiše v „Kontrolnik kreditov in razhodkov okrožnih 
finančnih uprav" po obrazcu št. 5. Najkesneje v pet
najstih dneh pred začetkom četrtletja, za katero se 
kredit zahteva, se ta kreditna potrebščina priobči 
generalni direkciji državnega računovodstva — od
seku za izvrševanje proračuna — da otvori kredit. 

Če ta ali oni oddelek dotičnega ministrstva ra-
čunovodstvenemu odseku do določenega časa ne 
predloži zahteve kreditnih potrebščin, pošlje računo
vodstveni odsek to zahtevo generalni direkciji držav
nega računovodstva, ne da bi čakal na oddelek, ki 
tega ni storil. - ч 

Predstojnik oddelka dotičnega ministrstva, ki 
računovodstvehemu odseku pravočasno ne predloži 
zahteve kreditnih potrebščin, je odgovoren za posle
dice, ki nastanejo iz tega. 
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Člen 9. 
Ko odsek za izvrševanje proračuna prckoutrolira 

te zahteve kreditnih potrebščin in jih vpiše v icon 
trolnik kreditov, odloči o otvoritvi kredita ter vroči 
oba izvoda, oziroma vse tri izvode, računskemu od
delku generalne direkcije državnega računovodstva. 

Računski oddelek takoj razpiše otvoritev kredita 
tako, kakor je označeno v tej zahtevi kreditnih po
trebščin, ter en overjen izvod vrne dotičnemu raču-
aovodstvenemu odseku. 

Ko računovodstveni odsek prejme overjeno za-
ktevo kreditnih potrebščin, vroči okrožnim finančnim 
upravam, oziroma delegacijam, porazdelitev kredi
tov po obrazcu št. 6, iz katerega bodi razvidno 
komu je, po katerem D R br otvorjen kredit, 
kolik in po kateri partiji in poziciji. Istočasno ob
vesti računovodstveni odsek nakazovalce druge stop
nje po obrazcu št. 7, kolik, pod katerim D R br 
in po kateri partiji in poziciji jim je otvorjen kredit. 

Člen 10. 

Iz otvorjenega kredita izdaja resortni minister, 
oziroma oni, ki ga pooblasti minister (toda s sopod-
pisom računovodstvenega šefa) plačilne odredbe 
Meposredno glavni državni blagajni, finančnim upia-
vam, oblastni direkciji v Novem Sadu. 

Vsa oblastva, ki spadajo pod predsedništvo mi
nistrskega sveta (državni svet, glavna kontrola 
r. dr.), vse generalne direkcije ministrstva za finan
ce, generalni inspektorat in kabinet ministra za fi-
Mance zahtevajo otvoritev kredita v postavljenem 
roku od generalne direkcije državnega računovod
stva — odseka za izvrševanje proračuna — po 
obrazcu št. 4 tako za svoje osebne in materialne po
trebe kakor tudi za potrebe njim podrejenih uradov, 
fci jim vročajo svoje zahteve kreditnih potrebščin po 
obrazcu št. 3. 

Člen 11. 

Vse, kar je povedano za redne — četrtletne — 
kreditne potrebščine, velja tudi za naknadne kre-

.difaie potrebščine tekom četrtletja, ki se dopuščajo 
fcjemoma za te-le potrebe: 
a) za potnine ob službenih potovanjih in preme

stitvah (toda tudi to se mora grupirati iu ne sme 
se zahtevati otvoritev kredita za posamezno pred
ložene račune); 

b) za plače in druge pripadnine novoimenovanih in 
pittuescann usiuzoencev kakor tudi za nove po
kojnine; 

c) za posmrtne četrti. 

Člen 12. 

Če se zgodi, da je kredit zahtevan pomotoma ali 
fe kredit ni več potreben, zahteva računovodstveni 
odsek zatvoritev kredita od generalne direkcije držav-
*ega računovodstva (odseka za izvrševanje prora-
Cuna) po obrazcu š t 4. 

Za take pomote, ako bi se čc-šče pojavljale, je šef 
računovodstvenega odseka, oziroma uprave, discipli-
aarno odgovoren. 

Člen 13. 

Mesec dni pred koncem proračunskega leta po
šlje šef računovodstvenega odseka vsem predstojni
kom oddelkov dotičnega ministrstva pismen poziv, 
•aj najkesneje v 15 dneh predlože pismeno za
htevo o onih kreditih, ki bi se morali izplačati v 
zmislu členov 75. do 80. zakona o državnem računo
vodstvu, ter jih opozoriti na posledice, ako bi tega 
•e storili v določenem roku. 

Člen 14. 

Krediti, neporabljeni do poslednjega dne v onem 
mesecu, ko se končuje proračunsko leto, se zatvarjajo, 
pa naj se njih zatvoritev zahteva ali ne (člen 74. 
zakona o državnem računovodstvu). 

Člen 15. 

Računovodstva pri specialnih blagajnah: 
državne tiskarne; 
železniške direkcije; 
uprave državnih monopolov; 
aprave fondov; 
razredne loterije in 
računovodstveni odsek ministrstva za pošto in 

brzojav ne zahtevajo od generalne direkcije držav
nega računovodstva otvarjanja kreditov, nego raču-
Bovodstva sama skrbe za to, da se zahtevanje in 
uporabljanje teh kreditov giblje v mejah zakona. 
Prej omenjene avtonomne naprave zahtevajo od ge
neralne direkcije državnega računovodstva kredite, 
če je po eni ali drugi partiji proračuna predložen 
obči razhodek (n.pr. po partiji na draginjske do-
fclade) in po proračunu leta 1920./1921. 

B. Virement) in povišbe po finančnem zakonu. 

Člen 16. 
Proračunski krediti se uporabljajo za vsako par

tijo samo za to, kar je v pozicijah te partije imeno
vano, in sicer v višini zneska dotične partije. 

Med pozicijo ene partije se smejo vršiti vire-
menti, razen pri onih pozicijah, kjer je to z zakonom 
prepovedano. Izjemoma se smejo vršiti virementi 
med posameznimi partijami v višini zneska dotič
nega poglavja, ako je to z zakonom dovoljeno. 

Za vsako virmiranje tekom leta se mora pred
stojnik oddelka dotičnega ministrstva obrniti z ob
razloženo zahtevo do šefa računovodstvenega od
seka, ki pripravi o tem referat po obrazcu št. 8 tu
ga predloži ministru, oziroma predstojniku avto
nomne naprave, v odobritev in podpis. 

O tem šef računovodstvenega odseka takoj ob
vesti generalno direkcijo državnega računovodstva 
— odsek za izvrševanje proračuna — da tudi ta to 
premeno vknjiži v kontrolnik kreditov. 

Za vi remen te med partijami enega in istega po
glavja mora šef računovodstvenega odseka poslati 
obrazložen predlog generalni direkciji državnega 
računovodstva (odseku za izvrševanje proračuna), 
da minister za finance odloči o njem. Če minister 
za finance dovoli virmiranje, se to virmiranje vpiše 
tudi v ,;Obči kontrolnik kreditov in razhodkov" tako, 
da se zahtevana vsota takoj odpiše z ene pozicije, 
oziroma partije, ter pripiše drugi poziciji, oziroma 
partiji, pri čemer se je sklicevati na dan, mesec in 
leto in na številko ministrove odločbe (člen 71. za
kona o državnem računovodstvu). 

Vsako odločbo o virmiranju mora računovod
stveni odsek takoj v potrjenem prepisu vročiti tudi 
glavni kontroli. 

C. Proračunski rezervni krediti. 
Člen 17. 

Iz kredita za nezadostno določene razhodke se 
smejo po členu 27. zakona o državnem računovod
stvu naknadno poviševati vsi s proračunom dovo
ljeni krediti za materialne razhodke, kolikor se 
tekom proračunskega leta izkažejo za nezadostne, 
za osebne pa samo toliko, kolikor so v neločljivi 
zvezi z materialnimi potrebščinami, ki provzročajo 
pnviChrt (glej obrazec at.9). 

P o v i š b e n a p l a č e u k a z n e g a o s e b j a 
s e . n e s m e j o d o v o l j e v a t i . 

člen 18. 

Oni manjši izdatki, ki niso posebe omenjeni in 
imenovani v pozicijah posameznih proračunskih par
tij, se pokrivajo iz „proračunskih rezervnih kredi
tov" za male neimenovane potrebščine (člen 28. za
kona o državnem računovodstvu). 

Iz tega kredita se izvršujejo tudi oni mali izdatki 
za uradniške plače, ki se pokažejo za potrebne, če se 
uradnik odpusti ali upokoji, pa se ne razreši takoj 
službe, in sicer za čas od dne ukaza o odpustu ali 
upokojitvi pa do dne razrešitve, ako se ti izdatki ne 
bi mogli poravnati vsled odpusta ali smrti, in sicer 
samo, & po dotični partiji in poziciji ni dovolj 
kredita. 

O tej partiji odloči minister za finance, oziroma 
ministrski svet, na zahtevo resortnega ministra, 
vknjiževanje med izdatke pa se vrši pri direkciji 
državnega računovodstva (glej obrazec št. 10). 

Člen 19. 
Po členu 29. zakona o državnem računovodstvu 

se oni manjši izdatki, ki.se po svojem bistvu nikakor 
niso mogli določiti pri sestavi državnega proračuna, 
plačujejo iz proračunskih rezervnih kreditov, in si
cer iz partije „za manjše izredne državne potreb
ščine", najsi so osebni ali materialni, r a z e n p l a č 
u k a z n e g a o s e b j a . Toda posmrtne četrti, če na
stopi potreba tekom leta, zadevajo ta kredit. 

O tej partiji odloči ministrski svet na predlog 
ministra za finance in na zahtevo resortnega mini
stra. Vknjiževanje med izdatke se vrši pri generalni 
direkciji državnega računovodstva (glej obrazec 
št. 11). 

C. Naknadni in izredni krediti. 

Člen 20. 
Za one državne potrebščine, za katere v prora

čunu niso določeni zadostni krediti, pa se ne morejo 
pokrivati niti z rezervnim kreditom, ki ga določa 
člen 26. zakona o državnem računovodstvu za manj
še, nezadostno določene razhodke, se mora prej za
htevati naknaden kredit od narodne skupščine (člen 
35. zakona o državnem računovodstvu). 

Naknadni krediti se morajo zahtevati pravo
časno, t. j . preden se popolnoma izčrpajo krediti, do
voljeni s proračunom. V trenutku, ko naj narodna 
skupščina odloči, ali dovoli naknadni kredit ali ne, 
ne sme biti proračunski kredit, za katerega se za
hteva povišba, popolnoma izčrpan (člen 37. zakona 
o državnem računovodstvu). 

Člen 21. 

Za one izredne državne potrebščine, za katere v 
proračunu ni določenega kredita, pa se zaradi veli
kosti izdatkov ali izčrpanosti kredita ne morejo po
kriti niti iz proračunskega rezervnega splošnega 
kredita za izredne državne potrebščine, se mora prej 
zahtevati od narodne skupščine izreden kredit (člen 
36. zakona o državnem računovodstvu). 

Člen 22. 
Izdatki, ki se vrše po naknadnih in izrednih kre

ditih, se vknjižujejo ločeno; toda o njih se daje 
razen posebnega računa, ki obseza ves kredit, račun 
v zaključnem računu obenem s splošnim državnim 
računom za vsako proračunsko leto (glej člen 39. 
zakona o državnem računovodstvu). 

Vse zahteve za dovolitev naknadnih in izrednih 
kreditov kakor tudi zahteve za njih otvarjanje se 
morajo s podpisom resortnega ministra in s sopod-
pisom šefa računovodstvenega odseka vedno poši
ljati ministra za finance, ki je po členu 38. zakona 
o državnem računovodstvu edini pooblaščen, da v 
imenu vlade od narodnega predstavništva zahteva 
vse naknadne in izredne kredite. 

D. Plačilne odredbe in plačilni nalogi. 

Člen 23. 
Nobeno izplačilo se ne sme odrediti niti pri 

glavni državni blagajni niti pri okrožnih finančnih 
upravah, ako se ni prej od ministra za finance za
htevala dovolitev — otvoritev kredita (člen 60. za
kona o državnem računovodstvu), šele ko se dobi 
poročilo o otvorjenih kreditih, se smejo izdajati pla
čilne odredbe in plačilni nalogi. 

Člen 24. 

Plačilne odredbe podpisuje minister kot nakazo-
valec prve stopnje, plačilne naloge pa podpisujejo 
nakazovalci druge stopnje. V obeh primerih aopod-
pisuje šef računovodstvenega odseka. 

V plačilnih odredbah in nalogih je treba jasno 
označiti : 
a) proračunsko leto; 
b) partijo in pozicijo, po kateri naj se izplačila iz

vrše iz otvorjenega kredite; 
c) komu in kje se mora izplačilo izvršiti; 
č) za kaj in koliko naj se izplača; 
d) odredba, oziroma nalog, mora biti opremljeua e 

pravilno likvidiranim računom za definitivna — 
stalna izplačila. 
Odredbam, oziroma nalogom, za ona izplačila, 

ki se morajo izvršiti takoj in definitiyno, je pogoj 
dejanska izvršitev posla, službe, dela, nabave za 
državo; ne smejo se izdajati za posle, službe, dela, 
nabave, ki niso izvršene, ali za vsote, večje, nego eo 
v resnici (člen 64. zakona o državnem računovod
stvu). Vsak izdatek iz državne blagajne mora biti, 
preden se izplača, pravilno likvidiran, overjen in 
priznan za pravilnega, opremljen z overjenimi do
kazili. Vsak izdatek iz državne blagajne se sme iz
plačati samo pravemu upniku ali njegovemu upravi
čenemu pooblaščencu (člen 63. zakona o državnem 
računovodstvu). 

Plačilna odredba in plačilni nalog se sestavljata 
po obrazcu št. 12, 12 a in 12 b. 

člen 25. 

Glede izplačil iz otvorjenih kreditov, za katera 
se ne morejo takoj priložiti -dokazila, kakor tudi 
glede malih materialnih nabav je označiti v plačilni 
odredbi sami, kdo mora izdatek izpričati. Ta izpla
čila obremenjajo dotični kredit ter se vknjižujejo na 
začasni račun, dokler se ne izpričajo. 

Za taka izplačila morajo računovodstveni odeeki 
in specialne blagajne voditi posebno knjigo „parti-
jalnik" po obrazcu št. 13 in dnevnik prejetih in iz
danih zneskov po obrazcu št. 14, iz katerega se vidi 
stanje dvignjenih in še ne likvidiranih vsot 

D o k l e r se v s o t a , d v i g n j e n a po k r e 
d i t u , n e i z p r i č a , s e n e s m e d v i g n i t i d r u 
g a z a r a d i i s t e g a p o s l a . 

Dvignjene vsote se morajo obračuniti v čira kraj
šem roku, najkesneje pa v enem mesecu (člem 19. 
zakona o ureditvi glavnega državnega računovod
stva). 
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O komer se ugotovi, da je brez potrebe pridrže
val tako dvignjene vsote, ta je kazniv za dejanje, 
da je uporabil državni denar (§ 112. kazenskega 
zakonika). 

Člen 26. 
Za male materialne nabave sme dvigati denar 

na začasno priznanico samo ukazni uradnik, ki ga 
odredi resortni minister. 

Za nabavo goriva in drugih večjih materialnih 
potrebščin določi minister z naredbo komisijo iz 
svojih ukaznih uradnikov, ki postopa po predpisih 
o nabavah, navedenih v oddelku B zakona o držav
nem računovodstvu, in po predpisih pravilnika o 
poslovanju odbora za oceno državnih nabav (z dne 
2. oktobra 1920., D R br. 134.800, „Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 227 z 
dne 14. oktobra 1920.*). 

Člen 27. 
Listine za izplačilo in njih bistveni pogoji, 

a) P r i z n a n i c e in r a č u n i — f a k t u r e . 
Da je listina za izplačilo polnoveljavna in da se 

po § 188. civilnega kazenskega postopka smatra za 
javno listino, mora obsezati: 

1.) vsoto, ki se izplača, napisano s številkami in 
besedami, in s točno označeno vrsto denarja. 

2.) Za kaj in po kateri osnovi se plača. 
3.) Podpis prejemnikov ali podpis njegovega 

pooblaščenca. Podpis s točno označbo poklica in sta-
novališča mora biti napisan s tinto. 

Pooblaščenec mora obenem priložiti originalno 
pooblastilo, ako je pooblastilo specialno, za eno iz
plačilo; drugače pa ga mora predložiti v prepisu in 
pokazati original na vpogled (člen 63,). 

4.) Kraj izdaje in datum (dan, mesec in leto). 
5.) Predpisano in zadostno takso po zakonu o 

taksah. 
b) S t a v b n e s i t u a c i j e — o b r a č u n o 

s t a v b n i h del ih . 
, Za stavbna dela: izdelave, dodelave, zidanje 

novih stavb, instalacijo, železniška dela itd. mora 
biti predložena situacija z nastopnimi pogoji: 

1.) Na čelu situacije bodi napisano, katera je 
po vrsti (I., II., III.itd.); začasna ali dokončna. 

2.) Besedilo mora navajati, za katero stavbo se 
predlaga situacija, številko odobrene pogodbe in 
pogojev. 

3.) Iz situacije morajo biti podrobno razvidna 
izvršena dela po objektih in cenah iz pogodbe in 
pogojev. 

4.) Razvidna mora biti skupna vsota situacije. 
5.) Zapisan mora biti datum, kraj izdaje in pod

pis predlagateljev — podjetnikov. 
6.) Na situaciji mora biti podpisan nadzorni in

ženjer, ki potrjuje, da so dela, navedena v situaciji, 
izvršena, pravilno kalkulirana, in koliko se mu sme 
po situaciji izplačati po pogodbi. 

7.) Od situacijske skupne vsote je odbiti takso 
pogodnikovo in . obrtni davek in eventualne druge 
državne davščine. 

8.) Če je situacija končna in če je bilo kaj za
časnih situacij, po katerih se je izplačilo izvršilo, 
se mora izplačilo od končne situacije odbiti, in sicer 
z označbo za vsako situacijo (po I., II. itd.), ter na
vesti ostanek po končni situaciji. Od ostanka je od
biti takso pogodnikovo in obrtni davek in druge 
državne davščine, ako jih je kaj. 

9.) Na končni situaciji mora poleg nadzornega 
inženjerja situacijo podpisati tudi kolavdirajoča ko
misija (ki se sestavlja po zakonu o javnih stavbah) 
in potrditi, da je stavba izvršena po pogodbi in na
črtu in da se je sprejela kot pravilna. 

c) Ž e l e z n i š k i in p a r o b r o d n i t o v o r n i 
l i s t i . 

Listine za prevoz po železnicah in parnikih z 
železniškimi, oziroma parobrodnimi tovornimi listi, 
po katerih je plačana vožnja železniškim ali paro-
brodnim postajam za prevoz državnih pošiljk, mo
rajo izkazovati, da je plačilo izvršeno za transport 
po železniškem, oziroma parobrodnem tovornem li
stu. Na tovornem listu mora biti razen vsote, ki je 
izplačana, podpis in pečat dotične postajne blagajne, 
k i je pobrala vožnino, kakor tudi podpis skladišč
i t e , da je blago izdal. 

; Člen 28. 
^ so spredaj naštete listine izpolnile vse pogoje, 

navedene v prejšnjem členu, se šef računovodstva, 
preden se izda odredba za izplačilo, uveri. še o tem : 

i * Uradni list pod št. 397 iz leta 1920. 

1.) ali je na računu za nabavljeni material po
trjeno, da je material prejet v skladišče in vpisan 
v skladiški knjigi na listu... in š t — ; 

2.) za inventarne stvari, ali so prejete aii vpisane 
v inventar na listu... in št.... ; isto velja za želez
niške in parobródne tovorne liste s fakturo; 

3.) na računih za izdelave inventarnih stvari se 
mora istotako označiti, ali je dotična stvar resnično 
vpisana na listu .. . in št in ali je izdelava iz
vršena ; 

4.) za izvršena manjša dela in opravila (kakor: 
prevoz in sekanje drv, beljenje pisarn, popravilo 
oken in temu podobno) mora na računu zapisati 
svoje overilo predstojnik urada, oziroma pisarne, da 
se je delo resnično izvršilo. 

Člen 29. 
Pri nabavah potrošnega materiala, inventarnih 

stvari, pri napravah in popravah stavb, zidanju novih 
stavb itd. se mora postopati po členih 82., 87., 88., 
89., 90. do 96., 98. do 100. zakona o državnem ra
čunovodstvu in pravilnika o poslovanju odbora za 
oceno državnih nabav z dne 2. oktobra 1920., D R 
br. 134.000 („Službene Novine kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca" z dne 14. oktobra 1920., št. 227). 

Člen 30. 
Račun o potnih, voznih in selitvenih stroških 

uslužbencev posameznih ministrstev (po pregledu 
krajevnih kontrol) se pošiljajo računovodstvenemu 
odseku pristojnega ministrstva, da se otvarjajo kre
diti in nakazujejo izplačila blagajnam in okrožnim 
finančnim upravam z dotičnim računom vred. 

Člen 31. 
Za izplačila mesečnih plač in drugih prejemkov 

uslužbencev posameznih ministrstev se sestavlja 
plačilni seznamek v duplikatu (glej obrazec 15.) za 
ministrstvo na podstavi plačilnih knjižic. 

V seznamek je treba zapisati: številko plačilne 
knjižice, partijo in pozicijo, ime in priimek tistega, 
ki se mu plača izdaje, zvanje, kosmato mesečno pla
čo, vse vrste prepovedi, skupno vsoto prepovedi in 
čisti znesek za izplačilo. 

Seznamki (unikat in duplikat) se zaključijo, po
tem pa se izvede skupni pregled — rekapitulacija — 
po partijah in pozicijah, tee vpiše po partijah in 
pozicijah v „Obči kontrolnik kreditov in razhodkov" 
(glej obrazec št. 1); potem pa se vpiše v knjigo 
osebja (obrazec št. 17). Vsi izplačevanci, uvedeni 
v seznamek, podpišejo unikat, minister pa zapiše 
na seznamek sam odredbo za izplačilo ter v.isti 
odredbi tudi označi uradnika (ukaznega), ki naj 
denar dvigne iz glavne državne blagajne. Razen 
plačilnega seznamka za izplačevanje se sestavijo 
tudi seznamki obseženih vsot, in sicer za upravo 
fondov, za vsak fond posebe (glej obrazec št. 16), 
kakor: 

Prvomesečna plača, enomesečni povišek, istotako 
izredna vloga se vedno izkazuje s posebnimi' se
znamki. Ti seznamki se morajo zbrati in zaključiti. 
Podpisati jih mora uradnik, ki je pooblaščen denar 
prejemati po plačilnem seznamku. 

Za obračun z glavno državno blagajno služijo 
unikat plačilnega seznamka in ti seznamki prepovedi 
za fond. 

Ob izdajanju plač in drugih prejemkov mora 
vsak uslužbenec potrditi prejem s svojim podpisom 
tudi na duplikatu plačilnega seznamka, ki ostane pri 
računovodstvenem odseku. 

O postavitvi nove sodne in administrativne pre
povedi, kazni itd. mora glavna državna blagajna 
pravočasno obvestiti računovodstveni odsek, da se 
te prepovedi vpišejo v plačilni seznamek. 

Člen 32. 
Vse, kar je rečeno za računovodstveni odsek pri 

ministrstvih glede plačilnih odredb in nalogov, ve
lja tudi za specialna ' računovodstva in blagajne, 
istotako pa za ministrstvo za pošto in brzojav. Raz. 
lika je samo ta, da to ministrstvo plačilnih odredb 
in nalogov ne pošilja ministrstvu za finance, nego 
neposredno svojim blagajnam. 

Člen 33. 
- šef računovodstvenega odseka gleda ' na to, 

da se: 
a) pravilno vodi inventar (glej obrazec št. 18). 

Na koncu leta se morajo primerjati vse in
ventarne stvari s knjigo o inventarju (ki se vodi 
po obrazcu št. 18), ugotovljeni zmanjšek v in
ventarnih stvareh pa se. mora zahtevati od dotič-
nega uslužbenca, da odškoduje državno blagaj

no bodisi v denarju, bodisi z dotičnim predme
tom, ki je prešel. 

Že nerabne stvari se morajo komisionalno 
predložiti za odpis ter prodati na javni dražbi. 
Izkupilo za prodane zastarele stvari se mora a 
protokolom o dražbi vred izročiti glavni državni 
blagajni, oziroma specialni blagajni kot državni 
dohodek. 

b) Šef računovodstvenega odseka mora gledati na 
to, da se v redu vodi knjiga potrošnega mate
riala (glej obrazec št. 19). 
Med letom se material izdaja po potrebščinah, 

ki se vpisujejo v knjigo potrošnega materiala. 
Koncem leta se mora komisionalno inventarizi-

rati skladišče potrošnega materiala in potem pri
merjati s knjigo materiala. Za eventualen zmanjšek 
je treba takoj zahtevati odškodnino od tistega, ki 
upravlja material, ter pobrani denar izročiti glavni 
državni: blagajni, oziroma specialni blagajni, kot 
državni dohodek. 

O inventarnih stvareh in potrošnem materialu se 
vodi dnevnik (glej obrazec št. 20)., v katerega se 
kronološko vpisuje vsak račun o izvršeni nabavi 
ter se navaja nabavljeni predmet in njegova vrednost. 
Iz tega dnevnika se prenašajo vpiski v knjigo in
ventarja in potrošnega materiala, pri čemer se je 
sklicevati na list in številko dnevnika. 

IV. Predlaganje četrtletnih izkazov o dohodkih in 
razhodkih. 
Člen 34. 

Vse okrožne finančne uprave, nova finančna obla-
stva in finančne delegacije v državi morajo najkes-
neje v 15 dneh po preteku četrtletja poslati četrt
letne izkaze o razhodkih v dveh izvodih vsakemu 
računovodstvenemu odseku, za katerega račun so 
se vršila plačila. 

Ko računovodstveni odsek dotičnega ministrstva 
prejme ta izkaz o razhodkih, ga vpiše v kontrolnik 
kreditov in razhodkov okrožnih finančnih uprav ter 
se uveri, ali so se izplačila gibala v mejah otvorje-
nega kredita. Ona izplačila, ki so se izvršila brez 
prejšnjega otvorjenega kredita, se ne priznavajo. 

Iz teh izkazov sestavi računovodstveni odsek 
obči izkaz o razhodkih po obrazcu št. 21, ga za
ključi ter ga s podpisom resortnega ministra in so-
podpisom šefa računovodstvenega odseka v dveh 
izvodih pošlje generalni direkciji državnega računo
vodstva (odseku finančnih uprav). 

Ko generalna direkcija državnega računovod
stva odobri splošni izkaz o razhodkih, vrne en over
jen izvod dotičnemu računovodstvenemu odseku, ki 
izvrši popravke, ako jih je kaj, v svojih knjigah in 
s spisom o tem obvesti dotično finančno upravo, 
oziroma finančna oblastva, sklicevaje se na D R 
br.... 

Člen 35. 
Računovodstveni odseki ministrstev sestavijo po 

koncu vsakega leta v določenem roku zaključni ra
čun (po obrazcu št.22), in sicer: po poglavjih, par
tijah in pozicijah tako, kakor je odobreno s prora
čunom. 

Zaključni račun se sestavi na osnovi : 
a) četrtletnih izkazov o razhodkih okrožnih fi

nančnih uprav; 
b) četrtletnih izkazov o razhodkih novih finančnih 

oblastev ; 
c) poročil glavne državne blagajne, ki mora med 

Jeton} o vsakem izplačilu obvestiti odsek dotič
nega ministrstva; 

č) poročil odseka glavnega knjigovodstva o izpla
čilih, ki se izvršujejo po primanotnem stanju, 
samo da mora knjigovodstveni odsek o vsaki iz
dani vsoti obvestilu dotični računovodstveni 
odsek. 
Z zaključnim računom vred se mora glavnemu 

državnemu knjigovodstvu poslati overjen prepis in-
v e n t a f J a - člen 36. 

Računovodstveni odsek onih naprav, ki zbirajo 
državne dohodke, morajo poleg izkaza o razhodkih, 
o katerem govori člen 34. tega pravilnika, predložiti 
generalni direkciji državnega računovodstva (od
seku glavnega državnega knjigovodstva) tudi četrt
letne izkaze o dohodkih po partijah in pozicijah. 

Po koncu leta je dolžnost teh računovodstvenih 
odsekov, da za zaključni računi predlože izkaze ge
neralni direkciji državnega računovodstva (odseku 
glavnega knjigovodstva) o dohodkih in o razhod
kih po poglavjih, partijah in pozicijah tako, kakor 
je določeno s proračunom; tudi morajo v teh izka
zih pri razhodkih označiti vse viremente, povišbe iz 
proračunskih rezervnih kreditov in naknadne krê  
dite, sklicevaje se na D R br..., 

; .^'Atóa^SssM^i-
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V. Kreditni posli na koncu proračunskega leta. 

Člen 37. 
Vsi proračunski krediti, ako se dojœnca posled

njega dne v mesecu, s katerim se končuje proračun
sko leto, ne angažirajo po določilih člena 74. za
kona o državnem računovodstvu, se zatvarjajo in 
noben izdatek se ne sme več angažirati na račun 
minulega proračunskega leta. 

Po plačilnih nalogih, izdanih do poslednjega 
dne proračunskega leta, se smejo izplačila vršiti do 
konca drugega meseca prihodnjega proračunskega 
leta. 

Po angažiranih izdatldh, za katere niso izdani 
plačilni nalogi, pa so prijavljeni do poslednjega 
dne proračunskega' leta, se smejo odrejati izplačila 
do konca prvega meseca prihodnjega leta, izplačila 
pa se smejo vršiti do konca drugega meseca posled
njega proračunskega leta skladno s členom 75. za
kona o državnem računovodstvu, in sicer v breme 
dotične proračunske partije in pozicije. 

Seznamek prijavljenih izdatkov mora obsezati: 
a) komu, zakaj, kje, po kateri proračunski partiji 

in poziciji in koliko se mora izplačati iz državne 
blagajne; 

b) zakaj do konca proračunskega leta izplačilo ni 
bilo odrejeno. 
Seznamke v dveh izvodih, podpisane po resort-

nem ministru in računovodstvenem šefu, je treba 
poslati ministru za finance v odobritev (glej obra
zec št. 23). 

Ko minister za finance odobri seznamke, se eden 
vrne pristojnemu nakazovalcu v nadaljnje poslova
nje kakor pri rednih kreditih. 

Člen 38. 
Izjema od prejšnjega člena je dopustna za one 

izdatke, angažirane in prijavljene v omenjenem 
roku, ki se nanašajo na neizdane plače, na pravne 
obveznosti proti tretjim osebam, osnovane na izvrš
nem sodnem odloku ali na odloku državnega sveta 
ali glavne kontrole, na obveznosti, ki izvirajo iz 
pogodb, sklenjenih do konca predzadnjega meseca 
proračunskega leta, ali na izvršitev že dejansko pri
četih stavbnih ali železniških del, strogo v mejah teh 
potrebščin skladno s členom 76. zakona o državnem 
računovodstvu. Za tako angažirane in prijavljene 
izdatke se smejo izdajati plačilni nalogi do konca 
drugega meseca prihodnjega proračunskega leta, 
izplačevati pa do konca tretjega meseca prihodnjega 
proračunskega leta v breme dotične partije in po
zicije. 

Izdatke po tem členu izvršuje samo glavna 
državna blagajna ali blagajna, ki ji generalna di
rekcija državnega računovodstva izda plačilni na
log. Po tem roku se ne smejo taki izdatki izvrševati 
ne iz proračunskih, oziroma naknadnih in izrednih, 
ne iz rezervnih kreditov (člen 77.zakona.o držav
nem računovodstvu). 

Člen 39. 
Krediti, neuporabljeni v rokih, ki jih določata 

prejšnja člena teh pravil (členi 74., 75., 76., 77. za
kona o državnem računovodstvu), se smatrajo za 
zapadle, zatvorjene in noben izdatek, najsi bi bil 
angažiran pravočasno v zaključenem proračunskem 
letu in najsi bi bil zanj plačilni nalog izdan v za
ključenem računskem letu, se ne sme izplačati v 
breme kreditov zaključenega proračunskega leta. 

Člen 40. 
Izdatki, ki so tekom proračunskega leta pravilno 

angažiram in za katere so v redu izdani plačilni 
nalogi do konca računskega leta po predpisih čle
nov 74., 75., 76., 77. in 79. zakona o državnem ra
čunovodstvu, pa iz kakršnihkoli vzrokov niso mogli 
biti plačani v zgoraj označenih rokih, se smejo Iz
plačevati iz d r ž a v n e g o t o v i n e , in sicer, ako 
na koncu računskega leta računovodstveni odsek 
dotičnega ministrstva v dveh izvodih sestavi sezna
mek (obrazec št. 24) takih izdatkov ter ga pošlje 
ministru za finance v odobritev. Ko minister za fi
nance odobri ta seznamka, se en overjen izvod vrne 
računovodstvenemu odseku dotičnega ministrstva. 

Sklicevaje se na odobreni in overjeni seznamek, 
priobčuje resortni minister posebno zahtevo za 
vsako izplačilo ministru za finance, da le-ta izda 
plačilno naredbo. 

Izplačane listine iz državne gotovine se pošiljajo 
generalni direkciji državnega računovodstva v od
plačilo dolga. Za taka izplačila se jemlje prizna
nica v duplikatu; ena ostane pri blagajni, ki je 
izplačilo izvršila, druga pa se pošlje generalni di
rekciji državnega računovodstva (odseku glavnega 
knjigovodstva). 

VI. Kavcije. 

Člen 41. Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Za razne dobave materiala in za stavbna dela 

morajo dobavitelji in podjetniki skladno s členom 
88. zakona o državnem računovodstvu polagati kav
cijo. To se lahko zgodi v gotovini, v državnih vred
nostnih papirjih, po državi garantiranih, ali v 
vrednostnih papirjih ali v papirjih, kakršni so: del
nice Narodne banke, delnice Srpskega brodarske
ga društva, delnice Klaničkega društva, delnice 
Izvozne banke, založnice uprave fondov, in v ga
rantnih pismih skladno z odločbo ministrskega sve
ta št....* 

Od vseh licitacij sprejema na dan licitacije po
seben uradnik dotičnega ministrstva, ki ga poobla
sti resortni minister, kavcije ter izdaja zanje za
časen reverz (obrazec št. 25); v reverzu je označiti 
vrsto kavcije (v gotovini ali vrednostnih papirjih), 
imenovanje vrednostnih papirjev, njih serije in šte
vilke in številke kuponov. Po končani licitaciji se 
pridrži kavcija onega licitanta, čigar ponudba se je 
sprejela; vse druge pa se vrnejo polagateljem, ki 
se jim odvzame začasni reverz. 

O stalni kavciji se izda stalen reverz, v katerem 
je treba označiti ime in priimek onega, ki polaga 
kavcijo, v čem se polaga kavcija, v gotovini ali v 
papirjih, in kakšni so papirji, njih serije in številke, 
nominalno vrednost in številke kuponov, na kakšni 
podstavi se polaga kavcija, s sklicevanjem na šte
vilko pogodbe in licitacijskega protokola, za koliko 
časa mora položena kavcija ležati (glej obrazec 
št. 26). 

Stalne kavcije se vpišejo v knjigo kavcij po 
obrazcu št. 27 z vsemi zgoraj navedenimi podatki, 
potem pa se takoj vroče glavni državni blagajni 
ali specialni blagajni (glej obrazec št. 28). 

Člen 42. 
Cim se izvrše posli po pogodbi in čim nastopi 

čas, ko je treba kavcijo vrniti onemu, ki jo je položil, 
izda dotično ministrstvo glavni državni blagajni 
nalog, naj kavcijo vrne (glej obrazec št. 29). 

Nalog podpiše pristojni nakazovalec, ki je odre
dil licitacijo, sopodpiše pa ga šef računovodstva. 

ćlen 43. 
Če se dobava ne izvrši o pravem času ali stavba 

ne dodela po načrtu in pogodbi ali licitant opusti 
izvršitev pogodbe, zapade taka kavcija državni bla
gajni. Ko se izposluje o tem odločba dotičnega 
ministra, se dotična kavcija izbriše iz knjige kavcij, 
z dopisom pa se obvesti generalna direkcija držav
nega računovodstva (glavna državna blagajna), da 
pripada kavcija kot izreden dohodek državni bla
gajni (glej obrazec št. 30). 

VII. Zastaranje. 

Člen 44. 
Vse terjatve od države zastarajo čez pet let izza 

dne, ko se je otvorilo računsko leto, kolikor po 
prejšnjih zakonih ali pogodbah kakor tudi po spe
cialnih zakonih ali pogodbah ni določen drug rok 
(kakor n. pr. po državljanskem zakoniku §§ 922. 
do 950., za splošno zastaranje pa po zakonu o pot
nih in selitvenih stroških civilnih uradnikov in slug 
člen 22. itd.). 

Ta predpis ne velja za terjatve, ki niso mogle 
biti odrejene za izplačilo v predpisanem roku spričo 
nemarljivosti ali nedelovanja državne administra
cije ali spričo tožbe pri sodišču in pritožbe na dr
žavni svet. Vsakdo ima pravico, da mu pristojno 
ministrstvo pismeno potrdi dan, ko je prejelo nje
govo zahtevo (člen 81. zakona o državnem računo
vodstvu). 

Izplačila po teh zahtevah se morajo izvrševati 
iz d r ž a v n e g o t o v i n e . Računovodstveni odseki 
morajo strogo paziti na to, da se uporablja člen 81. 
zakona o državnem računovodstvu; ako za terjatev 
ni nobenih zakonitih ovir, naj zahtevajo izplačilo 
ob podpisu dotičnega ministra. 

/ Člen 45. 

Ta pravilnik »topi v veljavo dne 1. februarja 
1921. 

V B e o g r a d u , dne 25. decembra 1920. 

Minister za finance: 
K. Stojanović s. r. 

Izpremembe v osebju. 
Absolvirana pravnika dr. Fran P en k o in Vla

dimir S u š a sta sprejeta v pripravljalno službo po
litične uprave deželne vlade za Slovenijo ter dodelje
na prvi v službovanje k okrajnemu glavarstvu v 
Krškem, drugi pa v službovanje k poverjeništvu za 
notranje zadeve. 

Dr. Pitamic s. r. 
Št. 271. 

Razglas. 

* Številka te odločbe v, „Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata ii Slovenaca" ni navedena. 

Ministrstvo za pravosodje objavlja, da je mini
strski svet rok za prijavo povračila vojne škode 
po členu 1. dotične uredbe podaljšal do dne 

28. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . 
Oni, ki imajo po uredbi pravico do povračila škode 
in do sedaj prijave še niso izvršili, naj to store v 
podaljšanem roku, in sicer pri političnih oblastvih 
prve stopnje ali pa neposredno (tudi po pošti na po
vratni recepis) pri ministrstvu za pravosodje, ako je 
to ministrstvo pristojno za prejem prijave. Pripo
minja se, da imajo pravico do vojne škode po zgoraj 
navedeni uredbi s a m o d r ž a v l j a n i p r e j š n j e 
S r b i j e in Č r n e g o r e v m e j a h d o m e s e c a 
j u n i j a 1 9 1 4 . in d o b r o v o l j c i , ki so se ude
ležili vojne na strani Srbije ali črne gore. 

To se daje dodatno k razglasu deželne vlade za 
Slovenijo, oddelka za narodno brambo, z dne 22. de
cembra 1920., št. 2110 (Uradni list št. 149 iz leta 
1920.) interesentom na znanje. 

V L j u b l j a n i , dne 21. februarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Oddelek za narodno brambo. 
Št. 521 /vet. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
? Sloveniji z dne 19. februarja 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami, številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Politična ekspozitura Cerknica: Stari trg 1:7. 

G a r j e k o n j . 
Celje: Petrovce 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Ko

čevje: Mala gora 1:1, Struge 1:1. Kranj: Poljane 
1:1. Litija: Kolovra t i : ! . Ljutomer: Moravci 1:1. 
Maribor: Hošnica 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, 
Rdeči breg 1:4, Skoke 2:2, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: 
Bratonečice 1:1, šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1. Slo-
venjgradec: Velenje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

Luče 3:12, Solčava 2:8. Kranj: Sv. Ana 1:2. 

P a s j a s t e k l i n a . , 

Črnomelj: Petrova vas 1:2. Kamnik: Velika vas 
1:1. Konjice: Loče 1:1. Krško: Krško 1:1, Šmar-
jeta 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Selo 
1:1, Skakovci 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce 1:1, Zakot 1:1. Črnomelj: čepi je 
1:1, Loka 1:2, Podzemelj 2:2, Stari trg 1:2. Ko
čevje: Knežja Lipa 1:1, Koprivnik 1:1, Nemška 
Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. Konjice: Zreče 2 : 3 . 
Krško: Cerklje 1:1. Litija: Krka 1:1, Št. Vid 1:1. 
Ljubljana okolica: Vič 1:1. Maribor: Gabernik 1:1, 
Jarenina 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Karčevina 1:2, 
Maina 1:5, Pekre 1:7, Ranče 1:2, Senarska 1:2, 
Spodnji šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, 
Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Martin aa 
Pohorju 1:5. Novo mesto: Mirna peč 1:1, Prečna 
2:3, šmihel-Stopiče 2:2, Toplice 1:3, Žužemberk 
1:1. Ptuj: Slatina okolica 1:1. Civilni komisariat 
Murska Sobota: Petešovci 1:1, Zamostje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a 

Ptuj: Haj dm 1:1, Obrez 1:1, Pušenjci 1:1. 
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P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Liidom.tr: Lukavci 1:3. Ptuj: Sv. Janž na Drav
ske« роЦа 1:8. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:2, 

Meteci 1:1. 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

K«tevje: Mo^elj 1:1. 
G a r j e k o n j . 

Ljubljana okolica: Jezica 1:1. Maribor: Do-
foSe 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Maribor : Pivola 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Liilje: Zagorje 1:1. Radovljica: Kranjska 

gora 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Bo
domet 1:2. 

V L j u b l j a n i , dne 19.februarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva : Paulin s. r. 

I z k a z b o l e z n i o n i h , ki so b i l i l e t a 1920. 
o d p u š č e n i *z j a v n i h i n z a s e b n i h b o l 
n i c v S l o v e n i j i a l i p a so v n j i h u m r l i . 

Od-
Ime bolezni puščeni Umrli 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

3—3 3SUWW/21. 
Razpis. 

Pri upraviteljstvu splošne bolnice v Mariboru se 
se razpisuje mesto u p r a v n e g a p r a k t i k a n t a 
z adjutom letnih 1200 K in • pripadajočimi dncvni-
•eami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene t doka
zili 9 starosti, državljanstvu, jezikovnem znanju, 
•zdravju, nravnem vedenju in dovršeni srednji wli z 
zrelostnim izpričevalom. naj se vlože do dne 

10. m a r c a 1 9 2 1 . 
Pri odpisanem zdravstvenem odseku. 

Vojni invalidi, če so sicer sposobni za tako služ
bo, imajo prednost v zmislu naredbe Narodne vlade 
SHS » Ljubljani z dne 20. novembra 1918., st. 115 
Ur.l. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1921. 

Sanitetni šef: dr.Oražcn s.r. 

*Ue*2/21 B. 

Razglas. 
Ministrstvo za narodno zdravje je z odlokom z 

tke H . februarja 1921., št. 3581, pravnoveljavuo 
izza dne 1. februarja 1921. podelilo moški bolnici 
usmiljenih bratov v Kandiji pri Novem mestu p r a 
v i c o j a v n o s t i . 

fatočasno se je dolcčila izza dne 1. februarja 
1921. do nadaljnje odredbe za ta zavod nastopna 
oskrbeina : 

za III. razred 25 K, 
z* II. razred 100 K, 
z* I. razred 1 5 0 K 

aa osebo in dan. 
zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v LJubljani, 

dne 18. februarja 1921. 
Sanitetni šef : dr. Oražen s. r. 

St. 1 §24/21. 
Razglas. 

I z k a z b o l n i k o v v j a | v n i h in z a s e b n i h 
b o l n i c a h S l o v e n i j e z a l e t o 1 9 2 0 . 

Moških Ženskih Skupaj 
Začetno stanje leta 1920. 761 682 1.443 
Sprejetih tekom leta 1920. 15.244 14.237 29.481 

Skupaj . • 16005 14.919 30.924 

*>dl«od v letu 1920.: 
•«puščeni . . H.352 13.571 27.923 
umrli . . 8 3 2 702 1.534 

Koze (Variola) 96 
Tifuz trebušni (Typhus abdominalis) 200 
Pegaviea (Typhus exanthomaticus) . 2 
Ošpice (Morbilli) 26 
škrlatica (Scarlatina) 13 
Davica (Diphtheria) 41 
sen (Erysipelas) 102 
Otročniška mrzlica (Febris puerpe-

ralis) - 47 
Griža (Dysentheria) 659 
Epidemični otrp tilnika (Meningitis 

cerebrospinalis epid.) . . . . 13 
Egiptovska očesna bolezen (Trachom) 80 
Malarija (Malaria) 129 
Sifilitika (Syphilis) 697 
Druge spolne bolezni 573 
Očesno vnetje novorojencev (Blenor-

dioea neonatorum) 48 
Pljučnica (Pneumonia) . . . . . 137 
Pljučna jetika (Tuberculosis pul

monum) 487 
Tuberkuloza drugih organov in škro-

fuloza 
Hripa (Influenza) 
Angina 
Norice (Varicella) . . . . . . 
Dušljivi kašelj (Pertussis) . . . 
Druge kužne bolezni 
Alkoholizem 43 
Rak (Carcinoma) 420 
Druge nove tvorbe zlega značaja . 177 
Golša (Struma) 251 
Akutne bolezni dihal . . . . . . 634 
Akutne bolezni želodca in črevesa . 556 
Vnetje slepiča (Appendicitis) . . . 243 
Poškodbe izvun obrtnih obratov . • 1853 
Poškodbe v obrtnih obratih . . . . 655 
Zastrupitev v obrtnih obratih . • • 6 
Duševne bolezni • • 475 
Angleška bolezen (Rhachitis) . . . 37 
Garje (Scabies) • • 2 8 0 8 

Krč ranjencev (Tetanus) . • • • — 

Zaradi poroda sprejete ženske". . . П48 
Vse drug« bolezni . . . . . . • 14147 

Skupaj . . 27923 

974 
105 

4 
4 
3 

30 

26 
15 

1 
i i 
4 

12 
162 

73 

201 

37 

14 

Razglasi drugih uradov in oblastav. 
Preds. 238/4/21-2. 3 - i 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Celju se odda mesto jet-

niškega preglednika v X. činovnem razredu s siste-
miziranimi prejemki tega razreda in s službenim 
stanovanjem. 

Prosilci za to mesto, za katero prihaja v poštev 
naredba justičnega ministrstva z dne 25. januarja 
1897., š t 40 drž. zak., naj vlože svoje pravilno kol
kovane in opremljene prošnje po službeni poti naj-
kesnejedodne 2 0 m a r c a 1 9 2 i . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Odda se tudi mesto jetniškega preglednika, even

tualno izpraznjeno po premestitvi, pri drugem zorr-
nem sodišču. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 19. februarja 1921. 

82 
6 
6 

22 
34 
16 
7-1 
13 

15 
3 

1 
22 

667 

1534 

Cg I 29/21-2. 26« 
Oklic. 

Aleksander pl. Friede, ruski emigrant, sedaj v 
Novem Šaleku pri Velenju, je vložil zoper Fr. V i n -
d r o , bivšega trgovca v Novem Šaleku pri Velenju, 
tožbo zaradi 40.000 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na daa 
2. m a r c a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi š t 2. 
Ker je bivališče Fr. Vindre neznano, se mu po

stavlja za skrbnika dr. Ernest Kalan, odvetnik v 
Celju, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stro
ške, dokler se Fr. Vindra ne zglasi sam ali ne iifte-
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. februarja 1921. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 14. februarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s.r. 

Št. 8H/2 ei 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

E 515/20-7. 320 

Preklio dražbenega naroka. 
Dražbeni narok za dražbo zemljišč vi. št. 74 in 

81 katastralne občine mišjedolske, določen s tusod-
nim dražbenim oklicem z dne 26. januarja 1921., 
opr.št. E 515/20, na dan 26. februarja 1921., ee 
s t e m p r e k l i c u je. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., 
dne 17. februarja 1921. 

119 

o.» 
№ MO 

Kraj, ulica, hišna številka 
sednujo tr»fik«_ 
in davčni okraj 

skupaj . . 
O s t « ? koncem leta 1920, 

15.184 14.273 29.457 

821 646 

Umrljivost je znašala 4-96 %. 

1.467 

2* 

8* 

6* 

Trzic št. 109 _ 
(davčni okraj Tržič)_ 

_ Naklo št. 46 
NaUlu št. 21 

(davčni okraj Kranj) 

Pristojna oVrajna 
uprava finančne 

kontrolo 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

Kranj 

Kranj 

Kot pri Jurjevici Ät. 22 
Kot pri Jurjevici št. 24 
(davčni o):rnj Ribnica) 

Kočevje 

Velike Biok* št. 23 
Velike Bluke št. 49 
(davčni okraj Lož) 

Krnica št 13 
(davčni (ikmi Radovljica) 

Brezovica št. l7 
Brezovica it 18 

(davčni ofcraj 
Ljubi j» ua r.kolica) 

Mirna št. 6 
Mirua št. 20 

(davčni okraj Trebnje) 

Cerknica 

Jesenice 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

6686 

1787 
1798 
3586 

968 
730 

1698 
818 

1002 
1820 

3691 

1473 
2648 

33 

36 

35 

4121 

Mokronog 
1586 
7853 
9440 

68 

kolkih 

90 

poštnih 
znamkah 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstva 
v Ljubljani 

do dne 

19/3.1921. 

21 ./3.1921. 

22./3.1921. 

23./3.1921. 

24/3. 1921. 

26./3.1921. 

26./3.1921. 

10 

10 

10 

J&mščine 
je položiti 

1000 

500 

250 

10 

10 

10 

10 

300 

500 

600 

1400 

» Te dve trafiki ee «družita v eno eamo novo trafiko. 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 

pri finančnem okrajnem javnateljstvu т Ljubljani in pri gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 

finančne koi;troie. , . , . . . . . • ,i 3 • •-, *̂ ;L Л«, 
Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, d* 

se bodo mogle ponudbe vpoètevati kot sprejemljive, so gl: de vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečaineea razg'asa ki je nabit ua uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani m n» 
»radili deski za vsako posamezno trafiko pristojne občine. Intende ,ti se na to se posebno opozarjaj«. 

Fiuančue «krajn» ravnateljstvo т Ljubljaui, due 15. februarja 1921. 

: :äi^i^iÉ&^ t^»i?^ ?& j --;V ;̂-;iig%$5»!B ^ i ^ - f e ^ g 
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T 21/21—4. 236 
Ämortlzaolja. 

Po prošnji Josipa L i e l e g a , trgovca v St. liju 
v Slovenskih goricah, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnega garancijskega pisma, ki ga je 
prosilec baje izgubil: Garancijsko pismo z dne 
1. septembra 1920. o položitvi zneska 12.000 K za
radi izvoza petih vagonov jabolk v Nemčijo. 

Imetnik tega garancijskega pisma se pozivlje, 
naj uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h mesecev, 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da omenjeno 
pismo ni več veljavno. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 10. februarja 1921. 

T 2/21—4. 270 
Amortizaoija. 

Na predlog Fianca G oren ca, posestnika v 
oešnjicah št. 4, se uvaja postopanje za amortizacijo 
priznanice ser. 92 št. 02.803 za 2520 K, izdane po 
davčnem uradu v Novem mestu, ki jo je predlagatelj 
baje izgubil. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom e n e g a leta, ker bi sicer pri
znanica po tem roku izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 11. februarja 1921. 

Firm. 4/21, Rg. B 1 6/4. 300 
Izprememba pri že vpieaul delniški 

. fi . dražbi. 
Pn firmi: 

Zadružna banka 
& sedežem v M a r i b o r u , centrala v S p l i t u , 
se je vpisala danes na podstavi sklepa upravnega 
sveta z dne 22. oktobra 1920. nastopna izprememba: 

Prokura se je podelila Niku Mulanoviču v Ma
riboru. 

Prokurist podpisuje besedilo firme skupno z 
enim članom upravnega sveta ali z enim za to po
oblaščenim uradnikom, označevaje prokuro. 
Okrožno kot trgovinsko sodile« v Mariboru, Ш. L, 

dne 15. februarja 1921. 

Št. 1910. 312 
Bazglas. 

Lov krajevne občine preddvorske se bo v torek 
dne 2 2. m a r c a 1921. ob desetih na podpisanem 
okrajnem glavarstvu v sobi št. 6 na javni dražbi 
oddajal v zakup za dobo od dne 1. aprila 1921. do 
dne 31. marca 1926. 

Zakupni in dražbeni pogoji se lahko vpoglcdajo 
na okrajnem glavarstvu v Kranju med navadnimi 
uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Kranju, 
dne 11. februarja 1921. 

Znidai čie s. r. 
Št. 117. 317 

Razpis n?,du6iteljake službe. 
Na štirirazredni ljudski šoli v Sroml ja l i se 

po odredbi višjega šolskega sveta z dne 29. janu
arja 1921., št. 1334, razpisuje nadučiteljska služba. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

20. m a r c a 1 921. 
pri podpisanem okrajnem šolskem sveiu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 16. februarja 1921. 

Razne objava« 

Firm. 48/21, Rg. A II 26/1. 301 

Vpin posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala 

danes firma: Havelka Rudolf, 
trgovina z manufakturnim blagom v Ptuju, 

s sedežem v P t u j u , 
obratni predmet: trgovina z manufakturo, 
imetnik: Rudolf Havelka, trgovec z manufakturo 

v Ptuju. 
Podpis firme: Pod napisano, natisnjeno ali od

tisnjeno besedilo firme postavlja Rudolf Havelka 
svoje ime in svoj priimek. 
•ferofao kot trgovinsko sodiièe v Mariboru, edd. I., 

dne 15. februarja 1921. 

Firm. 56/21, zadr. I 18/38. 302 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Zavod postreičkov in za plakatiranje „Union" 

v Mariboru, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

aa podstavi sklepa občnega zbora z dne 20. januarja 
1921. nastopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji načelnik Ivan Zdenko, 
vpisat pa se je novoizvoljeni načelnik Ivan Jagrič 
postrežček v Mariboru, Vetrinjska ulica št. 11. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L 

dne 15. februarja 1921. 

St. 168/21. 334 

Objava. 
Gospod dr. Ernest Mr a vi a g v Mariboru je, ker 

je izgubil državljanstvo, izbrisan iz tukajšnjega ime
nika odvetnikov z veljavnostjo Izza dne 24. t. m. 

V Ljubljani, dne 21. februarja 1921. 
Za odbor odvetniike zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron g. r. 

3 3 0 Vabilo na subskrlpoijo delnic 
„SploBne stavbene družbe, 

d. d., Maribor". 
Z ustanovitvijo naše narodne države je bila naša 

industrija in obrt odcepljena od velike gospodarske 
enote in postavljena pred nalogo nove gospodarske 
orientacije, da po mogočnosti osamosvoji našo državo 
od industrialnih sosednjih držav. 

Pri mnogih industrijah se je pokazala potreba 
znatnih obratnih izprememb; od racionalne izvršitve 
teh je zavisna delavna sposobnost dotičnega pod
jetja... 

Zelo občutno se je pogrešala velika, vsem zahte
vam moderne tehnike ustrezajoča stavbna industrija, 
in interesiram krogi našega narodnega gospodar
stva so se zato odločili, da z udeležbo domačega 
kapitala ustanove veliko stavbno podjetje pod filmo: 

„Splošna stavbena družba, d. d., Maribor". 

Za vodstvo tega podjetja so se že pridobili prvo
vrstni tehnični strokovnjaki, ki so zgradili največje 
tehnične stavbe v Evropi, med drugimi elektrarn* 
v Fali. 

Novoustanovljeno stavbno podjetje razpolaga z 
delavnicami za zgradbo mostov in železnih konstruk
cij, dalje z vso opremo za vodne zgradbe in dobiv« 
obratno silo iz Fale. 

Ustanovna delniška glavnica znaša 
20,000.000 K ter je razdeljena na 50.000 üeUiic 

po -100 K, ki se glase na prinosnika in od katerih so 
prevzele podpisane banke in ustanovitelji 42.500 del
nic. Ostalih 7500 delnic 
se daje na javno subskripcijo ob nastopnih pogojih: 

I.) Delnice se nudijo interesentom po 520 K tel 
quel s kuponom za leto 1921. ter se morajo takoj pri 
podpisu popolnoma vplačati. 

2.) Delnice se bodo izdajale v izvodih po 1, 5 in 
25 delnic. Začasno se bodo izdajala potrdila o do
deljenih delnicah, ki se v ca.- šestih mesecih zamenja
jo za delnice. 

3.) Rok za subskripcijo delnic se prične d«e 
1. marca in traja do vštetega dne 20. marca 1921. 

4.) Kot podpisovalnice fungirajo: 
Jadranska banka v Ljubljani, Mariboru, Celju, 

Zagrebu, Beogradu, Splitu in Sarajevu; 
Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani, Celju, 

Mariboru, Ptuju in Splitu; 
Zadružna gospodarska banka v Ljubljani; 
Prva Hrvatska Štedionica v Zagrebu, Varaždinu.. 

Karlovcu, Osjeku in Beogradu; 
Zemaljska banka v Beogradu. 
5.) Upravni svet družbe si pridržuje pravico »r-

particije delnic v roku do dne 10. aprila 1921. Po
tem roku se vplačana protivrednost za nedoddjem' 
delnice lahko dvigne. 

V L j u b l j a n i dne 21. februarja 1921. 
Jadranska banka. Ljubljanska kreditna ba»ka. 

Zadružna gospodarska banka. 
Prva Hrvatska štedionica. Zemaljska banka Betgrad. 

Razid druôtva. s f t-
„Katoliško delavsko društvo pri Sv. Mariji v Pu

ščavi" se je prostovoljno razšlo ter je kot tato pre
nehalo delovati, ker se bo ustanovila „Skupina Jugo
slovanske strokovne zveze". 

P r i Sv. M a r i j i v P u š č a v i , dne 11. febru
arja 1921. Ivan Lip s. r., bivši podpredsednik. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
ß t a n j e dne 22. j a n u a r j a 1921. 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 
Posojila : 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000 • - , 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 
obveznosti na žiro-račune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 
279 

Proti ргејЗДсжи. 
stau ja 

dinarjev 
A k t i v a . 

Dinarjev Dinarjev 
63,929.751-30 
15,535.861-50 
5,721.877-10 

353,557.934 06 438,745.424-56 -fi,412.681 07 

225,258.080-71 
23,713.399-62 

1.194,542.862 60 
379,017.589 25 
150,912.252 68 

1.558,819.250 68 

248,971.480 33 — 1,944.652 • i4 

P a s i v a . 

3.283,291.955 21 

2.138,377.163 — 

2,337.497-63 

6.111,723.520 73 

10,301.700 — 
815.206 54 

3.342,801.915 — 

4-. 4S6-2& 

-20,565.290--

379,017.589-25 
133,493.704-44 
106,916.242-50 619,427.536-19 -f 22.436.8fl5 35-

2.138,377.163-

6.111,723.520-73 

Natisnile in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšallrana. 
V Ljubljani, dne 26. februarja 1921. Letnik III 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
— -I , „ . t .T . „ о Л ' п ^ , , . Г Slnienu-a«" - Uredba o isiDwrimbah in popolnitvah tireto« •> »olirvi v občicsfca zastopstva, v Sloveniji г dne 15. шаја 

V.eblua: Iz „Slutbemb Novm k™l'eTln° b r b £ J * / ™ V S Г 6 Г J U e t a S T « Х " н » narodno brambo ukinjen. Rastr i poverjena >» »otnurje .»deve o spremembah 
1920. - Ka.gU* deielne vUÜ* .a ^ ' « ^ Д " ' " ^ ^ ^ ^ o t u e v eolskih к , ј ' ј Д Itaglarf raznih drugih U d o v in obutev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srha, 
Hrvala i Slovenaca". 

Številka 36 z dne 17. februarja 1921.: 
Zapisnik o 96. redni seji začasnega narodnega 

predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 7. junija 1920. 

številka 39 z dne 21. februarja 1921.:' 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 16. decembra 
1920., s katero se dr. Vilko B a l t i c , načelnik 
I. razreda v ministrstvu za notranje zadeve, imenuje 
za predsednika deželne vlade v Ljubljani. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 20. decembra 
1920., s katero se profesor dr. Matej P o t o č n i k 
odlikuje z redom sv. Save V. vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 15. decembra 
1420., s katero se višji inspektor Fran Kok al j , šef 
obratnega vodstva v Celju, strojni komisar Fran 
Fine, šef kurilnice v Ljubljani, in pristav Adol» 
šuma, vodja kurilnice na Jesenicah, za požrtvo
valno izvrševanje službe in za vzdrževanje miru in 

—reda.-na -železnici..- odlliJuîjejo_._z /e^o^m_sv._Save 
V. vrste. "*"""• 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z. dne 20. decembra 
1920., s katero se sprejemljè ostavka, ki jo je Ivan 
Domlicelj, tajmk III. razreda pri .okrožnem 
agrarnem uradu v Borovljah, ' podal na državno 
službo. 

Objava generalne direkcije carin, da je državni 
cinkarni v Celju dovoljen carine in vseh drugih 
davščin prost izvoz cinka, cinkove pločevine in cinka 
v prahu. 

Objava ministrstva za pošto in brzojav, da je 
Edvard Hofmann, oficial v področju poštno-brzo-
javne direkcije v Ljubljani, imenovan za višjega ofi-
ciala v 1. stopnji IX. plačilnega razreda. 

20. 
37., 

č l e n II-
§&' 1., 2., 5., 7., 8., i)., 10., 12., 15., 17., 18, 

21., 23., 25., 26., 28., 30., 32y33., 34., 36., 
44., 47., 62. in 63. se izpreminjajo ter se glase : 

§ t-
Pravico voliti imajo vsi moški, ki so do tedaj, 

ko so se začeli sestavljati vjflÏÏnTTmeniki, dovršil! 
21. leto, ki so bili v tem času državljani kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in ki.imajo vsaj že eno 
leto svoje redno bivališče v občini aH ki kot javni na
meščenci, nameščenci zasebnih železnic (izvzemši one 
malih železnic), v dušnem pastirstvu ali v službi 
cerkvenih oblastev nameščepi duhovniki vseh veroiz-
povedanj, notarji, odvetniki, civilni inženjerji in 
civilni geometri, k praksi pripuščerti zdravniki 
in živinozdravniki vsaj od začetka prve razgrnitve 
volilnih imenikov redno bivajo v občini. 

Ob istih pogojih imajo pravico voliti „tudi oni 
Slovani po plemenu in jeziku, ki sicer niso naši 
državljani, ki so se pa do tedaj, ko so se začeli se
stavljati volilni imeniki, stallino naselili v občini. 

Za izračunjanje časa, kako dolgo biva volilec v 
občini; je merodajen dan, ko so bili prvič razgrnjeni 
volilni imeniki. 

Odsotnost iz občine vsled vojaškega službovanja 
se ne smatra za.ukmitevjjjvališča, kakor se tudi ne 
ШјГтТб'iïôTfo^ftÉî^TSdî Vojaškega službovanja v 
občini, loto velja, ako/se kdo vsled vojnih dogodkov 
ni mogel vrniti iz inozemstva na prejšnje bivališče. 

§ 2. 
Aktivni in neaktivni' častniki in vojaki pod za

stavo ne smejo glasovati. Ta izjema ne velja za re
zervne častnike in civilne uradnike vojaške stroke. 

§5-
Za občinske odbornike ali namestnike smejo iz

voljene biti vse osebe moškega spola, ki imajo pra
vico voliti, ki so dopolnile 24. leto svoje dobe in ki 
niso izvzete od volimosti. 

59. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, » 

Mi 
A l e k a a n d e p « 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za notranje zadeve in 
po zaslišanju ( Našega ministrskega sveta predpi

sujemo 

Uredbo o izpremembah in popolnitvah 
ureòbe o volitvi v občinska zastopstva 

v Sloveniji z dne 15. maja 1920. 
(objavljeno т 123. številki „Slnžbenih Novin 
kraljevine Srba, Errata i Slovenaca" z dne 

8. junija 1920.).* 
Člen I. 

._ S§ 3., 13., 14., 27., 29., 31., 35., 55., 56., 57., 
^ 6?.. 60. in 61. stopajo iz veljave. 

Uradni tot pod št 245 iz leta 1920. 

§ 7 . 
da ne smejo niti voliti niti voljeni Izključeni, 

biti, so: 
1.) oni ki so obsojeni zaradi hudodelstva, koli

kor ne gre za politično hudodelstvo, storjeno do 
ustanovitve kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
dokler trajajo pravne posledice, združene z obsodbo; 

2.) oni, ki so obsojeni zaradi pregreška ali pre
stopka, storjenega iz koristoljubja (tatvina, pones 
verba, goljufija, oderuštvo), ali sicer nečastnih de
janj (beračenje, vlačugarstvo, zvodništvo), dokler ne 
minejo tri leta po prestani kazni ali zastarani kazni; 

'3.) orni, ki so obsojeni zaradi pregreška zoper 
kazenskopravne določbe v varstvo volilne svobode, 
ako je bilo dejanje storjeno pri volitvah v poslansko 
zbornico, v občinski zastop ali v katerokoli korpo-
raoijo ali zastopstvo, ki je po zakonu poklicano, da 
oskrbuje javne stvari, in sicer za dobo šestih let 
po prestani kazni; 

4.) oni, ki -prestajajo sodne kazni, in oni, ki so 
v prisilni delavnici ali pod policijskim nadzorstvom; 

5.) oni, ki so v konkurzu; 
6.) oni, ki so pod skrbstvom (očetovsko oblastjo, 

varuštvom, kuratelo); 
7.) orni' ki so brez Vladne dovolitve stopili v 

službo tuje države; 
8.) oni," ki so sodno obsojeni, ker kot pristaši ne

priznanih ver niso izpolnjevali svojih državljanskih 
in vojaških dolžnosti. 

§ 8. 
Za volitev občinskega odbora mora župan (mest

ni magistrat) sestaviti volilni imenik po abecednem 
redu. 

V občinah z vsaj 2000 prebivalci, more župan 
(mestni magistrat) po potrebi določiti več volišč in 
v ta namen razdeliti volilstvo na podstavi rednega 
bivališča po okrajih. V tem primeru je za vsak vo
lilni okraj napraviti po abecednem redu poseben vo
lilni imenik. V občinah, ki imajo nad 800 volilcev, 
se inora vršiti vd'.itev na več krajih. 

Občinski odbor sestoji v občinah: 
z manj kakor 5G0 prebivalci iz 10 odbornikov in 

10 namestnikov, 
7. manj kakor 2000 prebivalci iz 16 odbornikov 

,iu 16 namestnikov, 
z manj kakor 5000 prebivalci iz 24 odbornikov 

in 24 namestnikov, 
z manj kakor 10.000 prebivalci iz 32 odbornikov 

in M namestnikov, 
z manj kaknr 20.000 prebjvalci iz 36 odbornikov 

in 36 namestnikov, . 
z manj kakor 40.000 prebivalci iz 40 odbornikov 

in 40 namestnikov, 
s 40.000 ali več prebivalci iz 48 odbornikov in 

•18 namestnikom. 
Merodajno je zadnje ljudsko štetje. 

§ 9. 
Volitev se vrši na podstavi sorazmernega zastop

stva z obveznimi kandidatnimi listami. 
Volilni imeniki se morajo razgrniti za dobo 

osmih dni, da jih vsakdo lahko vpogleda. Tekom 
te dobe se smejo zoper nje vlagati pri županu (mest
nem magistratu) pismeni ugovori (reklamacije). To 
je razglasiti na občinski deski in v občins 
nim statutom poleg tega še vJU#arfnrai listu. V 
razglasu je navîsti- tudi -dan/s katerim se prične 
osemdnevna reklamacijska doba 

Ugovore sme vlagati vsakdo, ki je vpisan v volilni 
imenik, kakor tudi vsaka druga oseba, stara vsaj 
21 let in redno bivajoča v občini. 

Ugovor je vložiti ob vsaki reklamaciji posebe ter 
mora biti opremljen z dokazili, katera mora stranki 
na njeno zahtevo vsako oblastvo takoj brezplačno 
izdati. 

2upan (mestni magistrat) mora Ugovore z volil
nimi imeniki in z enim poverjenim prepisom imet
nikov (§10., odstavek 2.) tekom 3 dni predložiti 
nadrejenemu okrajnemu glavarstvu (politični ekspo
zituri), oziroma okrajnemu glavarstvu na sedežu 
mestnega magistrata, v Ljubljani pa deželni vladi 
za Slovenijo (poverjeništvu za notranje zadeve). 

Razsodba političnega oblastva je glede tekoče 
volitve končno vel javna. • 

Okrajno glavarstvo (politična ekspozitura), ozi
roma deželna vlada, mora po svojih razsodbah izvr
šiti potrebne poprave v volilnih imenikih ter jih 
vrniti županu (mestnemu magistratu). Popravljeni 
volilni imeniki pa se morajo za prve tri dni po raz
pisu volitve iznova razgrniti vsakomur na vpogled, 
kar je objaviti v razglasu o volitvi (§ 12.). 

§ 1 0 -
V občinah z lastnim statutom mora mestni magi

strat dati tako prvotno razgrnjene, Icakor tudi po
pravljene volilne imenike pravočasno in v zadostnem 
številu razmnožiti in jih na zahtevanje od začetka 
reklamacijskega roka, oziroma od razglasitve volitve, 
izročiti vsakomur proti povračilu napravnih stroškov, 
ki odpadajo na vsak izvod zahtevanih imenikov. 

&Î*:.-



20. 

V ostalih občinah je vsakemu volilcu prepuščeno, 
da v uradnem prostoru ob navadnih uradnih urah, 
najmanj pa vsak dan od 9. do 12. ure in v občinah 
z vsaj 2000 prebivalci tudi še od 15. do 18. ure, v 
efebi, določeni za razgrnitev imenikov, prepiše te 
imenike. Občina mora v ta namen napraviti vsaj tri 
poverjene prepise volilnih imenikov, na ukaz okraj
nega glavarstva tudi več. 

§ 12. 
Voütev se mora vsaj štiri; tedne prej razglasiti 

na način, kakršen je predpisan v § 9,, odstavku 2, 
V razglas o volitvi je poleg naznanila o volišču 

in dnevu volitve, o nje začetku in zaključku, o šte
vilu občinskih odbornikov in namestnikov, ki jih je 
izvoliti, sprejeti zlasti tudi objave o razgrnitvi po
pravljenih volilnih imenikov (§ 9.) in o načinu in 
roku za prijavo in vezanje kandidatnih list (§§ 15., 
15. a). 

§ 15. 
Občinske odbornike in namestnike je voliti po 

obveznih kandidatnih listah. 
Zato morajo politične, socialne in druge skupine 

volilcev. najpozneje v petih dneh po razpaložitvi 
pravnomočnih volilnih imenikov predložiti politič
nemu oblastvu, omenjenemu v § 9., odstavku 5., kan
didatne liste za volitev občinskih odbornikov in na
mestnikov. 

Kandidatne liste morajo obsezati toliko imen, 
kolikor je voliti občinskih odbornikov in namestnikov. 

Kandidatne liste se morajo-vpisati na uradno 
izdanem obrazcu, ki ga z dnem prve razgrnitve vo
dilnih imenikov proti odškodnini vsakdo dobi pri 
županu, pri okrajnem glavarstvu (politični ekspozi
turi) ali pri deželni vladi v Ljubljani. 

Obrazec za kandidatne liste predpisuje deželna 
vlada. 

Z izvirno kandidatno listo morajo predlaga
telji predložiti še po dvakrat toliko prepisov ffiste, 
kolikor je v dotični občini volišč. Na prepisih kandi
datnih list, za katere je tudi uporabiti uradne obraz
ce, imena predlagateljev ne smejo biti navedena. Na 
teh prepisih se morajo označiti samo imena pred
stavnika in namestnika liste (§ 16. a, odstavek 5.). 

V razglasu o volitvi (§ 12.) mora župan (mestni 
magistrat) objaviti dan in uro, do katere se smejo 
vlagati kandidatne liste. 

V kandidatno listo se smejo sprejeti kot kandi
dati vse osebe, ki morejo biti izvoljene. 

§ 15. a. 
Dvoje aü več v isti občini vloženih kandidatnih 

list se lahko veže. Dotično izjavo strank morajo 
pismeno javiti političnemu oblastvu, omenjenemu v 
§ 9., odstavku 5., vsaj 8 dni pred volitvijo njih po
oblaščeni zastopniki (§ 16. a, odstavek 8.). Poli
tično oblastvo mora to izjavo izročiti po županu 
(mestnem magistratu) volilnemu odboru, čim se ta 
sestane. 

§ 17. 
Kandidatne liste, ki ne zadoščajo predpisom 

§§ 15., 16. in 16. a ali pri katerih se je vrstila zlo
raba splošne označbe že obstoječih političnih ali 
drugih strank, mora politično oblastvo, omenjeno v 
§ 9., odstavku 5., tekom treh dni po vložitvi z na
vedbo razlogov vrniti v popravo. 

Poziv se mora prott dostavnici izročiti pooblašče
nemu zastopniku ali njegovemu namestniku (§ 16. a 
odstavek 8.). Ako se pozivu ne zadosti tekom treh 
dni, je kandidatna lista neveljavna. 

§ 18. 
Ako ima več kandidatnih list enake, podobne ali 

take označbe, ki bi utegnile provzročiti zamenjavo. 
mora politično oblastvo, omenjeno v § 9., odstavku 
5., pozvati zastopnike pozneje vloženih kandidatnih 
list, naj izpremene označbe. 

Ako pa so bile enako označene liste vložene isto
časno, se je s takim pozivom obrniti na vse zastop
nike teh list. Če se pozivu ne zadosti v določenem 
roku, ali če se taka kandidatna lista vloži sploh brez 
take označbe, se označi kandidatna lista uradoma z 
imenom zastopnika vseh podpisancev, oziroma z 
imenom prvega podpisanca. 

I 
§ 20. 

Kandidatne liste mora politično oblastvo, ome
njeno v § 9., odstavku 5., glede njih vsebine pre
gledati, aii so na njih imenovane le take osebe, ki 
smejo biti izvoljene, in ali niso med kandidati raz
nih kandidatnih list imena istih oseb. 
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V driigcnavedcnem primeru je dotične kandidate 
črtati iz vseh kandidatnih list. 

§ 21. 
Ako posamezni kandidati odpadejo vsled več

kratne kandidahire, vsled smrti ali odpovedi kandi
datove, mora to politično oblastvo, omenjeno v § 9., 
odstavku 5., nemudoma naznaniti zastopnikom do
tičnih kandidatnih list, kateri morajo v tem primeru 
dopolniti listo s tem, da tekom treh dni imenujejo 
druge kandidate. 

§ 23. 
Kandidatne liste, ustrezajoče zakonitim zahtevam 

(§§ 15. do 22.), potrdi politično oblastvo, omenjeno 
v § 9., odstavku 5., jih označi s tekočimi številkami 
1, 2, itd. po redu, kakor so bile predložene, ter vpo-
šlje njih prepise (§ T5., odstavek 4.) županu 
(mestnemu magistratu), ki jih mora kot liste strank 
objaviti najkesneje osmi dan pred voMtvijo na ob
činski deski, oziroma v mestih z lastnim statutom 
tudi z razglasom v Uradnem listu. En prepis kandî  
datnih list izroči župan (mestni magistrat) na dan 
volitev volilnemu odboru (§ 30., odstavek 2.). 

Samo kandidatne liste, objavljene na ta način, 
je smatrati pri volitvi za veljavne kandidatne liste 
(liste strank). 

§25. 
Dan volitve določi politično oblastvo, omenjeno 

v § 9., odstavku 5. 
Doba za glasovanje mora trajati neprekidno od 

8. do 17. ure. j 
Samo če nastane nered, se sme s pritrditvijo ve

čine vodilnega odbora glasovanje prekiniti, dokler se 
ne povrne red. Povod nereda in čas, za katerega se 
je moralo glasovanje prekinili, se mora zabeležiti v 
volilni zapisnik. Ako se je zaradi nereda glasovanje 
prekinilo za dalje nego eno uro, se mora glasovanje 
za toliko časa po 17. uri podaljšati, kar je volilcem 
objaviti. 

Točenje alkoholnih pijač je na dan volitve in na 
dan poprej v vsej občini prepovedano. 

§26. 
Za volišča je izbrati primerne prostore. Poslopje, 

v katerem se gilasuje, mora imeti, ako ni samo dovolj 
prostorno, ograjeno dvdlrï&e, ki se lahko zapre. 

Ako je določenih več volilnih okrajev (§ S ), 
mora župan (mestni magistrat) za vsak okraj pra
vočasno določiti posebno volišče v dotičnem okraju 
ter določiti obenem, katero volišče je glavno volišče 
(§ 36., odstavek 2.). 

§2S. 
Volitev vodijo volilni odbori. 
Za vsako voišče sestoji volilni odbor iz župana 

ali enega občinskega svetovalca kot predsednika, iz 
enega občinskega odbornika, ki ima volilno pravico 
v dolični občini in ki ga je izvolil občinski odbor, in 
iz po enega predstavnika ali namestnika kandidat
nih list (§ 16. a, odstavek 5.). Kjer občinskih odbo
rov ni, opravlja funkcijo predsednika, oziroma ob
činskega odbornika v volilnem odboru, volilec, ki ga 
določi politično oblastvo, omenjeno v § 9., od
stavku Г. 

Volilni odbor je odgovoren za to, da se volitev 
izvrši vestno. Njega članom se je zdržati' vsakega 
vplivanja na glasovanje volilnih upravičencev. Pred
sednik volilnega odbora skrbi za to, da se ob glaso
vanju vzdržuje red. Če je treba, sme zahtevati pomoč 
od občinskega ali državnega oblastva. 

Politično oblastvo, omenjeno v § 9., odstavku 5., 
sme cdposlati k volitvam na vsako volišče po eneg?. 
zastopnika, ki mora paziti na to, da se ravna po za
konu. Pripuščati ne sme, da bi volilni odbor pre
stopal svoje področje; upravičen je, da tudi med 
volitvijo odredi odpomoč zoper nezakonitosti. 

Ves čas glasovanja morata za glasovalno mizo 
sedeti vsaj dva člana volilnega,odbora. Eden izmed 
njiju mora biti vedno predsednik ali občinski odbor
nik, ki je član volilnega odbora, oziroma volilec, 
ki opravlja funkcijo občinskega odbornika v volilnem 
odboru. Ako kdo izmed predstavnikov list odide z 
volišča, ne da bi pustil namestnika, se volitve nada
ljujejo tudi brez njega, 

§ 30. 
Volilno opravilo je javno. 
Na dan volitve se morajo vsi člani volilnega od.-

bora vsaj eno uro pred začetkom volitve sestati v 
poslopju, določenem za glasovanje. 

Volilni cdfcor sprejme od občinskega urada proti 
potrdim potrebno število skrinjic in zabojčkov s 

__ JilH' ш-
kroglicami, abecedni vcffilni imenik in en poverjen 
prepis volilnega imenika, glasovalni seznamek, kan
didatne liste, morebitne izjave strank o vezanju list, 
občinski pečat in drugo, kar je potrebno. 

Skrinjice, ki se morajo zapirati in odpirati s tre
mi raznimi ključi in biti, napravljene tako, da se spu
ščanje kroglic vanje ne vidi in ne sliši, morajo člani 
volilnega odbora pregfledflti in ee prepričati, ali so v 
pravilnem stanju, zlasti ali so prazne in ali so usta 
skrinjic, skozi katera gredo kroglice, odprta in neza-
mašena. Nato se pritrdi na posebno mizo, in sicer 
nasproti miži, za katero bodo sedeli člani volilnega 
odbora, toliko skrinjic, kolikor je kandidatnih list. 

Na vsako skrinjico se zunaj prilepi kandidatna 
llteta. Kandidatne liste je prilepiti po vrsti, kakor 
jih je s tekočimi številkami zaznamenovalo politično 
oblastvo, omenjeno v § 9., odstavku 5., in sicer se 
mora kandidatna lista s tekočo številko 1 prilepiti 
na prvo skrinjico od strani, na kateri se glasovanje 
začne, lista s številko 2 na drugo skrinjico itd. 

Skrinjice se nato zaklenejo z vsemi tremi ključi. 
En ključ vzame predsednik volilnega odbora, dru
gega občinski odbornik, oziroma volilec (§ 26., od
stavek 1.), tretjega pa predstavnik dotične liste. 

§ 32. 
Glasovanje je tajno in se vrši s kroglicami. Krog

lice morajo biti iz gume ali iz drugega prikladne
ga materiala ter vse enako velike. Na vsaki kroglici 
mora biti vtisnjen grb kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Vsak volilec sme samo po enkrat, samo osebno, 
samo na volišču, kjer je vpisan v volilni imenik, in 
samo za potrjeno kandidatno Üisto glasovati. 

Nihče ne sme stopiti na volišče z orožjem ali pa 
z orodjem, porabnim za boj, razen v primeru § 28., 
kadar predsednik volilnega odbora, oziroma zastop
nik političnega oblastva, pozove oboroženo pomoč, 
da vzdržuje red na volišču. 

Oni, ki stopijo na volišče z orožjem ali z orod
jem, porabnim za boj, se kaznujejo v zmiälti § 19. 

§ 32. a. 
Najprej glasujejo člani volilnega odbora, ki so 

upravičeni voliti; nato glasujejo drugi volilci po 
vrsti, kakor so prišli na volišče. 

V sobo, kjer se glasuje, se ne sme spuščati več 
nego po deset volilcev naenkrat. 

Vsak volilec mora, preden glasuje, glasno pove
dati svoje ime, priimek in poklic, če treba, tudi svoje 
stanovanje. 

Volilni odbor ne sme zabraniti nikomur, ki je 
vpisan v abecedni volilni imenik, da ne bi glasoval. 

Samo v primerih, ako se v volilnem odboru po
kažejo upravičeni pomisleki glede listovetnosti tega 
ali onega voMlca ali dvomi glede volilne pravice z 
ozirom na nastop izključevalnih razlogov po pravno
močnosti volilnega imenika, sme odilotjiti volülni 
odbor, ali se tak volilec pripusti h glasovanju ali ne. 

Volilni odbor sklepa z absolutno večino güasov. 
Predsednik volîlnega odbora glasuje samo takrat, ka
dar se glasovi enako porazdelite; v takem primeru od
loča s svojim glasom, pridruživši se enemu obeh 
mnenj. 

Volilni odbor mora v vsakem posameznem pri
meru izreči razsodbo, preden se voli dalje. 

§ 32. b. 
Predsednik ali eden izmed članov volilnega od

bora mora vsakemu volivcu, preden ga pripusti h 
glasovanju, glasno povedati, .katero ali čigavo kan
didatno listo predstavljajo glasovalne skrinjice. Vsak-
predstavnik liste ali njegov namestnik ima pravico 
volilen povedati, kateri stranki ai!i politični skupini 
pripada ta ali ona kandidatna lista ali skrinjica. 

Predsednik da volilcu eno kroglico* Volilec jo 
dene v desno roko, zapre roko in gre s tako zaprto 
roko po visti v vsako skrinjico, spustivši pri tem 
kroglico v eno skrinjico, na kateri je prilepljena ona 
kandidatna lista, za katero hoče glasovati. Ko poteg
ne roko iz poslednje skrinjice, jo mora vpričo vseh 
odpreti tako, da lahko vsakdo vidi, da nima več 
kroglice v njej in da je glasoval. Ves čas, dokler vo-
.'i'ilec glasuje, morajo predsednik in člani volilnega 
odbora pazili, da volilec tic dene kroglice v drugo 
roko in je ne odnese s seboj. • -

Oni volilec, ki zaradi, tehtne hibe ne bi mogel 
glasovati tako, kakor je povedano v prejšnjem od
stavku, ima pravico pred voli in i odbor privesti po
oblaščenca, da namesto njega odda glas. Invalidi 
brez desne loke morejo .glasovati z levico. 
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V vol'illnem imeniku in njega poverjenem prepisu 
je zaznamenovati poleg volilčevega imena, da je do
tični volilec glasoval. Za to oznambo naj bo v volil
nem 'imeniku poseben razpredelek. 

Razen tega se morajo vpisati imena volilcev v 
glasovalnem zaznamku po vrsti, kakor volijo. 

Ako se volilcu ni dopustillb glasovanje (§ 32. a, 
odstavek 5.), je to posebe zabeležiti v volilnem ime
niku in njega prepisu. 

§ 32.C. 
Ves čas glasovanja se mora voditi zapisnik o 

vsem, kar bi se dogodilo in kar smatra katerikoli 
član volilnega odbora za vredno, da se zabeleži. 

Ako volilni odbor voililcu ni dopustil glasovanja 
(§ 32. a, odstavek 5.), je treba v zapisniku v vsakem 
primeru imenoma navesti vsakega člana volilnega od
bora, ki je glasoval zoper pripustitev h glasovanju, 
in pri vsakem točno navesti razloge, ki so bili za 
njegovo odločitev merodajni. 

§ 33. 
Oddajanje glasov je skleniti' ob določeni uri 

(§ 25.) ter zapreti volilno poslopje, oziroma dvo
rišče (§ 26.). Vendar se od glasovanja ne smejo iz
ključiti volilci, ki so prišli še pred zaključno uro 
k volitvi v volilno poslopje, oziroma na dvorišče. 

§34. j ' ' ' 
Ko je glasovanje končano, mora volilni odbor 

na volišču takoj pričeti skrutinij. 
Predvsem se morajo takoj zakleniti in zapečatiti 

zabojčkii, iz katerih je predsednik jemal kroglice ter 
jih dajal volilcem. Ključ ostane pri predsedniku. 

Potem se prešteje po glasovalnem zaznamku, ko
liko vòlilcev je glasovalo. To število se mora zapi
sati1 z besedami na koncu zaznamka. 

Nato se prično odpirati skrinjice in šteti kroglice 
po oni vrsti, kakor so skrinjice postavljene po § 30., 
odstavku 5. 

Najprej se odpre skrinjica s tekočo številko 1, iz 
nje se iztresejo vse kroglice in se preštejejo. Ko so 
vse kroglice iz te skrinjice preštete, je takoj, še pre
den se odpre naslednja skrinjica, zabeležiti v volil
nem imeniku z besedami tekočo številko te skrinjice, 
dalje, za katero kandidatno listo je ta skrinjica pre
jemala glasove in koliko ja-bilo-kr-oglit.-v л'}е^ Pod 
to zabeležbo se takoj podpišejo vsi člani odbora. 

Prav tako se morajo prešteti kroglice iz druge 
skrinjice, nato iz tretje itd. 

V volilni zapisnik je še posebe napisati število 
voliühih upravičencev, koliko je volilcev glasovalo in 
katere stranke so prijavile vezanje list. Dotične pri
jave je priložiti zapisniku. 

§ 36. 
Po končanem skrutiniju zaključi volilni odbor 

volilh'i) zapisnik. Volilni zapisnik, glasovalni zazna
mek, voliilne imenike in prepis volilnih imenikov 
(§ 32. b) podpišejo vsi člani volilnega odbora in 
nanj se pritisne tudi občinski pečat. 

Volilne spise razen onih na glavnem volišču je za
pečatiti in pod nadzorstvom predsednikovim ali pod 
nadzorstvom drugega zato določenega člana volil
nega odbora prenesti na glavno volišče (§ 26., od
stavek 2.). 

Tam se morajo volilni spisi' vseh volišč odpreti 
in volilni odbor glavnega volišča mora skupni izid 
po uspehu glasovanj, ki so jih ugotovili posamezni 
odbori, dognati in vpisarï v volitai zapisnik. 

§ 37. 

Skupna vsota oddanih glasov se razdeli z za eno 
zvišanim številom občinskih odbornikov, ki jih je 
voliti. Če se pri tej delitvi pokaže ostanek, se mora 
dobljeno število zaokrožiti na prvo večje celo ste
blo; če pa ni ostanka, je dobljeno število zvišati 
n a eno. 

Zadnje število je volilno število. 
Nato se razdele z volilnim številom številu gla

sov, ki so jih dobile posamezne kandidatne liste. 
Tako dobljeno celo število pokaže, koliko občinskih 
odbornikov pripade posamezni kandidatni listi. 

§44. 

Ako se pri volilnih pripravah ali pa med volitvijo 
s^tio.gode nezakonitosti, ima politično oMastvo, 
omenjeno v § 9., odstavku 5., dolžnost, ukreniti vse, 
* a r Je potrebno, da se nezakonitosti takoj odpravijo, 
aploh pa sme, če se gode nerednosti, ali na uteme
ljeno pritožbo volilnih upravičencev odrediti v vsa
kem stadiju volilnega postopanja, da prevzame vsa 
bravila, ki pripadajo po tej uredbi županu (mest

nemu magistratu), oziroma gerentu, poseben volilni 
komisar. Posel volilnega komisarja je časten. 

Tudi mora politično oblastvo gledati na to, da 
se vse priprave in vsa uradna opravila, ki jih pred
pisujeta II. in III. oddelek tega poglavja, izvrše tako 
pravočasno, da more po preteku volitvene dobe že 
pričeti s poslovanjem novi občinski zastop. 

§ 47. 
Za župana (podžupana) in občinske svetovalce 

se smejo voliti le občinski odborniki. Izvzeti so : 
1.) aktivni, državni in javni zakladni uradniki, 

poduradniki in sluge in 
2.) duhovniki. 
Nadalje vsi istočasni člani občinskega starejšin-

stva (župan, podžupan, občinski svetovalci) ne smejo 
biti v I. ali II. kolenu v sorodstvu aiti, v svaštvu. 

§ 62. 
Državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven

cev, ki imajo po § 17. uredbe o pridobitvi in izgubi 
državljanstva kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev z dne 25. novembra 1920. pravico opcije za tujo 
državo, ne smejo niti voliti niti izvoljeni biti, dokler 
enoletni rok za optiranje ni pretekel. 

§ 63. 
Občinski odborniki, omenjeni v tej uredbi, 

pomenijo člane občinskega odbora kot sklepajočega 
in nadzorujočega občinskega organa, občinski sveto
valci pa župana podpirajoče člane občinskega starej-
šinstva kot upravljajočega in izvršilnega občinskega 
organa. (Člen XII. avstr. zakona z dne 5. marca 
1862., drž. zak. št. 18.) 

Za mestne magistrate, omenjene v tej uredbi, je 
razumevati občinske urade v občinah z lastnim sta
tutom. 

Č l e n i l i . 
Za §§ 16., 38. in 64. se vstavljajo novi; §§ 16. a, 

38.a in 64.a, ki se glase; 

§ 16.a. 
Kandidatne liste se morajo sestaviti tako-le: 
Na čelu liste se zapiše ime občine, dan volitve, 

za katero liste veljajo, in pa jasna in določna označ
ba skupine wlilcevr ki p*<»d4aga- listo, tako da se 
lahko loči od vsake druge. • 

Potem pod L: 
S tekočimi številkami 1, 2 itd. označena imena 

in priimki, prebivališče in poklic predlaganih kan
didatov za občinske odbornike. Teh kandidatov 
mora biti toliko, kolikor je izvoliti občinskih odbor
nikov. 

Potem pod II.: 
S tekočimi številkami 1, 2 itd. označena imena in 

priimki, prebivališče in poklic kandidatov za namest
nike. Teh kandidatov mora biti tudi toliko, kolikor 
je izvoliti namestnikov. 

Pod imena kandidatov se napišejo imena enega 
predstavnika in enega namestnika te liste za volilni 
odbor (§ 28.). 

Ako se voli na več krajih v občini, se napise 
za vsako volišče ime po enega predstavnika in po 
enega namestnika Tiste v volilnem odboru. 

Pod vse to se podpišejo svojeročno in čitljivo 
predlagatelji in pa kandidati, poslednji z opombo, 
kakor je predpisano v § 16. 

Na kandidatni listi je dalje imenovati; izmed 
podpisancev eno osebo in nje namestnika, katera naj 
v imenu in po naročilu podpisan,cev občujeta z žu
panom (mestnim magistratom), oziroma političnim 
oblastvom kot pooblaščena zastopnika. 

Ako take prijave ni, se smatra prvi podpisanec 
za zastopnika, drugi podpisanec pa za njegovega 
namestnika. 

Za predstavnike list v volilnem odboru smejo 
biti označeni ai'Ji predlagatelji sami ali druge osebe, 
ki so vpisane v volilnem imeniku dotične občine. • 

Brez privolitve se ne sme nihče označiti za pred
stavnika liste ali njegovega namestnika, 

§ 38. a. 
Kier je priglašeno vezanje list (§ 15. a), se pri 

računjan u po §§ 37. in 38- vezane stranke najprej 
smatrajo za eno stranko № se njih glasovi seštejejo^ 
Kandidati, ki so jih na ta nacm vezane liste dobile 
skupaj, se med njim* razdele z uporabo načel in 
predpispv §§ 37. in 38. 

• § 64. a. 
Pive občinske volitve, ki se razpišejo pa tej 

uredbi, se morajo izvršiti na podlagi pravnomočnih 

voliühih imenikov za volitve v ustavotvorno skup
ščino, izvršene dne 28. novembra 1920., brez novega 
reklamacijskega postopanja. 

Deželna vlada pa sme v občinah, ker je vsled 
določbe člena 9., odstavka 2., zakona o volitvah na
rodnih poslancev za ustavotvorno skupščino kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 3.septem-
bra 1920. v volilnih imenikih vpisanih razmeroma 
malo volilnih upravičencev, po svojem lastnem pre
udarku odrediti, da se občinske volitve izvedejo na 
podlagi novih imenikov, ki. se morajo sestaviti, in 
razpoložiti po predpisih §§ 8. do 10. 

Č l e n IV. 
Ta uredba dobi moč z dnem razglasitve. 
Naš minister za notranje zadeve naj izvrši ta 

ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 17. februarja 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za notranje zadeve: 

M. Draskovic s. r. 

Razulasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Premeščena sta: konceptnji praktikant Maitija 
M a 1 e ? i č pri okrajnem glavarstvu v Slovenjgradcu 
na lastno prošnjo k civilnemu komisariatu za Prek-
murje v Mursko Soboto; konceptni praktikant Adolf 
M o r i e od civilnega komisariata za Prekmurje k 
okrajnemu glavarstvu v Slovcnjgradec. 

Dr. Pitamic s.r. 

Konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu v 
Krškem dr. Stanko Z i t k o izstopi dne 28.»februarja 
1921. iz državne službe. 

Imenovani so .pri knjigovodstvu deželne vlade 
za Slovenijo: računski asistenti Miroslav L o g a r , 
Ivan M a r i n k o in Alojzij P en g a l za računske 
onciale, računski praktikant Anton I n t i h a r za 
računskega asistenta. Rreraenšek *r. 

Sodni sluga Simon C v a r v Celju je na lastno 
prošnjo trajno upokojen, Kavčnik s. r. 
Št. 1403. 

Razglas. 
V zmislu naredbe deželne vlade za Slovenijo z 

dne 13. februarja 1920., š t 115 Ur. L, s katero se je 
začasno uredila pristojnost poverjeništva za notranje 
zadeve, se je odde!tek za narodno brambo, doslej 
podrejen predsedništvu deželne vlade, ukinil. Nje
govi posli so prešli na poverjeništvo za notranje za
deve. 

V L j u h i j a n i, dne 17. februarja 1921. 

Vodja deželne vlade za Sloveni}»: 
dr. Pitamic s.r. 

Razglasi poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembah т občinskih gerentstfih. 

ŠL3141. 
Dr. S o m r e k , dr. C a p u d e r , Drago Kobi , 

F. V e b e r , Anton K r e p e k , Franjo H o r v a t , Jo
sip ( j o l e c , Franc V e r o n e k in Matija O b r a n , 
ki so izstopili iz sosveta, in Hubert M i s e r a , ki se 
je izselil ìz občine, so razrešeni kot prisedniki ge-
rentskega sosveta mestne občine mariborske. 

Poleg ostalih prisednikov, to so:.finančni tajnik 
dr. V a l j a v e c, učitelj ' Ivan T o m a ž i č, trgovec 
Franc S t a r č i č, hranilnimi uradnik Ferdo L e - ' 
s k o v a r , hišni posestnik Ferdo V i n c e t i č , so še 
imenovani za prisednike gereritslcega sosveta mestne 
občine mariborske: profesor Fran V o g l a r, odvetnik 
dr. Vladimir S e r n e c, ravnatelj „Balkana" Ivan 
Kaj ž?ar, zdravnik dr. Viktor Kac, železničar 
Andrej B a h u n, pek Karel Čeh, tiskar Viktor E r-
žen, krojač Ivan H o j n ile, mizar Ivan K l a n č -
n i k, železničar Franc P o s t r a k, delavec Simon 
P š u n d e r, učitelj.Viktor G r č a r, profesor dr. Fran
jo R o s t o h a r , vodja odvetniške pisarne Martin 
P J a n i n š e k , čevljarski mojster Josip S u l i c , višji 
revident južne železnice Franjo J a r h , ravnatelj Ci-
rilove tiskarne dr. Anton, J e r o v š e k, odvetnik 
dr. Josip L e s k o v a r in hišni posestnik Franjo-
Z e b o t 

S4b 
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St 3615. 
Poleg dosedanjih prisednikov občinskega gerent-

skega sosveta v Ormožu je imenovan za prisednika 
še dr. Anton H r o v a t , okrožni zdravnik v Ormožu. 
St. 3705. 

Tuuradni razglas z dne 7. decembra 1920., 
š t 18.577, se izpreminja v toliko, da ostane Josip 
R o š k a r i č , posestnik v Nasovi, še nadalje občinski 
gèrent v Nasovi in da je za njegovega namestnika 
imenovan Franc 2 1 a b a r , posestnik istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 15.februarja 1Q21. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništve za notranje zadeve. 

Vodja poverjeništva : dr. Pitamic s. r. 

st 853 Odobritev šolskih knjig. 
Povetjeništvo za uk in bogočaetje je z razpisom 

z dne 18. februarja 1921., št. 853, odobrilo šolsko 
knjigo: „Slovenska stenografija. Priredil Franc N o 
vak. Prvi del. Korespondenčno pismo. Četrta, bi
stveno neizpremenjena izdaja. Cena poltrdo vezanega 
izvoda 52 K. V Ljubljani, 1921. Založila Jugoslo
vanska knjigarna." 

St. 964. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je z îazpisor 

z dne 21. februarja 1921., št. 964, odobrilo šolsko 
knjigo: „Berilo za obče ljudske šole. I. del.: Abe
cednik. Prvo šolsko leto. Sestavila F r . G a b r š e k 
in A. R a z i n g e r . Neizpremenjena izdaja iz leta 
1919. Cena 14 K. V Ljubljani 1921. Natisnila in 
založila Ig. pl. Kleinmavr & Fed. Bamberg.1' 

St. 993. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom 

z dne 21. februarja 1921., št. 993, odobrilo šoteko 
knjigo: „Geometrija za 4. in 5. razred srednjih šol. 
Spisal prof. B. M a tek. Izpopolnil J. M a z i , re-
alčni ravnatelj. Drugo popravljeno in razširjeno iz
dajo priredil Fran J e r a n , realčni profesor v Ljub
ljani. Cena poltrdno vezani knjigi 56 K. Ljubljana 
1921. Založila Jugoslovanska knjigama." 

V L j u b l j a n i , dne 22.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s r . 

Razglasi drugih uradom ш oblaste?. 

12C 

Ker je bivališče Marije Zalokarjevc neznano in 
se ne ve, ali ima že kuratorja, se ji postavlja za 
skrbnika gospod Rajko Peterlin v Kranju, ki jo bo 
zastopal na nje nevarnost in stroške. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 21. februarja 1921. 

S t 2534—1921. 
Razglas. 

331 

Tobačna glavna zaloga v P r e v a l j a h š t 84 
(davčni okraj prevaljski), spojena z založno trafiko, 
se s tem razpisuje v oddajo po javnem natečaju. 

V enoletnem času od dne 1. januarja 1920. do 
dne 31. decembra 1920. se je v tej zalogi pridelje-, 
nim prodajam oddalo tobačnih materialij za 
2,189.464 K 41 v kupne cene, v založno trafiko pa, 
po konsumentski (tarifni) ceni zaračunjeno, za 
361.755 K 78 v, od česar je založniku pripadel tratt-
kantski dobiček 24.453 K 78 v. 

Natančnejši podatki o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, katere je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem okrajnem 
ravnateljstvu v Mariboru ali pri okrajni upravi 
finančne kontrole v Prevaljah. 

Jamščina znaša 20.000 K ier se mora položiti, 
preden se ponudba izroči pri davčnem uradu v Pre
valjah. 

Ponudbe je napraviti na predpisani tiskovini in 
jih je najpozneje dne 2 2. m a r c a 1 9 2 1. ob dese
tih v zaprtih in zapečatenih uradnih zavitkih od
dati pri predpisanem prodajnem oblastvu. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Maribora, 
dne 19. februarja 1921. 

Dr. Jo«. Povalej s. r. 

343 C 20/21—1. 
Oklio. 

Alojzij Zaplotnik v Zgornjih Dupljah š t 23 je 
vložil zoper slaboumno Marijo Z a t o k a r j e v o ne
stalnega bivališča tožbo zaradi 2460 K. 

Narok za ustno razpravo se je določal na dan 
5. m a r c a 1 9 2 1 . 

4b desetih pri tem sodišču v sobi št. 8. 

2 9 3 Vpisa delniških dražb. 
Vpisali sta se danes delniški družbi : 

Firm. 41/21, Rg. B I 8/1. 
a) Drava, lesna industrijska delniška družba, 

Drava, dioničko društvo za industriju drva, 
Drava, Holzindustrie-Aktiengesellschaft, 

Drava, Faipar raszveny tarsasag, 
Drava, Société anonyme pour Г industrie des bois, 

Drava, Società anonima per l'industria in legnami, 
Drava, Wood industry Company limited. 

Kraj glavne naselbine: M a r i b o r , Aleksan
drova cesta št. 51. 

Obratni predmet: Dražba 
a) trguje z lesom na debelo in na drobno, kupuje 

in prodaja gozde ih nepremičnine, izdeluje in 
pridobiva sirov in obdelan les, oziroma industrij
ske lesne izdelke in drva ter se lahko vobče bavi 
z vsemi trgovinskimi, in industrijskimi posli, ki 
spadajo v področje lesne trgovine in lesne indu
strije; 

b) ustanavlja slična podjetja, odnosno se udeležuje 
pri ustanavljanju takih podjetij; 

c) posreduje pri poslih; navedenih pod a),- in pri 
sličnih podjetjih; 

č) se bavi z vsemi posli, ki so v posrednji ali ne-
posrednji zvezi s predmetom podjetja ali ki mu, 

1 morejo biti koristni. • 
Višina osnovne glavnice: 2,000.000 K. 
Višina posameznih delnic: 4000 delnic po 500 K, 

ki se glase na prinosnika ter so vplačane v popol
nem znesku. /•;Ља~& 

Imena članov upravnega sveta: Družbeno pred-
stojništvo — upravni svet — sestoji iz treh do šestih 
upravnih svetnikov; člani upravnega sveta so: 
a) inž. Oskar Dračar y Mariboru, Aleksandrova 

cesta št. 51 ; 
b) Alojzij Križnic, indüstrijec istotam; 
c) Franc Lepušček, indi^štrijec istotam; 
č) Drago Klobučar, bančni ravnatelj v Mariboru; 
d) dr. Siegfried Wildi, veleindustrijec na Polzeli ; 
e) Josip Skalar, računski višji svetnik v Ljubljani. 

Pravne razmere družbe: Delniška družba; usta
novitev dovoljena z odlokom ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 9.novembra 1920., VI. št. 3197; 
pravila potrjena s koncesijsko listino ministrstva za 
trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 
21. decembra 1920., št. 9915/20. 

Družbena doba ni omejena na določen čas. 
Podp'is firme: Firmo podpisujeta kolektivno ali 

dva člana upravnega sveta ali en član upravnega 
sveta in po upravnem svetu imenovan ravnatelj kot 
Prokurist ali pa en član upravnega sveta in en urad
nik družbe, ki mu je podeljena prokura. Podpisuje 
se firma tako, da za to pooblaščeni osebi pod poprej 
napisano, natisnjeno ali s štampiljo označeno firmo 
pristavljata svoja podpisa, Prokurist z označbo: per 
prokura ali okrajšano: p.p-

Družbene objave se razglašajo pravnomočno v 
„Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo" v Ljub
ljani. 

Firm. 43/21, Rg. B I 9/1. 
b) Splošna stavbna dražba, 

Société générale des constructions, 
General construction company, 

Società generali costruzioni, 
Allgemeine Baugesellschatt. 

Kraj glävne naselbine: M a r i b o r , Aleksan
drova cèsta št. 12. 

Obratni predmet: Družba prevzema in izvršuje 
stavbe in gradbene naprave vseh strok in vsa s tem 
združena dela in podjetja, zlasti: 
a) gradi visoke stavbe, železnice, mostove, železni

ške konstrukcije, vodne, električne in druge so
rodne naprave za lastni ali za tuj račun; 

b) izvršuje podtalne gradbe in vrtanje ter obratuje 
bagerska podjetja; 

c) izvršuje tehnično in pravno pripravo za stavbe, 
navedene pod a) in b), z izdelovanjem ali z na
bavo za to potrebnih projektov, pridobiva in 
ukorišča dotične koncesije; 

d) nabavlja in obratuje naprave za izdelovanje in 
predelovanje gradbenega materiala vseh strok, 

MI Letnik )\l. 

zlasti nabavlja in obratuje lesne žage {er izde
luje lesne fabrikate vseh vrst; 

e) kupuje in prodaja zemljišča v zvezi z obratom 
pod a) in b) ; ' 

f) financira stavbe, navedene pod a) in b), z ude
ležbo ali z ustanavljanjem novih družb ter pre
vzema in oddaja njih poslovne deleže, delnice 
aH obligacije; 

g) izvršuje vse trgoyske posle in obrate, ki služijo 
pospeševanju navedenih namenov. 
Višina osnovne glavnice: 20,000.000 K. 
Višina in značaj posameznih delnic: 50.000 del

nic po 400 K, ki se glase na prinosnika ter so v 
gotovini popolnoma vplačane. 

Člani upravnega sveta : 
Maks Droschl, ravnatelj družbe „SteiermSrkische 

Elektrizitäts-Gesellschaft" v Gradcu, AnnenstraBe 48. 
Martin Pilar, arhitekt in upravni svelnik I. hr

vatske štedionice v Zagrebu; 
Avgust Praprotnik, ravnatelj Jadranske banke v 

Ljubljani; 
Josip Rohshändler, generalni ravnatelj elektrar

ne „Fala" na Dunaju, IV., Lothringerstraße 2; 
Holm Reutter, ravnatelj družbe „Österreichische 

Baugesellschaft für Verkehr und Kraftanlagen" na 
Dunaju, Alserstraße 35 ; 

Ernest Schwarz, ravnatelj delniške družbe „Mer
kur" na Dunaju, Wollzeile 1 ; 

dr. Ivan Slokar, ravnatelj Zadružne gospodarske 
banke v Ljubljani;, 

Alojzij Tykâc, ravnatelj Ljubljanske kreditne 
banke v Ljubljani; 

dr. Fran Zupane, odvetnik v Ljubljani. 
Prokurist in likvidator: ravnatelj inž. Morie 

Naeff v Mariboru. 
Pravne razmere družbe: 
Družbena oblika: delniška družba; ustanovitev 

in pravila potrjena z odlokom ministra za trgovino 
in industrijo z dne 31. decembra 1920., št. 10.376 
iz leta 1920. Ustanovni občni zbor dne 6. januarja 
1921. 

Družba je ustanovljena na nedoločen čas. 
Podpis filme: Kolektivno se podpisujeta pod nje

no odtisnjeno ali kakorkoli napisano besedilo v enem 
izmed registriranih jezikov ali dva člana upravnega 
sveta ali en član upravnega sveta in en ravnatelj 
ali dva ravnatelja ali en upravni svetnik in en Pro
kurist Prokurist! morajo dostavljati svojemu pod
pisu označbo prokure (p.p.). 

Upravni svet sestoji iz sedmih do enajstih članov. 
Družba objavlja svoje razglase po upravnem svi

tu pravnoveljavno v „Uradnem listu deželne vlade, 
za Slovenijo" v Ljubljani; upravni svet pa je upra
vičen objavljati razglase tudi v drugih tuzernskih 
in inozemskih časopisih. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora, odd. I,,. 

dne 1. februarja 1921. 

Št. 2818. 342 3—t 
Razglas. 

Na podstavil členov 128. in 129. carinskega za
kona bo podpisana carinarnica dne 

5. m a r c a 1 9 2 1 . 
na javni dražbi prodajala 36 zabojev F.. L. 
Nr. 9302/14, 9305/1—10, 9309/1—12 in 9310/1 
v skupni teži btto. kg 1719 raznih likerjev — svo
jina A. Butscherja iz Ljubljane. 

Licitacija bo ob petnajstih (ob treh popoldne) y 
skladišču carinarnice. 

Licitanti morajo položiti za kavcijo v gotovini 
20 % cenjene vrednosti, ki znaša 9500 dinarjev. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 24. februarja 1921. 

St. 150. | 335 
Razglas. 

Na Opatovi gori pri Kostanjevici na Doienja&um 
se poseka to pomlad do 1000 m* bukovega porabne-
ga lesa in napravi okoli 1000 m" bukovih drv. Ta , 
material se spravi po žičndci v skladišče pri Orc-
hovcu. 

Interesenti naj vlože ponudbe do dne 
6. m a r c a 1 9 2 1 . 

opoldne pri podpisanem oskrbništvu, kjer so natanč
nejši pogoji na razpolago. 

Kr. gozdno in graščinsko oskrbništvo v Kostaajeviei, 
dne 22. februarja 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, 4.4. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 28. februarja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Vsebin» : Uredba o poslovanju viSjega šolskega eveta v Ljubljani. — Rszglaei deželne tlado za Slovenijo: Eavpie mesta kopališkega zdravnika z ginekološko izobrazbo pii 
državnih toplicah v Dobrni. — Razghsi zdravstvenoga odseka za Slovenijo in Istro: Tcdenaki iskaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlado za 81<.venijo od dno 30. ja
nuarja do dne 6. februarja 1921. — Razglasi delegacije ministrstva financ za Slovenijo \n Istro: Razpis štirih kanclistovskih mest v podr čju delegacije ednistrstva financ za Slo

venijo in Istro. Izpremembo v osebju. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razno objave. 

6 0 . 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji : 

kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
Mi 

A l e k s a n d e r , 
' prestolonaslednik, 

na predlog Našega ministra prosvete in po zasliša
nju Našega ministrskega sveta predpisujemo 

Uredbo o poslovanju višjega šolskega sveta 
v LJßbijant. 

Dokler ne stopi v veljavo nov šolski zakon, ki 
določa delokrog in sestavo šolskih oblastev, se od
reja : 

Člen 1. 
Deltkrog višjega šolskega sveta v Ljubljani. 
Višji šolski svet v Ljubljani opravlja posle biv

ših deželnih šolskih svetov na ozemlju, Ici, je od 
bivših vojvodin Kranjske, štajerske in Koroške pri
padlo krajljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, in v 
Prekmurjii. . . - . . . . . -

Zoper odločbe višjega šolskega sveta v upravno-
pravnih zadevah ni pritožbe. Če pa odloča v kole
giju ali Benatih o disciplinarnih zadevah, je dopu
sten priziv na poverjeništvo za. uk in bogočastje, ki 
ga je vložiti tekom 14 dni izza vročitve razsodbe ali 
odločbe potem višjega šolskega sveta. Dan vročitve 
se ne vračuna v to dobo. 

Člcu 2. 
Sestava višjega šolskega sveta v Ljubljani. 

člani višjega šolskega sveta v Ljubljani so : 
L) predsednik; 
2.) podpredsednik; 
3.) eden aM dva upravno-gospodarska poroče

valca ; 
4.) višji šolski nadzorniki, M se imenujejo v po

trebnem številu in v mejah državnega proračuna; 
5.) dva zastopnika veroučiteljev na srednjih šo

lah, učiteljiščih, meščanskih in ljudskih šolah; 
6.) dva zastopnika učiteljev srednjih šol in uči

teljišč; 
7.) trije zastopniki učiteljev meščanskih in ljud

skih šol; 
8.) en zdravnik; 
9.) en zastopnik staršev; 

10.) en kmetovalec; 
11.) en zastopnik poverjeništva za socialno skrb

stvo. 
Pod točkami 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. navedeni 

člani imajo namestnike, ki stopijo na njih mesto, če 
* bi bili zadržani'. 

člen 3. 
üpravne-gosporiarski poročevalci in višji šolski 

nadzorniki. 
Upravno-gospodarski poročevalci in višji šolski 

nadzorniki so državni uradniki in se nameščajo po 
predpisih, ki veljajo za državne uradnike. 

Upravno-goepodarski poročevalci so pravniki z 
izobrazbo, ki se zahteva od uradnikov politično-
upravne konceptne stroke. 

Poverjenik za uk in bogočastje določa, kateri iz
med uradnikov upravno-gospodarskega oddelka naj 
sfalJM ali začasno poslujejo kot referenti na seja « 
vfäjega SoJiskega eveta, 

člen 4. 
Predsednik in podpredsednik. 

Predsednika, ki mora biti izbran iz skupine rav
nateljev in učiteljev na srednjih šolah in učiteljiščih, 
in podpredsednika, ki mora biti izbran iz skupine 
ravnateljev, vodij in učiteljev na meščanskih in ljud
skih šolah, imenuje minister prosvete. 

Predsednik in podpredsednik se ne smeta imeno
vati izmed šolnikov, ki so stalno nameščeni na pover
jeništvu za uk in bogočastje in na višjem šolskem 
svetu v Ljubljani. ! * 

Predsednik uživa poleg svojih službenih prejem
kov kot ravnatelj ali profesor opravilno doklado, Iti 
mu jo določi poverjenik za uk in bogočastje v okviru 
državnega proračuna. 

Podpredsednik se udeležuje sej višjega šolskega 
sveta z glasovalno pravico in namestuje predsednika 
v vodstvu sej in upravnih poslov, kadar je predsed
nik zadržan. 

Podpredsedniku se izplača opravilna doklada, ki 
je določena za predsednic;, če je predsednik zadr
žan dalje časa nego dva sneseca. 

Člen 5. 
Zastopniki 4<$žb in stanov. 

Škofiijska ordinariata v Ljubljani in v Mariboru 
imenujeta po enega zastopnika in namestnika vero-
učteljev na srednjih šolah, učiteljiščih, meščanskih 
in ljudskih šolah. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo imenuje enega 
zastopnika in enega namestnika. 

Občinski svet v Ljubljani voli enega zastopnika 
staršev in enega namestnika. 

Poverjeništvo za kmetijstvo imenuje enega kme
tovalca in enega namestnika. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo imenuje enega 
zastopnika in enega namestnika, ki naj bosta po 
možnosti izbrana izmed varstvenih sodnikov. 

Po tem členu upravičeni izporoče imena izbranih 
poverjeništvu za uk in bogočastje ter jim izgotove 
poverilnice, ki jih imenovanci pokažejo, ko se smće 
višji šolski svet na prvo zborovanje. 

člen 6. 
Voljeni elani iz nčiteljstva. 

Zastopniki učiteljstva se volijo v dveh skupinah. 
Skupina A. 

V skupini učiteljev srednjih šol in učiteljišč voli 
vsak upravičenec enega zastopnika in enega namest
nika. 

Pravico voliti imajo v aktivni šolski službi na 
javnih srednjih šolah in učiteljiščih nameščeni rav
natelji, profesorji in suplenti, za srednje šole in uči
teljišča usposobljeni telovadni, učitelji in učitelji 
glasbe. 

Profesorja in učitelji zasebnih srednjih šol in uči
teljišč imajo volilno pravico le, če poučujejo najmanj 
14 ur na teden. Za presojanje volilne pravice je me-
rodajen umik, ki je bil določen ob pričetku šolskega 
leta, v katero pade volitev. Ravnatelji imajo volilno 
pravico tudi, če imajo manj učnih ur ali če so pouka 
prosti. 

Izvoljena sta tista dva za zastopnika m za na
mestnika, ki imata največ glasov. 

S k u p i n a B. 
V skupini učiteljev meščanskih ia ljudskih šol 

voli vsak upravičenec dva zastopnika ia dva nameet-
nika. 

Pravico voliti imajo v aktivni šolski službi na 
javnih meščanskih in ljudskih šolah nameščeni ali 
šolskim oblastvom prideljeni učitelji javnih meščan
skih in ljudskih šol z zrelostnim izpitom, nadalje 
učitelji na zasebnih meščanskih šolah, ki poučujejo 
najmanj 18 ur na teden, končno učitelji na zaseb
nih ljudskih šolah, ki imajo zrelostni izpit in jim je 
poverjen popolni razredni pouk. 

Za zastopnike so voljeni tisti' trije, ki imajo naj
več glžfsov. Enako se izvolijo namestniki. . 

Vadniški učitelji in učitelji meščanskih in ljud
skih sol, ki poučujejo začasno na srednjih šolah in 
na učiteljiščih, volijo v skupini B. Tudi učitelji na 
posebnih zavodih za gluhonemce, slejce, zà zane
marjeno ali slabo nadarjeno deco volijo, v skupini B, 
dokler je šola podrejena nadzorstvu višjega šolskega 
sveta v Ljubljani. 

Člen 7. 
Priprave za volitve. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje razpiše volitve 
ter določi, dan, do katerega sprejemajo ravnateljstva 
in šolska vodstva glasovnice, in dan, do katerega 
sprejemata za izvršitev volitve na poverjeništvu za 
uk in bogočastje postavljena volilna odbora glasov
nice, ki jih naberejo 'iavnattljstva in šolska vodstva. 

Zaeno postavi za vsako skupino volilcev po en 
volilni odbor. 

Člani volilnega odbora za skupino A so: 
1.) en višji šolski nadzornik za srednje šole kot 

načelnik; 
2.) en uradnik-pravnik kot referent; 
3.) dva profesorja srednjih šol in učiteljišč. 
Člani vodilnega odbora za skupino B so: 
1.) en višji šolski nadzornik za ljudske šole kot 

načelnik ; 
2.) uradnik-pravnik kot referent, ki posluje tudi 

v volilnem odboru za skupino A; 
3.) dva učitelja meščanskih in ljudskih šol. 
Volilna odbora sprejemata od ravnateljstev in 

šolskih vodstev nabrane glasove, odločata o dvomih, 
k j e naj kak učitelj glasuje, ter izvršita skrutinij. 

Če se pojavijo dvomi, v k a t e r o s k u p i n o 
s p a d a kak volilec, se združita volilna odbora v 
d v o j n i vo l i ln i odbor, ki pod predsedništvom 
načelnika volilnega odbora za skupino A odloči o 
spornem vprašanju. 

Volilna odbora sta sklepčna, če so navzočni trije 
člani, ter odločata z večino glasov. Dvojni volilni 
odbor je sklepčen, če je navzočnih vsaj pet članov. 
Načelniki volilnih odborov glasujejo samo, če je na 
vsaki strani enako število glasov. 

Učitdlji, ki so stalno nameščeni na eni šoli, pa 
začasno prideljeni v službovanje drugi šoli, glasu
jejo na poslednji šoli. 

Učitelji ljudskih in meščanskih šol, ki so začasno 
prideljeni srednjim šolam in učiteljiščem, oddado 
svoj glas ravnateljstvom teh zavodov. 

Učitelji, ki začasno službujejo na poverjeništvu 
za uk in bogočastje, na višjem šolskem svetu, pri 
knjigovodstvu deželne vlade, okrajnih šolskih svetih 
ali drugih javnih uradih ali v interesu države delu
jočih korporacijah, nadalje učitelji, ki so na dopustu 
zaradi študij, oddado svoj glas volilnima odboroma 
na poverjeništvu za uk in bogočastje do dne, ki јч 
določen za sprejemanje od ravnateljstev in šoilskih 
vodstev nabranih glasov. 

Kakor hitro se razpiše volitev, sestavijo vsa rav
nateljstva in šolska vodstva imenike učiteljev, Ш 
hnajo po teh določbah volilno pravico na šoE 
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Volilni imeniki so razdeljeni- n& pet stolpcev z 
nadpisi v naslednjem redu: 

1.) ime in predime učitelja; 
2.) službena lastnost; 
3.) koliko ur na teden poučuje; 
4.) je glasoval ; 
5.) opomba. 
Rubriko pod št. 3.) izpolnijo samo ravnateljstva 

in vodstva zasebnih šol. 
Za učitelje meščanskih in .ljudskih šol, ki so za

časno prideljeni v službovanje srednjim šolam in 
učiteljiščem, se napravi poseben imenik, ravnatelj
stva pa morajo poverjeništvu za uk in bogočaslje ja
viti njih imena, da pošlje potrebno število glasovnic. 

Ravnateljstva zasebnih srednjih šol in učiteljišč 
pošljejo volilni imenik pristojnemu višjemu šolskemu 
nadzorniku, ravnateljstva in vodstva zasebnih me
ščanskih in ljudskih šol pa okrajnim šolskim nad
zornikom, da pregledajo ter na imenikih potrdijo. 
kateri izmed vpisanih učiteljev imajo volilno pravico. 
Tako urejeni imeniki se vrnejo ravnateljstvom in šol
skim vodstvom. 

Glasuje se samo z uradnimi glasovnicami, ki jih 
izda ter s svojim uradnim pečatom opremi poverje
ništvo za uk in bogočastje. Glasovnice imajo za vsa
ko skupino različno barvo ter nosijo tekoče številke. 

Na poverjeništvu za uk in bogočastje se v poseb
nem pregledu zaznamenuje, s katerimi številkami 
opremljene glasovnice so se poslale ravnateljstvom 
javnih in zasebnih srednjih šol in učiteljišč in okraj
nim šolskim svetom. 

Okrajni šolski sveti pa zaznamenujejo v poseb
nem pregledu, s katerimi številkami opremljene gla
sovnice so se poslale ravnateljstvom meščanskih in 
vodstvom ljudskih šol. 

Učitelji, ki začasno službujejo na poverjeništvu 
za uk in bogočastje, na višjem šolskem svetu, pri 
knjigovodstvu deželne vlade, okrajnih šolskih svetih 
ali drugih javnih uradih ali v interesu države delu
jočih korporacijah, nadalje učitelji, ki so na dopustu 
zaradi študij, morajo prijaviti svoja imena in naslo
ve poverjeništvu za uk in bogočastje, ki jim pošlje 
glasovnice ter zabeleži številke njihovih glasovnic. 
Zaeno poskrbi, da pristojna vol'ilna odbora napra
vita za take učitelje poseben volilni imenik, v ka
terem se zaznamenujejo osebno ali po pošti oddani 
glasovi. 

člen 8. 
Glasovanje. 

Učitelji oddado svoje glasovnice ravnatelju ali 
šolskemu vodji v zalepljenih kuvertah, ki morajo biti 
za vsako šolo enake po obliki, barvi in velikosti ter 
opremljene z uradnim pečatom. Če ga šola nima, se 
na kuverto napiše ime šole. 

Glasovnice se ravnateljstvom in šolskim vodstvom 
srednjih šol in učiteljišč dostavijo naravnost od po-
verjeništva za uk in bogočastje, ravnateljem meščan
skih in vodstvom ljudskih šol pa po okrajnih šolskih 
svetih. Kuverte mora učiteljstvo samo preskrbeti. 

Ravnatelji in šolski vodje lahko določijo dan in 
tiro, ob kateri naj se zberejo učitelji ter oddado svoje 
glasovnice, morajo jih pa sprejemati tudi še do 12ih 
opoldne zadnjega dne, ki je od poverjeništva za uk 
ia bogočastje določen za sprejemanje glasovnic. 

Ko učitelj odda svojo glasovnico, pregleda rav
natelj ali šolski vodja, ali je kuverta zalepljena; če 
ni, pozove učitelja, naj jo zalepi. Ravnatelj ali šolski 
vodja vpiše v stolpcu 4.) navpično 1. 

V stolpce za opombe se vpiše, če se je kaj po
sebnega dogodilo pri oddajanju glasov. 

Ko je sprejemanje glasovnic zaključeno, ravna
telj ali šolski vodja sešteje glasove v rubriki 4.), pri
merja vsoto s številom oddanih kuvert, zapiše na 
volilni imenik, da se število oddanih Huvert ujema z 
vsoto v rubriki 4.), zavije kuverte in volilni imenik 
v omot, ga zapečati ter pošlje na naslov: 

P o v e r j e n i š t v u z a uk in b o g o č a s t j e v 
L j u b l j a n i , v l a d n a p a l a č a . (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina A), 

ali: 
P o v e r j e n i š t v u z a uk in b o g o č a s t j e v 

L j u b l j a n i , v l a d n a p a l a č a (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina B.) 

Učitelji, ki v zmislu določb člena 7. oddado svoje 
glasove naravnost volilnemu odboru, jih osebno iz-
roče ali pošljejo po pošti pristojnemu volilnemu od
boru. 

Člen 9. 
Skrutinij. 

Skrulinij se vrši najprej za skupino A. 
Volilna odbora pripravita po vzorcih, ki jih predL 

piše poverjeništvo za uk in bogočastje, glasovne in 
itevne pole. 

V g l a s o v n e p o l e s e vpišejo : ime srednje šole, 
učiteljišča, meščanske ali ljudske šole, število odda
nih glasov in številke glasovnic, ki so se oddale. 

Za vsakega zastopnika in za vsakega namestnika 
se napravi po ena števna pola, v katero se vpisujejo 
oddani glasovi. 

En član volilnega odbora napoveduje ime šole, 
številko glasovnice in ime zastopnika ali namestnika, 
ki mu je oddan glas. 

V števne pole vpisujejo številke uradniki, ki jih 
določi poverjeništvo za uk in bogočastje, pod trajnim 
nadzorstvom enega člana volilnega odbora. 

Neveljavni so glasovi: 
1.) če so kuverte prazne; 
2.) če je imenu zastopnika ali namestnika pride-

jano navodilo, pogoj ali šala; 
3.) če je oddana draga nego uradna glasovnica. 
Veljaven je pa glas, če je kuverta dospela neza-

lepljena. 
Preklici glasov se ne vpoštevajo. 
Dvomljivi glasovi se dajo najprej na stran; volil

ni odbor nazadnje odloči, ali naj se pripuste ali ne. 
Neveljavni glasovi in sklepi volilnega odbora o 

priznanju ali odklonitvi glasov se zabeležijo v za
pisniku. 

Ko je zapisovanje glasov zaključeno, se primerja, 
ali se vsota v števnih polah izkazanih in neveljav
nih glasovnic ujema z vsoto, ki jo izkazuje glasovna 
pola. Če se ne ujema zaradi pomotnega štetja, odlo
čujejo številke na števnih polah. 

Potem se ugotovi, kdo je po določilih člena 6. 
izvoljen, ter vpiše v zapisnik s številom glasov, ki 
jih je izvoljenec prejel. 

Izid volitev razglasita volilna odbora v „Urad
nem listu" ter predložita volilni spis poverjeništvu 
za uk in bogočastje, ki izvoljenim izporoči izvolitev 
ter jim izgotovi dekrete. 

Proti volitvam ni ugovora. 

člen 10. 
Poslovna doba višjega šolskega sveta ter začasno 

imenovanih in voljenih članov. 
Poslovna doba višjega šolskega sveta traja dve 

leti. 
Predsednik in podpredsednik ter v točkah 5., 6., 

7., 8., 9., 10. in 11. člena: 2.) imenovani zastopniki 
in njih namestniki, se imenujejo, odnosno volijo, za 
c e l o poslovno dobo. Če pa član višjega šolskega 
sveta odstopi, umre ali izgubi pravico biti izvoljen 
v občinski zastop in iz enakih vzrokov odpade tudi 
namestnik, se imenuje, odnosno voli, nov zastopnik 
in namestnik za ostanek poslovne dobe višjega šol
skega sveta 

Če med poslovno dobo odpadeta zastopnik uči-
teljstva skupine A ali B in njegov namestnik, se 
mora vršiti nova volitev vseh zastopnikov in namest
nikov iste skupine tekom šestih tednov izza dne, ko 
je poverjeništvo za uk in bogočastje izvedelo, da je 
odpadel tudi namestnik člana všjega šolskega sveta. 

Poslovna doba z dnem 1. januarja 1919. postav
ljenega višjega šolskega sveta in članov in namest
nikov, ki se v zmislu te uredbe imenujejo ali volijo 
samo za dvoletno dobo, poteče z dne 3 1 . j a n u 
a r j a 1 9 2 1 . 

Člen H . 
Minister prosvete naj izvrši to uredbo, ki stopi 

v veljavo, ko se objavi v „Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca". 

Z istim dnem se razveljavljajo vsi predpisi, lei 
so v nasprotju s to uredbo. 

V B e o g r a d u , dne 23.januarja 1921. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Aleksander s. r. 

Hazolasi kh\m vlade za Sloveni;;;.. 
Št 655. • ~" . 2—1 

Razpis. 
Pri državnih toplicah v Dobrni se za letošnjo 

sezijo od meseca maja do oktobra 1921. razpisuje 
mesto k o p a l i š k e g a z d r a v n i k a z ginekološko 
izobrazbo. 

Primerno opremljene in pravilno kolkovane proš
nje naj se vlože do dne 

20. m a r c a 1 9 2 1 . 
pri poverjeništvu za javna dela v Ljubljani, kjer se 
dobivajo tudi točnejše informacije. 

Kopališkemu zdravniku pripada poleg ordinacij-
ekih prostorov in domače lekarne' brezplačno stano

vanje z lučjo; morebitni drugi zahtevki naj se na
vedejo v prošnji. 

V L j u b l j a n i , dne 22.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za javna dela. 
Vodja poverjeništva: inž.Klinar s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 2017/21. 

Teđeeski Szfcas e па1вг1ј1тШ bolesnih i a 
ozemlja dežalne vlade sa Sl&rontfo. 

(Od dne 30. januarja do dne 5. februarja 1921.) 

O k r a j O b č i n * 
S 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Brezico ZabukoTce . . . . 

Celje Laško 
Sv. Krištof 
Marija Gradec . . . 
Dramljo 
Št. Rupert 
Št. Lovrenc . . . . 
Št. Lenart 
Griže 
Dol pri Hrastniku. . 
Velika Pirešica. . . 
Mozirje 
Ljubno 
Št. Vid 
Št.Pavel 
Luče 
Boćua 
Celje okolica . . . . 
Rećica 
Ponikva 
Celje 
Smarca 
Uobonstreit . . . . 
Polona 
Paka 
Preloge 
Stare filomene . , . 
Kozjak 
Št. Jan* naVinski gori 
Skale 
Šoštanj 
Velenje 
Misliuja 
Št. Jauž p. Dravogradu 
Golavabuka . . . . 

Gaštanj črna 
Prevalje 

Celje mesto 
Kamnik 
Konjice 

Slovenjgradec 

14 
2 

9 
25 
5 

T r e b n S n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m 
Brežice 

Celje 

Kamnik 

Krško 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Radovljica 

Slovenjgradec 
S k r l a 

Kočevje 
Ljubljana okolica 

Ljubljana meato 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Brežice 
Artiće 
Trbovlje . . . . . . 
Laško 
Št Pavel . . . . 
Luče 
Sv. Peter . . . . 
Domžale . . . . 
Kamnik 
Smarca 
Sv. Jernej . . . . 
Vrhnika 
Polhov gradeč . . 
Črni vrlj . . . . 
Ljubljana . . . . 
Moravče 
Mietsdorf . . . . 
Maribor . . . . . 
Slovenska Bistrica 
Mošnje . . . . . 
Gorje 
Siovonjgradec . . 

i n a l i s ) . 
4 

1 
7 
1 
1 
8 
1 
1 

i 
2 
4 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
1 

i 
2 

t i «a ( S c a r l a t i n a ) . 
Stara c e r k e v . . . . 
Šmartno pod Šmarno 

goro 
Ljubljana 
šratovci . . . . . . 
Maribor meato . . • 
Novo meeto . . . . 

1 

2 
4 
1 

10 

1 
, 
, 
t 

1 

1 

1 
1 

• 

3 
4 
г 

10 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Celje 

Kočevje 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Ptuj 

Slovenjgradec 
Mnreka Sobota ' 

Škofja vas. . 
Dolga vas . . 
Zgornja Šiška 
Ljubljana . . 
Rogatec . . . 
Vurberg. . . 
Slovenjgradec 
Bakovci . . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo In Istro v Ljubljani, 
dne 17. februarja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen a. r. 



2t. 129 Letnik Ш. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št.525/|»r.ex 1021. 
Razpis. 

V področju delegacije ministrstva financ za Slo
venijo ia Istro v Ljubljani je namestiti š t i r i pi
s a r n i š k e u r a d n i k e (kancliste) s prejemki XI. 
Činovnega razreda. Vsa štiri mesta so. izrecno pri
držana dosluženira podčastnikom (certifikatistom), 
lei so izvršili predpisano šestmesečno poizkusno pi
sarniško prakso pri državnem oblastvu. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane prošnje, 
opremljene z dokazili o starosti, o državljanstvu, o 
zdravju (izpričevalo državnega zdravnika), o nrav
nosti ia s certifikatom kakor tudi o jezikovnih zmož
nostim je vložiti tekom š t i r i h t e d n o v od dne, 
ko se objavi ta razpis v Uradnem listu, pn predsed
stvu delegacije v Ljubljani. 

Upravičeni podčastniki stalne vojske m mornav-
nicc istotako orožništva se morajo ravnati po za
tonu z dne 19. aprila 1872., drž. zak. št. 60, odnosno 
po § 24. zakona o ustrojstvu vojske. 

ProSnje upravičenih prosilcev, sprejete v pred-
znaaibo, veljajo tudi za ta mesta. 
Predsedstvo delegacije ministrstva financ zaJSlovenijo 

in Istro v Ljubljani, 
dne 19. februarja 1921. 

Delegat: dr.Savnik s.r. 

Izpremembe v osebja. 
Ivan Lavrenčič, višji davčni upravitelj pri 

davčnem okrajnem oblastvu v Ljubljani, je z odlokom 
gospoda finančnega ministra z dne 6. februarja 1921., 
št. 4S99, imenovan za višjega davčnega upravitelja 
v VII. činovnern razredu. 

Fraoc M l a k a r , računski praktikant pri dele
gaciji mmistrstva financ za Slovenijo in Istro v Ljub-
Ijaai, je z odobritvijo gospoda finančnega ministra 
premeš&a k finančnemu okrajnemu ravnateljstvu 
v Mariboru. B o n a ž ß r > 

Razglasi inigiii uradov in obiastev, 
Prede. 238/4/21-2. 3 ~ 2 

Razpis. 
Odda se mes to j e t n i š k e g a p r e g l e d n i 

ka pri okrožnem sodišču v Celju ali pri drugem 
zborne« sodišču. 

Prošnje se morajo vložiti do dne 
2 0. m a r c a 1921. 

Obširnejši razpis g!ej v Uradnem listu 19. 
Predscdništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 19. februarja 1921. 

pa na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. 
drž. zak. št. 60. 

Predsednlštvo okrožnega sodišča v Maribora, 
dne 19. februarja 1921. 

C 39/21-1. 
Oklio. 
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Jožef Koglar in Ana Koglar posestnika v Nad-
bišecu št. 14, sta vložila zoper Katarino M es ar
ce v o iz Nadbišeca, oziroma njene dediče in pravne 
aaslednike, tožbo zaradi priznanja priposestovanja 
vi. št. 47 katastralne občine črmljenške. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. a p r i l a 1921. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 10. 
Ker je bivališče Katarine Mesarčeve neznano, se

ji postavlja za skrbnika gospod Josip Stukelj, tajnik 
okrajne hranilnice pri Sv. Lenartu, ki jo bo zastopal 
na nje nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek II., 
dne 14. februarja 1921. 

P 89/18-112. 337 
Sklep. 

Popolni preklic Franca T o p o l n i k a , upokoje
nega paznika, sedaj v Slaptincih, izrečen s sklepom 
okrajnega sodišča v Mariboru z dne 8. avgusta 
1917., L VI 11/16—55, zaradi umobolnosti, je raz
veljavljen. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek L, 
dne 18. februarja 1921. 

Firm. 2138, Rg.A III 81/4. 1§ 
Razglas. 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
firmi: Anton Krisper 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba : 

Besedilo firme odslej: 
Manufaktura A. Krisper. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. UL, 
dne 31. decembra 1920. 

278 Proglasitve z& mrtve. 
Okrožno sodiSco v Cel ju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedem pogre-

Sanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. St. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, na, to «poroči 
godišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase рп njem, ako se «ve, 
ili naj mu dado to kako drugače na znanje. • 

Preds. 213/4/21-1. 3-1 
Razpis. 

Odda se mesto stražnega nadzornika v XI. činov
nern razredu pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeručno spisane, naj se vloze najkes-
neje do dne 3, a p r i l a 1921. 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti -rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo dokazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško .dolžnost ali pa da 
so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo-na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur.l. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožaost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, .zdanim po 
eni ali drugi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1 2 . 
in 8. aaredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 
1919.» št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certinkatisti 

Imo in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Bistveno okolnosti, 
na katere *e opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtrega 

predlaga 

Janez Loiekar, 
rojen Uno 21. junij» 18У5., 
posestnikov ein v Karni-

cah. 

Frano 2upa.no, 
rojou leta 1895., prietojen 
v Loko pri Zidanem mostu. 

Josip Pungartnlk, 
rojou due 3. шагса 1890., 
posestnikov sin v Skomru. 

Frano Croršek, 
rojen dne 26. novembra 

1884., rudar v Štorah. 

OdSel s 4./19. pohodnim 
bataljonom na Doberdob 
ter baje padel dne 16. no-
Tembra 1916.; od takrat 
vsaj ni več glaBii o njem. 
Odiiel leta Ш& s 87. pe
hotnim polkom, 16. stotnijo, 
na italijansko bojišče ter 
pièftl zadnjič z gore Svo; 
tega Martina jeseni leta 
1916.; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Ime i u bivališče 
skrbnika, ki je 
bil ров avljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. St. 

oklica 

Okli eni rok 
poteče dne 

Oče 
Janez Ložekar. 

Brat 
Gašper Zupane. 

Odrinil meseca februarja 
191S. s 87. pohotnim pol
kom na italijansko bojišče 
ter zadnjič pisal leta 1918. 
iz italijanskega ujetništva. 

Baje tsra umrl. 
Odrinil ob začetku vojne 
s 26. domobranskim pehot
nim polkom, 2. stotnijo, 
na bojišče v Galicijo Zad
njič pisal dne 15. oktobra 
1914.; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Mihael Berti, 
rojou due 2. novembra 
1884., posestnik v Mali 

Misliuji. 

Janez Puinik, 
rojen dne 4. maja 1884, 
posestnik v tvoritnem, 

okraj konjiški. 

Odšel ob prvi mobilizaciji 
g 4. brambovskim polkom 
v Galicijo ter zadnjič pi-
eal dno 7. oktobra 1914.; 
od takrat ni voč glasu o 

njem. 

1. 2.1921. 
T I 10/21-

28.1.1921.; 
T 113/21-2. 

Seetra 
Amalija 

llribernik 
v Spodnjem 

Doliču. 

Žena 
Neža Goršok. 

Brat 
Peter Serti. 

Dr. E. Kalan, 12 2. 1921.; 
odvetnik v Celju. T I 8/21-2. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

12.2.1921.; 
T1216/20-6. 

Odšel oh splošni mobiliza
ciji s 87. pehotnim pol
kom,3 bataljonom,7. stot
nijo, na rusko bojišče; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 

Josip Obrez, . • 
rojen due 14. marca 1898., 
preuzitkaričin sin v Li-

povici. 

Rudolf Piantasele, 
rojen due 8 aprila 1880., 
posestnik v Arji vasi 

št. 37. 

Anton Nagllfi, 
rojcu due 2H. decembra 
1881-, posestnik v Tr

bovljah. 

Karel Gunzek, 
vojen v St. Kupertu nad 
Laškim in tja pristojen-

Frano Mthelln, , 
rojen dne 2. fenrunrj» 
1880., posestnik v Dram-

ljah. 

Odrinil dne 15 oktobra 
1917: k 26... domobran
skemu pehotnemu polku, 
9 stotoiji, 4. vodu, v Ma
ribor ter ob razsuiu voj-

bke leta 1918. izginil. 
Bil ob splošni mobilizaciji 
dodeljen gorskemu top
niškemu polku št. 3, 
II. bateriji. Dne 28. febru
arja 1915. ga je pri Sielcu 
zadela ruska granata; za
radi tega umtl na bojišču. 
Odšol ob prvi mobilizaciji 
k 87. pehotnemu polku. 
Pogrešsn izza mest ca av
gusta 1914. Najbrže umrl 

v bolnici na Dunaju. 
Odšel leta 1916. k črno-
vojuiškemu pehotnemu ba
taljonu št. 37 v Celje, 
slutil večinoma v Istri ter 
x»dojič pisal leta 1917. 

11.2.1921.; 
T I 12/21-3, 

Dr. G. Skoberne, 
Julijana Pušnik. odvetnik v Celju 

Mati 
Marija VoduJek. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

12. 2.1921.; 
T I 14/21-2. 

1. septembra 
1921. 

13. 2. 1921.; 
T 1 16/21-2, 

Žena Dr. Josip Sernec, 
Marija Planmssk. odvetnik v Celju. 

Skrbnik 
Ignacij Straus. 

Odrinil dne 26. julija 
1914. k 87. pehotnemu 

.'polku 4 «totniji, ter zad
njic pisal <iuo 8. avgusta 

1914 

Skrbaik 
Ignacij Pirnat. 

Žena 
Barbara Mibolin. 

12. 2. 1921.; 
T I 16/21-2 

Dr. GvidoB 
Sernec, 

odvetnik v Celja. 

15. 2 1921.; 
T I 19/21-2 

1. septembra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

15. 2.1921.; 
T I 20/21-2. 

14.2.-1921.; 
T121/21. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1981. 
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2 1 . 180 Letnik ill. 

Št 325/m. š. sv. 328 2—1 
Razpis službe. 

Na I. mestni deški meščanski šoli v Ljubljani 
je po odredbi višjega šolskega sveta z dne 21. janu
arja 1921., št. 266, v stalno popolnitev razpisano 
užno m e s t o s t r o k o v n e g a u č i t e l j a za 
I. s k u p i n o s sistemiziranimi službenimi prejemki. 

Prosilci za omenjeno učno mesto naj svoje pra
vilno opremljene prošnje po predpisani službeni 
poti vlože pri podpisanem mestnem šolskem svetu 
najkesneje do dne 

25. m a r c a 1921. 
Nedostatne ali pa zakesnele prošnje se ne bodo 

vpostevale. 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 18. februarja 1921. 

St 2818. 342 3-2 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo podpisana carinarnica dne 

5. m a r c a 1921. 
na javni dražbi prodajala 36 zabojev E. L. 
Nr. 9302/14, 9305/1—10, 9309/1—12 in 9310/1 
v skupni teži btto. kg 1719 raznih likerjev — svo
jina A. Butscherja iz Ljubljane. 

Licitacija bo ob petnajstih (ob treh popoldne) v 
skladišču carinarnice. 

Licitanti morajo položiti za kavcijo v gotovini 
20 <%. cenjene vrednosti, ki znaša 9500 dinarjev. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice. 
dne 24. februarja 1921. 

s t . <>s: 
Oglas. 

2«7 

V zniislu poštnega reda z dne 22. septembra, 1910. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik St. 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. čt. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu januarju 1921. nevračljive poštna 
poSiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu poštnepa in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po
Siljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dalo na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena y pošiljatvah, eta na razpolago stranki бе za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po pretoku toga roka 
poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Ljubljana 1, dne 20. 12. 1920., naslov: Heinko 

Paul, Eesti Tartu. 
2.) Ljubljana 1, dno 14. 12. 1920., n.: Chudzik Marjan, 

Vojna pošt* Ш. 
3.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Haoe Angela, Ohio. 
4.) Ljubljana 1, dne 20. 12. 1920., n.: Ivanovič, Srbija. 
5.) Ljubljana 1, dne 23. 12. 1920., n.: Kovačev Tome, 

Pije ven. 
6.) Ljubljana 1, dne 20. 12. 1920., n.: Krušić Jožko, 

Vroševac. 
7.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Novak Ernest, Chamonix. 
8.) Ljubljana 1, dne 20. 12. 1920., n.: Perovšek Ma

tevž, Ljubljana. 
9.) Ljubljana 1, dne 14. 12. 1920., n.: Rauka Cana, 

Banjevac. 
10.) Ljubljana 1, dne 24. 12. 1920., n.: Dario Salem. 

Zagreb. 
11.) Ljubljana 1, dne 13.12.1920., n.: Stenbok Fermor. 

Beograd. 
12.) Ljubljana 1, dne V, n.: Stem Bela, Wien I. 
13.) Ljubljana 1, dne 7. 10. 1920., n.: Trost Ami, 

Chicago. 
14.) Ljubljanu 1, dno 3. 12. 1920., n.: Urančič Vlad., 

Ohrid. 
15.) Ljubljana 1, dne 21. 12. 1920., n.: Jugoslavija, 

Wien K., post. rest. 
16.} Ljubljana 3, dne 18. 12. 1920., n.: Kačič, Zagreb. 
17.) Ljubljana ?, dne 13. 12. 1920., n.: Novy Vaclav, 

Byeice. 
18.) Ljubljana ?, dne 13.12.1920., n.: Novy Josef, ? 
19.) Ljubljana 1, clue ?, n.: Herz D., Wien XII. 
20.) Maribor 1, dne 17. 12. 1920., n.: Szirovica Josef, 

Brod Sava. 
21.) Maribor 1, dno ?, n.: Ackerman Alfred, Laukoritz. 
22.) Maribor 1, dno 16. 12. 1920., n.: Perko Ludwig 

Beograd. " ' 
23.Ì Maribor 1, dne ?, n.: Fuchs Rosa, Budapest. 
24) Maribor 1, dne 24. 12. 1920., n.: Smit Kethen, 

Hog&tec. 
25.) Maribor 1, dne 27. 12. 1920., n.: Mikek Maria, 

Subotica. ' 
26.) Maribor 1, dne 15. 11. 1920., n.: Kollar Agica, 

Maribor. 6 ' 
27.) Maribor 1, dne 28. 11. 1920., n.: Ikesčak Josip, 

28.) Maribor 1, dne 26. 11. 1920., n.: Priickner Josef, 
Schlackenwerth. 

29.) Nečitljivo, dne ?, n.: Oskar Laszlo, Wien I. 
30.) Ce je, dne 4 12 1920, n.: Košič Dragica, Zagreb. 
31.) Celje, dne 6. 11. 1920, Nikolitsch Danica? St. 

Benny. 
32.) ?, dne ?, n.: Fonfeder Natan, Wien I 
33.) Celjo, dne 4. 12. 1920, n.: Cronnoslave Janco, 

iris. 
84.) Rogaška Slatine, dne ?, n.: Karolvi Tereza 

Batsef. 

Paris. 

35.) Roga-чка Slatina, dne 5. 12. 1920., n.: Miljevič 
Milka, Norsika. 

36.) Rogaška Slatina, dne 30. 8. 1920, Andreitz Gi-
vojine, Milano. 

37.) Rogaška Slatina, dne 11. 11. 1920, n.: Woslic 
Marija, Ptuj. 

38.) Jesenice, dne 9. 11, 1920, Pcčnikju- Valentin, 
Moste. 

39.) Ptuj, dre 24.12.1920, n.: Scrdinšek Marija, Graz. 
40.) Slovenska Bistrica, dne 23. 12. 1920, n.\ Gergič 

Terezija, Trieste. 
41.) Novo mesto, dne 22. 12. 1920, n.: Xupni urad, 

Bakar. 
42.) Ljubljana 1, «Ine 27. 12. 1920, n.: ßaricli Ana, 

Marseille. 
43.) Ljubljana 4, dne 15. 1. 1921,-n.: Oebin N, Tr

bovlje. 
44.) Trbovlje 1, dne 22. 12. 1920, «.: Ehnibcrger 

Max, Zagreb. 
45.) Ljubljana 3, dne 11. 12. 1920., n.: Jurca Anton, 

Zagreb. 
46.) Ljubljana 1, dne 5. 1. 1921, n.: Kovačevič Pero, 

Zagreb. 
47.) Ljubljana 1, dne 30.12.1920, n.: Kronich Stefan, 

Vukovar. 
48.) Ljubljana 1, dne 20. 12. 1920, n.: Krupski, Oha-

kodat.a. 
49.) Ljubljana 1, dne 10. 1. 1921, n.: Novak Johann, 

Maribor. 
50.) Ljubljana 1, dne 13.9.1920, n.: Pihne Meri, Cle

veland. 
51.) Ljubljana 1, dne 23.12.1920, n.:" Savič Milovan, 

De-iinca. 
52.) Ljubljana. 1, dne 4. 1. 1921, n.: SlanSek Miei, 

Daruvar. 
53.) Ljubljana 1, dne 9. 12. 1920, n.: Valleneich 

Franzi, Virovitica. 
54.) Ljubljana 1, dne 27. 12. 1920, n.: Dnssi] und 

Wischnitzer, Ilaida, 
55.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Bock-Grcissau Dorsa, 

Winn IV. 
56.) Ljubljana 1, dne 30. 12. 1920, n.: Radakovič 

Lacko, Zemun. 
57.) Ljubljana 1, dne V, n.: Janovic Mihajlo, У. 
58.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Rizek Katuse, ?. 
59.) Ljubljana 1. dne 11. 1. 1921, n.: Breindl JIHO. 

Graz. 
60.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Breindl Use, Graz. 
61.) Ljubljana 1, dne V, n.: Breindl Use, Graz. 
62.) Maribor 1, dne 12. 4. 1920, n.: Langenberg 

Georg, Novi sad. 
63.) Maribor l,dne 2.3.1920, n.: Petersen Nina, Niča. 
04.) Maribor 2, dne 9. 1. 1921, n.: Koce Cekovič, Ca-

kovac. 
65.) Maribor 1, dne 10. 1. 1921, n.: Zingler, Wöll.-m. 
66.) Trbovlje 1, dne ?, n.: Podmenik August. Pito

maca. 
67.) Trbovlje 1, dne ?, )i.: Oreslovnik Johann, Jo-

hanstau. 
68.) Trbovlje 1, dne 27. 10. 1920, n.: Lijeni Of hon. 

Banjatelep. 
69.) Ljubljana 1, dne 11. 12. 1920, n.: Kutschern Ro

bert Kaptol. 
70.) Ljubljana 1, dne 12. 1. 1921, n.: VeistovSck 

Tledvika, Celje. 
71.) Murska Sobota, dne 9. 12. 1920, n.: Manelič 

Koljo, Podlež. 

72.) Murska Sobota, dne 27. 12. 1920, n.: S«g« Fra
njo, Maribor. 

73.) Ptuj, dne 26.11. 1920, n.: Polancr Justi, Novaka. 
74.) Ptuj, dne 2. 1. 1920, n.: Aleksijevié Vlad.. 

Trnovo. 
75.) Studenci, dne ?, n.: Pavličič Matijas, Kreka. 
76.) Podčetrtek, dne 26. 11. 1920.. n.: Cepin Ivan. 

Vrdnik. 
77.) Kočevje, dne 14. 10. .1920, n.: Scharfer Frani;. 

Brooklyn. 
78.) Kočevje, dne 9. 10. 1920., n.: Linduev Pauli». 

Philadelphia. 
79.) Slovenska Bistrica, dne 31. 12. 1920, n.: Kb 

menčič Ivan, Rečica, Sav. dol. 
80.) Vrhnika, dne 3. 1. 1921, n.: Klemenčič Josip. 

Ljubljana. 
81.) Vrhnika, dne 29. 9. 1920, n.: Ismailovič Rasiui. 

Prizren. 
82.) Vrhnika, dne У, n.: Mauer Johann, Ponzberg. 
83.) Smarje-Sap, dne 6. 12. 1920, n.: Pestner Ferdi 

nand, Graz. 
84.) Moškanjci, dno 4. 9. 1920, n.: Vidmar Kari, Ми-

ribor. 

Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega «v-
nateljstva za slovensko ozemlje v Olju, 

dne 81. januarja 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na XXII. redni občni zbor 

„Splošnega kreditnega društva 
v Ljubljani", 

ki bo v prostorih „Nakupovalne zadruge" v Ljub
ljani, Aleksandrova cesta št. 5, v s o b o t o dne 

19. m a r c a 1921. ob enajstih. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Predložitev letnega zaključka in büaecv -di» 

leto 1920. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Razdelitev čistega dobička za leto 1920. iu 

podelitev absolutoiija upravnemu svetu. 
5.) Volitev upravnega sveta v zmislu § 14. za

družnih pravil. 
6.) Volitev nadzorništva v 2inishi § 30. .zadruž

nih pravil. 
7.) Predlogi in nasveti. 

* * :fc 

Občni zbor sklepa veljavno, in sicer z «афо1о-
vično večino glasov, če je zastopan najmanj dcsvfi 
del kapitala, vplačanega v zadružnih deležri; ob 
enakosti glasov cdloča predsednik. IT 

Uprava! svet. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 31. januarja 1921. 

Metalna podloga : 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah . .' 
Posojila: 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000•—, 
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

A k t i v a . 
Dinarjev Dinarjev 

64,043.846-50 
15,535.861-50 
6,583.227-82 

353,233.267 • 29 439,396.203 • 11 

223,737.457-11 
23,719.119 62 

1.194,542.862 60 
379,017.589 25 
150,912.252-68 

1.658,819.250 68 

247,456.576-73 

Proti prejfejjemu 
stanj« 

Лвзгјеу 

+ 650.778-55 

-1,514.903-60 

3.383,291.955-21 +100,000.090-

2.138,377.163-

P a e 1 ir a . 
6.208,521.898 05 

10,301.700- — 

815.206 54 

3.388,661.840— •4б,ви.оаг»-— 

379,017.589-25 
139,139.020-8€ 
134,381.001-70 652,537.611-81 +33,1 j t «7$ • «2 

2.138,377.163-

17,828.376-70 

ЗШ 6.208,521.898 0§ 

ftatianii« in založila Dcbiüka tiefcaroa, #, <i. v l^ofcjjseii. 
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Poštnina pavèalirana. 

V Ljubljani, dne 3. marca 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

v 

• M * » , Iz „ s l ^ h l ^ i n ^ е Л п Т ^ а , Hr.« . i Slovenac^ - 1 Ц « ^ ^ X ^ ^ V Z S t A S Ä t ^ Ä ^ Ä K S 
prometne tanka" v Ljiiblj.DÌ z ćaen . рлриМеш k ««daljnjemu poeloranju. Kagglas, £a 1* d ^ ° £ " i X r t *dwBika•; riSekolotto iiobnib.. pri drž,v„ib toplicah т Dobrni. 
• •»leiern v Ljnbljaui. - JW»si đe*el»f vl-de za h «.«u.,o : »«Р™«™»» ' «' J"£« • «"'P» **J* V T S Ä « t ] t o » в С Д о " n™Hjrt°» .n-dDjib toi in nciteljiU in 
Bâ pi» d.eh kanel.Bto^Wih mest ori p o v e r ^ 

шМ-kft ' ^ а . 6 1 Ј ^ Г в ^ ; ' ^ Д њ ffiH.^^ - C - i « r i b dr„g,b uradov in obutev - Razne »bja,e.. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Sloienaca". 

Številka 40 z dne 22. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 23. januarja 
1921., s katero se predpisuje uredba o poslovanju 
višjega šolskega sveta v Ljubljani. (Glej Uradni list 
pod št 60.) 

Objava glavne rudarske direkcije, da sta bila z 
odlokom ministra za gozde in rudnike v rudarski 
odbor za leto 1921'. imenovana: dvorni svetnik Mo
hor P i r n a t, predstojnik odseka za državna ru
darska podjetja v Ljubljani, in dvorni svetnik Vinko 
Str gar, rudarski glavar v Ljubljani. 

Objava generalne direkcije carin, da je namestnik 
ministra za finance, minister za notranje zadeve, 
proglasil mesto Miroslava O r a ž m a, carinika IV. 
vrste glavne carinarnice v Celju, za izpraznjeno. 

.Objaye ministrstva za notranje zadeve, da so 
nastopni listi v naši državi prepovedani: „Reichs-
ppst" (Dunaj), „Naša Sloga" (Dunaj), in „Pro-; 
sveta" (Chicago) '•— vsi trije, ker pišejo s tendenco, 
da bi provzročili nezadovoljnost državljanov in iž-
podkopavali ugled naše kraljevine. 

Zapisnik o 97. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 11. junija 1920. 

Številka 41 z dne 23. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 22. decembri 
1920., s katero se imenujejo: 

pri glavnih carinarnicah I. vrste: 
V Beogradu na Savi: Emil' Kran jec , pomoč

nik statistiku I. razreda generalne direkcije carin, 
za carinika III. razreda po službeni potrebi; 

v Ljubljani: za upravnika I. razreda Josip Bin-
gas, upravnik istega razreda carinarnice sarajev
ske, po službeni potrebi; za revizorje III. razreda 
Dragotin B o g n a r in Mi lah P et k o vii č, revizorja 
IV. razreda iste carinarnice; Anton Ci go j in Ivah 
F u r lan is, carinika I. razreda carinarnice borov
niške ; Krsta L j u b i b r a t i ć, carinski oficial ; za 
revizorja IV. razreda Nikola ATbaneze, carinik 
II. razreda carinarnice borovniške; za carinika H. 
razreda Srečko L u št rek, pisar istega razreda ge
neralne direkcije carin; za carinike IV. razreda Pa
vel Arsenic , absolvent trgovske šole v Aixu; Av
gust B é r 1 o t iri Stanko S c h n e i d e r , gimnazijska 
maturanta, in Fran Pei ti er, carinski pripravnik, 

v Mariboru za upravnika L razreda Dušan 
O b r a d o v i ć , podšef tarifnega odseka generalne 
direkcije carin; za revizorja III. razreda Jerne] 
Kl a dni k in Andrej P e t e r h e l , carinika I. raz 
reda iste carinarnice; za revizorja V. razreda Emil 
Tomšič,-carinik II. razreda ukinjene carinarnice 
v Špiljah, po službeni potrebi; za carinika III. raz
reda Milan Knežević in za carinika IV. razreda 
Peter Novaković, začasna carinika istega raz
reda ukinjene carinarnice, v Spiljah, po službeni 
potrebi; za carinike IV. razreda Ivan Matu no
vi 4 Andrej U r š i č i ć in Vekoslav Slavic, za
časni cariniki istega razreda ukinjene carinarnice 
v Špiljah; pa službeni potrebi; Miroslav V av rò k 
in Stanko Ru dež, gimnazijska maturanta; 

v Garibrodü zä carinika 11L razreda Alojzij 
J a r c , začasni carinik istega razreda ukinjene glav
ne carinarnice pirotske; za carinika IV. razreda Pa

vel G r a b n a r in Fran Krizman, začasna ca
rinika istega razreda ukinjene carinarnice pirotske 
— vsi trije po službeni potrebi. 

Zapisnika o 98. in 99. redni seji začasnega na
rodnega predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev 2 dne 12. in 14. junija 1920. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 
blagovolil po zaslišanju ministrskega sveta z uka
zom z dne 16. februarja t. 1. imenovati za predsed
nika deželne vlade v Ljubljani drja. Vilka Bal
tica, načelnika I. razreda v ministrstvu za no
tranje zadeve. 

Novo imenovanemu predsedniku je obenem pover
jeno vodstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Dosedanji voditelj poslov predsedništva deželne 
vlade in poverjeništva za notranje zadeve v Ljub
ljani, univerzitetni profesor dr. Leonid P i tam i c, 
je po sklepu ministrskega sveta razrešen teh dolž
nosti z dnem 26. februarja 1921. 

Razglasi osrednje vlade. 
Iiprem«a|<ML predpis e ttkssJL* 

Z odfočbo ministrskega sveta z dne 21. januarja 
1921., št. 2265, je predpis T br. 231 zakona o taksah 
izpremenjen ter se glasi: 

„T br.231: Za vsako davčno prijavo 2 (dva) 
dinarja; 

za vsako davčno knjižico 2 (dva) dinarja." 
To se daje na znanje z dostavkom, dà velja ta 

povišba izza dne 1. marca 1921. 
U generalne «rekcije eosreinjih davkov v Btsgradii, 

dne 17. februarja 192Ì. 

št. 1200/21. Raaglas. 329 
Ministrstvo za trgovino in industrijo je podruž

nico dunajske „Splošne prometne banke" v Ljub
ljani ob izpolnitvi določenih pogojev začasno pri
pustilo k nadaljnjanu poslovanju. 

' Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne -17. februarja 1921. 
Dr. Marn s. r. 

St. 972/21. ^ • R«fllaS. 3 4 ° 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil 

Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani, Jadranski 
banki, podružnici v Ljubljani, Kreditnemu zavodu 
za trgovino in industrijo v Ljubljani, Slovenski 
eskomptni banki v Ljubljani in Mariborski eskompt 
ni banki v Mariboru ustanoviti delniško družbo z 
imenom „Jugoslovanska zavarovalna banka" s sede
žem v Ljubljani. ... ' . . . . 

Družba se rtamerja baviti z vsemi običajnimi za
varovalnimi panogami, zlasti z življehskini zavaro
vanjem vseh vrst, z zavarovanjem zoper škode, na
stale po požaru, streli in ràzlètu, š prevoznim zava
rovanjem, ž zavarovanjem zoper nezgode in zopet 
. . . . . ' . j — . , ; 

• Razglašen v ••»Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca"•«. 40, ixdatoik đafc 22. fe
bruarja 1921. » 

škode pò vlomski tatvini in poneverbah, dalje z za
varovanjem zoper poškodovanje zvonov, strojev in 
avtomobilov in zoper škode po toči. 

Osnovna deihiška 'glavnica znaša 10 milijonov 
kron ter je razdeljena na 25.000 delnic po 400 K, 
ki se glase na prinosnika. Po sklepu občnega zbora 
se sme ta glavnica zvišati na 20 milijonov kron.' 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 18. februarja 1921. 
Br. Alarm s. r. 

üäzglasi deželne vlade za Slovenija 
spremembe v osebju. 

Premeščeni so: Ignacij Rus, okrajni tajnik pri 
okrajnem glavarstvu v Radovljici, k poverjeništvu 
za notranje zadeve; Fran Jaki, kanclist pri okraj
nem glavarstvu v Novem mestu, le civilnemu komi-
sariatu v Murski Soboti; Josip Z 'àdhikar , kanç 
list pri poverjeništvu za notranje zadeve, k okraj
nemu glavarstvu v Novem mestu; Alojzij Cevna» 
kanclist pri okrajnem glavarstvu v Brežicah, k poli
tični ekspozituri v Cerknici. ^ p . { a m i c ^ 

Št. 655. 2-2" 
Razpis. 

Pri državnih toplicah v Dobrni se za letošnjo 
sezijo od meseca maja do oktobra 1921. razpisuje 
mesto k o p a l i š k e g a z d r a v n i k a z ginekološko 
izobrazbo. . . " . . . . , 

Primerno opremljene in pravilno kolkovane proš
nje naj se vlože do dne 

20. m a r c a 1921. 
pri poverjeništvu za javna dela v Ljubljani, kjer se 
dobivajo tudi točnejše informacije. 

Kopališkemu zdravniku pripada pdleg Ordinađj-
skih prostorov in domače lekarne brezplačno stano
vanje z lučjo; morebitni drugi zahtevki naj se na
vedejo v prošnji. 

V L j u b l j a n i , dne 22.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverieništvo za javna dela. 
Vodja poverjeništva: inž. Klinar s.r. 

St.28/preds. 
Raspis slnžb. 

Za službovanje pri poverjeništvu za uk in boge* 
častje ali pri višjem šduskem svetu v Ljubljani se 
oddasta dve mesti k a n c l i s t o v v XI, činovnent 
razredu. 

V pošteV prihajajo invalidi, jugoslovanski do» 
brovoljci in certifikatisti, ki so že izvršili šestmesečn» 
poizkusno službo pri političnem oblastvu. 

Pravilno kolkovanim prošnjam Џ treba pritožiti; 
1.) rojstni in krstni list; 
2.) domovinski list; 
3.) izpričevalo, da je bil,prosilec jugoslovanski 

dobrovoljet ali certifikatist, in izpričevalo o tóvritóai 
šestmesečni poizkusni službi pri političnem oblastvu j 

4.) zdravniško izpričevalo; 
5.) nravstveno izpričevalo. 

: ;.*':'-?v.}^>.^^n:>iŠ.'>t'- '.',• U'A:È&i&ìYh'ÌK?/-
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Prošnje naj ae naslove na deželno vlado za Slo
venijo, poverjeništvo za uk in bogočastje, ter vloie 
najkesneje do vštetega dne 

20. m a r c a 1921. 
V Ljub l j ami, dne 16. februarja 1921. 

Dežela« vlada za Slavenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeniStva: ir. Skabera* e.r. 
$tI103. 3—1 
Raipis TiUttT tasttpnlkov ičiteljstra 
irttajlk iti ta učiteljišč kakor tudi 
meščaiBkih ta ljiéakik iol м tttjl i*Uki 

svet • LJnblJtii. 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 

na predlog ministra za presveto in po zaslišanju 
«inistrskega sveta dne 23. januarja 1921. predpisal 
„Uredbo o poslovanju višjega šolskega sveta v 
Ljubljani", ki je objavljena v št. 40 „Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca"' z dne 
22. februarja 1921. ter je s tem dnem stopila v 
vetjavo. 

Po členu 10. je poslovna doba višjega šolskega 
sveta v Ljubljani, postavljenega z dnem 1. januarja 
1919.> in članov in namestnikov, ki se r zmisl'u te 
uredbe imenujejo ali volijo samo za dvoletno dobo, 
potekla z dnem 31. januarja 1921. 

Med člani, ki se volijo, sta v zmislu člena 2., 
točke 6., dva zastopnika učiteljev srednjih šol in 
učiteljišč in so v zmislu člena 2., točke 7., trije za
stopniki učiteljev meščanskih in ljudskih šol. Za te 
člane se v zmislu zadnjega odstavka člena 2. tudi 
volijo namestniki 

Člen 6. pa določa: 
„Zastopniki učiteljstva se volijo v dveh skupinah. 

Skupina A. 
V s k u p i n i u č i t e l j e v s r e d n j i h šol' in 

u č i t e l j i š č vol i vsak u p r a v i č e n e c e n e g a 
z a s t o p n i k a in e n e g a n a m e s t n i k a 

Pravico voliti imajo v aktivni šolski službi na 
javnih srednjih šolah in učiteljiščih nameščeni rav
natelji, profesorji in suplenti, za srednje šole in uči
teljišča usposobljeni telovadni učitelji in učitelji 
glasbe. 

Profesorji,in učitelji zasebnih srednjih šol in uči
teljišč imajo volilno pravico le, če poučujejo najmanj 
14 ur na teden. Za presojanje volilne pravice je me-
rodajen umik, ki je bil določen ob pričetku šolskega 
leta, v katero pade volitev. Ravnatelji imajo volilno 
pravico tudi, če imajo manj učnih ur ali če so pouka 
prosti. 

I z v o l j e n a s t a t i s t a dva za z a s t o p n i 
ka in za n a m e s t n i k a , k* i m a t a n a j v e č 
« lasov. 8 к 1 ф | п а B 

V » k u p i n i u č i t e l j e v meačamskih in 
l j u d s k i h šol vo l i v sak u p r a v i č e n e c dva 
z a s t o p n i k a in dva n a m e s t n i k a . 

Pravico voliti imajo, v aktivni šolski službi na 
javnih meščanskih in ljudskih šolah nameščeni ali 
šolskim oblastvom prideljeni učitelji javnih meščan
skih in ljudskih šol z zrelostnim izpitom, nadalje 
učitelji na zasebnih meščanskih šolah, ki poučujejo 
najmanj 18 ur na teden, končno učitelji na zaseb
nih ljudskih šolah, ki imajo zrelostni izpit in jim je 
poverjen popolni razredni pouk. 

Za z a s t o p r i i k e so i z v o l j e n i t i s t i t r i 
je, ki ima jo n a j v e č g lasov. E n a k o se iz
v o l i j o n a m e s t n i k i . 

Vadniški učitelji in učitelji meščanskih in ljud
skih šol, ki poučujejo začasno na srednjih šolah in 
na učiteljiščih, volijo v skupini B. Tudi učitelji na 
posebnih zavodih za gluhonemce, slepce, za zane-

' marjeno ali slabo nadarjeno deco volijo v skupini ß, 
dokBer je šola podrejena nadzorstvu višjega šolskega 
eveta v Ljubljanu" 

Glasuje se samo z uradnimi glasovnicami, kii jih 
izda ter s svojim uradnim pečatom opremi poverje
ništvo za uk in bogočastje. Glasovnice imajo za vsa
ko skupino različno barvo ter nosijo tekoče številke. 

V zmislu člena 7. razpisujem volitve ter odre
jam, da smejo ravnateljstva srednjih šoL učiteljišč 
in meščanskih šol in vodstva ljudskih šol sprejemati 
glasovnice 
do d v a n a j s t i h , o p o l d n e d n e 18. m a r c a 

1921. 
Ob dvanajstih opoldne je volitev zaključena. 
Ravnateljstva in šolska vodstva pa morajo vo

ltine imenike in glasovnice tako odpoelarr volilnima 

• Uradni list pod št. 60. 

odboroma na poverjeništvu za uk in bogočastje, da 
dospejo najkesneje 
do d v a n a j s t i h o p o l d n e dne 31. m a r c a 

1921. 
Učitelji, ki začasno službujejo na poverjeništvu 

za uk in bogočastje, na višjem šolskem svetu, pri 
knjigovodstvu deželne vlade, okrajnih šolskih svetih 
ali drugih javnih uradih in v interesu države delu
jočih korporacijah, nadalje učitelji, ki so na dopustu 
zaradi študij, izroče glasovnice osebno ali jih po
šljejo po pošti pristojnemu volilnemu odboru 
do d v a n a j s t i h o p o l d n e d n e 31. m a r c a 

1921. 
Da smejo izvrševati svojo volilno pravico, mora

jo naznaniti imena in naslove poverjeništvu za uk 
in bogočastje, ki jim pošlje glasovnice. 

Ob dvanajstih opoldne dne 31. marca 1921. je 
sprejemanje glasovnic, predloženih po ravnateljih in 
šolskih.vodstvih in oddanih naravnost po učiteljih, 
popolnoma zaključeno. "* ' .. 

Ravnateljstva, šolska sodstva in posamezni uči
telji, ki oddado svoj glas v zmislu ravnokar nave
denih določil, m o r a j o poslati volilne imenike in 
glasovnice p r i p o r o č e n o s p o v r a t n i m rece-
pi som: 

P o v e r j e n i š t v u za uk in bogočćist je v 
L j u b l j a n i , v l a d n a p a l a č a (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina A), 

ali: 
P o v e r j e n i š t v u za uk in b o g o č a s t j e v 

L j u b l j a n i , v l a d n a .palača. (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina B.) 

Člani volilnega odbora za skupino A ao go
spodje: 

1.) dr. Janko Bezjak, višji šolski nadzornik, 
vladni svetnik; 

2.) dr. Ivan K a r lin, vladni tajnik; 
3.) profesor Ferdinand M a r o l t , glavni učitelj 

na državnem moškem učiteljišču v Ljubljani ; 
4.) Josip O s a n a, profesor na I. državni gim

naziji v Ljubljani. 
Člani volilnega odbora za skupino B so go

spodje: 
1.) Engelbert G an gl, višji šolski nadzornik; 
2.) dr. Ivan Karlin,'vladni tajnik; 
3.) Julij S l a p š à k, Vodja ljudske šole v Mo

stah; 
4.) Franc Škul j , učitelj na IV. mestni deški 

ljudski šoli v Ljubljani. ; . 
Vse druge odredbe, ki so potrebne za pripravo 

volitev, izda ravnateljstvöäi srednjih šol in učiteljišč 
in okrajnim šolskim svetom p r e d s e d s t v o v iš
j e g a š o l s k e g a s v e t a v L j u b l j a n i , ki tudi 
pošlje potrebno število uradnih glasovnic. 

V L j u b l j a n i , dne 25.februarja 1921. 
Dežela* vlada za Slovenija. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: ir. Skaberat s. r. 

6t591/vet 
If if tat. 

Ker razsaja po poročilih, ki jdh je dobilo mini
strstvo za kmetijstvo in vode, v Belgiji, Rusiji, 
Ukrajini, in Turčiji g o v e j a kuga, je imenovano 
ministrstvo z naredbo z dne 12. februarja 1921., 
št 857/vet, do nadaljnjih odredb na podstavi 
veljavnih zakonov in predpisov o odvračanju in za
tiranju goveje kuge prepovedalo uvažati v kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev in prevažati iz 
Belgije, Rusije, Ukrajine in Turčije, in sicer: 

1.) goveda in druge prežvekovalce, zaklane in 
ž i v e ; •".'., • ,.• 

2.) vse del in delce,, eiroviffe in odpadke prežve
kovalcev, sveže in posušene; 

3.) suho živinsko hrano (krmo), slamo, nastiljo 
in gnoj ; 

4.) rabljeno hlevsko otodje, opremo, ponošeno 
obleko, namenjeno* za prodajo, takisto obutve in 
cunje. Seno in slama kakor tudi vsaka druga rta-
вШја, ki se rabi za zavoje, se mora nâ namembnem 
kraju, ko se blago raztovori, takoj uničiti. 

Pristojna oblastva in državni organi morajo pa
ziti na to, da se bo ta prepoved izvrševala kar naj-
tocneje. / 

Z onim, ki bi ravnal zoper to naredbo, kakor 
tudi z živino, : živalskimi sirovinaml in predmeti, 
katerim je uvoz zabranjen, ee bo postopalo po dolo
čilih veljavnega zakona in predpisov o odvračanju 
in zatiranju goveje kuge. 

To se daje po naročilu ministrstva za kmetijstvo 
ia vode na občno znanje in interesentom v ravnanje. 

V L j u b l j a n i , dne 24.februarja 1921. 
Dsfeta» vlarfa m Slaveiija. 
Povefjenütw» za kmetijstvo. 

AlajziJ Paalia s. r., vladni evetaik. 
Št. 602/vet 

tekts e »Unit živalskih kožnih bolesti 
? Slemlji i die 26. februar]» 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a iн p a r k l j e v k a . 

Politična ekspozitura Cerknica: Stari trg 1:7. 

G a r j e konj . 
Celje: Petrovce 1:1. Politilna ekspozitura Mo

zirje: Rečica 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Ko
čevje: Mala gora 1:1, Struge 1:1. Kranj: Poljane 
1:1. Litija: Kolovrat 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. 
Maribor: Hošnica 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1;1, 
Rdeči breg 1:4, Skoke 2:2, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: 
Bratonečice 1:1, Šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1. Sto-
venjgradec: Velenje 1:2. 

G a r j e ovac. 
Cilje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

Luce 3:12, Solčava 2:8. Kranj: Sv. Ana 1:2. 

P a s j a s t e k l i n a 
Celje: Dobrna 1:1. Črnomelj: Petrova vas 1:2. 

Kamnik: Velika vas 1:1. Konjice: Loče 1:1, Žbe-
lovo 1:1. Krško: Krško 1:1, šmarjeta 1:1. Ljub
ljana okolica: Horjulj 1:1. Ljubljana mesto 2. Ci
vilni korrdsariat Murska Sobota: Selo 1:1, Skakovci 
1:1. 

S v i n j s k a k u g a 
Brežice: Rigonce 1:1, Zakót 1:1'. Črnomelj: Čeplje 

,1:1, Črnomelj, 1:3,, Loka 1:2,_ PodzemeJi 2i2, 
Semič 1:2, Stari trg 2 :"3. Kočevje: Knežjalipa lTT; 
Koprivnik 1:1, Nemška Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. 
Konjice: Zreče 2:3. Krško: Cerklje 1:1, Raka 1:4, 
Litija: Št Vid 1:1. Maribor: Gabernik 1:1, 
Jarenina 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Karčevina 1:2, 
Maina 1:5, Pekre 1:7, Ranče 1:2, Senarska 1:2, 
Spodnji Šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, 
Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Martin na 
Pohorju 1:5. Novo mesto: Prečna 2:3, Šmihel-Sto-
piče 2:2, Toplice 1:3, Žužemberk 2:2. Ptuj: Sla
tina okolica 1:1. Civilni komisarial Murska Sobota: 
Petešovci 1:1, Zamosrje 1:20. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Litija: Krka 1:1. Ptuj: Hajdin 1:1. Obrez 1:1, 

Puaenjci 1:1. 
P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ljutomer: Lukavci 1:3. Ptuj: Sv. Jani na Drav
skem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a govedi . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:3, 

Melinci 1:1. 
P r e s t a l e s o : 

S v i n j s k a kuga. 
Litija: Krka 1:1. Ljubljana okolica: Vič 1:1. 

Novo mesto: Mirna peč 1:1. , 
V L j u b l j a n i , dne 26.februarja 1921. 

Defelaa vlada za Sloveaije. 
Poverjeniitvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeniStva: Panila s.r. 

Razglasi bugili ШШ in obiasteï. 
Prede. 238/4/21—2. 

Razpis. 
3—3 

044* se m e s t e j e t n i š k e g a p r e g l e d n i 
ka pei okrožnem sodišču v Celju ali pri drugem 
zborne« sodišču. 
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ProSnje se morajo vložiti do dne 
20. marca 1 92 i. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 19. 
Predsedništvo okrožnega sodišča y Celju, 

dne 19. februarja 1921. 

Preds. 213/4/21-1. 3 - 2 
Razpis. 

Mesto strežnega nadzornika v XI. činovnem raz
redu pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
' ' Prošnje naj se vlože do dné 

3. apr i la 1921. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu št. 21. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 19. februarja 1921. 

C 34/21—1. 349 
Oklic. 

Dr. Karel Šabec, odvetnik v Dolnji Lendavi, toži 
Matijo O laja in Ana O laj evo, posestnika iz 
Beltincev, zaradi 2022 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan ' 
12. marca 1921. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št 18. 
Ker je bivališče Matije Olaja neznano, se mu 

postavi ja. za skrbnico Ana Olaj,' posestnica v Beltin
cih, ki ga bo zastopala na njega nevarnost in stro
ške, dokler se ne zglasi sam ali. ne imenuje po
oblaščenec. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek IL, 
dne 23. februarja 1921. 

276 Proglaaltre лл mrtve. 
Deželno sođi iče т Ljubljani je uvedlo postopanje, d» ae proglase spodaj navedeni po

grešane! za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., dri. zak. 
št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogresancev, naj t* 
izporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglaee pri njem, ako ie živ«, ali 
naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in Mdnje bivališče po-

gre&ancer 

Bistvene okolnosti, 
as katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
ва mrtvega 

predl«|» 

C 6/2 Г— 1. 

Oklio. 
321 

Marija Fabjan, posestnica v Metliki, je vložila 
zoper Marijo G u dal j evo, posestnico iz Bulica 
Št. 17, oziroma zoper njene neznane dediče in prav
ne naslednike, tožbo zaradi 1000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
, . ' 9. marca 192 1. 

ob. devetih pri tem sodišču v sobi št. 20. 
'. Ker je bivališče Marije Gudaljeve neznano, se ji 

postavlja ẑa. skrbnika gospod Josjp Hrehoričj • pô  
sestnik v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II.. 
dne ló.iebruarja 1921. 

Janas Уооаа, 
rojen doe 2в. april» 1896.,~ 
samski aa»ebnićin sin v 

Polhovem građen. 

Josip Tomo, 
rojen dne 26. marea 1844., 
oženjen posestnik na Do

brovi. 

Ггаао Ćuk, 
rojen dne ,29. novembra 
1883., obvdotol državni 
cestar T Podemreki, ob

čina Dobrova. 

I r a n Жгааотоо, 
rojen dne 12. maja 1888., 
osen j en mi t ar т Ljub

ljani. 

E 757/20—8. 339 

Dražbenl oklio. 
Na predlog mestne hranilnice celjske v Celju bo 

dne 16. marca 1921. 
ob desetih pri tem sodišču y sobi št 7 na podstavi 
s tem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepremičr 
nin, vpisanih v zemljiški knjigi za Skofjo vas: 

Označba nepremičnin: vi. št. 9: razdrapana koča 
št. 26, mlad gozd v izmeri 4 a 91 m2, njiva v izmeri 
16 a 18 m2, travnik v izmeri 16 a 1 m2, cenilna vred
nost 1300 K; •-••• 

vi. št. 422: pašnik v izmeri 1 a 802, njiva v iz
meri 22 a 35 m2, mlad gozd v izmeri 3 a 85 m2, ce
nilna vrednost 800 K, skupaj 2100 K. 

Najmanjši ponudek 1400 K. 
Priteklin ni. 
Po<l najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Vadij znaša 210 K. 
Okrajno sodišče v Celju, oddelek IIL, 

dne IT.februarja 192Ì. 

Aatoa Bobok, 
rojen '4ne H. januarja 
1881, oženjen poeestnik 

v Savijah. 

Slatti od leta 1815. kot 
infanterist pri 27. domo
branskem pehotnem polku 
•a ruskem in italijanskem 
bojišči ; »ca die 30. ok

tobra 1»1в pogreian. 

Odftei aačetkom vajne s 
87. domobranskim pehot
nim polkom, 8. stotnijo, 
na galisko fronto, bil ra
njen, prišel r taborile» 
'Variant v Sibiriji in tam 
baje meseca avgnsta 1918. 

•mrl ca jetiko. 

, Žena 
Frančiška Tome. 

Slaiil kot reierriit pri 
95. pehotnem polka; od 
jeseni leta 1914. pogrešan. 

Kot Infanterist 26. domo
branskega nehotnega pol
ka, 6. stotnije, pniol leta 
1916. T taborišče Oren
burg; iua dne 8 janaarja 

1918. pogreian. 
Slulil pri 87. domobran
skem pehotnem polku, 
7. stotaiji, v Karpatih; 
igaa dne 18. marca 1911. 

pogrešan. 

Mati 
Tereaija Petan. 

Finančna 
prekaratera. 

Žena 
Hedviks 
KraioTM. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
kil postavljan 

•ograsamn 

Dan 
in opr. Џ. 

oklica . 

17. 2.1921 ; 
T 814/20-7. 

15. 

17. t. mu 
1118/80-4. 

17 2 1921.; 
T 839/20-6. 

17. 8.1921.; 
T 247/20-6. 

Žena 
Frančiška Bobek. 

Mubort Жотак, 
rnjen dne 19. jamarja 
1884., oženjen stotnik v 

Starem trgn. 

Josip J a a k o t i o , 
rojen dne 7. februarja 
1879, oženjen fornisti 

delava« v Ljubljani; ,', 

Oabriol KlaaaorotU, 
rojen due 13. januarja 
1888., oženjen brivski po

močnik T Ljubljani. 

•ШлшЏлл •-••• • 1 6 

Izbrisali sta se danes v registru vsled končane 
likvidacije zadrugi : Firm. 2490, zadr. IV 9/60: 

a ) - Lasini dom, '•:• .:• ,-
reglistrovana kreditna in stavbna zadnfea ž o:. z 

v Tržiču na Gorenjskem. 
. _;_.•• •-':.':. ..'. '- •. firm^V^d^Ö^. 

Živinotejska\žadnlgai,'na Brda,/.! lë.ï-. b) 
o. z., 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III.. 
dne 31. decembra 1920. 

Josip (Iorio, 
rojen dne 6 marca 1886., 
oieajen čevljar v Skrljab, 

občina Ig. 

Katovi Dolinlok, 
rojen dne 19. septembra 
1886., samski posestokio 
sin na Bregu, občina Pred

dvor. 

Bok Oollalok, 
rojen dne 16. avgusta 
1889., sainaki pnsestničin 
sin na Bregu, občina Pred

dvor. 
Joalp ftattlor, 

rojen, duo 8. februarja 
1P96., samski želeaničar,«' 
jev sin v Mostah pri 

Ljubljani. 
~~—:—~~^~~—w~r~'—.'-.j i-wi'f 

Btoiil kot stotnik na ita
lijanski fronti ter se ude
ležil bitke na hribu Sve
tega Mibaela; iaza dne 
6. avgusta 1916. pogrešan 
Slažil kot infanterist pri 
27 domobranskem pehot
nem polku, 14.stotniji, ter 
и udeležil bojev nagahiki. 
fronti ; meseca oktobra 
1914. bil baje pri Grodku 
jiadat v trebuh. Od takrat 
"* pogr tau: 
,Ш kpt infanterist 16. pe
hotnega polka, 16. stot
nije, leta 1916. poklieaa 
v Varaždin, eredi текееа 
marea 1916 odsVl na ru
sko froDto ter bil tam haje 
duelB junija 1916 ranjen; 
' od takrat pogreian. v 

Blatil kot Infanterist od 
jtačetba vojna pri 27. do-
mobrauskem pehotaem 
polku, 4. stornili, na ga-
lieki fronti; isza dne 
17. septembra 1914. po-

i. B'esan. 

Žeaa 
Etna Novak. 

Žena 
Ana Jaakovič. 

Žena 
Frančiika 

Klinderetti. 

Služil kot infanterist pri 
17. pehotnem polku, pri »al 
Ma 1918. v italijaosko 
boiaico v Pordeuoue ter 

:• baje tam umrl. 

Žena 
Ana Gorie. 

Oklieni rok 
poteče ine 

septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

15. septembra 
1921. 

17.1.1921.; 
T 248/20-6. 

' 

15. 

Prieel kot iubnterist 
17. pehotnega polka v 
rusko ujetništvo ter baje 
leta 1918. umrl v lazaretu 

v Kurganslcem. 

Frano Jolovoaa, 
rojoudaell marcali 
samski' po^estoičin sin na 

Dobrovi. 

Fràao Zapamoiê, 
rojen', dne 6. deeem.'ira 
1886'., dženjen delavec r 

Ljubljani. 

Frano Sapam, 
rojen dne 20. septembra 
1883., s»meki gostačev 
sin v Tatineu, občina 

Predoslje. 
«ako» Brolo, -

rojen due 11. julija 1898., 
samski posestnikot sin 
v Ravnah, občin» Hru-

sivk*. 

Bil kot infanterist 17. pe
hotnega polka na tirolski 
fronti ujet ter baje leta 

1917. umrl v Bivi. 

ШИоП ob iačetku vojae 
a 7. lovskim bataljonom, 
3:itotnijo, na rusko fron
to. Zadnjič pisal meëeca 
oktobra 1914.; od takrat 
\ pogrešim. 
Odšel ob začetku rojae s 

Ï7. domobranskim pehot-
] lm polkom, 14. stotmjp, 
»a rusko fronto; uaa doe 
80. septembra 1914. po-

greltan. 
Ossei ob ïaèetku vojne 
s 17. pehotnim polkom na 
rusko bojišče. Zadujič 
pisal dne 10. septembra 
1914; od takrat pogreian. 

Nečak 
Luka Podpcekar, 

Oče 
Jožef Sattler. 

U s t i 
Uria Jelovčan. 

Zana 
Marija Župančič. 

Oče 
Anton Zupan. 

17.2.1921.; 
T »7/80-7. 

16. 

17. 8.19«.; 
T 801/80 - 8 . 

16. septembra 
1921. 

17. 8.1821.; 
T8Q6/80-8. 

17.8.1921.; 
T 807/80-8. 

septembra 
lfei. 

septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

17. 2.1821.; 
T 810/20 - 8 . 

j . 

17. 2.192L; 
T 811/20-6. 

17.2.1921. ; 
T 818/20-8. 

17.8.1821.; 
T 818/80-8. 

17.2.1921.; 
TS21/Ï0-9. 

16. septembre 
1921. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1981. 

Odiel kot infanterist s 
17. pehotnim polkom, 
2. stotnijo, na rutko bo
jišče; tam baje umrl lata 

, \ I«;G. ; 

Mati 
Marija Prole. 

17. 2.1921,; 
T 826/21-8. 

17. 8.1921.; 
T 886/20-8. 

16. septembra 
1921. 

16; septembri 
1981/' 

Nadsljtvanje »a pribslaji strani. 
f: 
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Im« io rojMoi dan, stan 
sadnje biraligće po

ji resancer 
m 

Frano Ži 
rojen dne в. decembra 
1882!, samski posestnikov 
sili T Spodnjem Bwrniku, 

ebcioa Cerklje. 

Frano Jarman, 
njem doe 9. januarja 
1887., umski poeestiiik 
T Zel&ab, okraj cerkn iki. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasi te» 
aa mrtvega 
predlaga 

Frano Jagodlo, 
! rojen une 30. eeut̂ mbra 
; 1878., oženjen posestnik 

T Barnab, okraj kamuiiki. 

ZtOTTono К о а т а б , 
rojen dne 9.avg-ista 1877., 
oienjen delavee T Spodnji 

Sišlri. 

Janes Bracar, 
i rojen dne 26 marca 1892., 
' samski poseetnikov tia т 

Graden, občina Hotic. 

Lovrano Solar, 
rojen dne 29. julija 18 9., 
oienjen posestnik v Ljnb-

J o t a f B u d a , 
rojen dne 26. aprila 1876., 
oienjen delavec т Ljub

ljani. 

Haï-aï Sai«, 
i rojen' dne 23 junij» 1887, 
oienjen delavec т Ljub

ljani. 

KtUiaal Ootman, 
rojen dne 7. maj k 1883., 
oienjen delaree т Dora-

ialab. 

Janas Kovle, 
rojen dne 29. aprila 1881, 
obvdovel poefstnik t pe-
telinjab, občina Doliko. 

Jakob Đrai lar, 
rojen due Sti julija 1874., 
oienjen delaree na (il.n-

eaa pri Ljubljani. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem potka, bil 
lete 191« ujet, dne 19 ok
tobra 1920. pa le je smrt
no ponesrečil na povratku 
domar pri Jekaterina-

burgu. 

Kot iafaateriat 20. lovske
ga bataljona dae 26. av
gusta 1914. baje padel pri 

Krasuiku. 

f Janas Datala, 
roieu dne SO. decembra 
1886., oienjen posestnik т 
Hakomiku, obeua Med» 

rode. 

JarnaJ Solen», 
rojeu due 21, avgusta 
МЧ№, samski posestnikov 
sin na Breijuh, obéina 

Dobrova. 

Mlnaal Itojan, 
roieo dne. 17. septembra 
1890., samski posestnikov 
brat n* Buninjuki Beli. 

Služil pri 87. pehotnem 
polka na «o»ki fronti; med 
8 ofea/.ivo ga je baje raz
trgala m na, da je takoj 

mrtev obležal. 

Ime in bivalifice 
skrbnika, ki je 

bi] postavljen 
pogresanen 

Dao 
ia opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Sestra 
Katra Žumer. 

Polsestra 
Urta Jerman. 

Oče 
Valentin Jagodic. 

Bil dne 16 maja 1916. 
poklican k 17. pehotnemu 
polUu ter pri*el leta , 
1917. v italijansko ujet- Antonija Kosmač, 
mitro; baje ga j« ubila 

granata. 

Sloiil pri 17. pehotnem 
polku, 10. stutniji, ter se 
udeležil bojev r Galiciji v 
izza dne 16. septembra 

1916. pogrešan. 

Sloiil kot iofanterist pri 
27. domobranskem pehot
nem polku ter s« leta 
1914 udeležil b >jev r Ga
liciji; ixza meseca sep
tembra 1914. pogrešan. 
Imel hudo ielodčoo bo

lezen. 

Odiei ob zadetku rojne s 
27. domobranskim pehot
nim politura na rusko 
fronto, bil ujet, prišel r 
taborišče Kainsk, ter м 
tam leta 1919. baje obesil. 

Odiei o Boiiču 1914. s 
27. domobranskim pehot
nem polkom na galieko-, 
fronto ter se udeležil bo
jev r Karpatih; izza ma
šeča marca 1916. pegre-

lan. 

Odiel meseca maja 1918. 
s 27. domobranskim pe-
botuim polkom na tirol
sko freato ter bil tam do
deljen vojuemuoroinistvu 
R. A. G. 1/1 Zadnjič pisal 
dne 11. avgusta 1918; od 

takrat pogrešan. 

Sestri 
Jožefa Groäelj. 

Skrbnik 
Iran MarČun. 

Žena 
Ana Buda. 

Žeba 
Terezija - Coiman 

Služil kot infanteria pri 
17. pehotnem polku, 
3. itotuiji, na ruski froatî; 
zadnji* pisal meseca sep
tembra 1914. Baje padel 
meseca septembra 1914. 

pri Grudka. 

Odiei ob začetku vojne k 
17. pehotnemu polku, bil 
pozneje dod'ljt-n delav
ski itotuiji D. W. Amt. 60. 
ter odiei leu 1917. na 
tirolsko fronto; issa dne 
11. oktobra 1918. pogra-

ian. 

Služil kot iufaatrriBt pri 
4. pehotnem polku, 4.stot-
niji, na ruski fronti ;' izza 
dae 1. oktobra 1914. po

grešan. 

Odiei s 7. lovskim bata
ljunom, 2. stotnijo, na go
riško f ruoto; o kresu leta 

1916. baje padel. 

Odrinil leta 1914. i 
17. pehotnim polkom, 
I. stotnijo, na galisko 
fronto. Due 8. septembra 
1914, ga je baje pntìrod-
ku zadela krogla; od ta

krat pogr. is n. 

Valentin Dijak, 
rojen dne 9 januarja 
16Ш., samski posestnikov 
brat r Zatrniku, obema 

Gorje. 

Služil začetkom rojne pri 
rojui pekarni r Sarajevu, 
bil pozneje dodeljen 
27 domobranskemu pe
hotnemu polku in odpo
slan ua italijansko fronto; 
naposled pnsel kot ujet 
Bik r taborišče Settimo 
San Pietro, pror. Sardeg
na* odkoder zadnjič pisal 
pred Boiičsm leu 1918. 

Od takrat pogrešan. 

Žena 
Marija Seidl. 

Mati 
Jožef» noric. 

Žena 
Marija Drašler. 

Žena 
Marijana Detela, 

Mati 
Marija Dolenc. 

Brat 
Valaatiu Stoji 

Brat 
Anton Dijaki, 

17.2. 1921.; 
T 360/20-3. 

17.2.1921.; 
T 9/81-3.. 

17.2. 1921.; 
T 11/21-3. 

17.2 1921.; 
T 326/20-4. 

16. septembri 
1921. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

17. 2. 1921 ; 
T 224/20-6. 

17. 2.1921.; 
T 299/20-4. 

17 2.1921.; 
T 324/20 - a 

17.2.1921.; 
T 331/20-8. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1931. 

17.2.1921.; 
T 338/20. 

17.2. 1921 ; 
T 346/20-6. 

17 2 1921.; 
T 353/20-3. 

17 2 1921 ; 
T 2/21-8. 

17. 2. 1921.; 
T 8/21-3. 

17. 2 1921.; 
T 4/21-4. 

17. 8 1*81.; 
T 6/81 4. 

16. »eptembn.i 
1921. ! 

16. septembre 
1921. 

là. septembra 
1921. 

16. septembra1 

1921. I 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
1921. 

16. septembra 
19*1. 

16. septembra 
1921. 

16. septembre 
1921.. 

16. septembre 
1921. 

Št. 402/m. š. sv. 347 2—1 

Razpis služb. 
Na javnih deških ljudskih šolah v Ljubljani se 

razpisuje p> naročilu višjega šolskega sveta z dne 
9. februarja 1921., št. 1819, e n a j s t mest za u č i 
t e 1 j e v s t a l n o namestitev, in sicer: 
a) na I. пкдгт deški ljudski šoli t r i ; 
b) ла II. m srni deški ljudski šoli š e s t ; 
c) na III.mestni deški ljudski šoli dve. 

Prosilci za eno izmed omenjenih službenih mest 
naj vlože svoje pravilno opremljene prošnje po pred
pisani službeni poti pri podpisanem šolskem svetu 
najkesneje do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . 
Zakesnele ali pa nedostatno opremljene prošnje 

se ne bodo vpoštevale. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 20, februarja 1921. 

Št. 2818. . " ' 342 3 - 3 

Razglas. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za

kona bo podpisana carinarnica dne 
5. m a r c a 19 2 1. 

na javni dražbi prodajala 36 zabojev E. L. 
Nr. 9302/14, 9305/1—10, 9309/1—12 in 9310/1 
v skupni teži btto. kg 1719 raznih likerjev — svo
jina A.Butscherja iz Ljubljane. 

Licitacija bo ob petnajstih (ob treh popoldne) v 
skladišču carinarnice. 

Licitanti morajo položiti za kavcijo ,v gotovini 
20 % cenjene vrednosti, ki znaša 9500 dinarjev. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 24. februarja 1921. 

Razne objave. 

narodna banka kraljevine Sr^ov, 
Žr. 8500. l 7 T 

Prvi redni zbor delničarjev Narodne banke kœ-
Tjevine Srbov, Hrvatov in Slovencev bo dne 

31. m a r c a 1921. 

ob devetih v poslopju Narodne banke v Beogradu. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju in 
predložitev bilance za letó 192Ó. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance in poslovanja upravnega! 

in nadzorstvenega sveta za leto 1920. 
4.) Predlog'o razdelitvi dobička. 
5.) Vprašanje o izpremembi zakona o Narodni 

banki. 
6.) Predlogi delničarjev po predpisih statuta 

(čl. 66). 
7.) Volitev članov upravnega sveta. 
8.) Volitev članov nadzorstvenega sveta. 

• * * • 

Delničarji, ki se hočejo udeležiti- zborovanja, 
morajo položiti svoje delnice, potrdila o vpisu novih 
delnic, nadalje druge listine, kjer potrebujejo tudi 
te, najkesneje 10 dni pred zborovanjem, to je do 
vštetega dne 20: marca t. 1., in sicer: 

v Beogradu pri Narodni banki, oddelku za po
sojila na zastave in dépote; 

v tuzemstvu pri vseh podružnicah Narodne ban
ke, na starem ozemlju (v Srbiji) pa tudi pri denar
nih zavodih. 

Po končanem zboru îahko vsak delničar zopet 
vzame svoje delnice (in vse druge listine) tam,'kjer 
jih je oddal, proti vrnitvi potrdila. 

Na podstavi člena 48. zakona o Narodni banki 
se opozarja, da se je uvedla sodna amortizacija na
stopnih delnic: 7621, 13,373, 3.375, 17.532/441, 
17.545/46, 17.722/23, 19.801/5, 17.712/14. 

V B e o g r a d u , dne 25. februarja 1921. 

Guverner Narodne banke: 
Djordie Vajfert s. r. 

Natisnila in založila Delavska tiskarna, d. « . v Ljubljani. 
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Poatnlna pav sa Hrana. 

V Ljubljani, dne 6. marca 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Vaeblna.: Iz „Službenih Novin lualjeviue Srha, Hrvata i Slovenaca". — R*zgWi osrednje vigile : Licitacij» pla'oa. - Razglasi deželne vladf za Slovenijo: Izpremerohe « osebja. 
Bauglas ooproetilii plačevanja pii»ti>jhin za vizo p tmh lieiov. Pokojnine družinam padlih in pngrefauik vojak.iv. Odobritev soltdte knjige. Raclas o izpiti!) za stavlnike v spu-
mlailuem terminu. — Razglasi zdravt^enei« odseka za Slovenijo in Istro: Tedenski ixkia o nalezljivih bolezuih ua <zemlju deže.lue viale za Sbvenijn od 'lito 6 do doe 12 ;e-
bniaija 1921. Hazpis službe okrožne*», zdravnika za zdravstveno okrožje Kranjsko goro. — Bazulas delegacije ininUirsiva financ «a Slovenijo iu Istro o naknadnem popisovanju n 
žigosanju nekaterih obveznic predvojnih posojil bivše avstro ogrske monarhije. -- Razglasi vojaških oblastev : Razpis o sprejemu gojencev v konjiško podčastniško ê lo v Suborci. 

Ra/.glasi riizuih drucib nrailov iu ohlastev. — Rame objave. 

Iz ppSlužbenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 42 z dne 24. februarja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne, 23. decembra 
1920., s katero se Kazimir Mina i lov i Ć, pomoč
nik komisarju železniške policije v Mariboru v činu 
policijskega pisarja III. razreda, imenuje za začas
nega pomočnika komisarju železniške policije v 
Baji v istem činu, po službeni potrebi. j 

Objave ministrstva za pošto in brzojav, da so v ' 
področju -poštnobrzojavne direkcije ljubljanske ime
novani: za višje oficiale II. razreda v 1. stopnji 
IX. plačilnega razreda onciali Anton Smo die, 
Andrej An ž 1 ova r, Ivan Konte, Karel. Čeli, 
Jernej V e n g u s t, Franj o Z u p a n č i č , Jernej 
Vidmar, Martin M l a k a r , Karel Kum er, An
ton Mayer, Ivan Pevec, Matevž K u mer, Janko 
OJzer j - Allesch,, Andrej D|oljakj (obenem 
premeščen v Sarajevo), Karel Mlakar , Leopold 
M a r k e l j , Franc Mezek, Janko Tavzes, Peter 
Ma roh, Robert 0.1 if č i č, Pavel K r u l e j , .Karel 
Bano, Ivan L e n a r č i č , Alojzij Kraker, Milan 
š t am car, Gabriel Weber, Valerijan Mayer, 
Franc R e c h b e r g e r, Franc š a l eh ar, Hubert 
j u r k o v i č, Franc Volavšek in Ivo Š a j i n a 
(obenem premeščen v Sarajevo); za višjega kontro
lorja v 1. stopnji VIII. činovnega razreda kontrolor 
Martin R a d e j ; za začasnega asistenta v 1. stopnji 
XI. plačilnega razreda bivši asistent Vladimir 
Vojska. 

Popravek: V ukazu ministrstva za notranje za
deve o imenovanju drja. Vilka B a l t i c a za pred
sednika deželne vlade v Ljubljani je napačno na
tisnjeno: „z dne 16. decembra 1920." namesto: „z 
dne 16. februarja 1921." 

Številka 43 z dne 25. februarja 1921.: 
Naredbi Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 22. decembra 
1920., s katerima se imenujejo: 

pri glavnih carinarnicah II. vrste: 
v Borovnici za carinika III. razreda Peter 

Bran k ovan, začasni carinik istega razreda uki
njene carinarnice v Spiljah, po službeni potrebi; 

v Brodu na Savi za carinika IV. razreda Vinko 
Borci č in Fran Nepomucki , začasna carinika 
istega razreda ukinjene carinarnice v Spiljah, po 
alužbeni potrebi; 

na Jesenicah za upravnika IV. razreda Josip 
Sikošek, carinik II. razreda carinarnice v Bohinj
ski Bistrici; za carinike II. razreda Anton S tek a r 
in Pavol! P i n t a r , carinika istega razreda ukinjene 
carinarnice v Rožeku; Marko D er a d, carinik iste
ga razreda carinarnice v Žihpolju; za carinika III. 
razreda Zvonimir š v a g l i č , začasni carinik istega 
razreda carinarnice v Žihpolju — vsi po službeni 
potrebi ; 

v Koprivnici za upravnika I. razreda Stano] 
S pa sić, upravnik II. razreda carinarnice v Bo
hinjski Bistrici; . 

v Murski Soboti za upravnika IV. razreda Aloj
zij P ipa, upravnik II. razreda ukinjene carinar
nice v Hodošu; za carinika IV. razreda Fran S li
bar, začasni carinik istega razreda ukinjene cari
narnice v Hodošu, po službeni potrebi; za carinika 
IV. razreda Fran S t u h e c in Jakob D e r e a n i , 
gimnazijska maturanta; 

v Sirigu za carinika III.razreda Metod Rejec, 
začasni carinik istega razreda ukinjene carinarnice 
v Nišu; za carinika IV. razreda Jakob Beguš, 
Fran M e n c i n g e r , Avgust Z a b l a č a n in Josip 
P i n t a r , začasni cariniki istega razreda ukinjene 
carinarnice v Novem Segedinu — vsi po službeni 
potrebi ; 

v Sisku za carinika IV. razreda Božidar P o p -
To ši.ć, carinik istega razreda mariborske carinar
nice, po p.-ošnji; 

v Tržiču za carinika III. razreda Fran Eržen, 
začasni carinik istega razreda carinarnice v Blačah, 
in Ferdinand E rei go j , carinik istega razreda ca
rinarnice v Bohinjski Bistrici; za carinika IV. raz
reda Vladimir K l'ime k, gimnazijski maturant; 

pri sporednih carinarnicah: 
v Dolnji Lendavi za carinika IV. razreda An

drej A. Košir, carinski pripravnik; 
na Jezerskem za carinika IH. razreda Ivan Ska

la, začasni carinik istega razreda ukinjene cari
narnice v Žihpolju; za carinika IV. razreda Alojzij 
Bel in gar, začasni carinik istega razreda cari
narnice v Bohiinjskli Bistrici — oba po službeni po
trebi; 

v Prevaljah za upravnika I. razreda Marija 
Schenk, upravnik istega razreda ukinjene cari
narnice v Sinei vasi; za carinika III.razreda Bogo
mir D ob ni: k, začasni carinik istega razreda uki
njene carinarnice v Sinči vasi — oba po službeni 
potrebi ; 

v Radgoni za carinike IV. razreda Udalrik 
S te indi , carinski pripravnik; Radovan V u ce l ic 
in Alfred. J. Kramberge r, gimnazijska matu
ranta ; 

v Dravogradu za carinika III. razreda Lovio 
Ž un, začasni carinik istega razreda ukinjene cari
narnice v Rožeku, po službeni potrebi; za carinika 
IV. razreda Fran Mohor i č in Martin J. Pav
lic, gimnazijska maturanta; 

v Srdici za carinika IV. razreda Božidar Klo
bučar, začasni carinik istega razreda ukinjene ca
rinarnice v Hodošu, po službeni potrebi; Andrej 
Zel, gimnazijski maturant; 

v Trpnju za carinika III. razreda Lavoslav A. 
P l a n i n š e k , začasni carinik istega razreda cari
narnice v Metkoviću, po službeni potrebi. 

Objava ministrstva za notranje zadeve: Medna
rodna odpremna agencija „Celeritas", agenzia 
intemazionale di spedizioni, v Trstu, ulica XXX 
ottobre Nr. 17, naznanja, da je v njenih skladiščih 
veliko prtljage in stvari raznih oseb, ki so iz Ame
rike pripotovale semkaj. Ker so lastniki teh stvari 
neznani, se pozivljejo, naj se z zahtevami pismeno 
obrnejo do omenjene agencije ter naj obenem ozna
čijo številko prtljage in ime parnika, s katerim so 
se pripeljali. Prtljaga se bo hranila leto dni od dne, 
ko je prispela; če se do tedaj ne vzame iz skladišča, 
se proda na javni dražbi. 

Številka 45 z dne 28. februarja 1921.: 
Zapisniki o 100., 101. in 102. seji začasnega na

rodnega predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z dne 15., 16. in 17. junija 
1920. 

Številka 46 z dne 1. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 28. decembra 
1920., s katero se Zivan P a n tic, absolvent višje 
trgovske akademije v Trstu, imenuje za začasnega 

pomočnika komisarju železniške policije v Mariboru 
v činu policijskega pisarja III. razreda. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 28. decembra 
1920., s katero se imenujejo za začasne komisarje 
železniške policije v činu okrajnega načelnika I i. 
razreda: v Mariboru dr. Radovan Brenčič, za
časni komisar železniške policije v Spiljah v činu 
okrajnega načelnika Ш. razreda; na Vrhniki Stan
ko L o v r e n č i č, začasni komisar iste policije v činu 
okrajnega načelnika III.razreda; v Cerknici Josip 
H u d i n a, začasni komisar iste policije v činu okraj
nega načelnika III. razreda;-za začasnega pomočnika 
komisarju železniške policije na Jesenicah v činu po
licijskega pisarja I.razreda Milan Kolar, začasni 
pomočnik istega komisarja v činu policijskega pi
sarja II. razreda. 

Razglasi osrednje vlade. 
Licitacija pis Ina. 36& 

Gospod minister za socialno politiko je z od
lokom D M br. 191 z dne 15. januarja 1921. odobril 
nabavo 25.000 (petindvajsettisoč) metrov platna 
„Amerikana". 

V ta namen bo dne 
27. a p r i l a 1 921. 

ofertalna licitacija (po členih 86. do vštetega 98. 
zakona o državnem računovodstvu). 

Ponudbe se morajo poslati do dne 27. aprila 
1921. ob devetih odde.ku za zaščito dece in mladine 
v Beogradu, Kraljice Natalije ulica št 2, in sicer 
v zatvorjeni jn zapečateni kuverti z vzorcem vred. 
Na kuverti se mora označiti: „Ponudba za nabavo 
platna". 

Ponudbi je priložiti varščino (kavcijo) v višini 
10 % ponuđene vsote. 

Ponudba velja za ponudnika takoj, za ministr
stvo pa, ko jo odobrita, gospod minister za socialno 
politiko in gospod minister za finance. 

Licitacija bo zgoraj označenega dne ob enajstih 
v pisarni podpisanega oddelka (Kraljice Natalije 
ulica št 2). 

Pogoji se lahko vpogledajo pri tem oddelku. 
Iz pisarne ministrstva za socialno politiko, 

oddelka za zaščito dece in mladine, 
y Beogradu, 

dne 25. februarja 1921.; D M br. 1211. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo; 
Izpremembe v osebju. 

Minister za pravosodje je deželnosodnega svet
nika in predstojnika okrajnega sodišča v Črnomlju, 
Jurija Fa j far ja, na njegovo lastno prošnjo traj
no upokojil ter mu pri tej priliki za vestno, marljivo 
in požrtvovalno službovanje v sodniškem poklicu iz
rekel svoje priznanje. 
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33. V36 Lftnik Ш. 

št. 4179. 
Razglas. 

Ministrstvo za. finance je z odlokom z dne 1. fe
bruarja 1921., št. 1427, oprostilo plačevanja pri
stojbin za vize potnih listov: 

1.) člane raznih inozemskih humanitarnih zavo
dov v naši državi; 

2.) člane inozemskih poslaništev in konzulatov; 
3.) častnike in vojake zavezniških držav, ki po

tujejo službeno ali so še v naši državi; 
4.) razne inozemske časnikarje ali osebe, ki so 

naši prijatelji ter potujejo po naši državi v infor
mativnih svrhah, če so dobili brezplačni vizum od 
naših zastopništev v inozemstvu ali če imajo pri
poročilno pismo ministrstva za notranje, oziroma za 
zunanje zadeve; 

5.) bivše vojne ujetnike, ki so po končani vojni 
ie dalje prostovoljno ostali na delu v naših krajih 
ali so se tukaj nastanili, pa se sedaj vračajo na svoje 
domove, Če jim njih konzulati izdado repatricijsko 
objavo kot bivšim vojnim ujetnikom. 

V L j u b l j a n i , dne 24.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve.' 
Za vodjo poverjenišlva: Kremenšek з. r 

Opr. št. III. 1689/21. 
Pokojnine družinam padlih in pogrešanih 

vojakov. 
Ko se je koncem meseca oktobra 1920. ustavilo 

izplačevanje naklonitev, so vložile skoraj vse vdove 
padlih, oziroma žene pogrešanih vojakov prošnjo 
za nadaljnje izplačevanje te državne podpore. Ve
činoma pa niso naznanile, ali je p o k o j n i n a 
že nakazana ali ne. Naklonitve, to je podpore po
trebnim svojcem vojaških oseb, se nikakor ne naka
zujejo več in vse dotične prošnje na davčne urade 
ali na deželno vlado so brez pomena. Pač pa ima 
vsaka vdova po padlem vojaku ali žena pogrešane
ga vojaka pravico do zakonite pokojnine zase in do 
vzdrževalnine za svoje nepreskrbljene otroke. Te po
kojnine izplačuje redno računski oddelek delegacije 
ministrstva za finance, vojaške mirovnine (prej vo
jaška pokojninska likvidatura), po čekovnem uradu 
v Ljubljani naravnost na naslov dotične vdove. Za 
nakazilo pokojnine pa ne zadošča navadna prošnja 
brez vsakih dokumentov, temveč treba je pravilno iz
polnjene in s potrebnimi listinami opremljene vloge 
v zmislu razglasa deželne vlade za Slovenijo, pover-
jeništva za socialno skrbstvo, priobčenega v Urad
nem listu LVIII (58) z dne 4. marca 1919. 

Občinski uradi naj pouče prizadete stranke v 
tem zmislu ter razglase, da se na podstavi neza
dostno opremljenih prošenj sploh nikomur ne bo 
nakazala pokojnina, oziroma se bo nakazala šele 
po daljšem času, ker so potrebna razna poizvedo
vanja 

Vsi časopisi v Sloveniji naj izvolijo ponatisniti 
te razglas. 

V L j u b l j a n i , dne 19. februarja 1921. 
Deželna vUrfa za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo, 
invalidski oddelek. 

St. 1091. 
Odobritev šolske knjige. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom 
* dne 26. februarja 1921., št. 1091, odobrilo šolsko 
knjigo „Öitanka za meščanske šole. H. del. Sesta
vil Josip B r i n a r , ravnatelj meščanske šole v Celju. 
(Tretje predelano izdanje.) Cena broširane knjige 
30 K 50 v, vezane 33 K. V Ljubljani. V kr. zalogi 
lolskih knjig in učil. 1921." 

V L j u b l j a n i , dne 26.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva : dr. Skabernè s. r. 

81700. 

Razglas. 
Letošnji izpiti za stavbnike v spomladnem ter

minu bodo od dne 
30. m a r c a do dne 18. a p r i l a 1921 . 
Pravilno opremljene prošnje naj vlože kandidati 

pri izpitni komisiji gradbene direkcije do dne 
18. m a r c a ob dvanajstih. 

V L j u b l j a n i , dne 23.februarja 1921. 
Vodja poverjeništva za javna deta 

in gradbeni direktor: 
inž. Anton Klinar s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

St. 2301/21. 

f edenstl Izkas e laleslJlvUi bolesnih ва 
ozemlju deželne vlade u Slovenije. 

(Od dne 6. do dne 12. februarja 1921.) 
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V zmislu sklepa deželne vlade za Slovenijo v 
83. seji z dne 4. aprila 1919. je dalje okrožnt» 
zdravnikom do preklica dovoljena draginjska d»-
klada v izmeri 100% vseh službenih prejemkov. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, 
naj se vlože do dne 

1. a p r i l a 1 921. 
pri podpisanem odseku. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 23. februarja 1921. 
Sanitetni šef: dr. Oralen e. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

I Št. 763/Vai. in št. 906/Val. ex 1921. 3?t 

Razglas. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija dr

žavnih dolgov, objavlja z razpisom z dne 17. febru
arja 1921., D. br. 7973—20: Razen onih obveznic 
predvojnih posojil, ki so navedene v eeznamku pri
logi 2 tukajšnjega razglasa z dne 4. septembra 
1920., št 6796/Val. (Ur. 1. št 104 iz leta 1920.) naj 
se popišejo in žigosajo še te-le obveznice p r e d 
vojnih posojil bivše avstro-ogrske monarhije, IH 
sicer : 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 23. februarja 1921. 

Sanitetni tei : dr. Oražen e. r. 

Št. 2322. 
Razpis. 

P o s o j i l o Nemèki nnslov 

A. Allgemeine Staatsschuld: 

6'/0 iges Lntt<ianlcheD(Loee) 
vom Jahre i860. 

Prämienanlehen (Lose) vom 
Jahre 1861. 

B. österreichische Staats» 
schuld : 

4'SOV, iges Darlehen von 
Versicherungsgesellschaf
ten und der I. österreichi
schen Sparkasse in Wien 
vom Jahre 1911. 

4'/„ige StaatBHCbatzscheine 
T< m Jahre 1912. 

4 '/t '/« 'ge Staatsschstssebei-
ne vom Jahre 1912, Lit. A 
u. B, in Pfund Sterling. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro razpisuje 
službo okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje 
K r a n j s k o g o r o s sedežem v Kranjski gori. 

S to službo je spojena osnovna plača letnih 1600 
kron, aktivitetna doklada 200 K in pa pravica do 
dveh petletnic po 100 K. 

A. Sploi i državni dolg: 
5•/,no loterijsko pneojilo 

(srečko) iz leta I860. 
Premijsko posojilo (srečke) 

iz leta 1864. 
B. Avstrijski državni 

uolg: 
4 36»/»no posojilo zavaro 

valnih družb in I avstrij
ske hrauilnice na Dunaju 
iz leta 1911. 

4 '/o n e državne zakladnice 
(imovinske priznanice) iz 
leta 1912. 

4'/,°/«rje državne zakladnice 
(imovinske priznanice) iz 
leta 1912., lit A in B, v 
funtih sterlingov. 
Nadalje objavlja ministrstvo za finance, gene

ralna direkcija državnih dolgov, z razpisom z dne 
26. februarja 1921., D.br. 1828: Popišejo in žigo
sajo naj se tudi obveznice ogrskega državnega 
dolga, in sicer: 

4%no p o s o j i l o za r e g u l a c i j o Tiexe 
in s z e g e d i n s k o p r e m i j s k o p o s o j i l o iz 
l e t a 1880. 

Te obveznice bo popisoval in žigosal tako, kakor 
je bilo objavljeno za naknadno žigosanje obveznic 
drugih predvojnih posojil, s tukajšnjim razglasom 
z dne 20. januarja 1921., št.244/Val'. (Ur. 1. št. 8 
iz leta 1921.), d a v č n i u r a d za m e s t o v 
L j u b l j a n i v roku do vštetega dne 15. marca 1921. 
Delegacija ministrstva financ za Slovenijo in Istro 

v Ljubljani, 
dne 1. marca 1921. 

Delegat: dr. šavnik s.r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
St. 267. 356 2—1 

Raspis. 
Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojno 

in mornarnico F. Dj. br. 87 z dne 6. januarja 1921. 
se sprejme letos v konjiško podčastniško šolo v Su-
botici do 140 mladeničev iz civilnega prebivalstva 
in iz vojske za gojence. Kandidat iz civilnega prebi
valstva mora za sprejem v šolo ustrezati tem-le po? 
go jem: 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, kar mora dokazati z domovnico. 

2.) Ne sme biti mlajši od 17 in ne starejši od 
20 let, kar mora dokazati s krstnim listom ali pa e 
potrdilom, podpisanim po dveh civilnih državljanih 
in polrjenim po občinskem oblastvu. 
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3.) Dovršiti je moral' vsaj štiri razrede ljudske 

tole, kar mora dokazati s šolskim izpričevalom. 
4.) Biti mora dobrega vedenja in nekaznovan, 

•kar mora dokazati z občinskim potrdilom. 
5.) Za vstop v šolo mora imeti dovolitev staršev 

ah varihov, ki jo je potrdilo občinsko ali pa poli
tično oblastvo. 

6.) Biti mora neoženjen, kar mora dokazati s 
cerkvenim ali občinskim potrdilom. 

Kandidat iz kadra kateregakoli orožja mora za 
•prejem v šolo dokazati: 

1.) da je dovršil najmanj štiri razrede ljudske 
Iole; 

2.) da je dovršil rekrutni pouk v komandi; 
3.) da je neoženjen; 
4.) da ni obsojen; 
5.) da ga komanda priporoča kot dobrega vo

jaka. 
Kandidati iz civilnega prebivalstva morajo pro-

citi za sprejem s svojeročno spisano prošnjo, ki jo 
lahko osebno ali pa po pošti v priporočenem pismu 
vroče komandantu konjiške podčastniške šole v Su
botici. V prošnji morajo navesti, da se strinjajo z 
vaemi obvezami, predpisanimi v „Uredbi o podofi
cirskim školama u stalnom kadru". Prošnji јеЧгеђа 
priložiti listine, omenjene pod točkami 1. do 6. 
Prošnja in dokumenti morajo biti pravilno kolko-
vani. 

Kandidati iz vojske naj se javijo po predpisani 
jK>ti na raportu; njih poveljniki pošljejo potem njih 
zaslišanja s priloženimi listinami, navedenimi pod 
točkami 1. do 4., s svojo izjavo in seznamki podatkov 
komandantu konjiške podčastniške šole v Subotici. 

Prošnje vseh kandidatov iz civilnega prebival
stva kakor tudi iz vojske se morajo poslati naj-
kesneje do dne 

1 5. m a r c a 1921. -
bomandi konjiške podčastniške šole v Subotici. 

Vsi prijavljeni kandidati iz civilnega prebival
stva in iz vojske se morajo osebno predstaviti ko
mandantu konjiške podčastniške šole v Subotici dne 
3. aprila 1921. ob sedmih, da se zdravniško pre
iščejo in da se njih prošnje rešijo. 

Kandidate iz vojske opremijo njih poveljniki z 
•akazili za hrano in za brezplačno vožnjo .do Su-
Jtotice. 

Kandidatom iz civilnega prebivalstva pa izdado 
pristojni komandanti polkovnih okrožnih komand 
listine za brezplačno vožnjo z železnico ali ladjo 
ed najbližje postaje kandidatovega bivališča. do 
Subotice, in sicer na podstavi pismenega potrdila 
Šolskega komandanta, da je dotičnik uvrščen med 
•kandidate za gojence konjiške podčastniške šole, 
ÌB po naredbi ministra za vojno in mornarnico F. 
Dj. br. 9223 z dne 4. julija 1920. Će se kandidat 

ne sprejme, se mu izda brezplačen vozni listek za 
vrnitev na njegovo bivališče. 

Sprejemnega izpita ni. Šolski tečaj traja dve 
leti. Po dovršeni šoli se gojenci porazvrste kot pod-
earedniki v konjiške polke, kjer služijo za nadaljnjo 
fovišbo. 

Oni gojenci, ki dovrše šolo z odliko aH s prav 
dobrim uspehom, imajo pravico do izpita za čast-
aiški čin. 

Iz pisarne konjiške podčastniške iole v Subotici, 
dne 18. februarja 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preda. 213/4/21—1. 3 ~ 3 

Razpis, 
Mesto stražnega nadzornika v XI. činovnem raz

redu pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Prošnje naj se vlože do dne 

3. a p r i l a 1921. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu št. 21. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 19. februarja 1921. 

nevarnost in stroške, dokler se Šandor Dora ne zgla-
si sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dne 26. februarja 1921. 

Cb 4/21-1. 
Oklio 

332 

E 3/21—2. 351 
Oklio. 

Saiidoru Dori, mlinarju v Genterovci, je vro-
•iti v izvršilni stvari; drja. Viljema Nemethyja, 
•dvetnika v Dolnji Lendavi, zoper njega zaradi 
T08 K 10 v sklep z dne 18. februarja 1921. 

Ker je bivališče Šandora Dore neznano, se mu 
postavlja za skrbnika Franc TancoŠ, občinski urad-
>ik v Dolnji Lendavi, Ici ga bo zastopal na njega 

Zoper Mihaela S k r a l o v n i k a ali S k a r l o v -
n i k a, drvarja v Hudem kotu, čigar bivališče je ne
znano, je podal pri okrajnem sodišču v Marenbergu 
Fran Pahernik, inženjer v Vuhredu, ki ga zastopa 
Otmar Golob, notar v Marenbergu, tožbo zaradi 
plačila 395 K 40 v s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa ustna sporna raz
prava na dan 1 6 m a r c a 1 Q 2 1 

ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 
V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 

skrbnika gospod Josip Langeršek, posestnik in trgo
vec v Marenbergu. Ta skrbnik ga bo zastopal v 
oznamenovani pravni stvari na njega nevarnost in 
stroške, dokler se Mihael Skralovnik ali Skarlovnik 
ali' ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 16. februarja 1921. 

C 8/21—1. 352 
Oklio. 

Peter Popovič, posestnik v Hrastu št. 14, je vlo
žil zoper Marka Sri bar ja , posestnika iz Hrasta 
št. 34, tožbo zaradi 2000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 1. m a r c a 1921. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 20. 
Ker je bivališče Marka Šribarja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Jožef Hrehorič, po
sestnik v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 25.februarja 1921. 

II. V zadružnem registru sta se dne 18. februarja 
1921. vpisali nastopni izpremembi: 

Firm. 205/20, zadr. II 2/15. 
a) Izbrisala se je vsled končane likvidacije zadruga: 

Kmečka posojilnica in hranilnica pri Sv. Križa, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

Zadružne knjige hrani J. Kodrič, trgovec pri 
Sv. Križu. 
, ч „ . л . Firm. 17/21, zadr. II 205/3. 
b) Pn zadrugi: 

Nakupovalna in prodajna zadruga za Ribnice 
in okolico, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
sta se izbrisala člana načelništva Ivan Zadnik i> 
Ivan Lovšin, vpisala pa sta se nova člana načel
ništva Ivan Drobnič, posestnik v Gorenji vasi št. 10, 
in Anton Mervič, ravnatelj meščanske šole v Ribnici. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mesto, 
oddefck II., 

dne 18. februarja 1921. 

E 702/20—8. 353 

Dražbeni oklio. 
Na predlog „Croatie", gozdne ind. d. d. v Za 

grebu, ki jo zastopata dr. Milan Šubic in dr. Josip 
Tomšič, odvetnika v Ljubljani, bo dne 

25. m a r c a 1 921. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7 na podstavi 
s tem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za Ponikvo: 

Označba nepremičnin : 
a) vi. št. 326 hosta, cenilna vrednost 3253 K 25 v; 

travnik, cenilna vrednost 31 K 71 v; 
b) vi. št. 330 hosta, cenilna vrednost 1460 K 48 v, 

skupaj 4745 K 44 v. 
Najmanjši ponudek znaša pod a) 3000 K, pod 

b) 1200 K. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 19. februarja 1921. 

Razglas. 69 
I. V trgovinskem registru sta se vpisali nastopni 

h n n i : Firm. 12/21, Rg. A 112/1. 
a) Dne 3.februarja 1921. firma: 

Steh Ivan 
s sedežem v Dobrep.ol'jah, 

obratni predmet: prodajanje in kuhanje apna; 
imetnik: Ivan Šteli, trgovec v Podgorici pri Do-

brepoljah. 
Firm. 22/21, Rg. A 226/1. 

b) Dne 18. februarja 1921. družbena firma: 
Montagnie, Ilič, Zurc, 

javna trgovska družba, 
s sedežem na Krupi , 

obratni predmet: ukoriščanje žage, mlina, ope
karne in apnenice, 

osebno zavezani družbeniki: Emil Montagnie, 
inženjer, Marko Ilič, trgovec — oba v Beogradu, 
Proteje Mateja ulica št. 70, in Josip Zurc, industri-
jec na Krupi. 

Pravico družbo zastopati ima vsak družbenik 
zase. Vsak družbenik podpisuje firmo z njenim bese
dilom in s svojim imenom. 

Firm. 65, zadr. Vil 70/1. 17 
Razglas. 

Vpisala se je danes v zadružni register zadruga : 
a) slovensko: „Dom in mir", 
podjetje za pridobivanje stanovanskih hiš za uni

verzitetne nastavnike in uradnike, 
zadruga z o. z. v Ljubljani, 

b) francosko: „Foyer et repos", 
Entreprise pour l'acquisition et la construction de* 
maisons pour l'habitation des fonctionnaires univer

sitaires, 
association à r. 1. a Ljubljana, 

s sedežem v L j u b 1 j a n i. 
Namen zadrugi je preskrbovati članom poceni 

lastna domovja. Ta smoter doseža zadruga s tem, 
da članom kupuje, preziduje, oziroma na novo gra
di, primerna lastna domovja, in sicer po možnosti 
v lastni režiji. 

Zadružna pogodba z dne 27. decembra 1920. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega štiriindvajsetkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po okrožnicah. 
Občni zbor se skliče vselej tako, da se zadružniki 

z navedbo dnevnega reda povabijo najmanj osem 
dni pred občnim zborom z okrožnico, na kateri za
družnik vabilo potrdi s svojeročnim podpisom. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika, 
tajnika in blagajnika. Po potrebi pa sme načelništvo 
kooptirati še dva člana 

člani načelništva so: 
dr. Rihard Zupančič, redni univerzitetni pro

fesor in t. č. rektor univerze v Ljubljani ; 
dr. Metod Dolenc, redni univerzitetni profesor 

v Ljubljani; 
dr. Maks Samec, redni univerzitetni profesor v 

Ljubljani ; 
inženjer arhitekt Ivan Vurnik, univerzitetni do

cent v Ljubljani. 
Podpisujeta za zadrugo načelnik, oziroma njega 

namestnik, in en član načelništva, oziroma en član 
načelništva in po načelništvu za to pooblaščen 
uradnik. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 12. januarja 1921. 

Št 94/21. 379 3—1 
Razpis. 

Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 
mesto v L o g a t c u , oziroma drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj
kasneje do dne 

22. m a r c a 1921. 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 1.marca 1921. 
Predsednik: Hudovernik s. r 

Št 123. 314 
R&zpls stalnih u5nih meet 

v celjskem politiöaem okraja. 
I. Šolsk i o k r a j ce l j sk i : 

1.) na šestrazredni deški ljudski šoli v C e U u 

(okolici) s tremi stalnimi vzporednicami naduätelj-
sko mesto in štiri učiteljska mesta; 

•';:*:i'5Č'-^it^i^,v.-.v.'-r.fe.>- ~.s A.- *-.-*w«**Äuil£*.'iA ::t---:-.Tv>; 
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2.) na petrazredni deški ljudski šoli v š t . J u 
r i j u ob južni železnici učiteljsko mesto; 

3.) na dvorazrednici v L i b o j a h nadučiteljsko 
mesto in mesto za učiteljico; 

4.) na štirirazrednici v N o v i c e r k v i mesto za 
učitelja ali učiteljico; 

5.) na šestrazrednici v Št. P a v l u p r i P r e 
b o l d u mesto za učitelja; 

6.) na trirazrednici v Š t o r a h nadučiteljsko 
mesto in mesto za učitelja ali učiteljico; 

7.) na štirirazrednici na T e h a r j i h mesto za 
učitelja ali učiteljico; 

8.) na šestrazrednici z eno vzporednico v V o j 
n i k u mesto za učiteljico. 

II. Š o l s k i o k r a j l a š k i : 
l.) na enorazrednici v H e n in i (krajni šolski 

svet v Jurkloštru) mesto učitelja-voditelja; 
2.) na petrazredni dekliški ljudski šoli v H r a s t 

n i k u mesto za učiteljico; 
3.) na dvorazrednici pri Sv. K a t a r i n i (krajni 

šolski svet v Trbovljah) mesto za učiteljico; 
4.) na podružnici v L o k a v c u (krajni šolski 

svet v Lokah pri Zidanem mostu) mesto za učitelja 
ali učiteljico (s prostim stanovanjem); 

5.) na šestrazredni deški ljudski šoli z eno vzpo
rednico v T r b o v l j a h učiteljsko mesto ; 

6.) na šestrazredni deški ljudski šoli s tremi 
vzporednicami v T r b o v l j a h - V o d a h (krajni 
šolski svet v Trbovljah) učiteljsko mesto; 

7.) na štirirazrednici v Z i d a n e m m o s t u me
sto za učiteljico. 

III. Š o l s k i o k r a j v r a n s k i : 
1.) na petrazrednici v B r a s l o v č a h mesto za 

učitelja; 
2.) na dvorazrednici v L o k a h (krajni šolski 

svet pri Sv. Juriju ob Taboru) nadučiteljsko mesto; 
3.) na petrazrednici v P o l z e l i mesto za uči

telja. 
Pravilno opremljene prošnje je vložiti po pred

pisani službeni poti do dne 
3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 
Okrajni šolski svet v Celju, 

dne 15. februarja 1921. 
Predsednik: dr. žužek s. r. 

376 Št. 703/o.š.sv. 
Razpis uèiteljskih služb. 

Na javnih ljudskih šolah kočevskega okraja se 
razpisujejo pa ukazu v'!šjep;a soisk-^a sveta z dne 
7. februarja 1921., tt. i/<-••, Пс.^Сцли nadučiteljske 
in učiteljske službe v stalno namestitev: 

skega sveta z dne 9. februarja 1921., št. 1815, na
stopne voditeljske in učiteljske službe v stalno na
mestitev : 

1.) na petrazrednici v Borovnici: služba za dva 
učitelja, eno učiteljico; 

2.) na dvorazrednici na Črnučah : služba za eno 
učiteljico ; 

3.) na šestrazrednici pri Devici Mariji v Polju: 
služba za tri učitelje, eno učiteljico; 

4.) na enorazrednici na Golem: služba za učite
lja-voditelja; 

5.) na štirirazrednici v Hrušici : služba za enega 
učitelja; 

6.) na osemrazrednici v Mostah: služba za tri 
učitelje, štiri učiteljice; 

7.) na enorazrednici v Rakitni: služba za uči
telja-voditelja; 

8.) na petrazrednici v Sostrem: služba za uči
telja; 

9.) na enorazrednici v Spodnji Slivnici: služba 
za učitelja-voditelja; 

10.) na štirirazrednici na Studencu-Igu: služba 
za učiteljico; 

11.) na šestrazrednici v Št.Vidu nad Ljubljano: 
služba za tri učitelje, eno učiteljico; 

12.) na šestrazrednici v Šmarju: služba za dva 
učitelja, eno učiteljico; 

13.) na dvorazrednici v Šmartnem pod Šmarno 
goro: služba za učiteljico; 

14.) na trirazrednici v Zalogu: služba za učitelja; 
15.) na štirirazrednici v Zgornji Šiški: služba za 

učitelja, učiteljico; 
16.) na osemrazrednici na Viču: služba za tri 

učitelje, eno učiteljico; 
17.) na osemrazrednici na Vrhniki: služba za 

tri učitelje, dve učiteljici. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 
15. a p r i l a 1 9 2 1 . 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 
vsako službo posebno prošnjo. 

M o š k i p r o s i l c i z a m e s t i v š t . V i d u 
i n p r i D e v i c i M a r i j i v P o l j u z i z p i t i 
z a p o u k n a o b r t n i h n a d a l j e v a l n i h š o 
l a h i m a j o p r e d n o s t . 

Prosilci, še ne stalno nameščeni v javni ljudsko-
šolski službi na bivšem Kranjskem, morajo dokazat/ 
z državnozdiavniškim izpričevalom, da so fizično 
popolnoma sposobni za šolsko službo. 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, « 
dne 26. februarja 1921. 

Predsednik: dr, Ferjančič s. r. 

Št. 563/16. 357 
Razpis službe. 

Pri mes! nem magistratu ptujskem se razpisuje 
služba mestnega knjigovodje, in sicer z enoletnim 
provizorijem. 

Pravilno kolkovane prošnje se morajo vložiti 
najpozneje v o dne 

20. m a r c a 1 9 2 1 . 
na naslov: „Mestna uprava v Ptuju". 

Nastop službe dne 1. junija 1921. 
Plača po dogovoru. 

Mestna uprava v Ptuju, 
dne 28. februarja 1921. 

Št. 75 av. 
Razglas. 
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Na podstavi inženjerskega proračuna 90.000 K. 
ki je razgrnjen na vpogled pri okrajnem šolskem 
svetu v Črnomlju in pri občinskem uradu na Vinici, 
se razpisuje konkurenčna oddaja popravil šolskega 
poslopja na Vinici do dne 

1. a p r i l a 1 9 2 1 . 
Podjetniki naj predlože svoje ponudbe v zaprtih 

kuvertih do tega dne podpisanemu občinskemH 
uradu. _ . „ . .,. . . 

Občinski urad na Vinici, 
dne 27. februarja 1921. 

tee èhm 
Objava. 36ft-

Društvo „Allgemeiner Verband der Bediensteten 
der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft österreichischer 
Linien in Marburg a. D." je dne 15. julija 1920. 
likvidiralo; to likvidacijo je odobrila deželna vlada 
za Slovenijo z odlokom št. 4096/19 z dne 12. okto
bra 1920. 

Zakoniti naslednik tega društva je društvo: 
„Vzajemnost uslužbencev južne železnice kraljevstva 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Mariboru", ki je nova 
pravila predložilo v odobritev. 

V M a r i b o r u , dne 20. februarja 1921. 

Dolinšek s. r., poslovođu. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 8. februarja 1921. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . 

po predpisani službeni poti pri podpisanem okraj
nem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 26. februarja 1921. 

St 543/ o.š. sv. 375 2—1 

Razpis vodttelJBklh In učiteljskih 
služb. 

Na javnih ljudskih šolah v okraju l j u b l j a n 
s k e o k o l i c e se razpisujejo po ukazu višjega šol-

A k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,062.368-42 
v kovanem srebru 16,455.731*50 
v tujih valutah • 1,612.588 95 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 349,626.645*57 
Posojila: 

na menice 216,107.861 91 
na vrednostne papirje 23,706.009'62 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,542.862*60 
po računu zamene 377,818.026 93 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 150,912.252*68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.660,002.021 *40 

Vrednost državnih doirun, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov . . . . . . . 

Glavnica din. 50,000.000 • - , P a S Ì V a " 

od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 

Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti : 

imetje države na račun zamene . . 377,818.026 93 
obveznosti na žiro-račune . . 137,444.377* 11 
obveznosti po raznih r.ičunih . . . 137,326.877*34 

Terjatve države za založene domene . 

Saldo raznih računov 
372 

Dinarjev 

Proti prejšnje*':;. 
stanju 

dinarjev 

431,757.334*44 —7,638.868 67 

239,813 871 53 —7,642.705-29 

3.383,275.163 61 

2 .138,377.163-

6.193.223.532 58 

10,301.700* — 
815.206 54 

3.388,656.230 — 

652.589.28Г38 

2.138,377.163 • — 

2,483 951-66 

6.193,223 532 58 

— 16.791-6* 

-5.610* 

+ 51.669-57 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavsallrana. 
V Ljubljani, dne 7. marca 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ADUTI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Veeblna- Uredb» o orožniskem pokojninskem f ndu. — Naredba deželne vlade za Slovenijo, s katero ве uetaoavljajo agronomski in veterinarski fondi za Sluvemjo m komisij» 
ssa niih upravo - RazgWi deželno vlade z» Slovenijo: Razglas glede pohištva in efektov neznanih lastnikov v Egiptu. Razpis volitev zbstopnikov učiteljstva srednjih Sol m uči-
teliiic in meščanskih in ljudskih sol za višji Šolski svet v Ljubljani. Izkaz o stanju živalskih kužnih b.lezni v Sloveniji z une 6. marca 1921. — Razglasi vojaekib oblaetev : Raz

pis o sprejemu mladeničev v konjiško podčastniško S lo v Subotici. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. — Razuo objavo. 

61. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
ma predlog Našega ministra za notranje zadeve in 
Našega ministra za vojno in inoraaraico in po za
slišanju našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

uredbo o orožniskem pokojninskem fondu* 
I. del. 

Splošna določila. 

Člen 1. 
Za zavarovanje orožnikov in njih rodbin se usta

navlja „Orožniški pokojninski fond". 

Člen 2. 
Namen temu fondu je, da podpira orožnike, če 

postanejo nesposobni in ko se postarajo, po njih 
smrti pa njih rodbine. 

Člen 3. 
Imovino tega fonda tvorijo: 

a) mesečne vloge orožnikov; 
b) povišek plače in doklade na rok službe za pivi 

mesec napredovanja ali ponovlienega roka; 
c) ves denar, ki so aa orožniki vložili v „Invalidski 

fond" od dne 1.januarja 1910.do sedaj; 
č) prostovoljni prispevki in volila; 
d) dohodek od gotovega denarja in nepremičnega 

imetja. 
člen 4. 

Ta fond je pod nadzorstvom države, ki ga v ime
nu države izvršuje minister za vojno în momarnico. 

Gotovina tega fonda se izroča v varstvo upravi 
fondov. 

Člen 5. 
Vsi orožniki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev, aktivni in upokojeni, imajo pravico in dolž
nost vlagati v ta fond. 

Vloga znaša 3 % od plače in doklade na rok 
»lužbe. oziroma pokojnine, ter se plačuje v mesečnih 
obrokih. 

Člen 6. 
Podpora orožnikom in njih rodbinam iz toga 

fonda se daje v obliki : 
a) osebne pokojnine orožnikov»; 
b) vdovske pokojnine; 
c) vzdrževalnine za otroke; 
6) podpore enkrat za vselej i» 
d) pogrebnih stroškov. 

Člen 7. 
Nobene podpore iz tega fonda ne more uživati: 

a) kdor izstopi iz našega državljanstva; 
b) kdor se nastani stalno v drugi državi brez odo

britve ministra za vojno in mornarmeo, dokler 
se ne vrne v našo državo; 

• Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 37, izdanih dne 18. fe
bruarja 1921. 

c) kdor vstopi v državno, občinsko ali v službo tuje 
države, dokler je v tej službi; 

č) kdor je obsojen zaradi zločina, onečaščujočega 
prestopka ali pregreška iz koristoljubja ali na 
kazen, večjo od šest mesecev, ne glede na značaj 
kaznivega dejanja; 

d) kdor se po odslužitvi obveznega roka svojevoljno 
odreče nadaljnjemu službovanju v orožništvu; 

e) kdor pobegne iz komande; 
f) kdor je odpuščen iz orožništva zaradi slabega 

vedenja in 
g) orožnik, ki mu je dovoljen izstop iz orožništva 

kot edinemu redniku brezpomočne (rodbinske) 
zadruge. 

Člen 8. 
Vsaka mesečna podpora iz tega fonda se daje v 

celih dinarjih. Ulomek v parah se računi, ako znaša 
več nego 50 par, za cel dinar; drugače se ne računi. 

Člen 9. 
Dokler je orožnik v aktivni službi, nima ne on 

ne njegova rodbina pravice do kakršnekoli podpore 
iz tega fonda. 

Člen 10. 
Pod imenom „orožnik" V tej uredbi se razume

vajo vsi orožniški podčastniki, kaplari in redovi. 

II. del. 
O osebni pokojnini orožnikov. 

Člen 11. 
Pravico do osebne pokojnine dobi orožnik po do

vršenih desetih letih orožniške službe, od katerih 
mora biti poslednjih pet let neprekinjena služba. 

V službena .teta se všteva tudi čas, ki ga kdo pre
bije kot začasni orožnik. 

Člen 12. 
Pokojnina se določa orožniku po številu službe

nih let pri orožništvu in po velikosti poslednje plače 
in doklade na rok službe tako, da znaša z dovršenimi 
10 službenimi leti pokojnina 40% od plače in do
klade na rok; z vsakim nadaljnjim službenim letom 
raste za 3%. 

Po dovršenih 30 službenih letih dobiva orožnik 
kot svojo pokojnino vso poslednjo plačo z doklado 
na rok. 

Člen 13. 
Pokojnina orožnikova ne sme biti nikoli manjša 

od 480 dinarjev na leto. 

Člen 14. 
V vojnem času se šteje za osebno pokojnino orož-

nikovo vsako službeno leto pri orožništvu za dve 
leti. 

Člen 15. 
Poslednje službeno leto pri orožništvu se šteje, 

ako se je pri njem odslužil čas šestih mesecev, za 
celo leto; če pa ni tako, se sploh ne šteje 

Člen 16. ^ 
čas, ki ga orožnik prebije na dopustu ali v bo

lezni, če znaša leto dni in več, in sicer neprekinjeno, 
se ne všteva za osebno pokojnino v službena leta. 

Člen 17. 
Orožniku, ki bi bil zaradi svojih pogreškov odL 

puščen iz orožništva, pozneje pa zopet sprejet v 

orožništvo, se čas, ki ga je prebil v orožniški službi 
pred odpustom, ne všteva v službena leta. 

Člen 18. 
Orožniku, ki je prejel pokojnino enkrat za vselej 

v zmislu člena 47. te uredbe, pa se pozneje vrne v 
orožniško službo, se čas, za katerega je na ta način 
odškodovan, ne všteva v službena leta ne za oeebno 
ne za rodbinsko pokojnino. 

Člen 19. 
Po svoji prošnji se orožnik postavi v pokoj : 

a) če dovrši 30 let orožniške službe in 
b) če dovrši 55. leto starosti. 

Člen 20. ' 
V interesu službe se sme orožnik upokojiti: 

a) če postane telesno ali duševno nesposoben IA 
službo; 

b) če dovrši 60. leto starosti in zaradi bolezni ne
prekinjeno leto dni ni izvrševal službe. 

Člen 21. 
Orožniki, upokojeni po točki a) prejšnjega člena, 

se sinejo, ko ozdravijo, vrniti v orožniško službo, 
ako so zanjo sposobni. 

Člen 22. 
Nesposobnost ali sposobnost orožnikova za na

daljnjo službo se ugotavlja samo s preiskavo super-
revizijske komisije one armijske oblasti, iia katere 
ozemlju je štab orožniške brigade, pri kateri je 
orožnik v službi. 

Člen 23. 
Orožnik, ki je v kazenski preiskavi, se ne sme 

upokojiti, dokler se njegova stvar ne dožene. 

Člen 24. 
Ne glede na čas, ki ga orožnik prebije v orož

niški službi, dobi pravico do pokojnine v znesku 
vse svoje plače z doklado na rok službe, ako postane 
po poškodbi, dobljeni v izvrševanju službe ali zaradi 
službe, nesposoben za vsako delo. 

Člen 25. 
Orožnik, ki ni dovršil 10 let orožniške službe, 

dobi, če postane v izvrševanju službe deloma ne
sposoben, pravico do pokojnine po členu 13. te 
uredbe. 

Zaradi delne nesposobnosti orožnik ne sme biti 
upokojen na svojo prošnjo, razen v primeru člena 19. 
te uredbe. 

Člen 26. 
Pokojnina teče orožniku od dne, ko se razreši 

aktivne orožniške službe. 

Člen 27. 
Upokojeni orožnik ima poleg pokojnine, ki' mu 

pripada, pravico do stanarinske doklade. Ta dokla-
da se določa po velikosti, pokojnine tako-le: Ob po
kojnini do 600 dinarjev na leto znaša doklada 160 
dinarjev na leto; ob vsakih nadaljnjih 100 dinarjih 
pokojnine pa raste doklada za 40 dinarjev na leto, 
tako da ne more. nikoli biti večja od 520 dinarjev 
na leto. 

Člen 28. 
Pravica do pokojnine in do stanarinske doklade 

prestane orožniku iz vzrokov, navedenih v členu 7. 
te uredbe, poleg tega pa še: 
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a) če se upokojeni orožnik ne odzove pozivu na 
službo v zmislu člena 21. te uredbe in 

b) če upokojenec umre. 

I I I . d e l . 
O pokojnini vdov. 

Člen 29. 
Po smrti orožnika, ki je pridobi! pravico do po

kojnine, ima njegova vdova pravico do pokojnine iz 
tega fonda, in sicer samo: 
a) če sta stopila v zakon ob času moževe aktivne 

službe pri orožništvu ali pred tem; 
b) če takrat, ko sta se poročila, mož ni bil starejši 

nego 55 M ; 
c) če sta se poročila najmanj tri mesece pred mo

ževo smrtjo in 
č) če je ob moževi smrti z njim skupno živela v 

zakonu. 
Člen 30. 

Vdovska pokojnina se določa po znesku posled
nje plače in doklade na rok službe ob aktivni službi 
umrlega moža, in sicer tako-le: 

od 1200 do 1400 dinarjev — vdovska pokojnina 
800 dinarjev; 

od 1400 do 1800 dinarjev — vdovska pokojnina 
1000 dinarjev; 

od 1800 do 2400 dinarjev — vdovska pokojnina 
1200 dinarjev; 

od 2400 do 3000 dinarjev — vdovska pokojnina 
1400 dinarjev. 

Člen 31. 
Vdovska pokojnina ne sme biti manjša od po

lovice one vsote, ki bi jo bil mož dotične vdove 
imel kot pokojnino. 

Najmanjša vdovska pokojnina sme biti 800 di
narjev na leto. 

Člen 32. 

Vdova orožnika, ki ni pridobil pravice do pokoj
nine in ki v izvrševanju službe pade ali zboli in 
umre za to boleznijo, ima pravico do pokojnine, ne 
glede na to, koliko časa je njen mož prebil v orož-
niški službi, v znesku do 800 dinarjev na leto. 

Člen 33. 
VdOva orožnika, ki je pridobil pravico do po

kojnine, pa v izvrševanju službe pade ali zboli in 
za to boleznijo umre, ima pravico do pokojnine, za 
50 % večje, nego bi jo imela po členu 30. te uredbe. 

Člen 34. 
Za posebne zasluge orožnika, ki v izvrševanju 

alužbe pade ali je ranjen ter umre za to rano tekom 
enega leta, se sme njegovi vdovi dati vsa njegova 
poslednja plača in doklada na rok kot pokojnina. 

Ölen 35. 
Če umre orožnik, ki je imel več žen (muslimani), 

pa imajo te po določilih te uredbe pravico do vdov
ske pokojnine, se daje za vse njegove vdove samo 
ena vdovska pokojnina, ki jo med seboj dele na 
enake dele, ako ne bi hotele živeti skupno. 

Člen 36. 

Vdovska pokojnina teče od dne orožnikove smrti, 
če pa je pogrešan, od dne, ko se proglasi za mrtvega. 

Člen 37. 
Ce se pogreša orožnik, čigar vdovi in otrokom 

pripada vdovska pokojnina, oziroma vzdrževalnina, 
po določilih te uredbe, se mora ta pokojnina, oziroma 
vzdrževalnina, določiti začasno, dokler se pogreša-
nec ne najde ali ne proglasi za mrtvega. 

Člen 38. 
Pravica do vdovske pokojnine prestane iz vzro

kov, navedenih v členu 7. te uredbe, poleg tega pa še : 
a) če se vdova zopet omoži ; 
b) če se vdova vda nemoralnemu življenju in 
c) če vdova umre. 

Pravice do pokojnine nima vdova orožnika, ki 
se mu je izplačala izvestna"" vsota enkrat za vselej 
po členu 47. te uredbe. 

IV. de l . 
0 vzdrževanju otrok. 

Člen 39. 

Za vzdrževanje otrok umrlega orožnika mora 
skrbeti njegova vdova, mati ali mačeha. V ta namen 

se izplačuje vdovi iz tega fonda poleg vdovske po
kojnine še doklada za vsakega otroka v znesku V-, 
njej določene pokojnine. 

Člen 40. 
Samo zakonski otroci umrlega orožnika, ki je 

pridobil pravico do pokojnine, imajo pravico do 
vzdrževalnine iz tega fonda. 

Zakonskim otrokom se enačijo otroci, ki so bili 
s poznejšim zakonom priznani za svoje. 

Člen 41. 

Skupna vsota vdovske pokojnine in vzdrževalnine 
za otroke orožnika, ki je umrl v aktivni službi, ne 
sme biti večja od njegove poslednje plače- z doklado 
na rok službe vred. 

Člen 42. 

Če bi vdova ostavila otroke ali ne bi mogla ži
veti složno z njimi, se skupna vsota vdovske pokoj
nine in doklada za otroke delita med njimi tako, da 
dobivajo vsi enake dele. 

člen 43. 

Vzdrževanje za otroke orožnika, ki je umrl kot 
vdovec, ali pa če je njegova vdova kakorkoli izgu
bila pravico do vdovske pokojnine, se določa tako-le: 
a) Ako je pokojnik zapustil največ dva otroka, pri

pada vsakemu otroku dvojna doklada za otroke 
po členu 39. te uredbe. 

b) Ako je pokojnik zapustil tri otroke ali več otrok, 
se doklada iz člena 39. te uredbe povečava samo 
za 50% za vsakega otroka. 
V tem primeru skrbi za vzdrževanje otrok varih. 

Člen 44. 

Otrok izgubi pravico do vzdrževalnine iz tega 
fonda iz vzrokov, navedenih v členu 7. te uredbe, 
poleg tega pa še: 
a) ko dovrši 16 let starosti; 
b) če mu je vzdrževanje drugače zagotovljeno; 
c) če stopi v zakon; 
č) če se vda nemoralnemu življenju in 
d) če umre. 

Člen 45. 
Vzdrževanje otrokovo se smatra za zadosti zago

tovljeno v zmislu člena 44., točke b ) : 
a) če s svojim trudom služi najmanj 600 dinarjev 

na leto; 
b) če je nastanjen v zavodu, kjer dobiva vse svoje 

potrebščine brezplačno; 
c) če vstopi v tako delo, da je delodajalec prevzel 

skrb za njegovo vzdrževanje, in 
č) če vstopi v samostan. 

Pravice do vzdrževanja nimajo otroci orožnika, 
ki se mu je izplačala izvestna vsota enkrat za vselej 
po členu 47. te uredbe. 

Člen 46. 
Nekvarno točki a) člena 44. te uredbe sme mini

ster za vojno in mornarnico dovoliti, da se otroku 
umrlega orožnika po dokazanem siromašnem stanju 
podaljša izplačevanje vzdrževalnine, in sicer: 
a) ako je otrok bolan, hrom in sploh nesposoben za 

delo ter mu je treba negovanja; 
b) ako.se otrok šola ttr ima pri učenju jako dober 

uspeh. 
V primeru točke a).tega člena se izplačuje vzdr

ževalnina, dokler traja potreba, po točki b) pa do 
konca šolanja, a najdalje do dovršenega 24. leta sta
rosti, in sicer po prej predloženem šolskem izpriče-
valu o jako dobro opravljenih izpitih. 

V. d e l . 
O podpori enkrat za vselej. 

Člen 47. 
Na prošnjo upokojenega orožnika se mu sme 

pravica do pokojnine izplačati z izvestno vsoto en
krat za vselej. 

Oženjen orožnik sme to zahtevati samo s privo
litvijo svoje žene; če pa ima otroke, ki bi imeli pra
vico do vzdrževanja iz tega fonda, je treba še dovo--
litve pristojnega varstvenega sodnika. 

Člen 48. 
Višina vsote za izplačilo pravice do pokojnine v 

zmislu prejšnjega člena se določa za vsak primer 
posebe. Toda ta vsota ne sme biti večja od dvoletne 
poslednje plače z doklado na rok službe. 

Letnik Ш. 

Člen 49. 
Orožniku, ki ni dovršil službenih let za pokoj

nino niti ni potem dobil pokojnine po členih 24. in 
25. te uredbe, se sme, ako postane duševno ali te
lesno nesposoben za nadaljnjo službo, dati podpora 
enkrat za vselej. 

Podpora iz tega člena se določi tako, da se do 
pet službenih let izda enoletna plača, od petega 
do desetega leta pa dvoletna poslednja plača z do
klado na rok. 

Člen 50. 

Vdova orožnikova brez otrok se sme odreči pra
vici do vdovske pokojnine in to pokojnino prejeti 
enkrat za vselej, če dokaže z zdravniškim izprlče-
valom, da je zdrava. 

Skupna vsota vdovske pokojnine po tem cïewi 
ne sme biti večja od njene dvoletne pokojnine. 

Člen 51. 
Vdova orožnika, ki je zapustil nedoletne otroke, 

se sme odreči vdovski pokojnini in to pokojnino 
prejeti enkrat za vselej, ako v to privolijo vanni in 
dovoli pristojni varstveni sodnik. 

Člen 52. 
Če se vdova brez otrok zopet omoži, se ji sme 

kot odpravnina izplačati iz tega fonda največ dvo
letna vdovska pokojnina in s tem izgubi vdova vsako 
pravico iz tega fonda. 

Člen 53. 

Če se orožnikova vdova, ki ima pravico do vdov
ske pokojnine, zopet omoži in nii zahtevala odprav
nine iz tega fonda, pa iznova obvdovi ali se loči od 
moža, ima pravico do one pokojnine iz tega fonda, 
ki jo je imela pred možitvijo. 

Člen 54. 
Kdor prejme itz tega fonda podporo enkrat za 

vselej, izgubi pravico proti temu fondu. 

VI. de l . 
O pogrebnih stroških. 

Člen 55. 
Za vsakega umrlega ali padlega orožnika, ne 

glede na to, ali je bil v aktivni službi ali v pokoju, 
se plačajo pogrebni etroški iz tega fonda. 

Člen 56. 

Vsota pogrebnih stroškov se določa po poslednji 
plači z doklado na rok v aktivni službi tako-le: 

do 1200 dinarjev plače — pogrebni stroški 300 
dinarjev; 

od 1200 do 1600 dinarjev plače — pogrebni 
stroški 400 dinarjev; 

od 1600 do. 200O dinarjev plače — pogrebni 
stroški 500 dinarjev; 

od 2000 do 3000 dinarjev plače — pogrebni 
stroški 600 dinarjev. 

Člen 57. 

Pogrebni stroški se izplačajo onemu, ki je skrbel 
za postrežbo in pogreb umrlega orožnika. 

V I I . d e l . 
Zaključna določila. 

Člen 58. 

Postopek pri zahtevi podpore iz tega fonda in 
način, kako je dokazati pravico do podpore, pred
piše minister za vojno in mornarnico v zmislu dolo
čil te uredbe. 

Člen 59. 

Če se podpora iz tega fonda izračuni pogrešno, 
se sme zahtevati popravek, kadarkoli se pogresek 
opazi. 

V tem primeru se podpora uravna z novim od
lokom. 

Člen 60. 
V koliko se sme podpora iz tega fonda uporabiti 

za poplačilo upnikov, o tem veljajo predpisi civil
nega zakonika in civilnega postopka. 

Člen 61. 

O pravici do podpore iz tega fonda odloča ko
mandant celokupnega orožništva, kjer se vodi tudi 
vsa administracija tega fonda. 

V spornih vprašanjih in ob pritožbah odloča 
dokončno minister za vojno in mornarnico. 
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Ćlen 62. 
Odločila te uredbe imajo povratno moč za rod

bine orožnikov, padlih izza dne 1. marca 1919. 

Člen 63. 
će bi ta fond ne imel zadosti sredstev za izpla

čila, pokriva nedostatek država. 

Člen 64. 
Ta uredba stopi! v veljavo Čez mesec dni, ko se 

razglasi v „Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Našemu ministru za notranje zadeve, Našemu 
ministra za vojno in mornarnico in Našemu mini-
»tru za finance naročamo, naj skrbe za izvrševanje 
te uredbe. 

V B e o g r a d u , dne 26.decembra 1920.; 
J B br. 29.119. . , , . 

Aleksander s. r. 
Minister za notranje zadeve: 

M. Draskovic s. r. 
.Minister za vojno in mornarnico: 

general Branko Jovanović s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Mil. R. Vesnić s. r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 
dr. L. Marković s. r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s.r. 

Za ministra za promet: 
J. P. Jovanović s.r. 

Minister za pravosodje: 
M. N. Trifković 8.r. 
Minister za verstvo: 

Pavle Marinkovic s.r. 
Minister za finance: 

K. Stojanović s. r. 
Minister za zunanje zadeve: 

Mil. R. Vesnić s. r. 
., Г - Minister za gradbe: 

J.P.Jovanović s.r. 
Minister za prosveto: 

Sv. Pribićević 8.r. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Janković s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Ninčić s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

dr. H. Krizman s. r. 
Minister za vojno in mornarnico: 

general Branko Jovanović s.r. 
Za ministra za pošto in brzojav: 

dr. M. Ninčić s. r. 
Za ministra za gozde in rudnike : 
minister za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Janković e. r. ' 
Minister za narodno zdravje: 

Ž.M.Rafajlović s.r. 
Za ministra za socijalno politiko: 

R. Jojić s.r. 
Minister za prehrano in obnovo dežel: 

R. Jojić s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
62. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
s katero se ustanavljajo agronomski in veteri
narski fondi sa Slovenijo in komisija sa njih 

opravo. 

Člen 1. 
Da se pospešuje agronomski in veterinarski štu

dij v Sloveniji, se nabirajo pri javnih in zasebnih 
«niteljih prostovoljni prispevki za agronomske m 
veterinarske študijske fonde v Ljubljani. 

Člen 2. 
Iz teh prispevkov se ustanovita: 
1.) agronomski studiijski fond za Slovenijo; 
2.) veterinarski študijski fond v Ljubljani. 

Člen 3. 
Agronomski, odnosno veterinarski, študijska fond 

se uporablja: 
a) zâ študijske podpore agronomom, odnosno vete

rinarjem, v inozemstvu in na domačih kmetijskih 
šolah ; 

b) za študijske in potovalne ustanove absolventom 
kmetijskih, odnosno veterinarskih, visokih šol 
zaradi nadaljevanja študij na inozemskih šolah 
in za znanstveno in praktično izobrazbo na ino
zemskih zavodih in ekonomijah; 

c) za študijske ustanove kandidatom za docenture 
na domačih kmetijskih, odnosno veterinarskih, 
visokih šolah zaradi znanstvene izobrazbe v ino
zemstvu. 

Člen 4. 
Nabiranje prispevkov za te fonde in njih uprava 

sta poverjeni upravni komisiji agronomskih in vete
rinarskih fondov v Ljubljani, ki je sestavljena: 
a) iz referenta za kmetijsko šolstvo pri poverjeništvu 

za kmetijstvo; 
b) iz referenta za veterinarstvo pri poverjeništvu za 

kmetijstvo; 
c) iz gospodarskega referenta pri poverjeništvu za 

kmetijstvo ; 
č) iz referenta za podporne zadeve pri poverje

ništvu za uk in bogočastje; 
d) iz zastopnika poverjenišrva za socialno skrbstvo; 
e) iz zastopnika društva kmetijskih strokovnjakov; 
f) iz zastopnika društva slovenskih živinozdravni-

kov. 
Komisiji predseduje poverjenik za kmetijstvo, 

oziroma njegov namestnik. 

Člen 5. 
Upravna komisija deluje v skupnih sejali^ je 

sklepčna, če so poleg predsednika navzočni štirje čla
ni, ter si določi poslovnik sama. Ima tudi pravico 
kooptirati tri nadaljnje člane s posvetovalno pra
vico. V svojem področju osnuje odsek za agronomski 
fond in odsek za veterinargki, fond. 

Čl en'6. 
Prispevki se morajo vplačevati po deželni vladi 

za Slovenijo, poverjeništvu ?za kmetijstvo, pod na
slovom: „Agronomski in veterinarski fondi", in sicer 
v agronomski ali veterinarski fond po namenu pri-
spevateljevem. 

Člen 7. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v Uradnem listu. 
V L j u b l j a n i , dne 5.februarja 1921. 

Vodja predsedništva deželne vlade: 
dr. Pitamic s.r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
5t.2372/pr.—1921. 

Razglas. 
Konzularno-trgovinski oddelek ministrstva za 

zunanje zadeve razglaša z ukazom z dne 21. febru
arja 1921., št. K. T. 1070, to-le : 

V prostorih bivšega avstro-ogrskega, konzulata v 
Aleksandriji in bržkone tudi v prostorih bivše av-
stro-ogrske diplomatske agencije v Kairu se hranijo 
pohištva in efekti neznanih lastnikov. 

Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve Avstrije 
je obvestilo naše kr. poslaništvo na Dunaju, da se 
imenovani prostori v kratkem opuste in da se stvari 
neznanih lastnikov oddado pristojnim egiptovskim 
oblastvora v shrambo. 

Ce bi pa ta oblastva odklonila sprejem, se ome
njene stvari, razen vrednostnih efektov, prodado na 
javni dražbi potem, ko poteče enomesečen rok po 
objavi v egiptovskih časopisih. 

Dražbeno izkupilo se deponira v bankah, ko : 
od njega odbijejo nastali stroški. 

Na to se opozarjajo državljani naše kraljevine, 
katerim bi bilo do tega, da se obvarujejo škode. 

V L j u b l j a n i , dne 1.marca 1921. 
Za vodjo poverjenišrva za notranje zadeve: 

Kremenšek s.r. 

St. 1103. 3—2 

Razpis volitev zastopnikov nčiteljstva 
srednjih Sol in učiteljišč kakor tndi 
meščanskih in ljudskih šol za višji šolski 

svet v Ljubljani. 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 

na predlog ministra za prosveto in po zaslišanju 
ministrskega sveta dne 23. januarja 1921. predpisal 
„Uredbo o poslovanju višjega šolskega sveta v 
Ljubljani", ki je objavljena v št. 40 „Službenih No
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca"* z dne 
22. februarja 1921. ter je s tem dnem stopila v 
veljavo. 

Po členu 10. je poslovna doba višjega šolskega 
sveta v Ljubljani, postavljenega z dnem 1. januarja 
1919., in članov in namestnikov, ki se v zmislu te 
uredbe imenujejo ali volijo samo za dvoletno dobo, 
potekla z dnem 31. januarja 1921. 

Med člani, ki se volijo, Bia v zmislu člena 2., 
točke 6., dva zastopnika učiteljev srednjih šol in 
učiteljišč in so v zmislu člena 2., točke 7., trije za
stopniki učiteljev meščanskih in ljudskih šol. Za te 
člane se v zmislu zadnjega odstavka člena 2. tuđi 
volijo namestniki. 

Člen 6. pa določa: 
„Zastopniki učiteljsrva se volijo v dveh skupinah. 

Skupina A. 
V s k u p i n i u č i t e l j e v s r e d n j i h šoB ia 

u č i t e l j i š č vol i vsak u p r a v i č e n e c e n e g a 
z a s t o p n i k a in e n e g a n a m e s t n i k a 

Pravico voliti imajo v aktivni šolski službi na 
javnih srednjih šolah in učiteljiščih nameščeni rav
natelji, profesorji in suplenti, za srednje šole in uči
teljišča usposobljeni telovadni učitelji in učitelji 
glasbe. 

Profesorji in učitelji zasebnih srednjih šol in uči
teljišč imajo volilno pravico le, če poučujejo najmanj 
14 ur na teden. Za presojanje volilne pravice je me-
rodajen urnik, ki je bil določen ob pričetku šolskega 
leta, v katero pade volitev. Ravnatelji imajo volilno 
pravico tudi, če imajo manj učnih ur aH če so pouka 
prosti. 

I z v o l j e n a s t a t i s t a dva za z a s t o p n i 
ka in za n a m e s t n i k a , ki i m a t a n a j v e č 

* l a 8 0 V SknpinaB. 
V s k u p i n i u č i t e l j e v m e š č a n s k i h in 

l j u d s k i h šol vol i vsak u p r a v i č e n e c dva 
z a s t o p n i k a in dva n a m e s t n i k a . 

Pravico voliti imajo v aktivni šolski službi na 
javnih meščanskih in ljudskih šolah nameščeni ali 
šolskim oblastvom prideljeni učitelji javnih meščan
skih in ljudskih Šol z zrelostnim izpitom, nadalje 
učitelji na zasebnih meščanskih šolah, ki poučujejo 
najmanj 18 ur na teden, končno učitelji na zaseb
nih ljudskih šolah, ki imajo zrelostni izpit in jim je 
poverjen popolni razredni pouk. 

Za z a s t o p n i k e so i z v o l j e n i t i s t i t r i 
je, ki ima jo n a j v e č g lasov. E n a k o se iz
v o l i j o n a m e s t n i k i . 

Vadniški učitelji in učitelji meščanskih in ljud
skih šol, ki poučujejo začasno na srednjih šolah In 
na učiteljiščih, volijo v skupini B. Tudi učitelji na 
posebnih zavodih za gluhonemce, slepce, za zane
marjeno ali slabo nadarjeno deco volijo v skupini B, 
dokler je šola podrejena nadzorstvu višjega šotekega 
sveta v Ljubljani." 

Glasuje se samo z uradnimi glasovnicami, kil jih 
izda ter s svojim uradnim pečatom opremi poverje-
ništvo za uk in bogočastje. Glasovnice imajo za vsa
ko skupino različno barvo ter nosijo tekoče številke. 

V zmislu člena 7. razpisujem volitve ter odre
jam, da smejo ravnateljstva srednjih šol, učiteljišč 
in meščanskih šol in vodstva ljudskih šol sprejemati 
glasovnice 
do d v a n a j s t i h o p o l d n e dne 18. m a r c a 

1921. 
Ob dvanajstih opoldne je volitev zaključena. 
Ravnateljstva in šolska vodetva pa morajo vo

lilne imenike in glasovnice tako odposlati volilnima 
odboroma na poverjeništvu za uk in bogočastje, da 
dospejo najkesneje 
do d v a n a j s t i h o p o l d n e dne 31. m a r c a 

1921. 
Učitelji, ki začasno službujejo na poverjeništvu 

za uk in bogočastje, na višjem šolskem svetu, pri 
knjigovodstvu deželne vlade, okrajnih šolskih svetih 
ali drugih javnih uradih in v interesu države delu-

Uradni list pod št. 60. 
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jočih korporacijah, nadalje učitelji, ki so na dopustu 
aaradi študij, izroče glasovnice osebno ali jih po
micio po pošti pristojnemu volilnemu odboru 
do d v a n a j s t i h o p o l d n e dne 31. m a r c a 

1921. 
Da smejo izvrševati svojo volilno pravico, mora

jo naznaniti imena in naslove poverjeništvu za uk 
in begočastje, ki jim pošlje glasovnice. 

Ob dvanajstih opoldne dne 31. marca 1921. je 
prejemanje glasovnic, predloženih po ravnateljih m 
šolskih vodstvih in oddanih naravnost po učiteljih, 
popolnoma zaključeno. 

Ravnateljstva, šolska vodstva in posamezni uči
telji, ki oddado svoj glas v zmislu ravnokar nave
denih določil, m o r a j o poslati volilne imenike in 
glasovnice p r i p o r o č e n o s p o v r a t n i m rece-
pi som: 

P o v e r j e n i š t v u z a uk in b o g o č a s t j e v 
L j u b l j a n i , v l a d n a p a l a č a . (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina A), 

ali: 
P o v e r j e n i š t v u za uk in b o g o č a s t j e v 

L j u b l j a n i , v l a d n a p a l a č a . (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina B.) 

Člani volilnega odbora za skupino A so go
spodje: 

1.) dr. Janko Bezjak, višji šolski nadzornik, 
vladni svetnik; 

2.) dr. Ivan Kar lin, vladni tajnik; 
3.) profesor Ferdinand M a r o It, glavni učitelj 

na državnem moškem učiteljišču v Ljubljani; 
4.) Josip O s an a, profesor na I. državni gim

naziji v Ljubljani. 
Ölani volilnega odbora za skupino B so go

spodje: 
1.) Engelbert G an gl, višji šolski nadzornik; 
2.) dr. Ivan K a r l in, vladni tajnik; 
3.) Julij S l a p š a k , vodja ljudske šole v Mo-

stah ; . ii • 
4.) Franc Škul j , učitelj na IV. mestni deški 

ljudski šoli v Ljubljani. 
Vse druge odredbe, ki so potrebne za pripravo 

volitev, izda ravnateljstvom srednjih šol in učiteljišč 
in okrainim šolskim svetom p r e d s e d s t v o viš
j e g a Š o l s k e g a s v e t a v L j u b l j a n i , ki tudi 
pošlje potrebno število uradnih glasovnic. 

V L j u b l j a n i , dne 25.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

ât.68r3/vet. 

ÜUi e stujn živilskih kužnih bolesni 
т Sloveniji s dne 5. marca 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z leielimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občinL 
O b s t o j e : 

G a r j e k o n j . 
Celje: Petrovce 1:1. Polititna ekspozitura Mo

zirje: Rečica 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Ko
čevje: Mala gora 1:1, Struge 1:1. Kranj: Poljane 
1 1 . Lilija: Kolovrat 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. 
Maribor: Hošnica 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1. 
Rdeči breg 1:4, Skoke 2:2, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: 
Bratonečice 1:1, Slovenja vas 1:1, âikola 1:1, 
Sv. Lovrenc 1:1. Slovenj gradeč: Velenje 1:2. 

G a r j e o v a c 
Celje, politUna ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

Lufc 3:12, Solčava 2:8. Kranj: Sv. Ana 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Celje: Sv. Krištof 1:1. Kočevje: Ribnica 1:1. 

Ljubljana okolica: Vič 1:1. Civilni komisariat Mur
ska Sobota: Melinci 1:1. 

Jarenina 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Karčevina 1:2, 
Maina 1:5, Pekre 1:7, Ranče 1:2, Senarska 1:2, 
Spodnji Šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, 
Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Martin na 
Pohorju 1:5. Novo mesto: Prečna 2:3, Šmihel-Sto-
piče 2:2, Toplice 1:3, Žužemberk 2:2. Ptuj: Sla
tina okolica 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: 
Zamostje 1:20. 

S vin j s k a r d e č i c a . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Mozirje 

1:1. Litija: Krka 1:1. Ptuj: Haj din 1:1, Obrez 
1:1, Pušenjci 1 : 1 . 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ljutomer: Lukavci 1:3. Ptuj: Sv. Janž na Drav

skem polju 1:8. 
T u b e r k u l o z a govedi . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:3, 
Melinci 1:1. 

Prestale so: 
S 1 i n a v k a i n p a r k 1 j c v k a. 

Politična ekspozitura Cerknica: Stari trg 1:7. 
S v i n j s k a k u g a . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Petešovci 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 5.marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva : PauKn s. r. 

Vsi prijavljeni kandidati iz civilnega prebival
stva in iz vojske se morajo osebno predstaviti ko
mandantu konjiške podčastniške šole v Subotici dne 
5. aprila 1921. ob sedmih, da se zdravniško pre
iščejo in da se njih prošnje rešijo. 

Kandidate iz vojske opremijo njih poveljniki z 
nakazili za hrano in za brezplačno vožnjo do Su' 
botice. 

Kandidatom iz civilnega prebivalstva pa izdadö-
pristojni komandanti polkovnih okrožnih komand 
listine za brezplačno vožnjo z železnico ali ladjo 
od najbližje postaje kandidatovega bivališča do 
Subotice, in sicer na podstavi pismenega potrdila 
šolskega komandanta, da je dotičnik uvrščen med 
kandidate za gojence konjiške podčastniške šole, 
in po naredbi ministra za vojno in mornamico F. 
Dj. br. 9223 z dne 4. julija 1920. Če se kandidat 
ne sprejme, se mu izda brezplačen vozni listek za 
vrnitev na njegovo bivališče. 

Sprejemnega izpita ni. Šolski tečaj traja dve 
leti. Po dovršeni šoli se gojenci porazvrste kot pod-
naredniki v konjiške polke, kjer služijo za nadaljnjo 
povišbo. 

Oni gojenci, ki dovrše šolo z odliko ali s prav 
dobrim uspehom, imajo pravico do izpita za čast
niški čin. 

Iz pisarne konjiške podčastniške šole v Sabotici. 
dne 18. februarja 1921. 

Razglasi vojaških oblastev. 

S v i n j s k a kuga. 
Brežice: Zakot 1:1. Črnomelj: Ceplje 1:1, Črno

melj 1:3, Dol.Podgora 2:4, Loka 1:2, Podzemelj 
2 -2 Semič 1:2, Stari trg 4:6. Koievfc: Knežja lipa 1:1, 
Koprivnik 1:1, Nemška Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. 
Konjice: Zreče 2:3. Krško: Cerklje 1:1, Raka 1:4, 
Lilija- Krka 1:1, Št. Vid 1:1. Maribor:Gabernik 1 :i, 

št. 267. 356 2 - 2 
Raspis. 

Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojno 
in mornamico F. Dj. br. 87 z dne 6. januarja 1921. 
se sprejme letos v konjiško podčastniško šolo v Su
botici do 140 mladeničev iz civilnega prebivalstva 
in iz vojske za gojence. Kandidat iz civilnega prebi
valstva mora za sprejem v šolo ustrezati tem-le po
gojem : 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, kar mora dokazati z domovnico. 

2.) Ne sme biti mlajši od 17 in ne starejši od 
20 let, kar mora dokazati s krstnim listom ali pa s 
potrdilom, podpisanim po dveh civilnih državljanih 
in potrjenim po občinskem oblaetvu. 

3.) Dovršiti je moral vsaj štiri razrede ljudske 
šole, kar mora dokazati s šolskim izpričevalom. 

4.) Biti mora dobrega vedenja in nekaznovan, 
kar mora dokazati z občinskim potrdilom, 

5.) Za vstop v šolo mora imeti dovolitev staršev 
ali varihov, ki jo je potrdilo občinsko ali pa poli
tično oblastvo. 

6.) Biti mora neoženjen, kar mora dokazati s 
cerkvenim aH občinskim potrdilom. 

Kandidat iz kadra kateregakoli orožja mora za 
sprejem v šolo dokazati: 

1.) da je dovršil najmanj štiri razrede ljudske 
šole; 

2.) da je dovršil rekrutni pouk v komandi; 
3.) da je neoženjen; 
4.) da ni obsojen; 
5.) da -ga komanda priporoča kot dobrega vo

jaka. 
Kandidati iz civilnega prebivalstva morajo pro

siti za sprejem s svojeročno spisano prošnjo, ki jo 
lahko osebno ali pa po pošti v priporočenem pismu 
vroče komandantu konjiške podčastniške šole v Su
botici. V prošnji morajo navesti, da se strinjajo z 
vsemi obvezami, predpisanimi v „Uredbi o podofi
cirskim školama u stalnom kadru". Prošnji je treba 
priložiti listine, omenjene pod točkami 1. do 6. 
Prošnja in dokumenti morajo biti pravilno kolko-
vani. . . . . 

Kandidati iz vojske naj se javijo po predpisani 
poti na raportu; njih poveljniki pošljejo potem njih 
zaslišanja s priloženimi listinami, navedenimi pod 
točkami 1. do 4., s svojo izjavo in seznamki podatkov 
komandantu konjiške podčastniške šole v Subotici. 

Prošnje vseh kandidatov iz civilnega prebival
stva kakor tudi iz vojske se morajo poslati naj-
kesneje do dne 

15. m a r c a 1921. 
komandi konjiške podčastniške šole v Subotici. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 75 av. 3 5 4 3 ~ 2 

Razglas. 
Na podstavi inženjerskega proračuna 90.000 K. 

ki je razgrnjen na vpogled pri okrajnem šolskem 
svetu v Črnomlju in pri občinskem uradu na Vinici, 
se razpisuje konkurenčna oddaja popravil šolskega 
poslopja na Vinici do dne 

1. a p r i l a 1921. 
Podjetniki naj predlože svoje ponudbe v zaprriis 

kuvertih do tega dne podpisanemu občinskemu 
uradu. Občinski urad na Vinici, 

dne 27. februarja 1921. 

-mnr~&**-— ** 

Razne objave. 
864 Vabilo na II redni občni zbor 
Združenih papirnto Vevče, Gorloane 

in Medvode, 
d. d. v Ljubljani, 

ki bo dne 2 1. m a r c a l 92 1. ob šestnajstih v Ljub
ljani pri ravnateljstvu Ljubljanske kreditne banko. 

S p o r e d : 
1.) Predložitev bilance za leto 1920. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Predlog o izpremembi društvenih pravil, in 

sicer §§ 10. č in 23. 
5.) Volitev dveh članov upravnega sveta. 
6.) Volitev nadzorništva. 
7.) Odobritev računa ustanovnih stroškov in kre

dita'za izvrševalni odbor za leto 1921. 
8.) Raznoterosti. 
V L j u b l j a n i , dne 3.marca 1921. 

Upravni svet. 
• * л 

§ 10.č: namesto sedanjega besedila: „Ostanek 
je uporabiti za redni rezervni sklad, eventualno za 
ustanavljanje posebnih rezervnih skladov, ali pa za 
prenos na novi račun", se predlaga novo besedilo: 
„Ostanek je uporabiti za redni rezervni sklad, even
tualno za ustanavljanje posebnih rezervnih skladov, 
za prenos na novi račun ali pa za druge svrhe, do
ločene po rednem občnem zboru". 

V § 23. se predlaga, da bi se kot največje število 
upravnega sveta določilo 15 članov namesto seda
njih največ 12. 

Na podstavi § 15. daje posest 10 delnic pravico 
do 1 glasu; te delnice se morajo založiti vsaj Šjest 
dni pred občnim zborom pri Ljubljanski kreditni 
banki v Ljubljani. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, i. i. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšallrana. 
V Ljubljani, dne 9. marca 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

deželne vlade za Slovenijo. 
W M . * . Hnremembe т uredbi o uetroju mmi lntn »a pros.et . - Naredba deželi* vlade za Slovenijo o T»retvn rrdkih ali .a Slovenijo tipihnb io za «mitro P 0 »'»*** 
Z^ul ì . t u T i u ô ^ m t r o iDli Naredba pò.erjeuiStv» L praromdje o pristojbinah oroiuik v. N»redba poverje-iStva га uk in b..Ko£..tj. • katero ee^ćasn» določa upitni 
fetali » w t o '" " ? » t T 0 S ^.ffehnfaSikih « g »podioj.kih Sol za ш е З Д е Sloje v *lo»emji. - R»zgla<,i r»»ib drugih uradov ,u obl-aer. - Razue objave. 

6 3 , 

V imenu Njegovega Veličanstva 

Petr»a I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
M predlog Našega ministra za prosveto in po 
«elišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo: 

V uredbi ò. ystrójù ministrstva za prosveto z 
éàe 3. septembra 1919. naj se izvrše te izpre
membe:* 

V členu 3. 
ae dodaja nova točka 1.) ministrov kabinet; točke 
1.), 2.) in 3.) naj postaneio točke 2.) 3.) in 4.). 

Dodaja se nov člen 3.a., ki se glasi: 
Ministrov kabinet sprejema ustne m pismene 

^toge na ministra, odpravlja osebno dopisovanje 
ministrovo ter vodi vse posle, ki mu jih izroča mi
nuter v delo. 

členu 5. 
ec dodaja nov člen 5. a : 

Osebje ministrovega kabineta: 
1.) šef kabineta; 
2.) tajnik kabineta; 
3.) potrebno število pisarjev in praktikantov. 

V členu 6. 
ae besedama: „pravni referent" dodaja: „(sodnik)". 
Nadalje se v deveti vrsti tega člena izpuščajo be-
eede: „izmed teh eden osebni tajnik ministrov". 

Dodaja *e: „ekonom-spediter". 

V členu 8. 
ae beseda /.réfèrent" nadomešča z besedama: „ad
ministrativni inspektor". 

V členu 10. 
ж število inšpektorjev za pouk od 6 zvišuje na 9. 
V četrti alineji se beseda: „referent" nadomešča 
i besedama: „administrativni inspektor m njih 
Število se zvišuje od 3 na 8. 

Za četrto alinejo se dodaja nova, ki se glasi: 
Ja referent za telovadbo". 

V členu 12. 
ee v četrti alineji beseda: „referent" nadomešča z 
fcesedama: „administrativni inspektor". V peti ali-
Itevilo ee zvišuje od 3 na 8. 

Člen 16. 
ee izpreminja ter se glasi : 

Za načelnike oddelkov se smejo imenovati uni
verzitetni profesorji in osebe, ki so dovršile filozof
sko fakulteto, opravile profesorski izpit ter imajo 
izobrazbo za dotični oddelek in poklic Za načelnike 
v oddelku za umetnost tudi oni, ki so dovršili drugo 
fakulteto ter opravili diplomski izpit (licenco). 

• Razglašene v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 40 izdanih dne 
22. februarja 1921. — Prvotno uredbo glej v Urad-
aem listu pod št. 654 iz leta 1919. 

Istotako inšpektorji in šefi odsekov lahko posta
nejo načelniki, ako imajo pogoje iz prvega od
stavka. 

Šefi odsekov in glavni arhivar smejo imeti samo 
zadostno strokovno izobrazbo. 

V členu 17. 
se beseda: „referent" nadomešča z besedama: „ad
ministrativni inspektor". 

V poslednji vrsti se besede: „s strokovno izobraz
bo" nadomeščajo z besedami: „z dovršeno fakul
teto in opravljenim diplomskim izpitom (licenco) 
in potrebno strokovno izobrazbo". 

Dodaja se nova alineja, ki se glasi: Za admini
strativne inšpektoric smejo biti imenovani univer
zitetni profesorji ali profesorji srednjih in strokov
nih šol. 

Člen 18. 
se izpreminja ter se glasi: 

Referent za telovadbo pri oddelku za srednji 
pouk mora imeti kvalifikacijo učitelja veščin. 

Za referente v oddelku za osnovni pouk in na
rodno prosvetljevanje se. smejo, poleg profesorjev 
srednjih in strokovnih šol imenovati tudi ukazni 
tajniki s pogoji iz člena 19. te uredbe. 

V členu 19. 
se v prvi in drugi vrsti besede: „s fakultetno iz
obrazbo" nadomeščajo z besedami: „ki so dovršile 
fakulteto in opravile diplomski izpit (licenco)." 

V četrti in peti vrsti se besede: „ki imajo kvali
fikacijo za nadzornika ali izvrševatelja dolžnosti nad
zornika osnovnih šol" nadomeščajo z besedami: „ki 
imajo kvalifikacijo za okrajnega nadzornika po 
členih 40. in 41. te uredbe." 

Člen 20. 
se izpreminja ter se glasi: 

čin doslej omenjenih uradnikov je ta-le: 
1.) načelniki; 
2) inšpektorji; 
3.) šef kabineta, Žefi odsekov, referenti, glavni 

arhivar ; 
4.) tajniki, knjižničar; 
5.) pisarji, ekonom-spediter. 

V členu 21. 
se izpuščata besedi: „glavni arhivar". 

3., 4. in 5. alineja se izpuščajo ter se nadome
ščajo z novimi, ki se glase: 

Vsi ostali uradniki imajo te-1e plače: 
1.) inšpektorji, referenti in šefi odsekov s po

goji iz člena 17.: v I. razredu 6000, v II. razredu 
6000 in v III. razredu 5000 dinarjev; 

2.) referenti, šefi odsekov in glavni arhivar brez 
fakultetne izobrazbe: v I. razredu 6000, v II. raz
redu 5000 in v Ш. razredu 4000 dinarjev; 

3.) šefu kabineta se določa plača s prora
čunom; 

4.) ekonomu-spediterju se določa plača s pro
računom Inspektorji-referenti in šefi odsekov, ki 
imajo kvalifikacijo za direktorje popolne gimnazne, 
pridržujejo službena leta, vezana na stališ, iz ka
terega prihajajo. 

Minister sme posameznim šefom za prekocasno 
• de'o določiti posebno doklado do 3000 dinarjev na 
i leto Isto doklado sme določiti tudi onim uradni
kom izvun ministrstva, ki jim poveri poleg njih 
I rednih, dolžnosti posebno delo. 

V členu 42. 
se v drugi vrsti stanarina zvišuje od 600 na 1000 
dinarjev. 

Dodaja se nova alineja, ki se glasi: 
Pravico do potnine in dnevnice imajo kakor 

ostali ukazni uradniki. 

Po členu 43. 
se dodaja: 

" „ P r e h o d n o določ i lo . " 
Člen 44. 

Te izpremembe stopijo v veljavo z dnem kralje
vega podpisa, izvršilno moč pa dobe z dnem raz
glasitve. 

Našemu ministru za prosveto naročamo, naj raz
glasi in izvrši te izpremembe. 

V B e o g r a d u , dne 11.februarja 1921. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Aleksander i r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
6 4 . 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
o varstva redkih ali za Slovenijo tipičnih in 
za znanstvo pomembnih živali in rastlin in O 

varstva špilj. 
Začasno do rešitve po zakoniti poti se izdajajo 

nastopna določila: 
§ L 

Ne smejo se loviti, pokončavati, prodajati, ponu
jati v nakup in izvažati te-le živali: 

1.) sesalci: kozorogi obeh vrst (C. cretehsis in 
C. ibex L.) ; 

2.) ptiči: vir ali velika uharica (Bubo bubo L.), 
sokol selec (Falco peregrinile Tunst), rjasti škarnjak 
(Milvus milvus L.), kostanjasti škarnjak (Mrtva». 
Korschun Gmel), ribji orel (Pandiori haliaetus L.), 
belorepec (Ha:iaetus albicilla L.), sršenar (Pemis 
apivorus L.), kraljevski orel (Aquila malanaetus L.;, 
planinski orel (Aquila chrysaetus L.), klinkač ah 
ruski orel (Aquila pomarina Brehm), mišar (Buteo 
buteo L.), kocasta kanja (Archibuteo lagopus Br.), 
rjavi lunj (Circus aeruginosus L.), pepelasti splinec 
(Circus cyaneus) L.), lunj dolgorepec (Circus maero-
urus Gm.), lunj beloritec (Circus pygargus L.), ore-
har (Nucifraga caryocacactes L.), krokar (Corvue 
corax L.), rjava caplja (Ardea purpurea L.), čap-
ljica (Ardetta minuta L.), bobnarica (Botaurus stel
lane L.) in kvakač (Nycticorax nycticorax L.); 

3.) želva sklednica (Emys orbicularis L.) ; 
4.) brezvretenčarji: vsi jamski hrošči, pajkovd 

in mehkužci, planinski kozliček (Rosalia alpina L), 
orjaški krešič (Procerus gigas Creutz) in metulj 
apolon (Parnassius apollo L.). 

§ 2. 
Jajca ptičev, naštetih v § 1. pod točko 2., se ne-

smejo uničevati ali pobirati, mladi ptiči ne jemati 
iz gnezd in gnezda ne razdirati. 

§ 3. 
Ne smejo se trgati, rvati, prodajati, ponujati чг 

nakup .in izvažati te-le rastline: 
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1.) kcšutaik ali rumeni svišč (Oentiaiia lutea !.. 
er v;'.r. symphandra Mrb) ; 

2.) Fröhlichov svedre ali Fröhüchov svišč (Gen-
tiana Fröhlichii Hladn.); 

3.) panonski svišč (Gentiana pannonica); 
4.) Kluzijev svišč (Gentiana Clusii) ; 
5.) Sternbergov klinček (EHanthus Sternbergii) ; 
6.) strupena zlatica (Ranunculus Thora); 
7.) murka ali zamorček (Nigritella nigra L. in 

Nigritella rubra Rieht); 
8.) lepi čeveljc ali lepi ceptec (Cypripedium 

caJccolus L.); 
9.) Blagajev volčin (Daphne Blagayana Freyer) ; 

10.) dišeči volčin (Daphne cneorum L.); 
11.) progasti volčin (Daphne striata Trati); 
12.) lovorolistni volčin ali volčji koren (Daphne 

laureoFa L.); 
13.) planinska možina (Eryngium alpinum L.); 
14.) kranjski jeglič (Primula carniolica Jacq.); 
15.) lepi jeglič ali avrikel (Primula auricola); 
16.) Cojzova vijolica (Viola Zoisii); 
17.) Cojzova zvončića (Campanula Zoisii); 
18.) rogata vijolica (Viola carnuta L.); 
19.) cesarski silj ari cesarski koren ali jaščerica 

ali aškerca (Peucedanum ostrothium L.); 
20.) božje drevce aH božji les (Ilex aquifolium 

D; 
21.) planika ali očnica ali pečnica (Leontopodium 

alpinum Can.). 
Trgovsko ukoriščanje alpske flore sploh je pre

povedano. 
§ 4 . 

Na živali, ki ne žive pod milim nebom, in na 
rastline, ki se goje po vrtih, se prepoved §§ 1. do 3. 
ne nanaša. Kdor se zaloti v posesti takih živali in 
rastlin, mora njih izvor dokazati » potrdilnico do
maČe občine. 

§ 5 . 
V znanstvene evrhe sme okrajno politično oblastvo 

po zaslišanju Muzejskega društva za Slovenijo do
voliti izjeme od prepovedi §§ 1. do 3. 

§6. 
Naravne jame (špilje) so pod nadzorstvom de

želne vlade za Slovenijo, gozdarskega oddelka, ter 
se smejo oskrbovati in ukoriščati le na način, ki ga 
odobri nadzorstveno oblastvo po zaslišanju Muzej
skega društva za Slovenijo. 

§7. 
Zupani in orožništvo kakor tudi vsi javni nad

zorstveni organi, sosebno pa gozdno, lovsko in 
poljsko-varstveno osebje in tržna policija so zave
zani, da nadzirajo izvrševanje te naredbe in da 
ovajajo prestopke političnemu okrajnemu oWastvu. 

§8. 
Prestopke te naredbe kaznuje okrajno politično 

oblastvo z denarno globo od 20 do 4.000 K ali z 
zaporom do 14 dni; v obtežilnih primerih se sme 
poleg denarne kazni naložiti še zapor. 

Razen tega je izreči zaplembo vseh živali, gnezd, 
jajc in rastlin, ki so se zoper prepoved dobile v po
sest ali ponujale v nakup, nadalje vsega orodja, ki 
je služilo za lovljenje ali pokončavanje živali, za 
uničevanje ali pobiranje gnezd, jajc ali mladičev, 
brez razločka, ali so ti predmeti last obsojenčeva 
ali ne. 

Ako se določena oseba ne more zasledovati, se 
smejo predmeti, omenjeni v prejšnjem odstavku, za
pleniti tudi samostojno. 

§ 9 . 
Zaplenjeno orodje se sme na dražbi prodati za

nesljivim osebam, žive živali se smejo takoj izpu
stiti, ako bi spričo tega ne trpele škode, druge živali 
pa in gnezda, jajca in rastline se morajo izročiti 
Muzejskemu društvu za Slovenijo, kolikor so še po-
rabna. Stroške za začasno oskrbovanje živali in pre
voz predmetov trpi obsojenec 

§ 10. 
Denarne globe in izkupila zaplenjenega orodja 

se stekajo v ubožni zaklad občine, v katere območju 
se je izvršila prekršitev, oziroma zaplemba. 

§ П. 
Pritožbe zoper odloke političnih okrajnih obla-

stev gredo na deželno vlado, gozdarski oddelek, ki 
odloča končnoveljavno. 
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§ 12. 
Naredba dobi moč z dnem razglasitve v Urad

nem listu. Vsi dosedanji zakoni in vse naredbe, ki 
obravnavajo isti predmet, se razveljavljajo. 

V L j u b l j a n i , dne 19. februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Dr. Pitamlc s. f., vodja deželne vlade. 
Dr. Ravnihar s. r., poverjenik za pravosodje, 

Ribnikar s. r., poverjenik za socialno skrbstvo. 

6 5 . 
Naredba poverjenlštva za pravosodje 

g dne 5. marca 1921. 
o pristojbinah orožnikov. 

Z odobritvijo ministrstva pravde ee na podstavi 
4. odstavka § 383. k. p. r. odreja : 

§ 1. 
D n e v n i c a . 

Moštvu orožništva brez razlike čina pristoja 
dnevnica po 40 K: 

1.) o priliki potìre (§ 415. k. p. r.), ako je potiro 
odredilo sodišče; 

2.) če prihaja k sodišču na sodni poziv kot 
eskorta; 

3.) če je klicano k sodišču v svrho pričevanja. 
Dnevnica pristoja, ako je sedež sodišča ali kraj 

službovanja oddaljen od sedeža orožniške etanice 
najmanj 7-5 km. 

§ 2 . 
Dnevnica se računi od dne odhoda do povratka. 
Za vsakih polnih 24 ur se plača cela dnevnica. 

Ako je ostanek večji nego 12 ur, se računi cela 
dnevnica. Do 12 ur se računi polovična dnevnica. 

§ 3 . 
P o t n i s t r o š k i . 

Ako je orožniška stanica oddaljena od sedeža 
sodišča ali od kraja službovanja najmanj 7-5 km, 
pristoja moštvu orožništva v primerih, navedenih v 
§ 1., točkah 1 do 3, na potnih stroških železniška 
vožnja po tarifi 3.razreda; 

ako ne more uporabljati železnice, pà kilome
trina, oziroma stroški vožnje z vozom. 

Kilometrina znaša 2 K za km. 
Stroški vožnje z vozom pristajajo orožniku samo: 
1.) če si mora najeti voz vsled bolezni ali telesne 

onemoglosti osebe, katero eskortira; 
2.) če se mora vkljub dokazani bolezni, ki mu 

onemogočuje hoditi peš, odzvati pozivu sodišča kot 
priča, ako bi bilo njegovo zaslišanje na domu zdru
ženo z večjimi stroški nego njegov prihod k sodišču. 

§ 4 . 
Za stroške vožnje z vozom (§ 3.) je razumevati 

stroške v kraju običajnega vozila. 
Orožnik mora predložiti po vozniku izdan račun, 

potrjen glede primernosti vozarine po občinskem 
uradu one občine, v kateri voznik prebiva, ali pa 
po občini, kjer je sedež sodišča. 

§5. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v Uradnem listu. 
Poverjenik za pravosodje: 

dr. Ravnihar s. r. 

6 6 . 
Naredba poverjenlštva za nk in bogočastje, 
8 katero se začasno določa izpitni red za uči
teljske kandidatinje kuharskih in gospodinjskih 

sol za meščanske sloje v Sloveniji. 
§ 1 . 

Usposobljenost za poučevanje na kuharskih in 
gospodinjskih šolah za meščanske sloje se pridobi 
z izpitom, ki se opravlja pred posebno izpraševalno 
komisijo na mestnem dekliškem liceju v Ljubljani. 

§2. 
Člani izpraševalne komisije so: 
1.) predsednik; 
2.) ravnatelj mestnega dekliškega liceja; 
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3.) učiteljice in učitelji, ki na kuharski in ge-
spodinjsk: šoli teca zaveda poučujejo predmete, te 
katerih se opravlja izpit; 

4.) dve zastopnici praktičnega gospodinjstva 
Poverjeništvo za uk in bogočastje imenuje pred

sednika in zastopnice iz prakse na dobo treh let. 
Ako je predsednik zadržan, načeluje izpraševalci 

komisiji ravnatelj mestnega dekliškega Jiceja. 
Administrativne in pisarniške posle komisije 

vodi ravnateljstvo mestnega dekliškega liceja. 

§ 3. 
Sicer pa veljajo zmiselno vsa v §§ 4. do 27. na

vedena določila naredbe bivšega avstrijskega mini
strstva za javna dela z dne 19. marca 1919., 
št.336/XXI a/12.108 ( O s r e d n j i l i s t za obrt
no š o l s t v o XXV 11,362), s katero so bili izdani 
novi predpisi o izpitih za poučevanje na kuharskih 
in gospodinjskih šolah, 

§ 4. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se ras-

glasi v „Uradnem listu deželne vlade za Slovenije". 
V L j u b l j a n i , dne 26. februarja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja: dr.Skabernè s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preda. 705/5/21—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je Frana Du

šana P e t e l i n a , arhitekta v Gel ju, imenovalo tol
mačem za nemški in italijanski jezik pri sodiščih 
v Celju. 

V L j u b l j a n i , dne 2.marca 1921. 
Kavčaik s. v. 

Cb II 11/21—1. 326 
Oklio. 

Justina Turk, prodajalka v Kandiji, je vložila 
zoper Matka Še pi ca iz Kandije tožbo zaradi 500 
kron. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
22. m a r c a 1921. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št 30. 
Ker je bivališče Matka Šepica neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Ivan Smolik, sodni ofi-
cial v p. v Novem mestu, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se-ne zglasi sam 
ali ne imeliuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Novem mesto, oddelek IL, 
dne 17. februarja 1921. 

C 34/21—1. 33« 
Oklic. 

Hranilnica in poeojilnica v Kandiji je vložila 
zoper Franca S a š k a iz Gabrja, sedaj neznano kje 
v Ameriki, tožbo zaradi 593 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
25. m a r c a 1921. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker je bivališče Franca Saška neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Ivan Smolik, sodni 
oficial v p. v Novem mestu, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se Franc Šasek 
ne zglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Novem mestn, oddelek IL, 
dn 21. februarja 1921. 

C 19/21—1. 
Oklio. 
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Juri Škrlj, posestnik v Kotih St. 19, je vložil zo
per Antona L u ž a r j a iz Kotbv št. 19, sedaj ne
znano kje v Ameriki, tožbo zaradi 900 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
18. m a r c a 1 921. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št 1. 
Ker je bivališče Antona Lužarja neznano, ee mu 

postavlja za skrbnika višji oficial Bogomir Trepeč-
nik v Radečah, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radečah, oddelek L, 
dne 25. februarja 1921. 
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Ne 200/21—4. 378 

Oklio vrednostnega papirja. 
Erar kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, za

stopan po finančni prokuraturi v Ljubljani, pred
laga amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki se 
je baje izgubila: Hranilna knjižica posojilnice v 
Gornji Radgoni, r. z. z n. z., št. 3761, glaseča se 
na ime: „dr. Klobčič, komisar, Radgona", s stanjem 
dne 15. septembra 1919. 28.128 K 67 v. 

Njen imetnik se pozivlje, naj jo v š e s t i h me
s e c i h od dne razglasitve v Uradnem listu pokaže 
$odišču; rudi drugi udeleženci naj ugovarjajo zoper 
predlog. Po brezuspešnem poteku tega roka se hra
nilna knjižica razveljavi. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 23. februarja 1921. 

A 214/19-36. 358 
Dražbent oklio. 

V zapuščinski stvari po Robertu Koprinskem iz 
Požege bo na prošnjo dedičev v petek dne 

18. m a r c a 1921. 
ob desetih v notarski pisarni v Kamniku prostovolj
ca javna dražba v zapuščino spadajoče nepremič-
aine vi. št 561 katastralne občine kamniške, sesto-
ieče iz enonadstropne hiše št. 72 v Kamniku na 
Sutni, ki obseza 7 stanovanj in tvomiške prostore, 
kateri so o svojem času služili za belilnico, potem iz 
gospodarskega poslopja in iz zemljiških parcel v iz
meri 3 ha 84 a 77 ms, ležečih poleg poslopja na obeh 
straneh reke Bistrice, katere vodna moč bi se dala 
ukoriščati. 

Izklicna cena, pod katero se ponudbe ne spreje
majo, znaša 300.000 K; vendar pa si dediči pridr
žujejo pravico, da smejo prodajo v 14 dneh izza 
dne domika odkloniti. 

Vsak ponudnik mora pred' dražbo v roke sodne
ga poverjenika položiti varščino v znesku 30.000 K 
» gotovini ali v vložnih knjižicah domačih denar-
»h zavodov. 

Zdražitelj mora največji ponudek s 5%. obrest
mi sodno položiti v treh mesecih izza dne dražbe. 

Knjižnim upnikom se pridržujejo njih zastavne 
pravice brez ozira na prodajno ceno. 

Nadaljnji dražbeni pogoji so na vpogled v no
tarski pisarni v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamnika, oddelek L, 
dne 1.marca 1921. 

« 228/20—10. 322 

Dražbeni oklio. 
Po zahtevanju Olavne hranilnice in posojilnice 

Slovenskih goric, registrovane zadruge z neomejeno 
zavezo pri Sv. Lenartu, zastopane po drju. Milanu 
Gorišku, odvetniku pri Sv. Lenartu, bo dne 

12. a p r i l a 1921. 
«b desetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 10 draž
ba posestva vi. št. 80 katastralne občine zgornježer-
javške, sestoječega iz hiše in gospodarskega poslopja 
tn zemljišč v izmeri 6990 m" s priteklino vred (z eno 
kravo). 

Nepremičninam, ki naj se prodado na dražbi, je 
določena vrednost na 20.346 K, priteklini pa na 
3000 K. 

Najmanjši ponudek znaša 15.564 K; pod tem 
zneskom se ne bo prodajalo. 

S tem odobrene dražbene pogoje in listine, ki se 
fičejo nepremičnin (zemljiškoknjižni izpisek, hipote
kami izpisek, izpisek iz katastra, cenitveni zapisnik 
ttd.) smejo tisti, ki žele kupiti, pregledati pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 10 med opravilnimi urami. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
jm sodišču najpozneje v dražbenem obroku pred za
četkom dražbe, ker bi se sicer ne mogle uveljaviti 
glede nepremičnine same. 

O nadaljnjih dogodkih dražbenega postopanja se 
obvestijo osebe, ki imajo sedaj na nepremičninah 
pravice ali bremena ali pa jih dobe v teku dražbe
nega postopanja, tedaj samo z nabitkom pri sodišču, 
kadar niti ne stanujejo v okolišu podpisanega so
dišča niti temu ne imenujejo v sodnem kraju stanu-
jočega pooblaščenca za vročbe. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek IL, 
dne 16. februarja 1921. 

L 4/21—4. 
Oklio. 
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Preklic, izrečen zaradi slaboumnosti s sklepom 
z dne 30. junija 1917., L 18/7, nad Francem 
Koželjem, posestnikom v Podgorju št. 62, je raz
veljavljen. 

Okrajno sodišče v Kamnika, oddelek I., 
dne 2. marca 1921. 

Razglas. 1 8 

Vpisala se je danes: 
I. V zadružnem registru pri zadrugah: 

Firm. 2471, zadr. 1 58/45. 
a) Posojilnica v Kranjski gori, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so člani načelništva Andrej Krajec, 
Jakob Cerne in Fran Fiere, vstopili pa so Karel 
Čuk, župnik v Kranjski gori; Andrej Kajdiž, kaplan 
v Kranjski gori; Ivan Hlebanja, posestnik v Sred
njem vrhu. 

Firm. 2489, zadr. III 54/36. 
b) Hranilnica in posojilnica v Blagovici, 

registrovana zadruga z neomejeno zaveze, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je član načelništva Franc Pavlic, vstopil 
pa je Janez Cencelj, posestnik v Suši. 

Firm. 2491, zadr. IV 192/22. 
c) Strojna zadruga v Savijah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so člani načelništva Lovrenc Kos, Ja
nez Dovč, Janez Peterlin, Anton Vilfan, Lovrenc 
Cunder, vstopili pa so Ivan Hvastja, posestnik v 
Savijah št. 41; Mihael Ceren, posestnik na Jezici 
št. 22; Matija Knez, posestnik na Ježki št 31; 
Franc Logar, posestnik v Klečah št 18; Matevž Je-
romen, posestnik v Klečah št. 22. . 

Firm. 2743, zadr. IV 120/46. 
č) Hranilnica in posojilnica na Dobrovi, 

registrovana zadruga z aeomejeno zavezo, 
nastopna izprememba : 

Izstopila sta člana načelništva Matija Plevnik 
in Franc Divjak, vstopila pa sta Franc Zadnikar, 
posestnik: v Hrušovem št. 14, in Franc Zore, posest
nik v Gabrju št. 9. 

Firm. 2753, zadr. I 56/51. 
d) L delavsko konsnmno društvo, 

r.z.z o. z. v Ljubljani, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva sedaj odveč vpisani 
Ana Srakar, Franc Pezdir, Liza Cerkovnik, Franja 
Zajec in Ivan Jakopič, vstopil pa je v načelništvo 
Fran Kremžar, uradnik v Ljubljani. 

Izpremenili sose §§ 9., 19., 21., 26., 70. zadruzi 
nih pravil. 

Firm. 2756, zadr. III 78/57. 
e) Ljudska hranilnica in posojilnica 

v Skofji Loki, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Avguštin Šinkovec, 

vstopil pa je v načelništvo Franc Babic, krojaški 
mojster in posestnik v Škofji Loki št 68. 

Firm. 2789, zadr. VI 145/11. 
f) Slovenska socijalna Marica v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva . Rudolf Golouh, 
dr. Milan Lemež, Mara Lemeževa, Franc Svetek, 
Rado Čelešnik, Alojzij Hreščak in Cirila Pleškova, 
vstopili pa so v načelništvo dr. Dragotin Lončar, na
rodni poslanec v Ljubljani, kot predsednik; Albin 
Prepeluh, poverjenik v p. v Ljubljani, kot podpred
sednik; Jakob Vehovec, urednik v Ljubljani; Ivan 
Slibar, koncipist v Ljubljani; Ivan Mlinar, uradnik 
okrajne bolniške blagajne v Ljubljani; dr.Tone Sa-
gadin, ravnatelj v Ljubljani. 

Izpremenil se je § 37. zadružnih pravil. 

Firm. 2797, zadr. I 78/37. 
g) Hranilnica in posojilnica v Tomišlju, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva Jožef Knific, Martin 
Modic, Anten Lenarčič in Janez Fister, vstopili pa 
so v načelništvo Ivan Svigelj, posestnik v Brestu 
št. 16; Josip Peršin, posestnik v Tomišlju št 4; 
Janez Lukanc, posestnik v š t Janžu-Tomišlju št. 47; 
Anton Modic, posestnik v Vrbljanah št. 2. 

II. V trgovinskem registru pri firmah: 
Firm. 2480, Rg A I 162/34. 

a) J, Mellitzer, Kleinlercher б Comp. 
s sedežem v D o m ž a l a h , s podružnico na Du
naju, nastopna izprememba : 

Izstopila sta vsled smrti Simon Blassnig jun. is 
Andra Kleinlercher, vstopili pa so kot javni druž
beniki Lovrenc Mellitzer, tvorničar v Domžalah; 
Josip Kleinlercher, trgovec v Salzburgu; Ivan Mel
litzer, trgovec v Domžalah. Vsak izmed njih ima 
pravico družbo zastopati in firmo podpisovati. 

Firm. 2481, Rg B I 75/72. 
b) Jadranska banka, podružnica Ljubljana 

in še v štirih drugih jezikih, 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

S prokuro je poverjen Avgust Peruzzi, uradnik 
podružnice Jadranske banke v Ljubljani, ki bo 
firmo podpisoval kolektivno po predpisu § 47. pravil. 

Firm. 2520, Rg A III 82/2. 
e) Papier & Arh 
s sedežem n a Bledu, 

obratni predmet: doslej: trgovina z lesom, 
nastopna izprememba: 

odslej tudi: trgovina s sadjem na debelo. 
Deželno kot trgovinske sodišče v Ljubljani, odd-IIL, 

dne 15. januarja 1921. 

Dražbeni oklio. 387 

Na predlog dežele Kranjske po komisiji za 
upravo kranjske deželne imovine bo dne 

21. m a r c a 1921. 
ob devetih v pisarni notarja drja. Andreja Ku
h a r j a v L j u b l j a n i , K o l o d v o r s k a u l i c a 
št. 3, p r o s t o v o l j n a d r a ž b a , dovoljena s 
sklepom deželnega sodišča v Ljubljani z dne 17. fe
bruarja 1921., NeIII555/21—2, g r a š č i n e „Če
še n j c e", vpisane v vi. št. 946 deželne deske kranj
ske in ležeče v katastralni občini moravski. Gra
ščina sestoji iz graščinskega poslopja št. 1 v Ce-
šenjci, z dvoriščem in z gospodarskim poslopjem, 
iz vrta, dveh travnikov in dveh gozdov; izklicna 
cena znaša 100.000 K. 

Izkupilo je založiti takoj pri dražbenem naroku. 
Zdražitelja zadenejo vse pristojbine in vsi stro

ški; izkupilo mora čisto ostati prodajalki. Vknjiže-
nih bremen ni, odnosno vknjiženim upnikom se njih 
pravice pridržujejo brez ozira na višino izkupila. 

Podrobnosti pri sodnem komisarju. 
Notar dr. Andrej Kuhar s. r., 

kot sodni komisar. 

Št. 94/21. 379 3—2 
Razpis. 

Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 
mesto v Logatcu, oziroma drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

22. m a r c a 1921. 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 1. marca 1921. 
Predsednik: Hudovernik s. r. 

Št 264/21. 369 
Objava, 

Gospod dr. Janko Leščnik, odvetnik v Ro
gatcu, je podpisanemu odboru naznanil sub pr. 
5. marca 1921., da se v treh mesecih preseli s svojo 
pisarno v Šmarje pri Jelšah. 

V L j u b l j a n i , dne 5.marca 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 
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St 276/21. 385 
Objava. 

Gospod đr. бапДог H rašovec , odvetnik v 
ftozjem, je podpisanemu odboru naznanil sub рг. 
7. marca 1921., št. 276/21, dà se v treh mesecih 
preseli s svojo pisarno v Šmarje pri Jelšah. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marca 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaroa s. r. 

it325/m.ä.sv. 328 2—2 
Razpis službe. 

Na L mestni deški meščanski šoli v Ljubljani 
je po odredbi višjega šolskega sveta z dne 21. janu
arja 1921:, št. 266, v stalno popolnitev razpisano 
u č n o m e a t o s t r o k o v n e g a u č i t e l j a za 
f. s k u p i n o s sistemiziranimi službenimi prejemki. 

Prosilci za omenjeno učno mesto naj svoje pia
llino opremljene prošnje po predpisani službeni 
poti vlože pri podpisanem mestnem šolskem svetu 
najkesaeje do dne 

25. m a r c a 1921. 
Nedostatne ali pa zakesnele prošnje se ne bodo 

upoštevale. 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 18. februarja 1921. 

Št402/m.š.sv. 347 2—2 
Razpis služb. 

Na javnih deških ljudskih Šolah v Ljubljani se 
razpisuje po naročilu višjega šolskega sveta z dne 
9. februarja 1921., št. 1819, e n a j s t mest za uč i
t e l j e v s t a l n o namestitev, in sicer: 
a) na I. mestni deški ljudski šoli t r i ; 
b) na II.mestni deški ljudski šoli šeet ; 
c) na III.mestni deški ljudski šoli dve. 

Prosilci za eno izmed omenjenih službenih mest 
naj vlože svoje pravilno opremljene prošnje po pred
pisani službeni poti pri podpisanem šolskem svetu 
oajkesneje do dne 

31. m a r c a 1921. 
Zakesnele ali pa nedostatno opremljene prošnje 

ae ne bodo vpoštevale. 
Mestai šolski svet ljubljanski, 

dne 20. februarja 1921. 

«.471. 
Razpis učiteljskih služb 

namestitev. 

380 

stalno 

4.) na enorazrednici na Golem: služba za učite-
Ija-voditelja ; 

5.) na štirirazrednici v Hrušici : služba za enega 
učitelja; 

6.) na osemrazredntci v Mostah: služba za tri 
učitelje, štiri učiteljice; 

7.) na enorazrednici v Rakitni: služba za uči-
telja-voditelja; 

8.) na petrazrednid v Sostrem: služba za uči
telja ; 

9.) na enorazrednici v Spodnji Slivnici: služba 
za učitelja-voditelja; 

10.) na štirirazrednici na Studencu-Igu : služba 
za učiteljico; 

11.) na šestrazrednici v St.Vidu nad Ljubljano: 
služba za tri učitelje, eno učiteljico; 

12.) na šestrazrednici v Šmarju: služba za dva 
učitelja, eno učiteljico; 

13.) na dvorazrednici v Šmartnem pod Šmarno 
goro: služba za učiteljico; 

14.) na trirazrednici v Zalogu: služba za učitelja; 
15.) na štirirazrednici v Zgornji Šiški: služba za 

učitelja, učiteljico; 
16.) na osemrazrednicii na Viču: služba za 

učitelje, eno učiteljico; 
17.) na osemrazrednici na Vrhniki: služba 

tri učitelje, dve učiteljici. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože 

predpisani službeni poti do dne 
15. a p r i l a 1921. 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 
vsako službo posebno prošnjo. 

Moški p r o s i l c i za mest« v št. Vidu 
in p r i Devic i M a r i j i v P o l j u z i z p i t i 
za pouk na o b r t n i h n a d a l j e v a l n i h šo
lah imajo p r e d n o s t . 

Prosilci, še ne stalno nameščeni v javni ljudsko-
šolski službi na bivšem Kranjskem, morajo dokazat/ 
z državnozdravniškim izpričevalom, da so fizično 
popolnoma sposobni za šolsko službo. 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, 
dne 26. februarja 1921. 

Predsednik : dr. Ferjančič s. r. 

tri 

za 

po 

Podjetniki naj predlože svoje pomrabe v zaprttk 
kuvertih do tega dne podpisanemu občinskemu 

Občinski urad na Vinici, 
dne 27. februarja 1921. 

uradu. 

383 

Razne objave. 
Vabilo na oboril zbor. 

Št. 75 av. 354 3 - 3 
Razg las . 

Na podstavi inženjerskega proračuna 90.000 K. 
ki je razgrnjen na vpogled pri okrajnem šolskem 
svetu v Črnomlju in pfî občinskem uradu na Vinici, 
se razpisuje konkurenčna oddaja popravil šolskega 
poslopja na Vinici do dne 

i . a p r i l a 1921. 

V zmislu § 14. družbenih pravil sklicuje del
niška družba P. Kersič na dan 2 4. m a r c a t t 
ob sedemnajstih v prostorih Slovenske eskomptne 
banke v Ljubljani svoj redni občni zbor s tem-le 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Odobritev bilance za poslovno dobo 1919.— 

1920. 
2.) Poročilo o uspehu obratovanja od začetka 

poslovne dobe do dne 31. decembra 1920. 
3.) Določitev števila članov upravnega sveta, 

odnosno volitev na mesto izstopivših članov. 
4.) Raznoterosti. 
Po § 16. daje na občnem zboru vsakih 20 delnic 

po en glas. Zaradi glasovanja morajo delničarji 
najmanj šest dni pred občnim zborom pri blagajni 
Slovenske eskomptne banke v Ljubljani položiti 
svoje delnice. 
Upravni svet delniške družbe P. Keršič v Ljubljani, 

dne 7. marca 1921. 

Objava m 

Upravni svet „Zadružne tiskarne, reg. zadr. 2 
omej. zav.", v Ljubljani je sklenil v seji dne 3. marca 
1921., da bodi odslej društveno glasilo v zmislu 
§ 35. zadružnih pravil v Ljubljani izhajajoči list 
„Narodni gospodar". 

Zadružna tiskarna, r. z. z o. z. 
Dr. Mirko Božič s. r., predsednik. 

Objav». ^ 7 

Obrtna banka v Ljubljani javlja, da je tekom 
meseca februarja t. 1. na, vložne knjižice 

vložilo 27 strank . . 343.586—K 
dvignilo pa je 7 strank . 102.023—K 

Koncem meseca februarja t. 1. je ostalo naloženih 
1,386.265-73 K. 
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„ Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti semkaj do dne 

15. a p r i l a 1921 . 
Okrajni šolski svet v Litiji, 

dne 3. marca 1921. 

Predsednik: Podboj s. r. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne IS. februarja 1921. 

A k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,027.652 52 
v kovanem srebru 16,455.846 50 
v tujih valutah . • 1,799.775 10 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 350,172.294 69 

Posojila: 
na menice 208,968.735 64 
na vrednostne papirje 23,708.203-02 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,542.862-60 
po računu zamene 376,889.447 73 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 150,912.252-68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.660,366 601-85 

Vrednost državnih dornen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov " 

Dinarjev 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

432,455.568 81 + 698.234 37 

232,676 938 66 —7,136.932-87 

St. 543/o.š. sv. 375 2—2 

Razpis vodlteljskih la učiteljskih 
služb. 

Na javnih ljudskih šolah v okraju l j u b l j a n 
ske okol ice se razpisujejo po ukazu višjega šol
skega sveta z dne 9. februarja 1921., št. 1815, na
stopne voditeljske in učiteljske službe v stalno na
mestitev: 

1.) na petrazrednici v Borovnici: služba za dva 
učitelja, eno učiteljico; 

2.) na dvorazrednici na Črnučah: služba za eno 
učiteljico; 

3.) na šestrazrednici pri Devici Mariji v Polju: 
•lužba za tri učitelje, eno učiteljico; 

Glavnica din. 50,000.000--, 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju . . . . . . . . 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . , 
obveznosti na žiro-račune . . . , 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

P a s i v a . . 

3.382,711.164 86 

2.138,377.163 — 

6.186.220.835 33 

10,301.700 — 

815.206 54 
3.366,356.095 •— 

•563.998-75 

— 22,299.135-

376.889 447 73 
157,288 607 30 
134,580.973 67 668,759.028-70 -f 16,169.747 42 

2.138,377 163 — 
1,6i»'042 09 

3S1 
Ö i8b,'22<'835 33 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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26. 
Po&tnlna paviallrana. ^ 

V Ljubljani, dne 10. marca 1921. Letnik Ш. 1 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Vsebloav: OdWba, • katero se izpreminja tarifa izvoznih'carin. Odločba o izvozu vinskih tropin. - FUzelasi dežrln« vlade z» Slovenijo: Razpis volitev zastopnikov ucitt-ljstv» 
srednjih sol in uèiteljtii in nieičuBikib m ljudskih šol za višji i<>leki svet v Ljubljani. — RaztilaB' zdravstvenega odaeka za Slovenijo io latro: Tnlounki i/ku o ualezljivib hnlexuik 
ва. ozemlju deželne vlade sa Bluveuijo od duo 13. do dne 19. februaija lHJil Razpis službe uradnega zdravnika ca > koiift novoustanovljenega okrajuega glavarstva v Gustanjo. — 

Razglasi r&zuib drugih uradu» iu obinstev. 

Naredbe osrednje vlade. 
67. 

Odločba, 
s katero se izpreminja tarifa izvoznih carin.* 

Gospodarsko-finančni komitet ministrskega sveta 
je sklenil v seji dne 19. februarja 1921. na predlog 
ministra za finance in ministra za trgovino in in
dustrijo: 

Člen 1. 
Odločba gospodarsko-finančnega komiteta mini

strskega sveta z dne 6. avgusta 1920., C br. 49.041, 
in IV br. 8148" se izpreminja ter se glasi: 

Člen 2. 
Izvoz blaga v Inozemstvo je prost ob pogojih, do-

ločmih v členu 4. ; ne smejo pa se izvažati ti-le pred
meti : 

1. iz post. 1. izvozne tarife — pšenica; 
2. iz post.2. izvozne tarife — oves; 
3. iz post. 11. izvozne tarife — konji, kobile in 

žrebeta, razen konj. belgijske in noriške pasme, ne 
glede na starost in spol; te živali kakor tudi osta
la živa živina, katere izvoz je dovoljen, se smejo 
izvažati preko vseh obmejnih veterinarskih postaj, 
oziroma carinarnic, kjer stalni in državni živino-
zdravniki, imenovani po ministru za kmetijstvo in 
vode, nadzirajo njih izvoz in pregledujejo te živ.iu 
ter morajo potrjati na carinski deklaraciji, da pri
padajo živali resnično dotični pasmi in da se sme 
njih izvoz dovoliti; 

4. iz post. 13. izvozne tarife — goveda in bivoli, 
razen onih, ki imajo pri vtovoritvi nad 500 kilogra
mov žive teže; pri ženskih živalih, da so tudi stare 
aad osem let, pri bikih pa, da so stari nad tri leta; 

5. iz post. 14. izvozne tarife, točke l .a — ovce. 
razen pitanih ovnov; 

6. iz post. 26. izvozne tarife — volna in izdelki 
iz volne, razen preprog; 

7. iz post. 35. izvozne tarife, točke 1. — pšenična 
moka; 

8. iz post. 38. izvozne tarife — sladkor; 
9. iz post. 48. izvozne tarife — premog, razen 

lignita; 
10. iz post. 70 izvozne tarife — zlato in srebro 

in izdelki iz njiju; 
11. iz post. 71. izvozne tarife, točke 1. — staro 

železo; točke 2. — sirovo železo. 
S to odredbo ee ne ukinja člen 15. zakona o 

splošni carinski tarifi. 
II. 

Pri izvozu v inozemstvo se pobira izvozna carina 
po priloženi tarifi. 

Izvozna tarila. 

I m e n o v a n j e Carina 
Din. 

1. Pšenica 30—za 100 kg 
2. Oves • 10—za 100 kg 
3.Riž 50—za 100 kg 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 47, izdanih dne 
2. marca 1921. 

** Uradni list pod št. 312 iz leta 1920. 

I m e n o v a n j e Carina 
Din. 

4. Krompir . 5'—za 100 kg 
5. Makovo seme, bukov žir, seme 

solnčnično, sezamovo, bomba
ževo, konopljeno, bučno, repi
ca in drugi oljnati plodovi in 
druga oljnata semena . . • 100*—za 100 kg 

6. Janež (anason) 10—za 100 kg 
7. Konoplja in lan : 

1. konoplja : 
a) otrta, otrepana, mikana . 10—za 100 kg 

b) hodnična preja . . . . 2—za 100 kg 
c) izdelki iz konoplje, ra

zen vrvarskih ; . . . prosto 
2. lanena povesma in lanen 

hodnik ' . 200—za 100 k? 
8. Sladkorna pesa in pesni zrez

ki 20—zalOOkg 
9. Rastlinje, ki se uporablja za 

izdelovanje ščeti: 
1. koren čipovine 5—za 100 kg 
2.sirkova slama 5—za 100 kg 

10. Opij . . . . . . . . . 500—za 100 kg 
11. Konji in kobile: 

1. belgijske in noriške pasme v 
starosti nad 3 leta . . . . 500*—za glavo 

2.žrebeta in mladi konji do 
3 let belgijske in noriške 
pasme 200—za glavo 

3. konji, kobile, mladi konji in 
žrebeta tudi drugih pasem 
in pasmin 2000—za glavo 

12. Mule in osli: 
a) mule • • , 500—za glavo 
b) osli 200—za glavo 

13. Goveda in bivoli: 
1. živa : 

a) nad 500 kg 500— za glavo 
b) druga pod 500 kg . . 1000—za glavo 

2. zaklana (očiščena in iz kože 
dejana) . . . > . . . 300—za glavo 

14. Ovce in koze: 
1. žive : 

a) ovce 30—za glavo 
b) koze 20—za glavo 

2. zaklane: koze, pitani ovni 100—za 100 kg 
15. Prašiči : 

l.živi 300—za glavo 
2 zaklani in sveže prašičje 

meso 100—za 100 kg 
16. Perutnina: 

l.gosi in pure, žive . . . . 6'—za vsako 
2. kokoši, race in drugo, žive 3—za vsako 
3.zaklana: gosi, race, kokoši in 

drugo . . . . . . . . 100—za 100 kg 
17. Konji, zaklani, očiščeni in iz 

kože dejani 100—za 100 kg 
Pripomba. Konji se smejo klati 

samo, ako niso za drugo rabo. 
Njih klanje pa mora vedno nad
zirati državni veterinar. 
18. Izdelki iz mesa: 

1. slanina, nasoljena, suha in 
prekajena 100—za 100 kg 

2. meso nasoljeno in v razsolu, 
posušeno, prekajeno, s čimer 

I m e n o v a n j e 

vred se umevajo tudi gnjati, 
in drugače konservirano . 

3. prašičja in gosja mast . 
4. salame, razne klobase, nade

vano meso (švargle) in mor
tadele 

19. Divjačina in njeno meso . 
20. Mleko, sveže in kislo . . 
21. Jajca 
22. Med, precejen in v satovju 
23.Čebelni vosek, čist ali zmešan 

z drugimi podobnimi živalski 
mi tvarinami 

24. Mast in olje iz kosti . . 
25. Loj, raztopljen in neraztopljen 
26. a) Volna 

b) volnene krpe in odpadki, 
razen od vojaških oblek, 
kakor tudi izdelki iz vol
ne, razen preprog . . . 

c) stare vojaške obleke . . . 
27. Živalska dlaka: 

1. kozja 
2. prašičje ščetine, dlaka iz 

konjske grive in konjskega 
repa 

3. druga 
28. Perje , 
29. Kokoni 
30. Živalske kože: 

l.kože domačih živali, sirove: 
a) ovčje, kozje in prašičje . 
b) jagnječje in kozličje . . 
c) kože goveje, telečje, bivol-

ske, konjske, oslovske in 
mulje 

• 2. kože divjačine, sirove : 
a) lisičje, kunovne, vidrovne, 

dehorje, divje mačke . . 
b) volčje, medvedje, pasje 

in jazbečje . . . . . 
31. Odpadki pri klanju in podelo-

vanju živali in živalskih delov: 
1. rogovi volovski, kosti, kri za

klane živine, žile, odpadki si
rovih in v apno vloženih kož 

2. čreva, želodec, pljuča, srce, 
jetra, obisti, troskve, glave 
in noge, parklji, kopita in 
odpadki pri izdelovanju 
glavnikov in škarij iz rože-
vine, ovčji rogovi . . . . 

32. Kaviar, črni in rumeni . . . 
33. Raki in školjke: 

l.raki, sveži in predelani . . 
2. školjke 

34. Proizvodi gozdarstva : 
1. drva , 
Pripomba. Prepovedano je iz

važati hrastov in kostanjev tanin-
ski ies. 

2. Koristni les (les za tehnično 
uporabo) v hlodih nad 30 cm 
srednjega premera (krlji, 
panji, klade, goli in drugo) : 

Carina 
Din. 

120—za 100 kg 
120—za 100 kg 

prosto 
300—za 100 kg 

10—za 100 kg 
200—za 100 kg 

50—za 100 kg 

500—za 100 kg 
- 120—za 100 kg 

120—za 100 kg 
2000—za 100 kg 

500—za 100 kg 
20— za 100 kg 

100—za 100 kg 

2000—za 100 kg 
50—za 100 kg 

200—za 100 kg 
100—za 100 kg 

400—za 100 kg 
200—za 100 kg 

800—za 100 kg 

1000—za 100 kg 

500—za 100 kg 

100—za 100 kg 

10—za 100 kg 
500—za 100 kg 

20—za 100 kg 
20—za 100 kg 

1 — z a 100 kg 
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26. 

I m e n o v a n j e 

a) listnatega drevja: 
aa) hrastov, kostanjev in 

orehov 
bb) javorov, jesenov, bre

stov 
c«) vsega drugega listna

tega drevja (bukov, 
cerov, gabrov, lipov, 
topolov, vrbov, jelšev 
itd.) 

b) iglastega drevja vseh vrst 
I. pripomba: Hlodi s srednjim 

premerom 15—30 cm: 
a) listnatega drevja ista carina 

kakor za hlode nad 30 cm sred
njega premera; 

b) iglastega drevja vseh vrst . . 
c) Jamski les je dovoljeno izva

žati samo iz ličko-krbavske in 
modruško-reške županije. 
II. pripomba: Drogi pod 15 cm 

«rednjega premera vseh vrst lesa, 
oblo ali oglato vinogradno kolje, 
hmeljavke, pal'ice itd 

3. Koristni les (les za tehnično 
uporabo) razklan, otesan, 
razžagan (deske, letve, tinji 
[planke], doge, vesla, vratila 
itd.) v vseh dimenzijah in 
sortimentih, razen onih, ki 
imajo svojo posebno postav
ko: 
a) listnatega drevja: 

aa) hrastov, kostanjev in 
orehov 

bb) javorov, jesenov in 
brestov 

cc) drugega listnatega 
drevja . . . . ' . 

b) iglastega drevja vseh vrst 
vrst 

Pripomba. Železniške hrastove 
prage je prepovedano izvažati. 

4. Kocke za tlakovanje ulic, ko-
larski les, deščice za kovčege 
in za sode, v katere se vlaga 
blago, deščice za strehe, 
obodi za sita 

Pripomba. Železniški bukovi 
pragi, bukove doge, deščice za kov
čege iz bukovine (tavoleti, testoni 
in pakoni) 

5. Drugi proizvodi gozdarstva 
in odpadki pri predelovanju 
lesa, kakor: 
a) lesno oglje v kosih, pra

hu ali briketirano . . . 
b) skorja za strojenje, jezi

ce, ruj 
c) trska, ločje, hrastov in 

bukov žir 
č) kolofonij, terpenünova 

smola in katran . . . 
d) odpadki lesa pri izdelo* 

vanju ekstrakta za stro
jenje 

e) vrbovo protje, neobdela
ne palice 

Pripomba. Seme iglastega drev
ja in vseh plemenitih vrst dreves 
je prepovedano izvažati. 
35. Moka: 

1. iz pšenice: zdrob in moka . 
2. iz ječmena, rži, ovsa, pšeno, 

kaša in koruzna moka . . 
36. Jedilno olje 
37. Olje za tehnično uporabo . . 
38. Sladkor . . . . . . . . 
39. Salepova moka in salep . . 
40. Melasa 
41. Kruh in testa, pečena in ne-

pečena 
42. Kolači, slaščice, bonboni, ka

kao in čokolada 
43. Proizvodi mlekarstva: 

l.sir 
2. smetana, maslo, sirovo ma

slo in sterilizirano mleko . 
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Carina 
Din. 

8—za 100 kg 

6—za 100 kg 

3—za 100 kg 
16—za 100 kg 

I m e n o v a n j e 

3 — za 100 kg 

1-50 za 100 kg 

6—za 100 kg 

4—za 100 kg 

1-50 za 100 kg 
1 — za 100 kg 
1 — z a 100 kg 

pr08tO 

10—za 100 kg 

20-

100-

2—za 100 Kg 

l — z a 100 kg 

prosto 

—50 za 100 kg 

5—za 100 kg, 

10—za 100 kg 

1 — z a 100 kg 

30— za 100 kg 

20—za 100 kg 

prosto 
100—za 100 kg 
100—za 100 kg 
300—za 100 kg 

10—za 100 kg 
100—za 100 kg 

20—za 100 kg 

prosto 

50—za 100 kg 

100—za 100 kg 

Carina 
Din. 

44. Kreda, malec, sirov magnezit, 
dolomit v kosih, tripel, skri
lavec, bavksit, tupina (lapor) . —50 za 100 kg 

45. Cement : 
a) dalmatinski prosto 

. b) drugi 10—za 100 kg 
46. Pepe'^ača 10—za 100 kg 
47. Rude: svinčeva, manganova, 

železova, žveplova, bakrova itd. —-10 za 100 kg 
48. Premog : 

a) lignit 5—za 100 kg 
b) drugi 100—za 100 kg 

49. Katran iz premoga, olje iz 
premogovnega katrana . . . 50—za 100 kg 

50. Vosek, beljen in parafin . . 500—za 100 kg 
51. Sveče : 

1. voščene, iz cerezina, para
fina prosto 

2. lojene '. 120—za 100 kg 
52. Mila in tekočine, prirejene za 

pranje 50—zalOOkg 
53. Glicerin: 

a) sirov prosto 
b) prečiščen 50—za 100 kg 

54. Kolomaz, voščilo in mozilo za 
obutev in za parkete . . . . 

55. Soda, kristalna, žgana, kav-
stifna soda (natrijev hidrat), 
natrijev bikarbonat . . . . 

56. Natrijev sulfat 2—za 100 kg 
57̂  Svinčev in natrijev acetat in 

kalcijev acetat 1 — za 100 kg 
58. Sreš (vinski kamen) . . . 20—za 100 kg 
59 Klej in čevljarski klej . . . 60—za 100 kg 
60.Patoka (fuzelnä olja) . . . 50—za 100 kg 
61. Proizvodi pri destilaciji lesa: 

a) metilalkohol, formaldehid . 
b) ofje za impregniranje, 

kreozot in gujakol . . . 
c) vsi drugi, razen kalcijeve

ga acetona 
62. Cunje: 

1. nesortirane, vsake vrste . . 
2.sortirane, razen volnenih: 

a) lanene in konopljene . . 
b) bombaževe bele . . . . 
c) iz jute, bombaževe pobar

vane . . - . * t • prosto 
63. Človeški lasje: 

a) človeški lasje 5000—za 100 kg 
b) izdelki iz človeških las . prosto 

64. Koža, ustrojena vsake vrste in 
izdelki iz nje 100—za 100 kg 

65. Celuloza : 
a) celuloza in lesna masa . . 
b) rdeča in bela lepenka . • 

66. Kositrni in terakotni ornamenti 
67. Plošče za na tla in za na stene 
68 Izdelki \г fajanse in porcelana 
69. Steklo: 

a) votlo v naravni barvi . • 
b) drugo in, stekleni odpadki . 

70. Zlato in srebro in izdelki iz 
njiju 100% od vrednosti 

71. Železo staro in sirovo . • • 100—za 100 kg 
72. Stari baker in njegove zlitine . 500— za 100 kg 
73. Ladje, vlačilne ladje in pon

toni • • 30 % od vrednosti 
74. Strune za instrumente in dru

gi izdelki iz črev . . . . • 100—za 100 kg 
75. Vse druge sirovine, polizdelki 

in izdelki, kolikor jih ni nave
denih v izvozni tarifi: 
1. domačega izvira . . • • prosto 
2. tujega izvira, ako prihajajo 

iz prostega prometa . • • 20%, od vrednosti 

III. 
S to odločbo se izpreminja odločba gospodar-

sko-finančnega komiteta ministrskega sveta, ki je 
razglašena v št. 176 „Službenih Novin kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" z dne 16. aprila 1920.* 
Odločba ministrskega sveta z dne 16. aprila 1920., 

IV. br. 4858.*, velja še nadalje, kolikor ni izpre-
menjena s to odločbo. 

IV. 
Taa odločba z izvozno tarifo vred stopi v veljav» 

dne 19. februarja 1921. 
Iz generatae direkcije cari« v Beograda, 
dne 21. februarja 1921.; C br. 9802. 

68. 
Odločba 

o izvozu finskih tropin.** 
Dodatno k odločbi I br. 24.616 z dne 23. no

vembra 1920. in na podstavi pooblastila v členu 4. 
uredbe o reguliranju prometa z devizami in valu
tami je gospod minister za finance odredil z od
ločbo I br. 1712 z dne 19. februarja 1921., da w 
smejo iz kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
izvažati brez zavarovanja valute posušene m zmte-
te vinske tropine v neomejenih količinah. 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva 
za finance v Beograda, 

dne 22.februarja 1921.; I br. 1712. 

-za 100 kg 

-za 100 kg 

prosto 

500—za 100 kg 

20—za 100 kg 
10—za 100 kg 

25—za 100 kg 
prosto 

3—za 100 kg 
5—za 100 kg 

50—za 100 kg 

30—za 100 kg 
100— za 100 kg 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 1103. 3—3 

Razpis volitev zastopnikov nčiteljstva 
srednjih šol in učiteljišč kakor tudi 
meščanskih in ljudskih šol za viali šolski 

svet v Ljubljani. 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 

na predlog ministra za prosveto in po zaslišanju 
ministrskega sveta dne 23. januarja 1921. predpisal 
„Uredbo o poslovanju višjega šolskega sveta v 
Ljubljani", ki je objavljena v št. 40 „Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca z dne 
22. februarja 1921. ter je s tem dnem stopila v 
veljavo. 

Po členu 10. je poslovna doba višjega šolskega 
sveta v Ljubljani, postavljenega z dnem 1. januarja 
1919., in članov in namestnikov, ki se v zmislu te 
uredbe imenujejo ali volijo samo za dvoletno dobo, 
potekla z dnem 31. januarja 1921. 

Med člani, ki se volijo, sta v zmislu člena 2,, 
točke 6., dva zastopnika učiteljev srednjih šol in 
učiteljišč in so v zmislu člena 2., točke 7., trije za
stopniki učiteljev meščanskih in ljudskih šol. Za te 
člane se v zmislu zadnjega odstavka člena 2. tudi 
volijo namestniki. 

Člen 6. pa določa: 
„Zastopniki učiteljstva se volijo v dveh skupinah. 

Skupina A. 
V s k u p i n i u č i t e l j e v s r e d n j i h šof in 

u č i t e l j i š č vol i vsak u p r a v i č e n e c e n e g a 
z a s t o p n i k a in e n e g a n a m e s t n i k a . 

Pravico voliti imajo v aktivni šolski službi na 
javnih srednjih šolah in učiteljiščih nameščeni rav
natelji, profesorji in suplenti, za srednje šole in uči
teljišča usposobljeni telovadni učitelji in učitelji 
glasbe. 

Profesorji in učitelji zasebnih srednjih šol in uči
teljišč imajo volilno pravico le, če poučujejo najmanj 
14 ur na teden. Za presojanje volilne pravice je me-
rodajen urnik, ki je bil določen ob pričetku šolskega 
leta, v katero pade volitev. Ravnatelji imajo volilno 
pravico tudi, če imajo manj učnih ur ali če so pouka 
prosti. 

I z v o l j e n a s t a t i s t a dva za z a s t o p n i 
ka in za n a m e s t n i k a , ki i m a t a n a j v e č 
g la sov . c , . 
6 Skupina B. 

V s k u p i n i u č i t e l j e v m e š č a n s k i h in 
l j u d s k i h šol vol i vsak u p r a v i č e n e c dva 
z a s t o p n i k a in dva n a m e s t n i k a . 

Pravico voliti imajo v aktivni šolski službi na 
javnih meščanskih in ljudskih šolah nameščeni ali 
šolskim oblastvom prideljeni učitelji javnih meščan
skih in ljudskih šol z zrelostnim izpitom, nadalje 
učitelji, na zasebnih meščanskih šolah, ki poučujejo 

Uradni list pod št. 312 iz leta 1920. 

* Uradni list pod št. 211 iz leta 1920. 
**; Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 48, izdanih dne 
3. marca 1921. 

*** Ijradni list pod št. 60. 
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najmanj 18 ur na teden, končno učitelji na zaseb
nih ljudskih šolah, ki imajo zrelostni izpit in jim je 
poverjen popolni razredni pouk. 

Z a z a s t o p n i k e so i z v o l j e n i t i s t i t r i 
je, ki i m a j o n a j v e č g l a s o v . E n a k o se i z 
v o l i j o n a m e s t n i k i . 

Vadniški učitelji in učitelji meščanskih in ljud
skih šol, ki poučujejo začasno na srednjih šolah in 
na učiteljiščih, volijo v skupini B. Tudi učitelji na 
posebnih zavodih za gluhonemce, slepce, za zane
marjeno ali slabo nadarjeno deco volijo v skupini B, 
dokler je šola podrejena nadzorstvu višjega šolskega 
sveta v Ljubljani." 

Glasuje se samo z uradnimi glasovnicami, ki jih 
izda ter s svojim uradnim pečatom opremi poverje-
oištvo za uk in bogočastje. Glasovnice imajo za vsa
ko skupino različno barvo ter nosijo tekoče številke: 

V zmislu člena 7. razpisujem volitve ter odre
jam, da smejo ravnateljstva srednjih šol, učiteljišč 
in meščanskih šol in vodstva ljudskih šol sprejemati 
glasovnice 
<J o d v a n a j s t i h o p o l d n e d n e 18. m a r c a 

1 9 2 1 . 
Ob dvanajstih opoldne je volitev zaključena. 
Ravnateljstva in šolska vodstva pa morajo vo

lilne imenike in glasovnice tako odposlati volilnima 
odboroma na poverjeništvu za uk in bogočastje, da 
dospejo najkesneje 
•do d v a n a j s t i h o p o l d n e d n e 3 1 . m a r c a 

1 9 2 1 . 
Učitelji, ki začasno službujejo na poverjeništvu 

za uk in bogočastje, na višjem šolskem svetu, pri 
knjigovodstvu deželne vlade, okrajnih šolskih svetih 
«li drugih javnih uradih in v interesu države delu
jočih korporacijah, nadalje učitelji, ki so na dopustu 
zaradi študij, izroče glasovnice osebno ali jih po
šljejo po pošti pristojnemu volilnemu odboru 
d o d v a n a j s t i h o p o l d n e d n e 3 1 . m a r c a 

1 9 2 1 . 
Da smejo izvrševati svojo volilno pravico, mora

jo naznaniti imena in naslove poverjeništvu za uk 
•in bogočastje, ki jim pošlje glasovnice. 

Ob dvanajstih opoldne dne 31. marca 1921. je 
«prejemanje glasovnic, predloženih po ravnateljih in 
eolskih vodstvih in oddanih naravnost po učiteljih, 
popolnoma zaključeno. 

Ravnateljstva, šolska vodstva in posamezni uči
telji, ki oddado svoj glas v zmislu ravnokar nave
denih določil, m o r a j o poslati volilne imenike in 
glasovnice p r i p o r o č e n o s p o v r a t n i m rece-
p i s o m : 

P o v e r j e n i š t v u z a uk in b o g o č a s t j e v 
L j u b l j a n i , v l a d n a p a l a č a . (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina A), 

ali: 
P o v e r j e n i š t v u z a uk in b o g o č a s t j e v 

L j u b l j a n i , v l a d n a p a l a č a . (Volilni odbor 
za višji šolski svet, skupina B.) 

Člani volilnega odbora za skupino A so go
spodje: 

1.) dr. Janko B e z j a k , višji šolski nadzornik, 
vladni svetnik; 

2.) dr. Ivan K a r l in , vladni tajnik; 
3.) profesor Ferdinand M a r o 11, glavni učitelj 

na državnem moškem učiteljišču v Ljubljani; 
4.) Josip O s a n a , profesor na I. državni gim

naziji v Ljubljani. 
Člani volilnega odbora za skupino B so go

spodje : 
1.) Engelbert G a n g l , višji šolski nadzornik; 
2.) dr. Ivan K a r l in , vladni tajnik; 
3.) Julij S l a p š a k , vodja ljudske šole v Mo

stah; 
4.) Franc Š k u l j , učitelj na IV. mostni deški 

ljudski šoli v Ljubljani. 
Vse druge odredbe, ki so potrebne za pripravo 

volitev, izda ravnateljstvom srednjih šol in učiteljišč 
in okrajnim šolskim svetom p r e d s e d s t v o v i š 
j e g a š o l s k e g a s v e t a v L j u b l j a n i , ki tudi 
pošlje potrebno število uradnih glasovnic. 

V L j u b l j a n i , dne 25. februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 2705/21. 

f edeastl U k u • lalesljirth bolesnih • • 
ozemlju deželne vlade ta Slovenijo. 

(Od dne 13. do dne 19. februarja 1921.) 
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Brežice 
Celje 

Celje mesto 
Kamnik 
EoDjice 

Maribor okoHca 
tilovenjgradec 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
ZabukoTJe . . . . 2 
Tibnylje 2 
USko 1 
Marija Gradée . . . 10 
Dramlje 27 
Dol pri Hrastniku. . 7 
Velika Piresica. . . t 
Ljub DO 17 
Št. Havel 1 
huée 9 
Borua 11 
Celje o k o l i c a . . . . 13 
Sxofja va» ' 
Rečica 8 
Braslovče 3 
Kaluhje 
Gotovlje 
Celje 6 
amarra 5 
Konjice okolica . • 4 
Tolsti vru 3 
Paka * 
Kozjak 3 
Bezo'ica 
Gornji Dolić 
Polje» ne 
Št. Jauž na Vinski gori 6 
Skale 6 
Snet» II j 3 
Velenje 6 
Minlinja 3 
Golavahuka . . . » 1 
Topolsftica. . . • 
K<hnica DE Pohorju. . 
Š , l i j . . I . 

Brežice 
Celje 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l 
4 
в 
1 
3 
1 
1 
•г 

Brežice 
Trtmvlje . •. . . 
Št Pavel . . . . 
Lice 
Celje okoliea . . 
Št. Juri 
Domžale . . . . 
llurjnlj 
Ljubljana . . . . 
MieUil'iif . . . . 
Slovenska Bistrica 
Maribor 
Gorje . . . . . . 
Slo»eujgradec . . 

Kamnik 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Mar far ok lica 

Maribor mesto 
Rmlovljic» 

Slovetijurudec 

Š k r l a t i o a ( S c a r i a t 
Celje meeto 

Ljubljana okolica 
goiO 

Ljubljana mesto Lj'iriljana 
Ljutomer Šratovci 

Maribor mesto Maribor 

1 
1 
2 
1 
2 

i n a ) . 
Celje . . . . . . . 
Šmartno pod Šmarno 

1 

3 
3 
1 

10 

* 

3 
. 
1 

2 

. 

• 

. 

2 
1 
1 
4 

19 

3 
25 
2 
9 

13 
14 
3 
JO 
3 

! 
! 
1 
i 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
6 
3 
h 
3 
1 
2 

i s ) . 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

3 
4 
1 

11 

G r i ž a i D y e e n t e r i a ) . 
Brežice | Brežice 111 

D a v i c a (Di ph t e r i a). 
Kamnik 

Konjice okolica 
Ljubljana mento 

M a l'Unir mesto 
Ptuj okolica 

Murska Sobota 

Komnik 
Ljubljanu mesto 

Ptuj okolica 

Kamnik 
Koujice okolica 
Ljubljana . . . 
Maribor . . . . 
Ptuj 
Bakovci . • .; . 

T r a h o m : 
Kamnik . . . . 
Ljubljana 

1 
1 
2 
9 

1 

t 

, 

1 
. 

1 
, 
1 

i 
1 
2 
i 

• 

. i 

Prošnjam je treba priložiti : doktorski diplom (ali 
njega prepis), izpričevalo o fizikatni preizkušnji, do
kazila o izobrazbi, dosedanjem službovanju, o sta
rosti in o državljanstvu. 

Prosilci, ki še nimajo fizikatne preizkušnje, se 
nastavijo provizorno in se morajo zavezati, da opra
vijo to preizkušnjo vsaj v dveh letih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 1. marca 1921. 

Sanitetni šef : dr. Oraže» s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cb 8/21. 241 

Oklic 
Terezija Ćahuk, stanovnica v Križevcih št. 57, je 

vložila zoper Aleksandra G e r g a r j a, urarja v 
Križevcih, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
izročitve žepne srebrne ure ali plačila 300 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. a p r i l a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Aleksandra Gergarja neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Janez Kelemen, gèrent 
v Križevcih, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 3. februarja 1921. 

Brebrovuik . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 5. marca 1921. 

Sanitetni šef: dr. Oražen s. r. 
Št. 2468/21. 

Razplss. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro razpisuje 

službo uradnega zdravnika za okoliš novoustanov
ljenega okrajnega glavarstva v G u š t a n j u v IX. 
činovnem razredu državnih uradnikov. 

Prosilci za to službo naj vlože pravilno kolko-
vane prošnje do dne 

1. a p r i l a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku.' 

L 5/20-7. 374 
Sklep. 

Podpisano sodišče omejeno preklicuje Janeza 
P e r n u š a ml., posestnika na Visočah št. 9, zaradi 
zapravlj ivosti. 

Za pomočnika se mu postavlja njegov oče, Janez 
Pernuš st., užitkar v Lešah št. 4. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 23. februarja 1921. 

R a z g l a s . 1 9 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 
Firm. 2813, Rg A III 165/1. 

a) Marija Stendler 
s sedežem v Č e š n j i ci št. 27 v Bohinju, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
živili in manufakturnim blagom na drobno, 

imetnica: Marija Stendiler v Češnjici š t 27 v 
Bohinju. 

Firm. 2814, Rg A III 166/1. 
b) Franja Triller 
s sedežem v G r a d u št.80, občina Bled, okraj Ra
dovljica, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnica: Franja Triller v Gradu št.80. ч 

Firm. 2817, Rg. A III 167/1. 

c) Ignac Dolenc 

s eedežem v s m a r c i , 
obratni predmet: trgovina z živino in konji, 
imetnik: Ignacij Dolenc, posestnik in trgovec v 

Smarci. 
Firm. 2832, Rg. A III 168/1. 

č) Marija Košir 
s sedežem v P o d s m r e k i , 

obratni predmet: trgovina z zelenjavo, jajci in 
mlekom, 

imetnica: Marija Košir, branjevka v Podsmreki. 

Firm. 2, Rg.A III 169/1. 
d) Marija Gorjup 
s sedežem v P r e d d v o ru, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 
drobno, 

imetnica: Marija Gorjup, trgovka v Preddvoru 
št. 2. 

Firm.3, Rg.A III 170/1-
e) Franjo Tevž 
s sedežem v P r e d t r g u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Franjo Tevž v Predtrgu št. 16. 



авид» 

36. ISO Letnik III. 

Finn. 29, Rg.A III 171/1. 

f) Fraac Blatnik 
ш sedežem v Lukovici , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Franc Blatnik, trgovec v Lukovici it. 1. 

Firm. 31, Rg.A III 172/1: 
0 M. Gogala, 

mizarstvo in lesna trgovina, 
s sedežem na Bledu, 

imetnik: Matej Gogala na Bledu št. 145. 
Firm.58, Rg.A III 173/1. 

h) Marija Ankoa 
• sedežem v Škof l j ic i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnica: Marija Ankon, trgovka v Škofljici 

Načelništvo podpisuje za zadrugo tako, da *t 
podpisujeta dva člana načelništva pod njeno firmo. 

Člani prvega načelništva so: Ivan Čop, posest
nik v Mostah št. 19; Alojzij Stroj, posestnik v Za-
pužah št. 11; Alojzij Langus, posestnik v Radov-
ljicišt.53; Ivan Plemelj,posestnik na Bledušt. 175; 
Matevž Gogola, posestnik na Bledu št. 145. 
Defelno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odi. III., 

dne 27. januarja 1921. 

si 

III 174/1. 

usnja in 

Radovljici 

III 175/1. 

mlinar v 

III 176/1. 

(prašiči in 

ia trgovec 

Firm.71, Rg.A 
i) Janko Resman 

• sedežem v R a d o v i j ici št 15, 
obratni predmet: usnjarna, prodaja 

čevljarskih potrebščin, 
imetnik: Janko Resman, usnjar v 

«t 15. 
Firm.72, Rg.A 

j) Miha Kralj 
< sedežem v S r e d n j i h J a r i a h , 

obratni predmet: valjčni mlin, 
imetnik: Miha Kralj, posestnik in 

Srednjih Jaršah št. 21. 
Firm.73, Rg.A 

k) Valentin Brojan 
• sedežem v Loki p r i Mengšu, 

obratni predmet: trgovina z drobnico 
teleti), 

imetnik: Valentin Brojan, posestnik 
v Loki pri Mengšu št 67. 

Firm.76, Rg.A III 177/1. 
Leopold Majntinger, 

anončni in reklamni zavod „Hermes", 
ш sedežem v Z g o r n j i Šiški, 

imetnik: Leopold Majntinger, lastnik anončhega 
in reklamnega zavoda „Hermes" v Zgornji Šiški. 

Firma se podpisuje pod natisnjeno, napisano ali 
itampiljirano besedilo firme tako, da se svojeročno 
podpisuje Majntinger L. 

Firm.77, Rg.A III 178/1. 
m) I. Keber 
s sedežem v Tacnu, 

obratni predmet: tvornica kemijsko-tehničnih iz
delkov, 

imetnica: Frančiška Keber, tvorničarka v Tacnu. 
Prokura je podeljena Ivanu Kebru, možu Fran

čiške Kebrove, ki bo podpisoval firmo samostojno z 
dodatkom p. p. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 17. januarja 1921. 

0 

20 Firm. 136, zadr. VII 73/1. 
R a z g l a s . 

' Vpisala se je danes v zadružni register zadruga: 
Združene gorenjske žage, 

r. z. z o. z., 
s sedežem v Lescah. 

Namen zadruge: Zadruga zastopa strokovne in 
gospodarske interese svojih članov, racionalno uko-
rišča gozde, skupno nakupuje gozde in jih izsekava, 
nakupuje in obratuje žage in lesne tvornice, skupno 
nakupuje in prodaja les in lesne izdelke, skupno na
kupuje potrebščine za lesne industrije, napravija 
skladišča in prometna sredstva, preskrbuje potrebni 
obratni kapital, razširja racionalno gozdarstvo. 

Temelj zadrugi je družbena pogodba z dne 
4. januarja 1921. 

Zadružniki jamčijo razen s svojimi deleži še z 
njih trikratnim zneskom. i 

Občni zbor se vselej razglasi tako, da se dan,1 

ura in dnevni red naznani vsakemu članu vsaj 8 ; 
dni piej pismeno. i 

Drugi razglasi se objavljajo na isti način. ! 
Načelnišlvo sestoji iz naće nika, njegovega na ' 

mestnika, tajnika, ki je lahko obenem blagajnik, in 
še iz dveh odbornikov, ki jih izvoli občni zbor za 
dobo enega leta. 

R a z g l a s . 

Vpisali sta se danes v register firmi: 
Firm. 183, Rg.B I 165/1. 

a) Zadružna banka v Ljubljani, 
ali nemško: 

Genossenschaftsbank in Ljubljana, 
ali francosko: 

Banque des associations coopératives i Ljubljana, 
ali angleško: 

Bank of cooperative societies in Ljubljana, 
s sedežem v L j u b 1 j a n i. 

Obratni predmet: Banka 
1.) ustanavlja konsumne in produktivne zadruge 

na temelju zakona z dne 9. aprila 1873., drž.zak. 
št.70, pospešuje njih razvoj z dovoljevanjem kredi
tov, jim posreduje nakupovanje in prodajanje blaga 
in sirovin, nadalje posreduje med njimi denarno 
sporavnavo; 

2.) ustanavlja samostojna ali v zvezi z drugimi 
industrijska, trgovska in druga podjetja vseh vrst, 
pospešuje razvoj narodnega gospodarstva, snuje 
v svrho ustanovitve omenjenih podjetij delniške in 
druge družbe, izdaja njih delnice ter vodi njih 
posle; 

3.) eskomptira in reeskomptira menice; 
4.) dovoljuje akceptni, kontokorentni, davčni in 

pokriti kredit; izvršuje in posreduje vsakovrstne fi
nančne in kreditne operacije na račun države, po
krajin in občin, korporacij, zadrug, družb in zaseb
nikov ter izvršuje opravila, ki so v zvezi s temi ope
racijami; 

5.) nakupuje in prodaja blago in sirovine vseh 
vrst za lastni ali za tuj račun, pospešuje predvsem 
eksport domačih pridelkov in izdelkov; 

6.) nakupuje in prodaja, jemlje v najem in od
daja nepremičnine vseh vrst in posreduje pri teh 
opravilih ; 

7.) nakupuje in prodaja vrednostne papirje, va
lute in terjatve, jih zastavlja ali zamenjava za dru
ge vrednosti, oziroma posreduje omenjena opravila; 

8.) daje posojila na zastavo vrednostnih papir
jev, blaga, sirovin in drugih premičnin; 

9.) sprejema denar ali v tekočem računu — v 
tem primeru sme vlagatelj razpolagati z vloženim 
zneskom, bodisi s čekom, bodisi na drug način — 
ali na vložne knjižice, ali pa proti obrestonosnim 
blagajničnim listom. Prva vloga na vložno knjižico 
mora znašati najmanj 100 K. 

Družbena oblika: Delniška družba, ki temelji na 
pravilih, odobrenih po ministrstvu za trgovino in 
industrijo dne 6. avgusta 1920., VI št. 1745, ter je 
ustanovljena za nedoločen čas. 

Delniška glavnica znaša 5,000.000 K ter je raz
deljena na 12.500 delnic po 400 K, ki so v gotovini 
popolnoma vplačane ter se glase na prinosnika. 
Družbena glavnica se sme po sklepu občnega zbo
ra brez dovolitve državnega oblastva zvišati na 
10,000.000 K. 

Podpis firme: Firma se pravnoveljavno podpi
suje tako, da se pod njeno napisano, natisnjeno ali 
s štampilijo vtisnjeno besedilo podpisujeta dva 
člana upravnega sveta ali en član upravnega sveta 
in en prokurist a i ravnatelj s prokuro in prokurist, 
vsi kolektivno, ravnatelj in prokurist vselej s pri-
stavkom p. p. (per procura). 

Upravni svet sestoji iz 6 do 12 članov, na obč
nem zboru izvoljenih za dobo treh let. 

Dan,' ura, kraj in dnevni red občnega zbora se 
razglasi vselej 14 dni prej v uradnem listu družbe
nega sedeža in v uradnih listih za kraje, v katerih 
ima družba podružnice. Prav tako se objavljajo 
drugi družbeni razglasi. 

Cani upravnega sveta so: 
Ivan Jager, livarski mojster Samassove tvornice 

v 1 j ' i h l ; a n i : 
dr.Celestin Jelenec, odvetnik v Ljubljani, Knaf-

ljeva unto, 
dr. Janko Kersnik, ravnatelj Kmetske posojilnice 

ljubljanske oko ice v Ljubljani; 

Simon Kmetec, trgovec v Ljubljani, Kolodvor
ska ulica št. 22; 

Ivan Kocmur, občinski svetnik in podravnatet| 
okrajne bolniške blagajne v Ljubljani; 

Anton Kristan, minister na razpolagi in predi-
sednik Splošnega kreditnega društva v Ljubljani, 
Aleksandrova cesta št. 5; 

dr. Danilo Majaron, odvetnik v Ljubljani, Miklo
šičeva cesta ; 

dr. Fran Petrič, ravnatelj Nakupovalne zadruge 
T Ljubljani, Aleksandrova cesta št. 5; 

Mihael Rožanec, tiskarniški ravnatelj v Ljub
ljani, Breg it. 12. 

Firm.203, Rg.B I 169/1 . 
b) Tiskarna Sava v Kranju 
s sedežem v K r a n j u . 

Obratni predmet: Družba 
1.) ustanavlja, nakupuje in upravlja tiskarska 

podjetja, ki se bavijo z razmnoževanjem navadnega, 
umetniškega, litografskega, ksilografskega in slič-
nega tiska; 

2.) pridobiva koncesije za tiskarsko, litografsko 
in knjigotrško obrt; 

3.) izvršuje vse tiskarske, knjigoveške, založni
ške in knjigotrške posle; 

4.) nakupuje vse premične in nepremične pred
mete, potrebne za zgoraj omenjene obrti, ter se bavi 
z vsemi posli, ki so v zvezi s temi obrtmi; 

5.) sklepa kupčije, ki so v zvezi z obratovanjem 
tiskarne in knjigoveznice, se bavi s trgovino papirja, 
knjig, vseh učnih pripomočkov in tiskarskih potreb
ščin; 

6.) sodeluje pri že poslujočih tiskarskih podjet
jih ali pri ustanavljanju novih tiskarskh podjetij ter 
nakupuje podjetja, ki producirajo tiskarske potreb
ščine. 

Družbena oblika: delniška družba, ustanovljena ( 
na občnem zboru dne 20. decembra 1920. na teme
lju pravil, odobrenih na odlok ministra za trgovino 
in industrijo z dne 28. septembra 1920., VI št. 2565, 
po ministrstvu za trgovino in industrijo, oddelku r 
Ljubljani, dne 17. decembra 1920., «t. 9986. 

Osnovna glavnica znaša 750.000 K ter je razr 
deljena na 1875 delnic po 400 K, ki so popolnoma 
vplačane in se glase na prinosnika; brez državne 
dovolitve se sme zvišati na 4,000.000 K. 

Upravni svet sestoji iz petih do sedmih članov, 
ki jih izvoli občni zbor za dobo enega leta. 

Firma se podpisuje tako, da se pod njeno na
tisnjeno ali napisano besedilo podpisujeta dva člana 
upravnega sveta ali pa en član upravnega sveta in 
en prokurist, le-ta z označbo p. p. 

Občni zbor se skliče vselej najmanj 14 dni prej 
v „Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo". 

Vse druge objave se istotako po enkrat razglašajo 
v „Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo". 

Člani prvega upravnega sveta so: Ciril Pire, 
Franc Sire, Janko Sajovic, Josip Majdič — vsi 
trgovci v Kranju; Franc Luznar, nadučitelj r.a 
Primskovem, in Josip Cvar, privatni uradnik » 
Kranju. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 28. januarja 1921. 

Firm. 79/21, zadr. I 17/21. 35 

I z p r e m e m b a p r i *•« v p i s a n i z a d r u g i . 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Gospodarsko društvo Ljudski dom, 

Wirtschaftsverein Volksheim, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 2. februarja 1921. 
nastopna izprememba: 

Izbrisala se je prokura Alojzija Slanovca. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I, 

dne 22. februarja 1921. 
Št. 94/21. 379 3 - 3 

R a z p i s . 
Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 

mesto v Logatcu, oziroma drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti i/praznilo po premestitvi. 

ProMije naj se vio/e pri podpisani zbornici naj
kasneje do dne 

22. m a r c a 1921. 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 1. marca 1921. 
Predsednik: Hudovcrnik s.r 

NaiiMiila in /.alužila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



27. 
Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne Ì2. marca 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlad£ za Slovenijo. 
Vsebina: Iz „Službenih Kovin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Pjistop kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev k mednarodnim pogodbam o zaščiti industrijske svojine. 
— Naredba o postopanja pri zaščiti predmetov industrijske svojine na podstavi mednarodnih pogodb. Pravila o lekarniških specialitctsh. — Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
e katero se mestni občini ljubljanski dovolj ujo pobiranje vencličnoga davi, a do konca leta 1923. Naredba poverjeništva za socialno skrbstvo, s katero se uveljavlja za občini Zreče 
in Jezersko naredba o pravici občin do posega po stanovanjih. — Razglaei osrednjo vlade: Razglas, d» je dovoljena ustanovitev delDiêke družbe z imenom: „Triglav", tovarne 
hranil v Smarci pri Kamniku. Navodilo o poslovanja zavarovalnic, ki so pripuščene k poslovanju v naši kraljevini. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Izpremembe v osebja. 
Razglasa poverjeništva za notranje zadeve : o izpremembi v občinskem gerentstvu pri Devici Mariji v Polju; o izpremembi v gerentstvu gospodarskega idbora v Litiji. — Razglasi 
delegacije ministrstva financ za ülovcnijo in Istro : Razglae o naknadnem žigosanju obveznic vojnih posojil bivše avstroogrske monarhije. Izpremembe v osebju. — Ra glasi raznih 

drugih uradov in oblastev. f 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca'', 

številka 48 z dne 3. marca 1921. : 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 

dunajski list „Neues Wiener Tag-Watt" v naši kra
ljevini zopet dovoljen. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 
list „Selški Vesnik" (Sofija) v naši kraljevini pre
povedan, ker piše sovražno o razmerah v naši dr
žavi ter s tem zmanjšuje njen ugled. 

Zapisnik o 103. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 18. junija 1920. 

Številka 49 z dne 4. marca 1921.: 
Zapisnika o 104. in 105. redni seji začasnega 

narodnega predstavništva ujedinjene kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z dne 19. junija in 1. ju
lija 1920. 

številka 50 z dne 5. marca 1921.: 
Objava dvornega maršalata z dne 3. marca 

1921., d a je Njegova kraljevska Visokost prestolo
naslednik zara^ii smrti Njegovega Veličanstva 
kralja Nikole I. odredil šesttedensko dvorno žalo
vanje. 

Zapisnik o 106. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 2. julija 1920. 

Objava generalne direkcije državnega pravnega 
zastopništva, da je z odlokom ministra za finance z 
dne 21 . januarja 1921. dr. 2 i g a V o d u š e k, tajnik 
finančne prokurature v Ljubljani, stalno upokojen. 

številka 51 z dne 7. marca 1921. : 
Objave generalne direkcije državnega računo

vodstva: Finančni minister je odobril izjemni po
stopek, s katerim je njegov delegat v Ljubljani po 
nujni službeni potrebi računskega praktikanta Fran
ca M l a k a r j a iz Ljubljane premestil k finančnemu 
okrajnemu ravnateljstvu v Mariboru. — Minister 
za finance je sprejel ostavko, ki jo je Leon P o 
t o č n i k , računski praktikant pr i računovodstvu 
ljubljanske delegacije ministrstva za finance, podal 
na državno službo. — Minister za finance je pro
glasil premestitev višjega računskega svetnika An
tona V i n s k a iz Maribora • k računovodstvu ljub
ljanske delegacije ministrstva za finance, odrejeno z 
njegovim odlokom D R br. 96.530 z dne 26. junija 
1921., za neveljavno. 

Objava generalne direkcije carin: Minister za 
finance je proglasil mesto Vladimira K l i m k a , ca
rinika IV. razreda carinarnice v Tržiču, za izpraz
njeno. 

številka 52 z dne 8. marca 1921.: 
Naredba Njegove kralj evske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 23. januarja 
1921., s katero se dr. Leon S t a r e , vladni svetnik 
a naslovom in značajem dvornega svetnika pri po-
verjeništvu za notranje zadeve v Ljubljani, imenuje 
za dvornega svetnika ad personam v staležu poli
tičnih uradnikov deželne vlade v Ljubljani. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 24. januarja 
1921., s katero se dr. Fran V i d i e , bivši urednik 
državnega zakonika, imenuje za urednika v VI. či-

novnem razredu pri tiskovnem odseku predsedništva 
deželne vlade v Ljubljani", 

Zapisnik o 107. redni seji začasnega narodnega 
predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 3. julija 1920. 

69. 
Pristop kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev k mednarodnim pogodbam 

o zaščiti industrijske svojine.* 
Na podstavi člena 77. začasnega finančnega za

kona za leto 1920./1921. se je notificiral pristop 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev k veljavnim 
mednarodnim konvencijam za zaščito industrijske 
svojine, in sicer: 

1.) k pariški mednarodni konvenciji z dne 
20. marca 1883., revidirani v Washingtonu dne 
2.junija 1911.; 

2.) k washingtonskemu revidiranemu mednarod
nemu arrangementu v Madridu z dne 14. aprila 
1891. o mednarodnem vpisu tvorniških in trgovskih 
žigov; in 

3.) k arrangementu v Bernu o vzdrževanju in 
upostavitvi pravic industrijske svojine, oškodovanih 
po svetovni vojni, z dne 30. junija 1920. 

Vsebina omenjenih pogodb je razvidna iz prilog 
I. do III.** 

Pristop kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
k navedeni konvenciji in arrangementomavelja izza 
dne 26. februarja 1921. 
Uprava za zaščito industrijske svojine v Beogradu, 

dne 7. februarja 1921.; Pr.br. 191. 

Priloga III. 
Arrangement o vzdrževanju in uposta
vitvi pravio industrijske svojine, oško-

^ dovanih po svetovni vojni 
z dne 30. junija 1920.).**» 

Podpisani pooblaščenci držav, ki so članice med
narodne zveze z a zaščito industrijske svojine, pra
vilno pooblaščeni po dotičnih svojih vladah, so dolo
čili v medsebojnem sporazumu in ob pridržku rati
fikacije nastopno besedilo, namenjeno za to, da 
garant i ra in olajšuje normalno uporabo onih pravic 
industrijske svojine, ki so oškodovane po svetovni 
vojni : 

Člen 1. 

Roki prvenstva, določeni s členom 4. pariške 
mednarodne konvencije z dne 20. marca 1883., revi
dirane v Washingtonu leta 1911., za vlaganje ali 

* Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 38, izdanih dne 19. fe
bruarja 1921. 

** Prilogi L in II.sta v francoskem in sloven
skem jeziku priobčeni v avstrijskem državnem za
koniku iz leta 1913., št. 65 in 66. 

*** K temu arrangementu so pristopile te-le drža
ve: Japan, Nemčija, Avstrija, Brazilija, Španija, 
Francija, Velika Britanija, Maroko, Poljska, Šved
ska, Švica, Češkoslovaška, Tunis in Norveška. 

registriranje prošenj za patente, rabne vzorce, tvor-
niške ali trgovske ži^e, vzorce in modele, ki še niso 
potekli dne 1. avgusta 1914., in za one, Jci bi bili 
nastali med vojno ali bi bili mogli nastati; da vojne 
ni bilo, se podaljšujejo po vsaki visoki stranki po-
godnici na korist titularjev pravic, pr iznanih./ ome
njeno konvencijo, ali njih prejemnikov p«$fc- do 
šestmesečnega roka od dne, ko'stopi ta arrangemérìt-
v veljavo. '•.*'••*». ; , < • - * ' • ' ' : 

Vendar pa ta podaljšava roka ne •.oškoduje pra
vic vsake visoke sile pogodnice in tudiuie katerekoli 
osebe, ki bi bila v dobri veri v pojesti pravic indu
strijske svojine v trenutku; ko stopi ta arrangement 
v veljavo, ki pa so v nasprotju z onimi zahtevanimi 
pravicami, za katere se iznoya zahteva rók prven
stva. Vsaka visoka sila pogodnica in vsaka oseba 
z zgoraj omenjenim pogojem obdrži uživanje svojih 
pravic, bodisi osebno, bodisi po posredniku ali titti-
lajju licence, kateremu bi jih pripustila, preden stopi 
v veljavo ta arrangement, ne izpostavljaje se na ka
kršenkoli način vznemirjanju niti obtožbi kot sle
pi lec. 

Člen 2. 

Enoletni rok, tekoč od dne, ko stopi ta arrange
ment v veljavo, se priznava brez nove takse in kazni 
katerekoli vrste ritularjem pravic, priznanih s kon
vencijo, za izvršitev vsakega čina, za izpolnjevanje 
vseh formalnosti, za plačilo vsake takse in sploh zu 
izvršitev vseh obveznosti, predpisanih z zakoni in 
pravilniki vsake države, da ki si ohranili ali pri
dobili pravice industrijske svojine, že pridobljene 
dne 1. avgusta 1914., ali katere bi se bile mogle pri
dobiti od tega dne, ako ne bi bilo vojne, po zahtevi, 
priglašeni pred vojno ali medi vojno. 

Pravice industrijske svojine, ki bi bila odvzeta 
zato, ker se ni izvršil eden ali drugi čin, ker se ni 
izvršila formalnost a l i ni plačala taksa, stopajo v 
veljavo, razen pravic patentov ali rabnih vzorcev, 
industrijskih vzorcev in modelov, ki jih imajo v 
dobri veri tretje osebe. 

Člen 3. 

Čas od dne 1. avgusta 1914. do dne, ko stopi 
v veljavo ta arrangement, se ne šteje v rok, določjn 
za ukoriščanje patenta ali z a uporabo tvorniškega 
ali trgovskega žiga ali rabnega vzorca ali industrij
skega vzorca ali modela; razen tega je dogovorjeno, 
da noben patent, tvorniški ali trgovski žig ali indu
strijski vzorec al i model, ki je še veljal dne 1. avgu
sta 1914., ne sme biti odvzet alï uničen samo zato, 
ker se ni ukoriščal ali uporabljal pred potekom dvo
letnega* roka od dne, ko stopi v veljavo ta arran
gement. 

Člen 4. 

Določila tega arrangementa obsezajo samo naj
manjšo zaščito; ne ovirajo pa, da se ne bi zahtevala 
uporaba širših predpisov, odrejenih z notranjim za-
konodajstvom ene izmed držav pogodnic; istotako 
dovoljujejo obstoj ugodnejših pogodb in onih, ki 
niso nasprotne, katere bi sklenile vlade podpisanih 
držav ali katere sklenejo medsebojno v obliki' .p'tf-
sebnih pogodb al i klavzul vzajemnosti. 

* Dvoletni rok je tukaj natisnjen po popravku, 
priobčenem v „Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca" št. 47, izdanih dne 2. mar
ca 1921. 
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Člen 5. 
Določila tega arrangcmenta nikakor ne vplivajo 

na določila, med državami, ki so se vojskovale, do
govorjena v mirovnih pogodbah, podpisanih v Ver-
saillesu dne 28. junija 1919. in v Saint Germainu 
dne 10. septembra 1919., kolikor obsezajo ta dolo
čila rezerve, izjeme ali omejitve. 

Ta arrangement se ratificira in ratifikacije se 
vroče v Bernu najkesneje v treh mesecih. V veljavo 
stopi istega dne, ko se sklene zapisnik o položitvi 
ratifikacij med visokimi strankami pogodnicami, ki 
ga tako ratificirajo, za vsako drugo silo pa onega 
dne, ko se ratifikacija vroči. 

Države, ki ne podpišejo tega arrangementa, mu 
lahko pristopijo na svojo zahtevo. Ta pristop se 
pismeno priobči vladi švicarske konfederacije in po 
tej vsem drugim vladam. Za posledico ima s popol
no pravico in brez roka pristanek na vse klavzule 
in pripust k vsem koristim, ki so dogovorjene s tem 
arrangementom. 

Moč ima isto kakor glavna konvencija, prestane 
pa kar z odločbo konference (člen 14. konvencije), 
ko izpolni svoj prehodni namen. 

Ta arrangement se podpiše v enem samem iz
vodu, ki ostane spravljen v arhivu vlade švicarske 
konfederacije. Poverjen prepis izroči ta vlada vla
dam vseh podpisanih držav. 

Izvršeno v Bern it, dne 30. junija 1920. 

(Podpisi pooblaščencev.) 

Naredbe osrednje vlade. 
70. 

Naredba 
o postopanju pri zaščiti predmetov industrijske 

svojine na podstavi mednarodnih pogodb.* 

I. Predpisi o listinah, potrebnih za dokaz prven
stvene pravice pri prijavah patentov, vzorcev, 

modelov in žigov. 

Člen 1. 
Prvenstvena pravica, ki je določena v členu 4. 

pariške mednarodne konvencije z dne 20. marca 
1883., revidirane v Washingtonu dne 2. junija 1911., 
se mora izrecno zahtevati ob prijavi izuma, vzorca, 
modela in žiga, sicer se prvenstvena pravica določi 
po predpisih uredbe o zaščiti industrijske svojine 
z dne 15. novembra 1920.** 

Člen 2. 
Za dokaz, da se je prvenstvena pravica zahte

vala o pravem času, je treba priložiti: 

P r i j a v i p a t e n t o v : 

1.) Prepis prijave, na katere podstavi se zahteva 
prvenstvena pravica, s popisom in nariskom vred. 

2.) Potrdilo pristojnega oblastva one države, v 
kateri se je vložila ta prejšnja prijava, o tem, da 
se prepis ujema s prijavo, ki je bila tam vročena, z 
datumom, ko se je vložila. __ 

Namesto prepisa prijave se lahko prilozi izvod 
uradnega patentnega spisa, izdanega na podstavi 
prejšnje prijave, ako pristojno obiastvo potrdi, da 
se ta patentni spis popolnoma ujema s prijavo, na 
katere podstavi se zahteva prvenstvena pravica. 

Če se za prijavo patenta v naši državi zahteva 
prvenstvena pravica prijave rabnega vzorca, je treba 
priložiti prepis te prijave obenem s popisom in iz
vodom vzorca ali z njegovo sliko; v tem primeru 
je priložiti potrdilo pristojnega oblastva, da se iz
vod ali slika vzorca ujema s prijavo rabnega vzorca, 
če tej prijavi nista bila priložena popis in potrdilo 
o tem. 

P r i j a v i v z o r c a a l i m o d e l a : 
1.) Prepis prijave vzorca (modela), na katere 

podstavi se zahteva prvenstvena pravica, obenem s 
popisom in izvodom vzorca (modela) ali z njegovo 
sliko. 

2.) Potrdilo pristojnega oblastva one države, v 
kateri se je vložila ta prijava, o tem, da se prepis 
ujema s prijavo, ki je bila tam vročena, z datumom, 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba Hrvata i Slovenaca" št. 38, izdanih dne 
19. februarja 1921. 

•• Uradni list pod št. 1 iz leta 1921. 

ko se je vložila, nadalje o tem, da se priloženi iz
vod ali priložena slika ujema z vzorcem (modelom), 
ki je bil tam prijavljen. 

Namesto listin pod 1.) in 2.) se lahko priloži 
potrdilo, da je vzorec (model) registriran; iz tega 
potrdila mora biti razvidno, kakšen je prijavljeni 
vzorec (model), datum njegove prijave in ime pri
javi lčevo. 

P r i j a v i ž i g a : 

1.) Prepis prijave žiga, na katere podstavi se 
zahteva prvenstvena pravica, obenem s sliko žiga. 

2.) Potrdilo pristojnega oblastva one države, v 
kateri se je vložila ta prijava, o tem, da se prepis 
ujema s prijavo, ki je bila tam vročena, in z datu
mom, ko se je vložila, nadalje o tem, da se priložena 
slika ujema z žigom, ki je bil tam prijavljen. 

Namesto listin pod 1.) in 2.) se lahko priloži 
potrdilo, da je žig registriran. 

Člen 3. 

Če prijavilec ne stanuje v področju držay po-
godnic, niti nima v njem dejanskega in resničnega 
obrtnega ali trgovskega podjetja, mora priložiti 
tudi potrdilo ö tem, da je podanik ali državljan 
ene izmed držav pogodnic. 

Člen 4. 

Listin in uradnih patentnih spisov, ki se prila
gajo po členili 2. in 3., ni treba overjati. 

Člen 5. 

Listinam ali uradnim patentnim spisom tujih 
oblastev je treba priložiti uradno overjene prevode 
v srbskohrvaškem ali slovenskem jeziku. 

Člen 6. 

Če prijave v naši državi hc vloži prvi prijavilec 
iz druge države pogodnice, nego njegov prejemnik 
pravice, je treba priložiti tudi dokaze, na Itatele 
opira to svojo pravico. 

Člen 7. 

Listine, ki se prilagajo po členih 2. do 6., se 
morajo ob prijavi pravice industrijske svojine vlo
žiti v šestih mesecih od dne, ko se je prijava vro
čila -v naši državi ; sicer se izgubi prvenstvena pra
vica. 

II. Predpisi o mednarodnem registriranju žigov 
po madridskem arrangementttzdnel4.aprilal891. 

Člen 8. 
Preden naš državljan ali oseba, ki stanuje v 

naši državi, mednarodno registrira svoj žig, ga 
mora prijaviti v naši državi pri upravi za zaščito 
industrijske svojine. Za mednarodno registriranje 
se sme žig prijaviti ob istem času, ko je prijavljen 
za registriranje v naši državi, ali pa pozneje. 

. Člen 9. 
Vloga, s katero se zahteva registriranje žiga, 

je prosta prijavne takse, vroči pa se v dveh izvodih. 
Za vloge se uporabljajo obrazci, sestavljeni v fran
coskem jeziku, ki jih je izdala mednarodna uprava 
za zaščito industrijske svojine v Bernu. Ti obrazci 
se dobivajo pri naši upravi brezplačno. Za vsako 
prijavo žiga se mora vročiti posebna vloga. 

Vloga, v kateri se na določenem, kraju obrazca 
postavi slika žiga, mora opsezati: 

1.) ime (firmo) prijavitčevo in njegov naslov; 
2.) njega poklic (podjetje) ; 
3.) proizvode ali blago, za katero je žig name

njen; mednarodno registriranje se ne more zahte
vati za blago, za katero žig v naši državi ni regi
striran; v. . » . 

4.) datum, ko je žig v nasi državi registriran; 
5.) številko, pod katero je žig v naši državi re

gistriran; 
6.) ako se zahteva zaščita tudi za barvo žiga, 

je treba označiti, kakšna je barva, oziroma kombi
nacija barv, n.pr. osnova modra, notranji krog rdeč 
ali: rdeč črtež na zlati osnovi itd. 

Gorenji podatki razen podatkov pod 1.) in 5.) 
se morajo spisati v francoskem jeziku. 

Člen 10. 
Vlogi se prilagajo: 
1.) Kliše žiga, ki točno kaže sliko žiga tako, 

da so iz njega razvidne vse podrobnosti žiga. Ta 
kliše mora biti najmanj 15 mm in največ 10 cm 
dolg in širok, tiskovna višina pa bodi 24 mm. 

če imetnik žiga zahteva, mu mednarodna uprava 
vrne kliše po preteku dveh let od objave žiga. Da 
se mu kliše vrni, lahko zahteva ali v prošnji za 
mednarodno registriranje na kraju, ki je v obrazcu 
določen za to, ali pa pozneje s posebno vlogo, ki jo 
vroči naši upravi za zaščito industrijske svojine. 
Mednarodna uprava sme kliše uničiti, ako se od nje 
v tfeh letih ne zahteva, naj se kliše vrne. 

Ako зе mednarodno registriranje zahteva obenem 
s prijavo za registriranje žiga v naši državi, se 
mora vsaki prijavi priložiti po en kliše žiga. 

2.) Dokaz, da se je položila mednarodna taksa 
za registriranje žiga. Ta taksa znaša sto švicarskih 
frankov ter se pošilja direktno mednarodnemu uradu, 
v Bemu (Bureau international de l'union pour la 
protection de la propriété industrielle Berne, Suisse) ; 
če pa ob istem času isti prijavilec prijavi več žigev 
za isto ali za drugo vrsto blaga, znaša za prvi žtg 
taksa sto, za vsak drugi žig pa petdeset švicarskh 
frankov. 

3.) Poštnina za ekspedicijo spisa mednarodnemu 
uradu v Bernu. 

4.) Ako se zahteva, da se kliše vme, vsota z-ч 
povrnitvene stroške. 

5.) Ako se zahteva barva žiga kot znak za raz
likovanje žiga, štirideset izvodov žiga v barvah na 
papirju. 

Če je žig sestavljen iz več ločenih delov, je treba 
te dele za vsakega teh štirideset izvodov sestaviti 
in prilepiti na list močnejšega papirja. 

Člen 11. 

Naša uprava za zaščito industrijske svojine vrne 
prijavilcu izvod vloge s potrdilom mednarodne 
uprave, da je žig mednarodno registriran. 

Člen 12. 

Ta naredba stopi v veljavo dne 26. febraarja 
1921. 

V B e o g r a d u , dne 7.februarja 1921. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. Kukovec s. r. 

TI. 
Na podstavi §§ 5. in 27. zakona o usifoju 

državne centralne uprave in členov 1., 4,, 24. ia 
33. zakona o ureditvi sanitetne stroke in o čuvanju 
narodnega zdravja predpisujem ta-lc 

Pravila o lekarniških specialitetah.* 
Člen lr 

Lekarniške specialitete so zdravila, porcai več 
napravljena tvorniško na poseben kemijski ali me
hanični način. V promet se spravljajo zaprte v po
sebnih omotih in sposobne za prodajo, tako da ne 
'lekarnar ne zdravnik ne izprentinjata njih sestave. 

Člen 2. 
Za specialiteto se ne more smatrati prqrarat, ki 

je uveden v katerokoli farmakopejo, istotako ne 
tvari in seroterapevtični, organoterapevtičnt in bak
teriološki preparati, kolikor jim niso primešana 
učinkujoča sredstva druge vrste; dalje dietetični in 
kosmetični preparati, kolikor niso zdravilni ali se 
jim ne pripisuje zdravilnost; in naposled omotane-
enostavne kemijske tvarine, ki niso datocene, d«: 
jih potrošnik neposredno uporablja. 

Člen 3. 

Za specialitete se tudi ne smateajo takozvana 
domača zdravila, ki se napravljajo. po posameznih 
lekarnah za lokalno uporabo in za katere proizva
jalci izvun lekarne ne delajo nolsene reklame.. Ven
dar pa se mora na zahtevo objastev vročiti tudi. 
prepis takih zdravil. 

Člen 4. 
Specialitete smejo proizvajati v kraljevini Srbov, 

Hrvatov in Slovencev samo kvalificiran? osebe, ki so 
dobile za to posebno dovolilo, številka odloka za 
to dovoiik) mora biti ozaačena na omotu ali na si
gnaturi. Za nepravilnost domače specialitete |e od
govoren proizvajalec sam. 

člen 5, 
Kdor želi napravljati ali kot zastopnik prodajati 

lekarniško epecialiteto, mora zaprositi za dovolilo 
ministrstvo za narodi» zdravje, ki odloči o tem po 

• Razglašena v „Službenih Novmah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" it. 47, izdanih dne 
2. marca 1921. 
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zaslišanju medicinskih fakultet, oziroma sanitetnega 
sveta. Prošnji mora priložiti recept in način, po 
katerem je specialiteta narejena, navodilo za upo
rabo in ceno. Razen tega mora priložiti dva izvoda 
v onem stanju, v katerem se specialiteta prodajaj. 
Stroške za analizo trpi prosilec. Za veterinarske 
specialitete izdaja ministrstvo za narodno zdravje 
dovolila sporazumno z ministrstvom za kmetijstvo 
in vode. 

Člen 6. 
Proizvajalec, ki dobi pravico izdelovati, ali za

stopnik, ki dobi pravico prodajati specialiteto ter 
želi zaščititi žig, mora to storiti pri pristojnem 
oblastvu v zmislu zakona o zaščiti trgovskih in 
tYoniiskih žigov. 

Člen 7. 
Pri specialitetah za notranjo uporabo morajo 

•biti način uporabe in vse eventualne opombe vidno 
in jasno razložene na beili signaturi; pri speciali
tetah za zunanjo uporabo pa mora biti signatura 
rdeča ter mora imeti opozori j ivo opombo: „zuna
nje". Vse to mora biti v enem izmed narečij na
rodnega jezika. 

Člen 8. 
One specialitete, ki imajo v sebi bodisi oficinalna, 

bodisi neoficinalna zdravila močnega učinka, se 
amejo oddajati občinstvu samo v lekarnah, in sicer 
samo na zdravnišk; recept. Ta opomba mora biti 
vidno navedena na signaturi. 

Člen 9. 
Specialitete za splavljanje ali za preprečevanje 

oploditve se ne smejo ne napravljati ne uvažati. 

Člen 10. 
Kar se tiče inozemskih specialitet, morajo pro

izvajalci zanje dobiti svoje zastopnike. Ti morajo 
imeti pravico za samostojno upravljanje lekarne 
ali drogerije v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. V zmislu te uredbe si morajo še pridobiti do
volilo za prodajo dotičnih specialitet ter so odgo
vorni za vsako nepravilnost specialitete, za katero 
imajo zastopstvo. 

Člen 11. 
Seznamek specialitet,- katerih uvoz je dovoljen v 

kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, se vroči 
carinarnicam. Te jih smejo prepuščati samo za 
osebe, ki so dobile dotično dovolilo kot odgovorni 
zastopniki. 

Člen., 12. 
Proizvajanje, oziroma preprodajanje in razgla

šanje, lekarniških specialitet je pod nadzorstvom 
ministrstva za narodno zdravje. Ministrstvo kaznuje 
vsako nepravilnost, kolikor ne spada v kazenski za
kon, v denarju s 100 do 1000 dinarjev na korist 
sanitetnega fonda. Tretja kazen provzroči tudi pre
poved proizvajanja, oziroma uvažanja. 

Člen 13. 
Proizvajalci specialitet morajo voditi knjigo o 

•izdelovanju, v katero vpisujejo potrošene količine 
materiala, uporahljenega za izdelavo specialitet. 

Člen 14. 
Določila te naredbe se tičejo tudi onih speciali

tet, katerih uvoz je bil pred to uredbo dovoljen, in 
tehničnih in podobnih specialitet, ako se jim pri
pisuje zdravilnost in ako imajo v sebi zdravila 
močnega učinka. 

Člen 15. 
Ta pravila stopijo v veljavo dne 1. marca 1921. 

z dostavkom, da se morajo do dne 1. aprila 1921. 
skladno s to uredbo prijaviti ministrstvu za narod
no zdravje vsi proizvajalci in zastopniki inozem
skih specialitet, ki žele še nadalje prodajati svoje 
preparate v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
V prijavi morajo označiti količine, ki so jih imeli 
dne 1. marca 1921. Po gorenjem roku se bo na 
korist sanitetnega fonda s 1000 dinarji kaznoval 
vsakdo, pri katerem bi se našla neprijavljena spe
cialiteta. Specialitete, neprijavljene do roka, se za
plenijo. 

Člen 16. 

Ko stopijo ta pravila v veljavo, prestanejo ve
ljati vsa pravila in vsi predpisi, ki se ne bi ujemali 

. z njimi. 
V B e o g r a d u , dne 5.februarja 1921.; 

Apbr.3201. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za pošto in brzojav: 
dr.Sl.Mildić s.r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
72. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
s katero se mestai občini ljubljanski dovoljuje 
pobiranje veseličnega davka do konca leta 1923. 

Mestni občini ljubljanski se dovoljuje na pod
stavi sklepa občinskega sveta z dne 21. decembra 
1920., da sme veselični davek, uveden z razgla
som bivšega deželnega predsednika za Kranjsko z 
dne 3. aprila 1917., št.719/pr. dež.zak.št. 19, in 
zvišan z naredbo celokupne deželne vlade za Slove
nijo z dne 1. aprila 1920., št. 179 Ur. 1., pobirati do 
konca leta 1923. (triindvajsetega). 

V L j u b l j a n i , dne 25.februarja 1921. 
Deželna vlada za Slovenije. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Dr. Pitamic s. r., vodja deželne vlade. 

73. 
Naredba poverjentëtvazffsoclalno skrbstvo. 

Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo 
o pravici občin do posega po stanovanjih z dne 
17. januarja 1919., št. 295 Ur. L, se uveljavlja za 
občini Zreče (okraj Slovenjgradec) in Jezersko 
(okraj Kranj). 

V L j u b l j a n i , dne 5. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar s,r. 

Fran V i d i c, pristav pomožnih uradov pri poli
cijskem komisariatu v Mariboru, je premeščen k 
okrajnemu glavarstvu istotam. _ _.. . 1 6 Dr. Pitamic s. r. 

Z odlokom ministra pravde sta imenovana: za 
predsednika obrtnega sodišča v Ljubljani višji de-
želnosodni svetnik Fran Rekar, za njegovega na
mestnika pa višji deželnosodni svetnik v p. Josip 
Hauff en. Dr. Ravninar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 1175/21. ~ 365 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil 

gg. Francu. Cer a r j u in dr. ustanoviti delniško 
družbo z imenom: „Triglav", tovarna hranil, del
niška družba v Smarci pri Kamniku. 

Družba je ustanovljena zato, da izdeluje hra
nila, kakor žitno kavo, kavne surogate, marmelado 
in testenmc, ter konservira sadje in zelenjavo. 

Osnovna delniška glavnica znaša 400.000 K ter 
je razdeljena na 800 delnic po 500 K, ki se glase 
na prinosnika. Ta glavnica se sme po sklepu obč
nega zbora zvišati na dva milijona" kron. 

Minisirstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 28. februarja 1921. 
Dr. Marn s. r. 

Št. 1667. 
Objava. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je izdalo 
pod št. 975 z dne 1. marca 1921. vsem zavaroval
nicam, ki so pripuščene k poslovanju v naši kralje
vini, glede njih poslovanja to-le naredbo: 

1.) Police vseh vrst. zavarovanja. v naši kralje
vini morajo biti izdane v službenem jeziku. 

2.) Zavarovalna vsota mora biti izražena ediuo-
le v domači valuti. 

3.) Kot kraj izdaje mora biti v polici označen 
sedež družbe, ako je izdajatelj domača družba, in 
za tuje r'ružbe sedež glavnega zastopništva. 

Iz oddelka ministrstva za trgovino in industrijo 
v Ljubljani, 

dne 6. marca 1921. 

Inž. Ferdinand Vončina, suplent na državni 
kmetijski šoli na Grmu pri Novem mestu, je po
maknjen v X. činovni razred državnih uradnikov. 

Dr. Vrtačnik s. r. 

Z odlokom ministrstva za gozde in rudnike je 
bil absolvent zagrebške šumarske fakultete inž. 
Franjo Sevnik imenovan za začasnega gozdar
skega inženjerskega asistenta v X. činovnem razredu 
pri gozdnem oskrbništvu na Bohinjski BistriciL 

Rustia s. r. 
Št. 4649. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembi v občinskem gerentstvu 

pri Devici Mariji v Polja. 
Namesto Ignacija Merci ne, ki se je razrešit 

gerentskih poslov, je imenovan za občinskega ge-
renta pri Devici Mariji v Polju Franc Kavči C, 
nadučitelj v p. in posestnik istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 2.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. .i •-. • 

Poverjeništvo za notranje zadeve. "^ 
; i l~ Predsednik deželne vlade za Slovenijo: 

dr. Baltic s. r. 
Št 4525. ::x_ 

Razglas poverjenlštva za notranje zadeve 
o izpremembi v gerentstvu gospodarskega 

odbora v Litiji. 
Namesto Franca Rozine, Id se je odpovedal 

gerentstvu, je imenovan za gerenta gospodarskega 
odbora v Litiji Ignacij Ti čar, posestnik, za nje
govega namestnika pa Franjo K u n s t 1er, posest
nik in tvorničar — oba v Litiji. 

V L j u b l j a n i , dne 2.marca 1921. 
Deželna vlad« za Slovenijo, . - ; 

Poverjeništvo za notranje zadeve. T 
'•..., Predsednik deželne vlade za Slovenijo: 

dr. Baltic s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Ispremembe v osebju. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 23. februarja 1921.1. je bil Miro
slav Senekovič, vladni tajnik pri poverjeništvu 
za notranje zadeve, imenovan za okrajnega glavar
ja v staležu političnih konceptnih uradnikov deželne 
vlade v Ljubljani. , ^ „ „,. 

Dr, Baltic s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 1015/Val.ex 1921. 38« 

Razglas. 
Ker posamezni naši državljani še vedno vlagajo 

prošnje za naknadno žigosanje obveznic vojnih poso
jil bivše avstro-ogrske monarhije, je odredil gospod 
finančni minister z razpisom z dne 28. februarja 
1921., D. br. 1964, da se smejo take prošnje spreje
mati še do vštetega dne 15. marca 1921. 

Pozneje vložene prošnje se nikakor ne bodo vpo-
števale. 

Žigosanje naknadno vloženih obveznic se bo 
vršilo edinole pri generalni direkciji državnih dol
gov v Beogradu. 

Morebitne prošnje naj se kolkujejo s kolkom za 
7 dinarjev ter vlože pri delegaciji ministrstva financ 
v Ljubljani. 
Delegacija ministrstva financ za Slovenijo in Istro 

v Ljubljani, 
dne 8. marca 1921. 

Za delegata: dr.Rupnik g. K. 

Izpremembe v osebju. 
Karel 2 ab k ar, provizorni davčni asistent pri 

davčnem uradu v Tržiču, je z odlokom gospoda na
mestnika finančnega ministra z dne 22. januarja 
1921., št 2590%, imenovan za definitivnega davč
nega asistenta. „ x 

Bonac s. r. 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Ce l a 17/21-3. 377 

Oklio. 
Marija Weihs, omožena Rathofer, zasebnica v 

• Gradcu, je vložila zoper Rolanda M ü h l h a u s a, 
prej v Mariboru, tožbo zaradi 3400 jugoslovanskih 
ia 10.000 avstrijskih kron s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
7. a p r i l a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Rolanda Mühlhausa neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič, 
•dvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na njega 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 27. februarja 192!. 

Vpisala se je podelitev kolektivne prokure Ivanu 
Gattererju, uradniku jeklame na Ravnah, ki bo 
firmo podpisoval tako, da bo njenemu besedilu po
leg podpisa enega že vpisanega prokurista pristav
ljal svoje ime s pristavkom „pp". 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 22. februarja 1921. 

.391 E 62/21. 
Oidio. 

Zoper Alberta H r i b a r j a , prej trgovca v Lo
kah št. 18, občina Trbovlje, čigar sedanje bivališče 
je neznano, je podala pri okrajnem sodišču v La
škem firma „Impex", eksportna in importala družba 
v Ljubljani, izvršbo zaradi 126.250 K 80 v. 

V obrambo pravic Alberta Hribarja se postav
lja za skrbnika gospod Jožef Moli ml., trgovec v 
Lokah, ki ga bo zastopal v oznamenovani pravni 
stvari na njega nevarnost in stroške, dokler se Al
bert Hribar ali ne oglasi pri sodišču ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 4. marca 1921. 

Firm. 77/21, Rg. A II 27/1. 34 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala 

danes firma: Kari Golesch 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Karel Golesch, trgovec v Mariboru, 

Meljska cesta št. 12. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 22. februarja 1921. 

stavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 
zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 16. marca do všte
tega dne 29. marca 1921. v občinskem uradu na 
Fari razgrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se jr 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 16. marca 1921. od pol sedem
najstih do sedemnajstih (od pol petih do petih po
poldne) pojasnjeval v Kajfežovi gostilni v Novih 
Selah. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene stran
ke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega 
dne razgrnitve dalje, to je od dne 16. marca 1921. 
do dne 14. aprila 1921., pri krajnem komisarju vlo
žiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 5.marca 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr.Vrtačnik s.r. 

C 

št 

IV 122/21—1. 394 
Oklio. 

Zoper Adalberta Br ab ca, stavbnika v Savijah 
18 pri Jezici nad Ljubljano, čigar bivališče 

je neznano, je podal pri tem sodišču Rudolf Geyer, 
ključaničar v Ljubljani, zastopan po odvetniku drju 
Tekavčiču, tožbo zaradi 1907 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je odredil narok za ustno 
razpravo na dan 

16. m a r c a 1921. 
ob osmih v sobi št. 50 pri tem sodišču. 

V obrambo pravic Adalberta Brabca se postavlja 
za skrbnika gospod Ivan Stiene, davčni pristav v 
p. v Ljubljani. Ta skrbnik ga bo zastopal v ozna
menovani pravni stvari na njega nevarnost in stro
ške, dokler se Adalbert Brabec ali ne zglasi pri so
dišču aH ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v LJubljani, oddelek IV., 
dne 8. marca 1921. 

Št. 883, 885, 1144, 1149 in 1159. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni 
razdelbi. 

Nastopni načrti bodo na podstavi § 96. zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
od dne 16. marca 1921. do vštetega dne 29. marca 
1921. v občinskem uradu v Horjulju razgrnjeni na 
vpogled vsem udeležencem: 

a) načrt o nadrobni razdelbi travnika pare. šte
vilke 875, ležečega v katastralni občini horjuljski; 

b) načrt o nadrobni razdelbi pare. št. 636, ležeče 
v katastralni občini vrzdenški; 

c) načrt o nadrobni razdelbi travnikov pare. 
št. 852, 1586 in 1677, ležečih v katastralni občini 
horjuljski ; 

č) načrt o nadrobni razdelbi travnika paie, 
št.741, ležečega v katastralni občini horjuljski; 

d) načrt o nadrobni razdelbi travnikov pare. 
št. 815 in 859, ležečih v katastralni občini zaklanški. 

Obmejitev načrtov s kolci na mostu samem s^ je 
že izvršila. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene stran
ke svoje fgovore zoper te načrte v 30 dneh od prve
ga dne razgrnitve dalje, to je od dne 16. marca 
1921. do dne 14. aprila 1921., pri krajnem komî  
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 23. februarja 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr.Vrtačnik s.r. 

6t. 990. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni 
razdelbi menjalnih travnikov paro. šte
vi lke 3958, 3964, 3 9 7 4 in 3 9 8 0 davčne 

občine turjaške. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcel št. 3958, 3964, 

3974 in 3980, ležečih v katastralni oočini turjaški, 
bo na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 1887., 
d e l zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 16. marca 192). 
do vštetega dne 29. marca 1921. v občinskem uradu 
na Turjaku razgrajen na vpogled vsem udeleže«-
cem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem kakor 
tudi njega pojasnjevanje se je že izvršilo. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, to je od dne 16. mar
ca 1921. do dne 14. aprila 1921., pri krajnem 
komisarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 5.marca 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije-.. 

dr.Vrtačnik s.r. 

L VII 39/20—3. 
Edikt. 

321 

Podpisano okrajno sodišče je s sklepom z dne 
10. januarja 1921., opr. št. L VII 39/20—3, odpra. 
vilo skrbstvo, izrečeno nad Mihaelom G o s a k o m , 
posestnikom v Gruškovju, zaradi zapravljivosti s 
sklepom z dne 9. septembra 1913., opr. št. L VII 
S/13—21. 

Za skrbnika mu je.bil takrat postavljen gospod 
Anton .Kozel, posestnik v Gruškovju št. 13. 

Okrajno sodišče Y Ptuju, oddelek VIL, 
dne 15. februarja 1921. 

L 9/20—10. 341 
Sklep. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 4. januarja 
1921., L 9/20^ je bil Anton V o g r i n , posestnikov 
sin v Šetarjevi, zaradi slaboumnosti popolnoma pre
klican. 

Za skrbnika mu je postavljen Anton Vogrin, po
sestnik v Šetarjevi. 

Okrajno sodišče pri ST. Lenart«, 
dne 17. februarja 1921. 

Št. 908, 1038 in 1135. 
Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni 

razdelbi. 
Nastopni načrti bodo na podstavi § 96. zakona 

z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
od dne 16. marca 1921. do vštetega dne 29. marca 
1921. razgrnjeni na vpogled vsem udeležencem: 

a) v občinskem uradu v Šmarjah načrt o nadrob
ni razdelbi menjalnih travnikov pare. št. 745 in 
760, ležečih v katastralni občini malovrški; 

b) v občinskem uradu v Preserju načrt o nadrob
ni razdelbi pare. št. 808, ležeče v katastralni občini 
preserški ; 

c) v občinskem uradu na Grosupljem načrt o 
nadrobni razdelbi menjalnih travnikov pare. št. 212, 
1532 in 1536, ležečih v katastralni občini grosu
peljski. 

Obmejit v načrtov s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor, tudi posredno udeležene stran
ke svoje ugovore zoper te načrte v 30 dneh od prve
ga dne razgrnitve dalje, to je od dne 16. marca 
1921. do dne 14. aprila 1921., pri krajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 23.februarja 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr.Vrtačnik s.r. 

Št. 425. 2 - I 
Razglas. 

V gozdno-gospodarstvenem okraju bohinjsko-
bistriškem, v državnem^gozdu Jelovici, se ponud-
boma proda približno 7600 m8 mehkega lesa na 
panju. 

Natančnejše pogoje in pojasnila daje gozdarski 
oddelek v Ljubljani ali pa gozdno oskrbništvo na 
Bohinjski Bistrici, pri katerem je vložiti ponudbe in 
vadij najkesneje-do dne 2 1 . m a r c a 1 9 2 1 . 

Gozdarski oddelek deželne vlade v Ljubljani, 
dne 7. marca 1921. _ .. 

Rustia s. i. 

firm. 84/21, Rg. A I 266/4, 

Vpis lzpremembe. 
Vpieala se je danes pri firmi: 

Jurija grofa Thurnskega jeklarna v Ravnah 
nastopna izprememba: 

3i Št. 795/19. 

Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni 
razdelbi skupnega sveta posestnikov z 

Vrha. 
Načrt o nadrobni razdelbi pare. št. 308/5 in 

309/5, ležečih v katastalni občini vrški, bo na pod-

Št. 873. 397 
Razglas. 

Dne 2 1. m a r c a 1921. ob enajstih bo pri 
gradbeni direkciji za Slovenijo v Ljubljani, Turja
ški trg št. 1, II. nadstropje, v sobi št. 12 

p o n u d n a o b r a v n a v a 
za prevzem mizarskih del in dobav pri gradnji ana-
tomičnega instituta v Ljubljani. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobivajo 
interesenti proti povrnitvi nabavnih stroškov v zne
sku 100 K pri oddelku IV b gradbene/ direkcije 
(III. nadstropje, soba št. 20) med uradnimi urami. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela, ako se ji vidi to iz kakršnegakoli 
vzroka opravičeno, brez ozira na ponuđeno vsoto. 

V L j u b l j a n i , dne 8.marca 1921. 

Gradbeni direktor: Inž. Klinar a. i. 

Št. 5612. 393 
Razglas. 

Glavna ljubljanska carinarnica bo na podstavi 
člena 146. carinskega zakona dne 18. m a r c a 
1 9 2 1 . ob desetih pred carinskim oddelkom na 
Vrhniki prodajala kravo, cenjeno na (1600) tisoč-
šeststo dinarjev, neznanega tihotapca. 

Licitanti morajo položiti varščino 10 % cenibie 
vrednosti. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 

dne 8. marca 1921. 

Natieaila in založila "Delniška tiskarna, d.d. v Ljufcljani. 
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Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 16. marca 1921« Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
•••bina: 1» „Službenih Novin kraljevine Srba, Hr>ata i Slovenec«". — Odločba o sprejemanju enokronskih in dvokronskih bankovcev pri drž Tuib blagajnah. Odločba o izplače-
T8DJU prejemkov riižavnih uslužbencev in državnih štipendistov v inozemstvu. Odločba o monopolni taksi na aladkor. - Hur.eluai deželne vlade za Slnveuijo. Razglas o takeab w 
Tidiranje petnih 1 «tov tujih državljanov. Posebne usposobljtnostne preizkušnje za telovadbo na ljudeuih in na mehanskih šolah. Razpis težaških, zidarskih ÌD želeiobetonskih del 
a» gradnjo „liiTulidfkega- doma" na Mitju v Ljubljani, Izkaz o stanju živalskih kužnih b. lezni v Sloveniji z dne 12. marca 1921. — Ka/glasi rtzuib drugih uradov in oblaetev. — 

Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 53 z dne 9. marca 1921.: 
Objava ministrstva za pravosodje, da sta avskul-

tanta Maks P e t r i č in Jakob Božič z raz
pisom ministra za pravosodje imenovana za sod-
aika brez določenega službenega mesta za okoliš 
višjega deželnega sodišča ljubljanskega. 

Objave ministrstva za notranje zadeve, da so 
eastopni listi v naši državi prepovedani, ker pišejo 
sovražno o razmerah v naši kraljevini: 

1.) „Nova doba", glasilo ukrajinske komunistič
ne stranke" (Dunaj); 

2.) „Kärntner Tagblatt", 
3.) „Kärntner Landsmannschaft", 
4.) „Koroška Domovina". 

številka 55 z dne 11. marca 1921.: 
Zapisnik o 108. in 109. redni seji začasnega 

aarodnega predstavništva ujedinjene kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z dne 5. in 6. julija 1920. 

številka 56 z dne 12. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 27. januarja 1921., 
a katero se odlikujeta: dr. Stanislav Bevk, gim-
eazijski ravnatelj v Ljubljani, z redom sv. Save 
IV. vrste; Fran Vajda, gimnazijski ravnatelj v 
Ptuju, z redom sv. Save V. vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne27.januarja 1921., 
& katero se Risto Savin, skladatelj v Zagrebu, od
likuje z redom sv. Save IV. vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 25. januarja 1921., 
s katero se Fran Ci g o j , tajnik I. razreda pri upra
vi za zaščito industrijske svojine, imenuje za inšpek
torja III. razreda istotam. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo-
aaslednika A l e k s a n d r a z dne 25. januarja 1921., 
e katero se sprejemlje ostavka, ki jo je dr. Josip 
M u n i h, referent IV. razreda pri ministrstvu za 
prehrano in obnovo dežel, podal na državno službo. 

Natedbs osrednje vlade. 
74. 

Odločba 
o sprejemanja enokronskih in dvnkronskih 

bankovcev pri državnih blagajnah.* 
Na podstavi referata generalnega inšpektorja 

ministrstva za finance odrejam: 
1.) Nobena državna blagajna ne sme sprejemati 

od enega plačnika pri enem plačilu več nego 50 
kron v bankovcih po 1 krono in po 2 kroni. 

2.) Državne blagajne smejo sprejemati samo 
take teh bankovcev, ki so žigosani x žigom držav
nih oblastev, pooblaščenih za to. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 42, izdanih dne 24. fe
bruarja 1921. 

3.) Državne blagajne morajo vse one bankovce, 
ki sploh niso žigosani z nobenim žigom, in one, ki 
so žigosani z očividno ponarejenim žigom, odvze
mati plačnikom ter jih napotovati k pristojnim po-, 
litičnim oblastvom obenem s plačniki, da se uvede 
kazenska preiskava. 

4.) V najkrajšem času naj se začno ti bankovci 
definitivno jemati iz prometa, ko bo to mogoče. 

Guieralni inspektorat izdaj potrebne odredbe v 
zmislu tega mojega odloka. 

V B e o g r a d u , dne 16. februarja 1921.; 
1 br. 1831. Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

7 5 . 
Odločba 

0 izplačevanju prejemkov državnih nslnžbenceir 

m državnih štipendistov v iaozemstvn.* 
Ministrski svet je z odločbo D R br. 22.000 z 

dne 5. februarja 1921. uredil izplačevanje prejemkov 
državnih uslužbencev in državnih štipendistov v 
inozemstvu tako-le: 

1. Državni uslužbenci, ki so stalno zaposleni v 
inozemstvu. 

Državnim uslužbencem, ki so v inozemstvu stalno 
zaposleni pri posameznih državnih napravah: fi
nančnih, vojaških, prosvetnih itd., se izplačujejo, 
in sicer: 

a) V državah z zdravo valuto: Plača in doklade, 
ki jim pripadajo po specialnih zakonih in uredbah, 
v veljavi dotične države po uradnem kurzu, ki ga 
določa minister za finance. 

Osebne draginjske doklade po uredbi D R 
br. 130.000/1920.** v veljavi dotične države; di
nar se računi al pari. 

Na Angleškem je računiti 1 dinar za 1 šiling. 
V Ameriki je računiti 1 dinar za 0-20 dolarja. 
Na Nizozemskem je računiti 2-08 dinarja za 

1 nizozemski goldinar. 
Na Danskem je računiti 1-40 dinarja za 1 dan

sko krono. 
Na Švedskem je računiti 1-40 dinarja za 1 švedr 

sko krono. 
Na Norveškem je računiti 1-40 dinarja za 1 

norveško krono. 
Rodbinsko draginjsko doklado prejemljejo us!u& 

benci al pari samo, če to dovoli resortni minister 
in če rodbinski člani, ki imajo pravico do doklade 
po uredbi D R br. 130.000/1920., resnično žive 
skupaj z njimi; sicer pa jo prejemajo v dinarjih, 
odnosno v veljavi države, po borznem kurzu. 

b) V državah z manj vredno valuto se izplaču
jejo plače in doklade v dinarjih, odnosno v veljavi 
dotične države, po borznem kurzu. 

Če zahteva posebni stališ in funkcija državnega 
uslužbenca, zaposlenega v inozemstvu, kakor tudi 
specialni značaj misije, v kateri je, se izjemoma 
pooblašča minister za finance, da sme na obrazlo
ženo zahtevo resortnega ministra dati tudi special
no doklado; toda ta doklada ne sme biti večja od 
draginjske doklade, ki gre temu uslužbencu po veli
kosti njega plače in po njegovem stališu, ter se 
mora odrejati v državah z zdravo valuto v veljavi 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 51, izdanih dne 7ega 
marca 1921. 

•• Uradni list pod št. 383 iz leta 1920. 

dotiate države, v državah z manj vredno valuto 
pa v dinarjih; v tem primeru se mora izplačevanje 
vršiti v veljavi države po dnevnem borznem kurzu 
na dan izplačila. 

To velja izza dne 1. marca 1921. za vse državne 
civilne in vojaške državne uslužbence, ki bivajo v 
inozemstvu, bodisi da so odšli pred tem dnem, bor 
disi da odidejo pozneje, razen za uslužbence mi
nistrstva za zunanje zadeve, predsedništva ministr
skega sveta in vojaške odposlance, za katere veljajo 
sedanje naredbe tudi še nadalje. 

2. Državni uslužbenci, ki potujejo v inozemstvo 
v specialni misiji, da izvršujejo določen posel, 

katerega trajanje je omejeno. 
Državnim uslužbencem, ki potujejo v inozemstvo 

po službenem poslu, pripada povračilo za opravlja
nje poslov izvun kraja njih rednega službovanja; 
to povračilo se jim določa v obliki dnevnice, kakor 
je to ustanovljeno v točki 34. uredbe z dne 30. sep
tembra 1920., D R br. 96.000* o povračilu stroškov 
državnim uslužbencem ob službenem potovanju. Iz
jemno od predpisa točke 44. omenjene uredbe se 
pooblašča minister za finance, da sme na obraz
ložen predlog resortnega ministra s svojo odločbo 
dovoljevati v takih primerih dnevnico; toda ta 
dnevnica ne sme biti večja od dvojne osebne dra
ginjske doklade, ki gre dotičnemu uradniku po ve
likosti njegove plače in po njega stališu, ter se 
mora odrejati v državah z zdravo valuto v veljavi 
dotične države, v državah z manj vredno valuto pa 
v dinarjih; v tem primeru se mora izplačevanje 
vršiti v veljavi države po borznem kurzu. — Če pa 
je treba z ozirom na izjemni stališ in funkcijo, ki 
jo ima državni uslužbenec, kakor tudi za misijo, ki 
naj jo izvrši v inozemstvu, dati večjo dnevnico, od
loča o trai ministiski svet, odnosno komitet min>iL 

slrov, ki se pooblasti za to 
Ti uslužbenci smejo, dokler bivajo v inozemstvu, 

dobivati svoje redne prejemke (plačo, doklade po 
specialnih zakonih in draginjsko doklado) samo 
v dinarjih, odnosno v veljavi države, v kateri bi
vajo, po borznem kurzu. 

To velja izza dne 15. februarja 1921. za vse ci
vilne in vojaške državne uslužbence, ki so ta dan 
v inozemstvu ali pa se po tem dnevu pošljejo tja. Od
ločbe, ki so se izdale za posamezne uslužbence, pre
den je stopila v veljavo ta naredba, veljajo še .do 
dne 1. aprila 1.1. in računi o potnih stroških se mo
rajo likvidirati po njih. Če ostanejo še po tem dnevu 
v ir>oz!\ni)tvu, se mora izplačevanje njih prejemkov 
spraviti v sklad z določili te odločbe. 

3. Državni uslužbenci, ki so v inozemstvu na 
dopustu zaradi študij. 

Državni uslužbenec ne more dobiti dopusta za
radi študij v inozemstvu. 

Izjemoma se sme tak dopust dovoliti po odločbi 
ministrskega sveta samo onim državnim uslužben
cem, ki se pošiljajo praktično proučevat posamezna 
vpiašanja iz one stroke državne uprave, v kateri 
služijo, in sicer za natančno omejen čas; takim 
uslužbencem se smejo za čas dopusta izplačevati 
prejemki (plača, zakonite doklade in draginjska do
klada) samo v dinarjih, odnosno v veljavi države, 
v kateri bivajo, po borznem kurzu. Dosedanja dolo
čila, po katerih se takim uslužbencem izplačuje pla
ča po uradnem kurzu, dnevnica pa al pari v veljavt 
države, v kateri so, se ukinjajo. 

* Uradni list pod št. 384 iz leta 1920. 
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To velja izza dne 1. aprila 1921. Oni državni 
uslužbenci, ki bivajo v inozemstvu zaradi študij po 
dovolitvah, danih pred dnem 1. marca 1921., a ne 
ustrezajo pogojeni, ob katerih je s to naiedbo dovo
ljeno bivanje v inozemstvu zaradi študij, se morajo 
takoj vrniti na svojo redno službo; oni pa, ki ustre
zajo tem pogojem, smejo dobivati svoje prejemke v 
inozemstvu po predpisih te naredbe najdalje do 
dne 1. junija 1921. 

4. Dijaki-državni štipendisti v inozemstvu. 
Po preteku šolskega leta 1920./1921.se morajo 

vsi državni štipendisti vrniti iz inozemstva. 
Z uredbo, ki jo predpiše ministrski svet na pred

log ministra za prosveto, se uredi, kdo sme biti v 
bodoče dr/avni štipendist. 

5. Državni uslužbenci, ki so v inozemstvu na 
dopustu zaradi zdravljenja. 

Državnim uslužbencem, ki potujejo v inozem
stvo na dopust zaradi zdravljenja, se izplačujejo 
prejemki (plača, zakonite doklade in draginjska du-
klada) v dinarjih, odnosno v veljavi države, v ka
teri bivajo, po borznem kurzu. 

Izjemoma in samo, če se ugotovi s komisionaluo 
zdravniško preiskavo, da ima državni uslužbenec 
bolezen, ki se v državi ne more zdraviti uspešno, 
nego mu je treba zdravljenja na kliniki ali v sana
toriju, ki je v inozemstvu, se sme dovoliti, da se ta
kim uslužbencem najdalje za tri mesece izplačujejo 
v inozemstvu v veljavi države, v kateri se zdravijo, 
in sicer: plača in doklade po specialnih zakonih in 
uredbah po uradnem kurzu, osebna draginjska do-
klada pa po uredbi D R br.l30.000/1920. al pari. 
Rodbinska draginjska doklada se izplačuje takim 
uslužbencem v dinarjih, odnosno v veljavi države. 
v kateri se zdravijo, po borznem kurzu. 

Ta dovolitev se daje z odločbo ministrskega 
sveta, odnosno komiteta ministrov, ki je pooblaščen 
za to. Predloge o tem podaja resortni minister po 
ministru za finance, ki jih predlaga komitetu v re
šitev. 

Zdravniška komisija je sestavljena iz treh zdrav
nikov, ki jih določi resortni minister. 

To velja izza dne 15. februarja 1921. za vse ci
vilne in vojaške državne uslužbence; od tega dne 
izgube moč vse dosedanje naredbe, ki so uravnavale 
to zadevo. 

Odločbe, ki so se do dne, ko stopi ta naredba 
v veljavo, izdale za posamezne državne uslužbence 
po predpisih dosedanjih naredb, ostanejo v veljavi 
še nadalje. 

Iz generalne direkcije državnega računovodstva 
v Beogradu, 

dne 20. februarja 1921.; D R br. 22.000. 

7 6 . 
Odločba 

o monopolni taksi na sladkor.* 
Ekonomsko-finančni komitet je odredil z odločbe 

a dne 26. februarja 1921., št. 2923, v zvezi s prejš
njo svojo odločbo z dne 23. januarja 1921., s katero 
je bila uvedena monopolna taksa na sladkor po 
dva dinarja za kilogram: 

Ta in tolikšna monopolna taksa se mora pobirati 
na sladkor, ki je izdelan iz sladkorne pese ali slad
kornega trsa, bodisi da je sirov ali rafiniran; na vse 
druge vrste sladkorja, ki se namesto sladkorja lahko 
uporabljajo za oslajanje, kakor: škrobni sladkor, 
eladkor iz sadja, grozdja, sladu itd., pa se pobira 
monopolna taksa pa 40 (štirideset) dinarjev za sto 
kilogramov poleg trošarine, določene z zakonom. 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjih davkov 
v Beograda, 

dne 27. februarja 1921.; št. 2923. 
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arja 1921. in SI. št. 665 z dne 14.februarj 
nastopne takse: 
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Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
« t 4178. 

Ratglas. 
Za vidiranje potnih listov tujih državljanov se 

•a podstavi reciprocitete pobirajo pri tuzemskih po
licijskih (političnih) oblastvih po razpisih ministr
stva za notranje zadeve št. SI. 53 z dne 15.janu-

• Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 51, izdanih dne 7ega 
marca 1921. 

Od j 
državljanov j 

Združenih 
držav 

ameriških 

Znesek Opomba 

Belgije 

Bolgarije 

Angleške 
r in njenih 

kolonij 

Nemčije 

Grške 

Poljfke 

Avstrije 

Madžarske 

>vice 

Italije 

10 (deset) 
dolarjev. 

10 (deset) frankov 
v zlatu ali 25 (pet
indvajset) fran
kov v srebru, po 

kurzu. 

40 (štirideset) di
narjev. 

10 (deset) šilin
gov (v dinarjih po 

kurzu). 
1 (ena) lira ster

ling. 

Javni uradniki 
(občinski, držav
ni) in častniki so 

prosti takse. 

15 (petnajst) di
narjev. 

25 (petindvajset) 
dinarjev. 

20 (dvajset) di
narjev. 

30 (trideset) di
narjev. 

35 (petintrideset) 
dinarjev. 

16 (šestnajst) di
narjev. 

30 50 (trideset in 
pol) dinarjev. 

31 (enintrideset) 
dinarjev. ' 

25 (petindvajset) 
dinarjev. 

59 (deveti n petde
set) dinarjev. 

Za eno potovanje. 

Za vizum za vse 
leto. 

Za navadno po
tovanje; vizum 
velja en mesec. 

Za potovanje tja 
in nazaj. 

Za enkratno poto
vanje skozi dr
žavo; vizum ve

lja en teden. 
Za dvakratno po
tovanje (tja in 
nazaj) skozi dr
žavo; vizum ve

lja en teden. 

Rusije 

Španije 

Nizozemske 

10 (deset).dinar
jev. 

12 (dvanajst) pe-
zet po kurzu. 

6 (šest) pezetpo 
kurzu. 

3 60 (tri ^ezete 
60 p) po kurzu. 

1-20 (en pezeta 
20 p) po kurzu. 

Romunije 

37-50 (sedemin
trideset in pol) 

dinarjev. 

Za osebe, ki imajo 
10.000 in več pe-
zet letnega do

hodka. 
Za osebe z manj
šim dohodkom, 
male industrijce 
in male trgovce. 
Za industrijske in 
trgovske pomoč

nike. 
Za sluge, delavce. 

Francije 

Češko
slovaške 

Norveške 

Danske 

20 (dvajset) di
narjev. 

10 (deset) fran
coskih frankov. 

30 (trideset) di
narjev. 

10 (deset) dinar
jev. 

10 (deset) nor
veških kron. 

7*50 (sedem in 
pol) danskih kron. 

10 (deset) frankov. 

Za osebe, ki po
tujejo v ttgovskih 

poslih. 
Za vse ostale 

osebe. 

Št. 5910. 

Posebne usposobljeisosfne preizkušnje sa 
telovadbo na ljudskih in na meščanskih 

šolah. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je odredilo z 

razpisom z dne 7. manca 1921., da je člen V., točk» 
2., naredbe bivšega avstrijskega ministrstva z da* 
31. julija 1886., min. naredb. št. 52, ki govori e 
specialnih izpitih, izpopolniti tako-le: „Kandidat 
(kandidatinje), ki imajo usposobljenostni izpit z» 
obče ljudske ali za meščanske šole, se lahko prija
vijo k posebni usposobljenostni preizkušnji jz t e l o 
v a d b e kot obveznega predmeta na l j u d s k i h et 
m e š č n i s k i h à c l a h. Prijaviti se je mogoče k 
za obe imenovani kategoriji šol." 

V ta namen sta bila z razpisom poverjeništva 
za uk in bogočastje imenovana: za člana izpraSe-
valne komisije za ljudske in za meščanske šole v 
Ljubljani in izpraševalca za telovadbo Ivan B a j -
ž e l j , bivši profesor telovadbe na državni realki v 
Ljubljani, sedaj uradnik pri zdravstvenem odseku 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani ; za člana izpraše-
valne komisije za ljudske in za meščanske šole v 
Mariboru in izpraševalca za telovadbo dr. Ludovik 
P i v k o , profesor na državnem moškem učiteljišču v 
Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Opr. št. III 4185/21. 417 

Razpis. 

Vseh drugih 
držav 

V L j u b l j a n i , dne 25.februarja 1921. 
Deželna vlada » Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo v Ljubljani 
odda po javni, pismeni ponudbeni obravnavi 

težaška , z idarska in železobetoneka dela 
za gradnjo „Inval idskega doma" n a Mirju 

v Ljubljani. 

Ponudbene obravnave se smejo udeležiti le firme 
jugoslovanske pristojnosti, ki so za izvršitev predr 
metnih del upravičene in strokovno kvalificirane. 

Dela se oddado po enotnih cenah, katere je e 
številkami in besedami vpisati v popis del in s šte
vilkami v proračun, ki ga je popolnoma sešteti hi 
izpolniti. 

Pravilno kolkovane in zapečatene ponudbe z na
slovom: 
P o n u d b a z a t e ž a š k a , z i d a r s k a in ž e l e 
z o b e t o n e k a d e l a z a „ I n v a l i d s k i d o m " 
je oddati najpozneje do dne 2 1 . m a r c a 1 9 2 1 . 
do pol dvanajstih v vložišču invalidskega oddelka 
poverjeništva za socialno skrbstvo v Šentpetreki vo-
jaščnici v Ljubljani. 

Komisionalna otvoritev ponudb, ki ji gospodje 
ponudniki lahko prisostvujejo, se izvrši istotam pol 
ure pozneje. 

Ponudbe je napisati na formularje, pripravljene 
v to svrho, ki jih dobi vsaka firma v navedenem 
vložišču, dokler bo zaloga zadoščala, in duplo, proti 
povračilu režijskih stroškov. 

Stavbni načrti, splošni in posebni pogoji bodo 
razgrnjeni na vpogled pri ietem vložišču izza dne 
14. t. m. 

Ponudbam mora biti priloženo potrdilo deželne 
finančne blagajne o vloženi kavciji, ki mora znašati 
5 % skupne zaokrožene ponuđene vsote. 

Nekolkovane, nedostatno izpolnjene, s potrdilom 
o plačani kavciji neopremljene ali pozneje vložene 
ponudbe se ne bodo vpoštevale. 

Dela se oddado le podjetniku, ki se zaveže, da 
prične z njimi takoj po izdanem naročilu ter ji» 
izvrši kar najenergičneje solidno in v določenem ter
minu. 

S predložitvijo ponudbe je ponudnik vezan ostati 
v besedi 30 dni od dne, ko se otvorijo ponudbe. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo si pridržuje 
pravico, da odda delo ne glede na višino ponuđene 
vsote ali da ponudbeno obravnavo popolnoma »i» 
stira. 

V L j u b l j a n i , dne 11.marca 1921. 

Poverjeništvo za socialno skrbstv* t Ljubljani, 

Št.768/vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
? SloTenili z dne 12 marca 1921. 

Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na-
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vadnimi črkami, številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

O b s t o j e : 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Politična ekspozitura Cerknica: Rakek 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Tanca gora 1:1. Stovenjgradec: 

Šmartno na Paki 1:2. 

G a r j e k o n j . 
Celje: Petrovce 1:1. Politična ekspozitura Mo

zirje: Rečica 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Ko-
«evje: Mala gora 1:1, Struge 1:1. Kranj: Poljane 
1:1. Litija: Kolovrat 1:1. Ljutomer: Morava 1:1. 
Maribor: Hošnica 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, 
Rdeči breg 1:4, Skoke 2:2, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: 
'Slovenja vas 1:1, šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1. 
Stovenjgradec: Velenje 1:2. 

G a r j e ovac. 
Celje, politiina ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

Luče 3:12, Solčava 2:8. Kranj: Sv. Ana 1:2. 
Maribor 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Brežice: Bizeljsko 1:1. Konjice: Konjice 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brezice: Zakot 1:1. Črnomelj: Ceplje 1:1, Crno-

jnelj 1:3, Dol.Podgora 2:4, Loka 1:2, Podzemelj 
2:2, Semič 1:2, Stari trg 4:6. Kočevje: Knežja lipa 1:1, 
Koprivnik 1:1, Nemška Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. 
Konjice: Zreče 2:3. Krško: Cerklje 1:1, Mokronog 
VI Raka 1:4. Litija: Krka 1:1, Št. Vid 1:1. Mari
tar: Gabernik 1:1, Jelovec-Makole 1:2, Karčevina 1 :'2, 
Maina 1:5, Pekre 1:7, Ranče 1:2, Senarska 1:2, 
Spodnji šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, 
Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Martin na 
Pohorju 1:5. Novo mesto: Prečna 1:1, Šmihel-Sto-
piče 1:1, Trebnje 2:2, Velika Loka 1:1, Žužem
berk 1:1. Ptuj: Slatina okolica 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
'Litija: Krka 1:1. Ptuj: Hajdin 1:1, Obrez 1:1. 

P e r u t n i n s k a ko,lera. 
Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a govedi . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:3, 

Melinci 1:1. 
P r e s t a l e s o : 
O a r j e k o n j . 

Novo mesto: Bratonečice 1:1. 

G a r j e ovac. 
Maribor mesto. 

S v i n j s k a k u g a . 
Maribor: Bratonečice 1:1. Novo mesto: Prečna 

1:1, šmihel-Stopiče 1:1, Toplice 1:3, Žužemberk 
VI. Civilni komisariat Murska Sobota: Zamostje 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje, politična ekspozitura Mozirjt: Mozirje 

1:1. Litija: Pušenjci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ljutomer: Lukavci 1:3. 
V L j u b l j a n i , dne 12. marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjen istvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Panile e, r 

V enoletnem času od dne 1. januarja 1920. do 
dne 31. decembra 1920. se je v tej zalogi pridelje-
nim prodajam oddalo tobačnih materialij za 
1,723.472 K 75 v kupne cene, v založno trafiko pa, 
po konsumentski (tarifni) ceni zaračunjeno, za 
326.750 K 29 v, od česar je založniku pripadel tra-
fikantski dobiček 25.308 K 13 v. 

Natančnejši podatki o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, katere je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem okrajnem 
ravnateljstvu v Mariboru, ali pri okrajni upravi 
finančne kontrole v Dolnji Lendavi. 

JamšČina znaša 17.000 K ter se mora položiti, 
preden se ponudba izroči, pri davčnem uradu v 
Dolnji Lendavi. 

Tobačna zaloga se eventualno odda skupno s 
tobačno zalogo v Murski Soboti enemu ponudniku; 
v ponudbi mora prosilec izrecno navesti, ali uiorda 
reflektira na skupno podelitev obeh zalog. 

Ponudbe je napraviti na predpisani uradni 
tiskovini tor jih je najpozneje dne L. a p r i l a 
1921. ob desetih v zaprtih in zapečatenih uradnih 
zavitkih oddati pri podpisanem prodajnem oblastvu. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Maribora, 
dne 7. marca 1921. 

Dr. Povalej s. r. 

Ponudbe je napraviti na predpisani uradni 
tiskovini ter jih je najpozneje dne 1. a p r i l a 
1921. ob desetih v zaprtih in zapečatenih uradnik 
zavitkih oddati pri podpisanem prodajnem oblastvu. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, 
dne 7. marca 1921. 

Dr. Povalej s. r 
A IV 381/20—12. 395 

Št.2319/4. 407 
Razglas. 

Tobačna glavna zaloga v Murski Soboti št. 109 
(davčni okraj Murska Sobota), spojena z založno 
trafiko, se s tem razpisuje v oddajo po javnem na
tečaju. 

V enoletnem času od dne 1. januarja 1920. do 
dne 31. decembra 1920. se je v tej zalogi pridelje-
nim prodajam oddalo tobačnih materialij za 
2,833.081 K 71 v kupne cene, v založno trafiko pa, 
po konsumentski (tarifni) ceni zaračunjeno, za 
744.362 K 28 v, od česar je založniku pripadel tra-
fikantski dobiček v znesku 55.341 K 58 v. 

Natančnejši podatki o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, katere je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem okrajnem 
ravnateljstvu v Mariboru, ali pri okrajni upravi 
finančne kontrole v Hodošu. 

Jamščina znaša 28.000 K ter se mora položiti, 
preden se ponudba izroči, pri davčnem uradu v 
Murski Soboti. 

Tobačna zaloga se eventualno odda skupno s 
tobačno zalogo v Dolnji Lendavi enemu ponudniku; 
v ponudbi mora prosilec izrecno navesti, ali morda 
reflektira na skupno podelitev obeh zalog. 

Poklio neznanih dedičev. 
Hotelski sluga Martin Leskovšek, rojen dne 

12. novembra 1863. v Platinovcu, okraj Šmarje, pri
stojen v Slivnico, oženjen z Julijano Tepejevo a 
Grobelnega št. 16, je dne 24. julija 1920. umrl v 
bolnici na Studencu, ne da bi bil zapustil poslednjo 
voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja gospod Jakofc 

Brumen v Spodnji Hudinji št'7. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

tekom e n e g a l e t a naznaniti temu sodišču ter 
izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne ugodilo, 
se izroči državni blagajni. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IV., 
dne 3. marca 1921. 

E 910/20-8. 382 

Dražbeni oklio. 
Na predlog Terezije Volčičeve, preužitkaric* 

v Belem potoku št. 9, bo dne 
30. m a r c a 1921. 

ob desetih pri tem sodišču1 v sobi št. 7 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za Verpete: 

Označba nepremičnin: 
vi. št. 128: hiša, gospodarsko poslopje in hlev 

(cenilna vrednost 800 K), zemljišče (cenilna vred
nost 2366 K 10 v); vi. št. 134: travnik (cenilna 
vrednost 568 K); vi. št. 176: dve hosti, dve njivi in 
en pašnik (cenilna vrednost 3615 K 10 v) ; vi. št. 190 : 
gozd (cenilna vrednost 7961 K). Skupna cenilna 
vrednost 15.310 K 20 v. Najmanjši ponudek znaša 
10.206 K. 

Površina znaša 2ha 62a 6m»; priteklin nL 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Vadij znaša 1531 K. 
Okrajno sodišče v Celju, oddelek III„ 

dne 21. februarja 1921. 

Št 814/3 ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike ве s tem ra/pisujejo po javnem natečaju: 

381 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
tt. 2272/4. 4 0 6 

R a z g l a s . 
Tobačna glavna zaloga v Dolnji Lendavi št. 57 

(davčni okraj Dolnja Lendava), spojena z založno 
trafiko, se s tem razpisuje v oddajo po javnem na
tečaju. 

-S * 

П 
4 * 

Žiri »t. 67 
(.lavéni okraj ékofja_ì>ka) 

Kraj, ali«*, hiioa itevilka, 
teil» nje trafike 
in davčni okraj 

Trtic »t. S 
(davćui okraj Trži') 

Trti« it. 66 
(davčni okraj Tržič) 

8elo it 30 
(d&vćni o u raj 

Ljubljana okolic*)^ 
Stara vas it 11 

(davčni okraj âkofj»j£^a) 
Zgornje Jezerako it. 10 
Zgornje Jezersko i t 67 

(davčni okraj branj) 

7* 

8* 

Mokronog it. 87 
Mokronog št. 114 

(davčni okraj Mokronog) 

Podli pa it. 10 
Smrečje it. 81 

(davčni okraj Vrhnika) 

Pristojna okrajna 
uprava впапспе 

kontrole 

Kranj 

Ljubljana II 
y Ljubljani 

E ran j 

Koemat) dohićek т zadnjem 
letu pri 

tobaku 

6644 

2606 

4064 

3669 

2031 

1916 
21 Hi 

4048 

Mokronog 

Ljubljanu II 
v Ljubljani 

1597 
792 

96 

kolkih 

161 

03 

96 

93 

M 

2*8;) 

3i 37 
3522 

Vlit 

87 

poštnin 
zoamhab 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

'T Ljubljani 

Jam&čine 
je polotiti 

do dne 

19/4.1921. 

11/4. 1921. 

12/4. 1921. 

13/4.1921. 

10 

10 

10 

10 

14./4.1921. 

16./4.1921. 

16./4.1921. 

18./4.1921. 

10 

10 

10 

10 

K 

800 

860 

600 

660 

260 

700 

850 

1000 
6fó9 I »9 

* Te dre trafiki «e «družita v eno tamo novo trafiko. 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 

pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. . . . ,, , . -, . _„;k лљ 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcitt, aa 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni u celotnega oa-
tečajnega razgasa ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani ш na 
uradni deski za vsako posamezno trafiko pristojne občine. Interesenti ee na to še posebno opozarjajo. 

Finauéiio okrajno ravnateljstvo т Ljubljani, dne 3. marca 1921. 

:ЉеИ.^.-, 
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E 44/21—1. 40S 

Oklic 
Vincencu M a t u 1 u, posestniku v Slovenski Bi

strici, je vročiti v izvršilni stvari Antona Fermevca, 
«tanovnika v Slovenski Bistrici,. zoper njega zaradi 
560 K sklep z dne 28. februarja 1921., opr. š t E 
44/21—1, s katerim se je dovolila prisilna dražba 
zavezančevega zemljišča. 

Ker je bivališče Vincenca Matula neznano, se 
aut postavlja za skrbnika gospod Srečko Lorber, 
«dvetniški uradnik v Slovenski Bistrici, ki ga bo za
stopal na njega nevarnost in stroške, dokler se Vin
caie Matul ne zglasi sam ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek I., 
dne 28. februarja 1921. 

Firm. 658, zadr.VI 120/17. 401 

Izbris firme. 
Izbrisala se je v registru dne 28. februarja 1921 

veled izvršene likvidacije firma: 
Uradniško-gospodarska zadruga v Kranju, 

r. z. z o. z. v likvidaciji. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 24. februarja 1921. 

St. 425. 2—2 
Razglas. 

V gozdno-gospodarstvenem okraju bohinjsko-
bistriškem, v državnem gozdu Jelovici, se ponud-
boma proda približno 7600 m* mehkega lesa na 
panju. 

Natančnejše pogoje in pojasnila daje gozdarski 
oddelek v Ljubljani aH pa gozdno oskrbništvo na 
Bohinjski Bistrici, pri katerem je vložiti ponudbe in 
vadij najkesneje do dne 2 1. m a r c a 1 9 2 1 . 

Gozdarski oddelek deželne vlade v Ljubljani, 
dne 7. marca 1921. 0 ,. 

Rustia s. r. 

Razne objave. 

at. 207 in 1554. v 
R a z g l a s o r a z g r n i t v i n a č r t o v o nadrobn i 

razdelbi . 
Nastopna načrta bosta na podstavi § 96. zakona 

z dne 26. oktobra 1887., dež.zak.št.2 iz leta 1888., 
od dne 20.marca 1921. do vštetega dne 2 . a p i 4 
1921. v občinskem uradu v Cerknici razgrnjena na 
vpogled vsem udeležencem: 

a) načrt o nadrobni razdelbi skupnega pašnika 
posestnikov iz Mahnetov, in sicer pare. št. 94/1, 
1083, 1449/2, 1604/1, 2270 in 1377, ležečih v ka-
tastralni občini ulaški; 

b) načrt o nadrobni razdelbi menjalnih^senožeti 
posestnikov iz Podslivnice, in sicer pare. št. 1666, 
1668 in 2108, ležečih v katastraîni občini ulaški. 

Obmejitcv obeh načrtov s kolci na mestu samem 
se je že izvršila. 

Načrta se bosta dne 22. marca 1921. pojasnje
vala v občinskem uradu v Begunjah, in sicer načrt 
pod a) cd desetih do pol enajstih, načrt pod b) cd 
pol enajstih do enajstih. ' 

To s,' daje splošno na znanje z pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrta v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, to je od dne 20. marca 
1921. do dne 18. aprila 1921., pri krajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marca 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr. Vrtačnik s. r. 

„Isis", dioničarsko društvo za promet 1 industriju 
droga i beraihalija, Zagreb. 

P o z i v n a d r a g i redni o b č n i zbor, 
ki bo v prostorih Jugoslavenske banke d. d., podruž
nice v Zagrebu, Jelačičev trg št. 26, dne 3 1. m a r 

ca 1 9 2 1. ob deseth. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo ravnateljstva o poslovanju družbe v 

poslovnem letu 1920. Predložitev bilance in računa 
o dobičku iti izgubi za dan 31. decembra 1920. 

2.) Poročilo nadzornega odbora in podelitev ab-
solutorija ravnateljstvu in nadzornemu odboru. 

3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička in o 
določ.tvi nagrade nadzornemu odboru. 

4.) Volitev v ravnateljstvo. 
5.) Volitev v nadzorni odbor. 
6.) Izprememba §§ 6. in 32. družbenih pravil. 

* • • 
Delničarji, ki se hočejo udeležiti tega občnega 

zbora, morajo svoje delnice vsaj tri dni pred občnim 
zberom založiti pri blagajni družbe ali pa pri bla
gajnah Jugoslavenske banke d. d. v Zagrebu. Osi
jeku in Beogradu. Ravnateljstvo. 

405 Vabilo na izreden občni zbor. 
Delniška družba 

„ P e t o v i a " , 
usnjarska industrija d. d., 

s sedežem v Ljubljani, na Brega pri Ptaja, 
bo imela v petek dne 1. a p r i l a 19 2 1. ob enajstih 
v svojih pisarniških prostorih na Bregu pri Ptuju 

i z r e d e n občni zbor. 

D n e v n i r e d : 
1.) Povišba delniške glavnice od 16 na 25 mili

jonov kron, oziroma na 50 milijonov kron. 
2.) Izprememba pravil: a) glede § 5. z ozirom 

ha povišbo delniške glavnice; b) glede § 23. (uprav
ni svet sestoji najmanj iz šestih in največ iz petnaj
stih članov). 

3.) Določitev nagrade eksekutivnemu odboru. 
4.) Slučajnosti. 

Za glasovanje na občnem zboru je treba v zmi-
slu § 15. pravil vsaj šest dni pred občnim zborom 

založiti delnice z nezapadlimi kuponi proti legiti
maciji pri družbeni blagajni ria Bregu pri Ptuju. 

Posest desetih delnic daje pravico do enega glasu. 
Na Bregu pri Ptuju, dne 10. marca 1921. 

Upravni svet. 

4 1 6 Vabilo na snbskripoijo delnio 
„Stavbne družbe, d d. v Ljubljani", 

(prej „Kranjske stavbne dražbe"). 
Upravni svet „Stavbne družbe, d. d. v Ljubljani*' 

je v seji dne 28. februarja 1921. sklenil zvišati se
danjo delniško glavnico v znesku 2,000.000 K az 
3,000.000 K z izdajo 5000 polno vplačljivih novi* 
delnic v nominalni vrednosti po 200 K. 

Nove delnice so deležne dobička poslovnega leta 
1921.; dosedanji delničarji imajo pravico prevzeti 
na podstavi dveh starih delnic eno novo delnico po 
kurzu 300 K za vsako in proti plačilu 5 % obresti 
za vsako od emsijskega kurza, in sicer od iw 
1. januarja 1921. do dne vplačila. 

Subskripcija novih delnic se bo vršila v času od 
dne 15.marca do dne 31.marca 1.1., in sicer pri: 

J a d r a n s k i b a n k i , p o d r u ž n i c i v L jub
l j a n i , in pri 

K r e d i t n o m z a v o d u z a t r g o v i n o ia 
i n d u s t r i j o v L j u b l j a n i . 

V to svrho se morajo deponirati stare delnice 
tekom označenega roka pri eni zgoraj navedenik 
bank, kjer se potem proti vplačilu cele vsote dobe 
nove delnice, odnosno začasna dobavna potrdila. 

V L j u b l j a n i , dne 11.marca 1921. 

389 3-1 Likvidacija zadruge. 
Po sklepu občnega zbora z dne 16. avgusta 192i 

se je zadruga: 
Tiskarna „Sava" v Kranju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
razdružua in je prešla v likvidacijo. 

Po sklepu deželnega kot trgovinskega sodišča v 
Ljubljani, oddelka III., z dne 21. februarja 1921., 
opr. št. Firm.2320, zadr.VI 76/14., se odslej bese
dilu firme pristavljata še besedi: „v likvidaciji". 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: 

Tiskarna „Sava" v Kranju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo 

v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
S t a n j e dne 2 2 . f e b r u a r j a 1921. 

Št. 2818. 424 2—1 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo podpisana carinarnica dne 2 1. m a r c a 
1 9 2 1. ob petnajstih (ob treh popoldne) na javni 
licitaciji prodajala 36 zabojev E. L. Nr. 9302/14, 
9305/1—10, 9309/1—12 in 9310/1 v skupni teži 
btto. 1719 kg raznih likerjev — svoj.na A. Bučerja 
iz Ljubljane. 

Licitacija bo v carinskem skladišču. 
Licitanti morajo položiti za kavcijo 2 0 % cenilne 

vrednosti, ki znaša 9500 dinarjev. 
Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 

dne 12. marca 1921. 

i l k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu • 63,978.35Г 27 
v kovanem srebru 16,455.821-50 
v tujih valutah 3,983.719-88 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 351,771.298 54 

Posojila: 
na menice 203,574.860 34 
na vrednostne papirje 23,736.133 02 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,542.902 60 
po računu zamene 375,939.447 73 
po posojilu na bone obrtn. kapit. -. 150,912.252-68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.661,316 60 Г 85 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000• - , Gasiva. 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 

Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 375,939 447 73 
obveznosti na žiro-račune . . . . 181,341,426 05 
obveznosti po raznih računih . . . 130,^60.551 52 

Terjatve države za založene domene . 

Saldo raznih računov 
3as 

Dinarjev 

Proti prejšnjem« 
stanju 

dinarjev 

436,189.191-19 -j- 3,733.662 • 38 

227,310.993 36 —5,365.945-30 

3.382,711.204 86 

2.138,377.163-— 

6,195.892-43 

6.190.784.444 84 

10,301.700- — 

815.206 54 

3.353,042.950 — 

+ 40--

— 13,313.145-

688,247.425-30 +19,488.396*60 

2.138,377.163 • — 

6 190,784 444 84 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



29. 
Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 18. marca 1921» Letnik HI. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 

Iz „Službenih Nevio kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 57 z dne 14. marca 1921.: 
Objave generalne direkcije neposrednjih dav

kov: Minster za finance je imenoval: Ivana Lav-
riča, višjega davčnega upravitelja VIII.činovnega 
razreda pri davčnem okrajnem oblastvu v Ljubljani, 
za višjega davčnega uprav.telja VII. činovnega raz
reda na dosedanjem službenem mestu; Martina 
Ko j ca, abs. nižjega gimnazijca, za davčnega prak
tikanta pri davčnem uradu v Ptuju; premestil Ot-
marja Megl ica , davčnega upraviielja v Ljutome
ru, na njegovo prošnjo za davčnega upravitelja k 
davčnemu uradu v Mariboru; proglasil mesto 
Adolfa O g r i z k a , davčnega praktikanta XII. či-
aovnega razreda, za izpraznjeno. 

Objava mnistrstva za pošto in brzojav, da so 
bili z odlokom ministra za pošto in brzojav v pod
ročju poštno-brzojavne direkcije ljubljanske imeno
vani: všji kontrolorji Josip Vrtovec, Ivan Kra
mer, Ivan Š i r n i k, Alojzij Vernik in Ivan 
P o d g o r n i k , višja upravitelja Alojz j Ravni
k a r in Ludovik Joseck, višji kontrolorji Franc 
Natek, Franc Les jak in Franc Šemrov za 
poštno-brzojavne uradne ravnatelje v 1. stopnji 
VII.plačilnega razreda; višji oficiali 2. razreda 
Mihajlo Bajd, Luka G u z e l j , Karel Dobr-
Sek, Miloš Kat ic , Jakob Zavodnik , Matija 
Meden, Ivan K r a n je, Maks S a u r an, Fride
rik B e r n a r d , Ivan Bračko, Anton K1 emen
di č, Franc Ma t j an, Blaž R a n e in Ivan Flor-
j a n č i č za višje onciale 1.razreda v 1.stopnji 
VIII. plačilnega razreda. 

Številka 58 z dne 15. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Vsokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 30. januarja 
1921., s katero se dr. Ivan Tavčar , bivši narodni 
poslanec, odlikuje z redom sv. Save II. vrste. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik ie 
klavirskega virtuoza Cirila L i č a r j a odlikoval z 
redom sv. Save IV. vrste. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo-
easlednika A l e k s a n d r a z dne 16. decembra 1920., 
je bil Emilijami Lileku, „profesorju v pokoju" v 
Celju, podeljen naslov vladnega svetnika. Na opo-
zoritev poverjeništva za uk in bogočastje, da pro
fesor Lilek še ni upokojen, ampak da še aktivno 
služi, je bil ta ukaz z ukazom z dne 11. februarja 
1921. razveljavljen ter z ukazom istega dne podeljen 
Emilijanu Lileku, profesorju v Celju, naslov vlad
nega svetnika. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 
s ukazom z dne 28. februarja 1921. višjega račun
ske^ svetnik* pri višjem deželnem sodišču v" Ljub
ljani Josipa S k a l a r j a o priliki njegove џр^о. 
jitve odlikoval z redom sv. Save IV. vrste i» g a 

oprostil plačila predpisane takse. 

77,* 
V imenu Njegovega Veličanstva 

3Pe*r»sa.' I.» 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Ж 1 е к з а п а е р , 

prestolonaslednik, 
na predlog namestnika Našega ministra za prehra
no in obnovo dežel, Našega ministra za socialno 
politiko, in po zaslišanju Našega ministrskega sveta 

smo odredili in odrejamo, 
da se ministrstvo za prehrano in obnovo deže' 

ustanovljeno z Mojim ukazom z dne 7. decembra 
1918., ukini. Ukinitev naj se izvrši tako-le: 

1.) Oddelek za prehrano in javno pomoč se pre-
nesi na ministrstvo za socialno politiko. 

2.) Oddelek za obnovo se razdeli na tri dele: 
a) posli glede obnove kmetijstva naj se preneso na 

ministrstvo za kmetijstvo in vode ; 
b) posli glede obnove ot/ta; trgovine in industrije 

naj se preneso na ministrstvo za trgovino in in
dustrijo; in 

c) posli glede nabav manufakturnega blaga za za
laganje prebivalstva, kolikor niso že likvidirani, 
naj se preneso na poseben likvidacijski odsek pri 
generalni direkciji glavnega državnega računo
vodstva ministrstva za finance. 
3.) Administrativni oddelek z vsemi svojimi od

seki se razdeli po značaju poslov in vsak del se pri
dodaj oddelkom pod 1. in 2. • 

Ta odločba dobi obvezno moč z dnem, ko jo 
kralj podpiše, in od tega dne prestane veljati uredba 
o ustroju ministrstva za prehrano in obnovo dežel 
z dne 6. februarja 1919.** 

Namestnik Našega ministra za prehrano in ob
novo zemlje, Naš minister za sociaino politiko, naj 
izvrši ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 25.februarja 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik 

ministra za prehrano in obnovo dežel, 
minister za socialno politiko: 

dr. AL Jovanović s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
7 8 . 

Naredba predse dni št va deželne vlade 
sa Slovenijo s dne 7. marca 1921., 

o rabi krajevuih imm v javnem promeut. 
Na podstavi sklepa deželne vlade za Slovenijo 

z dne 15. februarja 1921. in sporazumno s pošt
nim in brzojavnim ravnateljstvom v Ljubljani od
rejam : 

Kdor v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 
uporablja javne urade in zavode v Sloveniji, mora 
v ustnem ali pismenem prometu, brzojavno aH tele-
fonično za kraje v Sloveniji rab ti le o f i c i a 1 n e 
s 1 o v e n s k e n a z i v e, če ne, je dotični urad ali za
vod uprav cen odreči uradno posredovanje. Pisma, 
pošiljatve, brzojavi in telefonični pogovori iz inozem
stva pa smejo rabiti tudi krajevna imena poštnega 
leksikona, kakor je določeno v bernski poštni kon
venciji. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marca 1921. 
Predsednik: dr. Baltic s.r. 

7 9 . 
Naredba poverjeništva za kmetijstvo, 

s kat<ra se v sporazumu s poverjenifcivom za 
uk in bogočastje začasno u n j a izpitoi red za 
učiteljske kaadidatinje kmetijs-ko-gospodinjskiH 

eoi T Sloveaiji. 

§ 1 . 
Učna usposobljenost za kmetijsko-gospodinjske 

šole se pridobi z izpitom, ki se opravlja pred poseb
no izpraševalno komisijo za kmet.jsko-gospodinjsk« 
učiteljice v Ljubljani. 

§ 2 . 
Izpraševalna kom sija je sestavljena iz predsed

nika in onih učiteljskih moči, ki poučujejo na semi
narju za kmetijsko-gospodinjske uč teljice. 

Predsednika imenuje povierjeništvo za kmetij
stvo. 

§ 3 . 
Sicer pa veljajo zmiselno vsa druga določila na

redbe b vsega avstrijskega ministrstva za kmetij
stvo z dne 27. maja 1903., drž. zak. št. 136, s ka
tero so bili izdani predpisi o izpit h za učno uspo
sobljenost na kmetijsko-gospodinjskih šolah. 

§ 4. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v Uradnem listu. 
V L j u b l j a n i , dne 8. marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništv« za kmetijstvo. 

Vodja: dr.Vrtaènik s.r. 

• Ta naredba je razglašena v „Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" it 51, iz
danih dne 7. marca 1921. 

** Uradni list pod št. 807 iz leta 1919. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o poste plen sa Uvoz dovoljeni* 

8000 vagonov ovsa.* 
V zmislu odločbe gosppdarsko-finančnega komi

teta ministrov z dne 17. februarja 1921., M. r. 
br. 980, sta ministrstvo za vojno in mornarnico In. 
ministrstvo za trgovino in industrijo pod E. P-
br. 1702 in IV br. 809 odredili ta-le postopek za 
izvoz dovoljenih 8000 vagonov ovsa: 

• Priobčen v „Službenih Novinah Wteb* 
Srba, Hrvata i Slovenaca" i t 52, izdaeib due Wg% 
marca 1921. 
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1. Izvoznik mora pred vsem prijaviti ministrstvu 
za vojno in mornarnico ono količino ovsa, ki jo želi 
izvoziti. Od te količine pridrži vojno ministrstvo na
prej določenih 10% za svoje potrebe. 

2. Vojno ministrstvo določi kraj, kjer naj se pre
da ona količina ovsa, ki po gorenjem odstotku pri
pada ministrstvu za vojno in mornarnico. 

3. Takoj po prodaji določenega kontingenta ovsa 
izplača vojno ministrstvo izvozniku protivrednost 
72 dinarjev za 100 kilogramov, ki se sklada s po
vprečno tržno ceno v poslednjih šestih mesecih. 

4. O vsem tem izda vojno ministrstvo izvozniku 
potrdilo, ki mu služi za izkazilo pri carinskih oblast-
vih, da so zahteve vojnega ministrstva izpolnjene, 
ter pazi na to, da se določeni kontingent ne pre
korači. 

5. Na podstavi tega potrdila morajo carinska 
oblastva oves zacariniti in ga odpremiti. 

6. To naj se priobči generalni direkciji carin, da 
obvesti vsa podrejena carinska oblastva. 

Razen gorenjih obveznosti mora izvoznik plačati 
carino 10 dinarjev za 100 kilogramov in davek na 
poslovni promet ter zavarovati valuto. 

Iz pisarne ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, 

v Beogradu, 
dne 22. februarja 1921.; IV. br. 809. 

uvedba tarife za češkoslovaško-tržaški 
blagovni promet* 

Dne 1. marca 1921. stopi v veljavo tarifa za di
rektni blagovni promet med Trstom in postajami 
češkoslovaških železnic v tranzitu preko kraljevine 
Srbov, Hrvatov iu Slovencev. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu,. 
dne 25. februarja 1921.; št 4520. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Izpremembe v osebju. 

Anton S v e t i n a , provizorni vladni koncipist 
pri civilnem komisariatu za Prekmurje v Murski 
Soboti, in Peter P o p ò vi č, provizorni vladni kon
cipist pri poverjeništvu za notranje zadeve sta ime
novana za okrajna komisarja na dosedanjih službe-
n i h m e s t h Dr. Baltic s. r. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je pravnega 
praktikanta Franca č e à a r k a imenovalo za avskul-
tanta. 

Za kanci ista preko sistemiziranega stanja in 
brez določenega službenega mesta je imenovan pi
sarniški oficiant Dragorad K u n c v Črnomlju. 

Kavčflik s. r. 
SLI 906/pr.—1921. 

Natečajnl razpis. 
Pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani ee raz

pisuje mesto policijskega zdravnika v IX., eventualno 
v VIII. činovnem razredu državnih uradnikov. 

Uradne dolžnosti policijskih zdravnikov so raz
vidne iz dotične službene instrukcije, ki je pri ome
njenem ravnateljstvu. 

Prošnje za to mesto, po predpisih kolkovane in 
opremljene: 

1.) z rojstnim in krstnim listom; 
2.) z izpričevalom o državljanstvu; 
3.) z izpričevalom o srednješolskem zrelostnem 

izpitu; 
4.) z diplomo o doseženem zdravniškem dokto

ratu; 
5.) z izpričevali o dosedaj že opravljanih zdrav

niških službah in 
6.) z nravstvenim izpričevalom, 

naj ee vlože do dne 5. a p r i l a 1 9 2 1 . pri deželni 
vladi, poverjeništvu za notranje zadeve, po policij
skem ravnateljstvu v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 11. marca 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

^ ^ ^ ^ Vodja poverjeništva: dr. Baltic s.r. 

* Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" š t 51, izdanih dne 7ega 
marca 1921. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju 
Z odlokom ministrstva za narodno zdravje so 

bili imenovani: dr. Valerija S t r n a d za okrožno 
zdravnico v Železnikih; dr. Viktor G r e g o r i č , 
doslej okrožni zdravu k v Ilirski Bistrici, za okrož
nega zdravnika v Poljčanah; dr. Karel P e č n i k 
za provizornega okrožnega zdravnika v Št. Juriju 
ob južni železnici. ,. „, . . 

Dr. Bleiweis s. r. 
et 3144/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlja deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 20. do dne 26. februarja 1921.) 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 10. marca 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Blei weis s. t. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 837/5/21—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo: 
drja. Frana N o v a k a , profesorja na državni 

realki v Ljubljani, tolmačem za francoski jezik it 
drja. Cirila P a v l i n a , tajnika pri Zvezi ind*-

strijcev v Ljubljani, tolmačem za nemški jezik, 
V L j u b l j a n i , dne 9. marca 1921. 

Kavčnik s. ». 

Cg I 40/21—1. 38* 
O k l l o . 

Firma C. Fürst i sinovi po drju. Milanu Orožne, 
odvetniku v Celju, je vložila zoper Milana H c r -
b e r l e j a in Antona R e i s e n h o f e r j a , bivša go
stilničarja v Celju, tožbo zaradi 46.310 K 50 v. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dae 
30. m a r t a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika gospod dr. Josip Karlovšek, 
odvetnik v Celju, ki ju bo zastopal na njiju nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasita sama ali ae 
imenujeta pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 4. marca 1921. 

Cg III 72/21-3. 410 
Okl lo . 

Ludovik Petek, trgovec v Celju, po drju. Orožnu, 
odvetniku v Celju, je vložil zoper Milana H e b e r -
le ja , bivšega hotelirja v Celju, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi 10.000 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
30. m a r c a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Milana Heberleja neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod dr. Anton Božič, 
odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I I I , 
dne 8. marca 1921. 

• W** 
Cg I 240/20—4. 41S 

O k l i o . 
Josipu M o č n i k u , kamenoseku v Čakovcu, je 

vnčiti v pravdni stvari zaradi 26.900 K s prpa ik i 
sodbo z dne 11. januarja 1921., opr. št. Cg I 
240/20—3, s katero se Josip Močnik, ker ni pršel 
k prvemu naroku dne 11. januarja 1921., obsoja na 
plačilo iztožene terjatve. 

Ker je bivališče Josipa Močn ka neznano, se mu 
postavlja za skrbnika gospod dr. Leopold Boštjaa-
čič, odvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Maribora, oddelek I , 
dne 10. marca 1921. 

413 L 5/21-3. 
Okl lo . 

Preklic, izrečen s sklepom z dne 21. decembra 
1902., opr. št. L 10/3—5, zaradi zapravi j ivosti nad 
Janezom S t a r e tom, posestnikom v Vodicah š t 20, 
je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek I , 
dne 15. marca 1921. 
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F 62/21. 392 

Dražbeni oklio. 
Po sklepu z dne 4. marca 1921., opr. št. E 62/21, 

•e bo dne 29. m a r c a 1 92 1. 
ob desetih v Lokali št. 18, občina Trbovlje, na javni 
dražbi prodajalo različno manufakturno in špece
rijsko blago. 

Reči se smejo ogledati dne 29. marca 1921. od 
devetih do dvanajstih na licu mesta. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
<* dne 4. marca 1921. 

Pira. 1807, Rg.C I 106/1. 80 

Razglas. 
V register se je vpisala dne 22. decembra 1920. 

Bnna: „Kamenit', 
tovarna umetnega skrilja in elektrarna, 

družba z omejeno zavezo v Laškem, 
» sedežem v L j u b 1 j a n i. 

Obratni predmet: Družba obratuje tvornico 
umetnega skrilja in elektrarno v Laškem; ustanav
lja, nakupuje, zakupuje in obratuje druga podjetja 
in druge naprave, ki spadajo v tvorniške industrije 
«metnega skrilja in električne industrije, se udele
žuje pri takih podjetjih ter ustanavlja podružnice; 
trguje z drugimi izdelki, polizdelki in sirovinami, 
ki so v zvezi s to industrijo; ustanavlja, nakupuje 
in obratuje obrte, ki pospešujejo nabavo sirovin za 
obrat ali ukoriščajo izdelke podjetja, ter se udele
žuje pri takih podjetjih; nakupuje in ukorišča pa
tente, zavarovalne žige in vzorce. 

Družbena pogodba z dne 6. marca 1920., opr. 
«t 637, in dovolitev deželne vlade za Slovenijo z 
dne 5. novembra 1920., št. 15.953. 

Višina osnovne glavnice: 268.853 K, ki je po-
jwlnoma vplačana ter poslovodji družbe na prosto 
razpolago. 

Poslovodja družbe je Edvard Ebersberg ml., 
elektroinženjer v Laškem. 

Podpisuje se firma tako, da njenemu po komer
koli napisanemu ali odtisnjenemu besedilu pristavlja 
svoj podpis ali poslovodja samostojno ali pa da pri
stavljata svoja podpisa po dva prokurista kolektiv-
ao, le-ta s pristavkom p. p. 

Na občni zbor je vselej povabiti družbenike s 
priporočenim dopisom, ki mora obsezati tudi dnev
ni red občnega zbora; med dnem, ko se odda vabilo 
na pošto, in dnem občnega 7bora mora biti rok naj
manj osem dni, če družbeniki izrecno ne privolijo 
ч krajši rok. 
Deželno kol trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. decembra 1920. 

277 Proglasitve za mrtve. 
Okrožno sodišče v Novem mestu jo uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogresanci za mttve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918, drž. 
zak. št 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to 
izporoči sndišču ali pa skrbniku. Pogre.8 nce same pa pozivlje sodžče, naj se zglase pri njem, ako 
бе žive, ali naj mu dudo to kako drngnče na znanje. , 

Ime ID rojstni rìso, stan 
in zadnjo bivališče po-

grošaucev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime iu bivališče 
skrbnika, ki je 

bil poKiavljeu 
pogrršauct 

Dan 
in opr. it. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče doe 

F r a n o P e t e o h o , 
rojeu due IU »urila 1887. 
v Stari cerkvi pri Kočevju 

et. 25. 

F r a n o L o n g a r , 
rojeo due 21 tun rua lt-83. 
v Goieojili PoiiikvHb pri 

Trebnjem št. 13. 

A n t o n B r o d a r , 
rojeu lem 1878 , posestnik 
v Potovrbu st. 15, pošta 

Novo me>to. 

N i k o l a j K a p n i k , 
гсјеа lete 189.i v Višnji 

gori »t. 60. 

A l o j z i j K l j u o e v š * k , 
rojen dne 7 J'iuij 184)., 
potiestnitt v Moćiluem 

St. 22. 

H e n r i k U r b l o , 
rojen d-.o 16. avgusta 

1891. v Okrogn St. 18. 

J a n e z B o v i n S e k , 
rnjVn <ln« 29. umiru 1879., 
posestnik v iškrovniku 

št. 1. 

Od-el leta 1914. g 17. pe
hotnim polkom na bojišče 
ter "6 udeležil bitke pri 
Grodk'i; izz» mi-st-ca av-
guata 1914 ni več giano 

o DJem 

Bil v italijanskem ujet
ništvu ter huje v Viuacol 
B..rletti umrl za tifiuom. 

Sestra 
Terezija Beil 
v Salni vasi 

št. 42 

Jožefa Schleimer, 
posestnica v 

Šal ki vasi št. 42 
pri Kočevju. 

Baje dne 23. julija 1915. 
padel pri Sv. Martinu na 

Krasu 

Služil pri 47. pehotnem 
polku ter po neuradni do
pisnici dne 8 novembra 
1У18. umrl » n-itervui bol

nici v Iuiisbrucku. 

Služil pn l 7 . pebotnem 
p<'lku, se mesecu aprila 
1915. » Bukotiui udeležil 
bojev zoper Kuse ter baje 

padel 

Slu*il pri saniteti 5 gor
ske b l i n d e ter baje me
sec» decembra 1915. padel 

v Po i|f ri pri (joriei. 

A n t o n S t o p ar, 
rojeu dne 2i leoiuirja 

1886. v Št. Juriju št 5. 

A n t o n K a m b l o , 
rojeu dne 3 «ignita lc77. 

v Metliki et. 34. 

J o ž e f J e r m a n , 
roieu d e 13. novembra 
18JU v S'duiji vasi pri 

Semiču. 

Služil pri 27 domobrau-
skem pehotnem polku, 
prišel » italijausko ujet-
iiištvo ter baje umrl v 

Fnigiji. 

Slutil cri 27. domobran
skem pehotnem polku r.iT 
*e tne.-eca м gosta 1914. 
udeležil bojev zoper Ru-e; 

od takrnt pogrešan. 

Žena 
Amsl ja Longar 
v Malih Dolah 

»t 12 pri Bregu 
ob Temeuici. 

Janez Groznik. 
posestnik v Malih 

Dolah št. 1. 

Ž e t a 
Marija Brudar 

» Potovrbu št. 16, 
pošta Novo mesto 

Andrej Pirnat, 
posestnik v 

Viiuji gori št. 39. 

Žena 
Rezanja 

i Ij'ičevBfk 
v Močilnem št. 22 

pri Radečah. 

Mati 
Jožef» Urbič 

v Okrogu št 18 
pri St Rupertu. 

Žena 
\lojzija Kovinšek 
r Skrovüiku st 1 
pri Mokronogu 

Žena 
Marija Sto par 

v Št. Juriju "t. 6 
pn Višnji gori. 

24 .1 .1921. ; 
T 110/20-3. 

Žena 
Marija Bi udar. 

Andrej Piroat. 

Karel Ključevšek, 
posestnik 

v Bvibuem pod 
Kuuiom. 

Mati 
Jožefa Urbič. 

Fr inc Rov n*ek 
v Knmpolj»h 
pri Bosta nju. 

Janez Stopa r, 
posent.ii k v 

Stranjah. 

B 1 kot pešec 27. domo
branskega pehotnega p"l 
ka uà t r i l la i fronti, IZÜH 
dne 16 juniju 1917. ni 
veé gla«n » njem. B<je 
umrl v lUnkeni njetuieivu 
v Viungn du menerà de-

reinbra 1917. 

Služil pri 27. domobran-
ekem peliotuem polku ter 
meseca septembra 1917 
baje padel na hribu Sr. 

Ganr.ela. 

Žena 
Frančiška ffumhič 
v Metliki št. 34. 

Oče 
Janez Jerman, 

poseatuik v 
Sjdmji vasi it. 20. 

Josip Mecbora, 
vsji fodni oficial 

y Metliki. 

Matija Huter, 
posestnik v 

Sodi nji vasi št 11, 
pošta Semič. 

26 1.1921.; 
T 131/20-6. 

4. 12. 1920.; 
T 128/20-3. 

27. 1.1921. 
T a / 2 1 - 5 . 

2 2. 19?l.j 
T 6/21-4. 

2.2. 1921.; 
T138/-Î0-6. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. junija 
1921. 

(Dokaz smrti )' 

1. Beptembra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. septembra 
1921. 

2 2. 1921.; 
T 1/21 - 3. 

7. 2 1921.; 
T 4 / 2 1 - 3 . 

19 .2 .1921. ; 
T 11/20—11. 

19 2. 1921.; 
T 11/21-3 . 

1. septembra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

Dražbeni oklio. 4SM 

Na predlog Jerneja Hlebša , posestnika v Hra
deckega vasi št. 54, bo dne 

29. m a r c a 1921. 
tS> devetih na licu mesta v Hradeckega vasi št. 78 
p r o s t o v o l j n a dražba posestva vi. št. 78 kala-
etralne občine Karlovskega predmestja, dovoljena s 
sklepom okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 4eg:î 
marca 1921., opr. št. Ne I 159/21—2, in sicer hiše 
it. 78 z dvoriščem v Hradeckega yasi parc. št. 53/2, 
hiše št. 80 pare. št. 53/3, vita pare. št. 72/1 in 
gozda pare. št. 118/69. 

Vzklicna cena za obe hiši z vrtom znaša 50.000 
kron, skupaj z gozdom pa 80.000 kron. 

Najvišji ponudek mora plačati zdražitelj v roke 
sodnega komisarja v osmih dneh. 

Podrobnosti dražbenih pogojev pri sodnem komi-
м г а и - Notar dr. Karel Schmidinger s. r., 

kot sodni komisar. 

Ж SL 961. 

Objava. 
Dne 2 8. m a r c a t. 1. bo v računskem oddellu 

ministrstva za gradbe ponudbena lic.tacija «a 
zgradbo spodnje konstrukcije za most čez D r i 
BO v B a j i n i B a š t i (računski oddelek ministr
stva za gradbe v Beogradu dne 9. marca 1921., 
et 2710). 

Proračunjena vsota znaša 2,097.572-53 dinar
jev. Kavcijo v znesku 210.000 dinarjev je položiti 
na dan lic facije v gotovini ali v državnih papirjih 
ali garancijskih pismih onih denarnih zavodov, ka

terih vplačani kapital znaša najmanj 1,000.000 di
narjev, ki morajo biti registrirana v ministrstvu za 
finance. 

Proračun, promeri, načrti in pogoji so razgr
njeni pri računskem oddelku ministrstva za gradbe 
ter se lahko vpogledajo vsak delavnik od devetih 
do dvanajstih. 

Kavcija n ponudbe naj se vlože na dan licita
cije zaključno do enajste ure. 

Poznejše ponudbe se ne bodo sprejemale. 
V L j u b l j a n i , dne 14-marca 1921. 

Oradbcna direkcija za Slovenijo. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s.r. 

St. 632. 
R A Z Ç 1 * B . 

Dne 22. aprila 1920. bi se bil moral v občin
skem uradu v Begunjah pojasnjevati načrt o na-
drobn; razdelbi spodaj navedenega gozda. Ker pa 
je županstvo v Begunjah tukajšnji razglas pomo
toma izpremenilo v toliko, da bo pojasnjevanje pri 
Sv. Vidu, tega pojasnjevanja ni b lo. 

Zato se iznova razglaša razgrnitev načrta o na
drobni razdelbi skupnega gozda posestnikov iz 
LeŠnjakov. 

Načrt o nadrobni razdelbi parcel št. 686/1, 
686/2, 771, 732/2 in 702, ležečih v katastralni oi>-
čini Ravnah pri Osredku, bo na podstavi § 96. za
kona z dne 26. oktobra 1887.^ dež. zak. št. 2 iz leta 
1888., od dne 20. marca 1921. do vštetega dne 2ega 
aprila 1921. v občinskem uradu pri Sv. Vidu raz
grnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila 

Načrt se bo dne 22. marca 1921. od pol desetih 
do desetih pojasnjeval v občinskem uradu v Be
gunjah. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene etraa-
ke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega 
dne razgrn tve dalje, to je od dne 20. marca 1921. 
do dne 18. aprila 1921., pri krajnem komisarju vlo
žiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marca 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr.Vrtačnik s.r. 

St. 251. 396 
Razpis služb. ' 

V kamniškem šolskem okraju se z dovolitvijo 
višjega šolskega sveta z dne 10. februarja 1921., 
št. 1863, razpisujejo nastopne učiteljske službe v 
stalno namestitev: 

1.) po eno nadučiteljsko mesto na dvorazredni 
ljudski šoli v Čemšeniku in v Z g o r n j e m Tu
h i n j u ; 

2.) učiteljsko mesto za moške na deški petraz-
rednici v K a m n i k u ; 

3.) dve učiteljski mesti za moške na šestrazred-
nici v M e n g š u ; 

4.) dve učiteljski mesti za moške na šestrazred-
nici v M o r a v č a h ; 

5.) dve učiteljski mesti za moške na petrazred-
nici v K o m e n d i ; 

6.) učiteljsko mesto na trirazrednici v S t r a 
n j a h ; 

7.) učiteljsko mesto na dvorazrednici v Čem
šeniku. 
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Za učna mesta v Kamniku in v Mengšu imajo 
prednost oni prosilci, ki so izprašani za obrtne na
daljevalne šole. 

Pravilno opremljene prošnje — zadostno kolko-
vane — naj se vlože po službeni poti pri podpisa
nem okrajnem šolskem svetu do vštetega dne 

15. a p r i l a 1 9 2 1 . 
Prosilci iz bivše Kranjske, ki še niso definitivi!, 

nastavljeni, morajo prošnji priložiti uradno zdrav
niško izpričevalo. 

Okrajni šolski svet v Kamniku, 
dne 7. marca 1921. 

R a r g l a s . 
Usposobljenostni izpiti za poučevanje na kuhinj

skih in gospodinjskih šolah za meščanske sloje se 
bodo po naredb, poverjeništva za uk in bogočastje 
z dne 9. marca 1921., št. 66 Ur. 1., opravljali na 
mestnem dekliškem liceju v Ljubljani. 

Za pripust k temu izp.tu so potrebna ta-le po
trdila: 

•1.) o državljanstvu kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev ; 

2.) o doseženi starosti 20 let; 
3.) o pridobljeni izobrazbi na takem zavodu s 

pravico javnosti, ki ustreza najmanj smotru meščan
skih šol; 

4.) da je kandidatinja dovršila gospodinjsko 
šolo s pravico javnosti; 

5.) da je obiskovala seminar za izobrazbo učite
ljic za kuharske in gospodinjske šole; ali pa 

6.) da se je uporabljala vsaj deset mesecev kot 
popolnoma zaposlena pomožna učna moč na kuhar
ski ali gospod njski šoli s pravico javnosti. 

Kolka prosti prošnji, ki jo je nasloviti in poslati 
na podpisano ravnateljstvo do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . , 
je prilož ti še: a) krstni list; b) svojeročni popis 
življenja; c) zdravniško izpričevalo o fizični spo
sobnosti ; č) šolska in usposobljenostna izpričevala; 
d) domovinski list. 
Ravnateljstvo mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, 

dne 14. marca 1921. 

St. 9458/21. 417 
Dražba lova. 

Lovska pravica krajevne občine žiške (2ice) se 
do dne 30. junija 1923. na javni dražbi odda v 
zakup. 

Ta dražba bo na uradni dan pri Sv. Lenartu v 
četrtek dne 14. a p r i l a 1 9 2 1 . dopoldne. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 7. marca 1921. 

St. 54.746/A—21. 

NateSaJ. 
428 3—1 

V področju zagrebške direkcije državnih železne 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je popolniti 
več izpraznjen h mest vežbenikov, deloma uradni
ških (za prometno službo), deloma poduradniških 
(za prometno, strojno in službo za vzdrževanje 
proge). 

Pogoji za sprejem so: 
1.) da je pros lec državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
2.) da ni mlajši nego 18 let in ne starejši nego 

35 let; 
3.) da je politalo in moralno neoporečen; 
4.) da ima primerno šolsko izobrazbo, in sicer 

za uradn škega vežbenika opravljeno maturo srednje 
iole, za poduradniškega vežbenika pa dovršene štiri 
razrede srednje šole; 

5-) da je zadostil vojaški dolžnosti v zrnislu na
redbe ministra za vojno in mornarnico št. 93.849, 
izšle v „Službenem Vojnem Listu" št. 12 iz leta 
1920., ah da je je končno oproščen ; izmed onih, ki so 
začasno proglašeni za nesposobne, se sprejemljejo 
gàmo oni, ki so b li na tretjem naboru spoznani za 
take; če bi bilo treba, pa se sprejemljejo tudi oni 
reflektanti 18 in 19 let, ki še niso bili na naboru; 

6.) da je prosilec neoženjen; 
7.) da je duševno in fizično zdrav in sposoben 

za železniško službo, kar ugotovi oni' železniški 
zdravnik, v čigar okolišu biva pros lec 

Reflektanti naj pošljejo prošnje, kolkovane s 
1 dinarji, zagrebški direkciji, splošnemu oddelku, do 
k o n c a t e g a m e s e c a . 

Uradniški vežbeniki uživajo mesečnii adjutum 
100 kron in 75 kron dragnjske dnevnice, podurad-
niški vežbeniki pa 3 K dnevnice in 70 kron dnevno 
draginjske doklade.. 

Sprejeti prosilci se dodele dotičnim strokam za
radi praktične izobrazbe ter morajo v predpisanem 
roku opraviti predpisane izp te. — Imenujejo se stal
no po teh opravljenih izpitih, in sicer po številu iz
praznjenih uradnišk h, odnosno poduradniških mest, 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 15. marca 1921. 

Št. 2818. 424 2 - 2 
R a z g l a s . 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo jxidpisana carinarnica dne 2 1 . m a r c a 
192 1. ob petnajstih (ob treh popoldne) na javni 
licitaciji prodajala 36 zabojev E. L. Nr. 9302/14, 
9305/1—10, 9309/1—12 in 9310/1 v skupni teži 
btto. 1719 kg raznih likerjev — svoj na A. Bučerja 
iz Ljubljane. 

Licitacija bo v carinskem skladišču. 
Licitanti morajo položiti za kavcijo 20 % cenilne 

vrednosti, ki znaša 9500 dinarjev. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 12. marca 1921. 

Razne objave. 
Št. 1608/111. 44) 

Razglas družbe južne železnice. 
T o v o r n i p r o m e t med A v s t r i j o in k r a 
l j e v i n o S r b o v , H r v a t o v i n S l o v e n c e v 

prviko Š p i l j - S p i e l f e l d a — S t r a ß a . 
Direktni tovorni promet med Avstrijo in kralje

vino SrboV, Hrvatov in Slovencev preko Šp lj-
Spielfelda—Straßa se bo vršil izza dne 1. aprila 
1921. ob teh-le pogojih: 

1.) Prevoz se mora vršiti na podstavi medna
rodnega dogovora o tovornem prometu na železni
cah z dne 14. oktobra 1890. in vseh dodatkov in 
dodatnih določ 1 k temu dogovoru, kolikor v nasled
njih točkah niso določene izjeme. 

2.) Direktnim mednarodnim tovornim Istom se 
morajo že ob predaji priložiti vse car nske in druge 
listine (izvozna, uvozna in prevozna dovol.la, sta
tistične prijave itd.) v zrn slu zakonov in naredb 
onih držav, po katerih se pošiljke prevažajo. Ako 

navedene list ne niso priložene, se prejem pošiljk гл 
prevoz odkloni. 

3.) Vozarino,, stranske pristojbine, carino in Iz
datke v gotovini, ki narastejo do mejne postaje, pla
ča odpošiljaldj, od mejne postaje do namembne po
staje pa prejemnik pošiljke. 

4.) Vozarina in pristojbine se računijo po lokal
nih tar-fah rhžav, soudeleženih pri prevozu. 

5.) Povzetja in predujmi kakor tudi navedbe 
interesa na dostavi niso dovoljeni. 

6.) Za prevoz po ovinkih se računijo vozarina in 
pristojbine po prevoženi daljši poti. 

7.) Odpošiljatelj mora v tovornem listu mejno 
prehodno postajo Spilje-Spielfeld—Straß predpisati. 

8.) Naknadne odredbe odpošiljateljeve so do
voljene samo : 
a) ako se izpremeni ime prejemnikovo na isti na

membni postaji; 
b) ako pošiljka mejnega prehoda Špil j-Spielfelda 

Straßa še ni zapustila in 
c) ako zahteva železniška uprava naknadno odred1-

bo (člena 18. in 24.) mednarodnega dogovora. 
V L j u b l j a n i , dne 15. marca 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih apra«. 

8S9 3-2 Likvidacija zadruge. 
Po sklepu občnega zbora z dne 16. avgusta 1920 

se je zadruga: 
Tiskarna „Sava" v Kranju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
razdružila in je prešla v likvidacijo. 

Po sklepu deželnega kot trgovinskega sodišča » 
Ljubljani, oddelka III., z dne 21.februarja' 192*., 
opr. Št. Firm.2320, zadr.VI 76/14., se odslej bese
dilu firme pristavljata še besedi: „v likvidaciji". 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva 
Likvidacijska firma: 

Tiskarna „Sava" v Kranju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo 

v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi 

Razid društva. 
Vojaško veteransko društvo za Sv. Lenart v Slo-

'•ensKih goricah in okolico se je prostovoljno razšlo. 
300 Rop s. r., t. č. načelnik. 

Narodna banka kralj 
Stanje 

Metalna podloga: Dinarjev 
v kovanem zlatu 64,072 877 92 
v kovanem srebru 16,455.817-50 
v tujih valutah 4,629.325 13 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 352.528.000 35 
Posojila : 

na menice 201,629.211-39 
na vrednostne papirje 23.724.653 02 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,542 902 60 
po računu zamene 374.948.150-96 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 150,912.252 68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.662,307 898 • 62 

Vrednost državnih donun, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000• - , P a , ! v Ä 

od te vplačano y kovanem zlatu . 
Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 374.948.150 96 
Obveznosti na žiro-račune . . . . 177,441.736 07 
obveznosti po raznih računih . . . 42,309.213 56 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 
414 

erine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
dne 28. februar ja 1921. 

A k t i v a , . 
Dinarjev 

Proti prejänjemm 
stanju 

dinarjev 

437,686.020-90 + l,496.829*7f 

225,353.864 -41 — 1,957.128 * 95 

3.382,711.204 86 ; 

2.138,377.163-— 

6.184.128.253 17 

io.30i.7oq-— 
815.206 54 

3.405,943.690, — — 52,900,740-

594,699.150 59 

2.138,377.163 •'-? 

33.991.343 04 

6.184.128 2 5 3 4 7 

ПЏ^ЏП 

Natisnila ш založila Delniika tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 23. marca 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

MisS™ 
deželne vlade za Slovenijo. 

Т м М п а : Ix „Službenih Novm kr&ljefine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Popravek k tarifi izvoznih carin. - Naredba deželne vlade za Slovenijo, e katero se ukinja goepodarek» 
komisija za »tvarno demobili«acijo, upravljanje njenih poelov pa poverja vladnemu komisarju. — Razglasi osrednje vlade: Po«iv vsem denarnim «vodom. - Razglasii deželne 
vlade «a Slovenijo: Razglas poverjeništva za notranje zadeve o razpustu občinskega odbora v Danah. Bacglas o eestavi izpitne komisije za Btavbnike. Izkaz o stanju üralikih 
kužnih bolezni » Sloveniji z dne 19. marca 1921. - Razglasi delegacije ministrstva financ za Slovenijo in Istro: Razglas, da je izvoz obveznic in kuponov predvojnih posojil 

kraljevine Srbije z ozemlja naše kraljevine prepovedan. Izpremembe • osebju. — Raggiasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 59 z dne lö.marca 1921.: 
Zapisnik o 110. redni sej'i začasnega narodnega 

predstavništva ujedinjene kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 7. julija 1920. 

Novi francoski poslanik, gospod Clément Si
mon, je dne 13. marca v svečani avdienci Njegovi 
kraljevski Visokosti prestolonasledniku Aleksan
dru izročil svoja akreditivna pisma. 

Številka 60 z dnel7.marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 5.februarja 1921., 
s katero se sprejemlje ostavka, kj. jo je Branislav 
I. V u če tic, pisar III. razreda odseka ministrstva 
za prehrano in obnovo dežel v Ljubljani, podal na 
državno službo. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je- list 
„Jugosdovenski Svijet" (New York) v naši državi 
prepovedan, ker prinaša neresnične vesti o razmerah 
v naši kraljevini. 

Številka 61 z dne 18. marca 1921.: 
Naredbi Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 5.februarja 1921., 
s katerima se imenujeta: dr. Jovan H a d ž i , izredni 
profesor za geologijo na filozofski fakulteti v Ljub-
lani, za rednega profesorja zoologije istotam; 
dr. Josip Ujčić, honorarni profesor na teološki 
fakulteti v Ljubljani, za izrednega profesorja moral
ne teologije istotam. 

Razpisa ministra za presveto in načelnika obč
nega oddelka pri ministrstvu za presveto vsem'direk
torjem srednjih in voditeljem narodnih šol, s kate
rima se opozarjajo na to, da se je ministrstvo га 
prosveto odločilo izdajati „Naš list", ki naj mladini 
ocvrsti misel o edinstvu, bratstvu, ljubezni in slogi 
ujedinjenih delov našega naroda. „Naš list" bo, pri
našal samo izbrane stvari, urednik pa mu bo pesnik 
Stevan Bese vie, nekdanji Zmajev pomočnik pri 
„Nevenu". — „Naš list" je namenjen učencem na
rodnih in nižjih razredov srednjih šol; izhajal bo 
po enkrat na mesec s slikami in glasbenimi prilo
gami na 16 straneh večje osmerke. Cena mu je 12 
dinarjev na leto, za tekoče koledarsko leto pa 9 di
narjev. Naročnina se pošiljaj upravništvu „Našega 

i lista" v Beogradu, Pop Lukina ulica št. 14. Za vsako 
šolo je treba naročiti vsaj toliko izvodov, kolikor ima 
šola oddelkov; ravnateljstva in vodstva pà naj skrbe 
za to, da se imovitejši učenci tudi sami naroče nanj, 
a za siromašnejše naj ga naročajo imovitejši tova
riši, oziroma šolski dobrotniki, ali pa se zanje na
ročnina plačuj iz šolskega fonda. 

Zapisniki o 111., 112., 113., 114. in 115. redni 
seji začasnega narodnega predstavništva ujedinjene 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 15., 
]6., 17., 19. in 20. julija 1920. 

številka 62 z dne 19. marca 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 

ü^t „Pravda" (Praga) v naši državi prepovedan, 
ker pige s komunjstično tendenco. 

Zapisnik o 10. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 1. fe
bruarja 1921. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 
A l e k s a n d e r je z ukazom z dne 28. februarja 
1921. deželnesodnega svetnika pri deželnem sodi
šču v Ljubljani drja. Vladimira G olio, pridelje-
nega ministrstvu pravde, odlikoval z redom sv. Save 
IV. vrste ter ga oprostil plačila predpisane takse. 

Naredbe osrednje vlade. 
80. 

Popravek k tariftyizvoznih carin." 
V izvozni tarifi z dne 19. februarja 1921., C 

br. 9802, razglašeni v št. 47 „Službenih Novin kra
ljevine Srba, H r v a t a i Slovenaca" z dne 2. marca 
1921.,** s ta se vrinili te-le n a p a k i : 

B u k o v ž i n j e pomotoma vpi san v točko 5. pod 
c) št. 34 izvozne tar i fe ; t reba g a je prečrtat i . Od
stavek c) točke 5. št. 34 se torej g las i p r a v i l n o : 
„trska, ločje, hrastov ž ir" , fî '.<; 

V točki c) št. 61 izvozit 'tarife je pomotoma po
stavljeno imenovanje: „vsi dragi, razen kalci je
vega a c e t o n a " ; ta odstavek se mora glasiti: 
„vsi drugi, razen k a l c i j e v e g a a c e t a t a " . 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 9. marca 1921.; C br. 14.608. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
81. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
s katero se ukinja gospodarska komisija za 
stvarno demobilizacijo, opravljanje njenih poslov 

pa poverja vladnemu komisarja. 
Gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo, 

ustanovljena z naredbo celokupne deželne vlade za 
Slovenijo z dne 29. januarja 1919., št. 329 Ur. 1., se 
ukinja. Opravljanje doslej njej poverjenih poslov 
prevzame vladni komisar, ki ga imenuje deželna 
vlada za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne. lö.marca. 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Dr. Baltic s.r., predsednik. 

Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

kov za ta odsek je ministrstvo z odlokom z dne 
25. januarja 1921., VI. št. 310, pozvalo vse denarne 
zavode v naši kraljevini, naj takoj po izvršenem 
rednem občnem zboru ministrstvu za trgovino in 
industrijo pošljejo podatke iz bilance za leto 1920. 
po priloženem obrazcu, V rubriki 10. obrazca (osta
la aktiva, odnosno pasiva) naj se vstavijo one važ
nejše postavke iz bilance, ki niso obsežene v rubri
kah 1. do 9. 

Ta odredba velja za vse bančne zavode, regula-
rivne hranilnice in posojilnice na zadružni podstavi, 
ki še pozivljejo, naj pošljejo točno izpolnjene obraz
ce v dveh enakih izvodih tukajšnjemu oddelku mi
nistrstva. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 15. marca 1921. 

Dr. Mam s. r. 
O b r a z e c . 

- Aktiva. Pasiva. 

!•) 

2.) 
3.) 

Razglasi ^srednje vlade. 
St. 1891/21. 

Poziv vsem denarnim zavodom. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo je odločilo, 

da se ustanovi statistični odsek pri oddelku za krê  
dime zavode in zavarovanje. Zaradi zbiranja podat-

• Priobčen v „Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca" št. 59, izdanih dne 16 marca 
1921. 

** Uradni list pod št. 67. 

Gotovina: П Vplačana glavnica. 
a) v blagajni, 2.) Rezervni fond. 
b) žiro-konto pri Na- 3.) Ostale rezerve, 

rodni banki. - 4.) Penzijski fond. 
Menični portfelj. 5.) Hranilne vloge. 
Posoj i la: 6.) Tekoči računi. 
a) na vrednostne pa- 7.) Izdani 

pirje in dragoceno- a) zastavni listi, 
st>> b) komunalne zadolž-

b) na drago blago. nice. 
Hipotekama posojila. 8.) Reeskont. 
Tekoči računi. 9.) Menični akcepti. 
Vrednostni papirji. 10.) Ostala pasiva. 
Nepremičnine. 11.) Čisti dobiček. 
Inventar. 
Vrednosti rezervnega 
fonda. 
Ostala aktiva. 
Izguba. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Št. 5416. " 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o razpustu občinskega odbora v Danah. 
Občinski odbor v Danah je razpuščen. Za go 

renta je imenovan Alojzij Mihel ič , posestnik v 
Sajovicu št. 6, ki sta mu dodeljena za prisednika 
Alojzij M i h e l i č , posestnik v Danah št. 9, in Ja
nez B e n c i n a , posestnik v Bukovici št. 10. 

v L j u b l j a n i , dne 9.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade:. 

dr. Baltic s. r. 
St. 701. 

Vsled nekaterih osebnih izprememb se je izpitna 
komisija za stavbnike popolnila ter je sestavljena 
tako-le: 

Predsednik komisije: 
inž. Jaromir H a n u š , gradbeni nadsvetnik. 

Člani: ' • • ' . . ' ' 
inž.Viktor S k a b e m è , gradbeni svetnik; 
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inž. Jaroslav Foe rs ter, profesor in ravnateljev 
namestnik na tehniški srednji šoli; 

Jaroslav Breuer, mestni stavbni mojster. 
Namestnika: 

inž. Josip O t â h a l , gradbeni svetnik; 
inž. Pavel Kryl, profesor na tehniški srednji šoli. 
V izpitne komisije za zidarske, kamenoseške, te

sarske in vodnjakarske mojstre je namesto razreše
nega inž. Ivana Sb r i z a j a, predstojnika generalne 
inspekcije vodâ, imenovan za člana inž. Viktor S k a-
berne, gradbeni svetnik. 

V L j u b l j a n i , dne ló.marca 1921. 
Vodja poverjenišiva za javna dela 

in gradbeni direktor : 
inž. Klinar s. r. 

Št.917/vet. 
frfca« • itu]a živalskih knžnlh bolezni 

T Sloveniji 2 dne 19. marca 1921. 
Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vil» zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Politična ekspozitura Cerknica: Rakek 1:1. Novo 
mesto: Žužemberk 1:3. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Tanca gora 1:1. Slovenj gradeč: 

Šmartno na Paki 1:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Litija: Krka 1:1. ' 
V L j u b l j a n i , dne 19.marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjenišiva: Paulin s. r. 

M l e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
„ n konjih. 

Ptuj: Savci 2:2. J 

O a r j e konj . 
Celje: Petrovce 1:1. Politična ekspozitura Mo

or je: Rečica 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Ko
čevje: Mala gora 1:1. Kranj: Poljane 1:1. 
Litija: Kolovrat 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. 
Maribor: Hošnica 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, 
Rdeči breg 1:4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: 
Slovenja vas 1:1, Šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1. 
Shvenjgradec: Velenje 1:2. 

G a r j e ovac . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Ljubao 1:1, 

Luče 3:12, Solčava 2:8. Kranj: Jezersko 1:7, Sveta 
Ana 1:2. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Brežice: Sevnica 1:1. Celje: Loka 1:1. Ljub

ljana vkolica: Vič 1:1. Politična ekspozitura Mo
zirje: Rečica 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Zakot 1:1. Črnomelj: Čeplje 1:1, Črno

melj 1:3, Dol.Podgora 2:4, Loka 1:2, Podzemelj 
2:2, Semič 1:2, Stari trg 4:6. Kočevje: Knežja lipa 1:1, 
Koprivnik 1:1, Nemška Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. 
Konjice: Zreče 2:3. Krško: Mokronog 1:1, Raka 
1:4. Maribor: Gabemik 1:1, Jelovec-Makole 1:2, 
Karčevina 1:2, Maina 1:5, Pekre 1:7, Ranče 1:2, 
Senarska 1:2, Spodnji Šentjakobski dol 1:4, Sv. Be
nedikt 1:1, Sv. Lenart v Slovenskih goricah 1:1, 
Sv. Martin na Pohorju 1:5. Novo mesto: Prečna 1:1, 
Trebnje 2:2, Velika Loka 1:1, Žužemberk 2:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ptuj: Hajdin 1:1, Obrez 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a govedi . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:3, 

Melinci 1:1. 
Prestale so: 
G a r j e kon j . 

Kočevje: Struge 1:1. Maribor: Skoke 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Konjice: Cerklje 1:1. Litija: Krka 1:1, št. Vid 

1:1. Novo mesto: Šmihel-Stopiče 1:1. Ptuj: Sla
tina okolica 1:1. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 1228/Val. ex 1921. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z odločbo 

D. br. 1831 z dne 12. marca 1921., 
1.) da je do nadaljnje odredbe prepovedan izvoz 

obveznic in kuponov predvojnih posojil k r a l j e 
v ine S r b i j e z ozemlja naše kraljevine in 

2.) da se vsako protivno postopanje kaznuj po 
členu 181. finančnega zakona za leto 1920./1921. 

Delegacija ministrstva Gnane v Ljubljani, 
dne 17. marca 1921. 

Izpremembe v osebju. 
Fran V a l e n t i n č i č , davčni upravitelj vBrucku, 

Ivan Bonač, davčni upravitelj v Cerknem, Makso 
Mer čun, davčni oficial v Murauu, in Anton Šel, 
davčni asistent v Komnu, so sprejeti v službo finanč
ne uprave kraljevine Srbov, Hrvatov m Slovencev 
ter dodeljeni: prvi davčnemu uradu v Celju, drugi 
davčnemu uradu v Marenbergu, tretji davčnemu 
okrajnemu oblastvu v Murski Soboti in četrti davč
nemu uradu v Dolnji Lendavi. _ 

' Bonac s. r. 

Konkurzni komisar deželnosodni svetnik Pernuš 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Upravnik mase dr. Ivan Lovrcnčič, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvo zborovanje upnikov pri tem sodišču v sobi 
št. 140 dne 

2. a p r i l a 1921. 
ob desetih. 

Oglasitveni rok do dne 
21. m a j a 1921. 

Narok za ugotavljanje pri tem sodišču dne 
ob devetih. 4. j u n i j a 192 1. 

Deželno kot konkurzno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 19. marca 1921. 

Pr. VI 3/21—2. 
Izroollo. 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Razpis natečaja. 4 2 6 

Razpisuje se več mest davčnih asistentov v XI. 
činevnem razredu pri davčnih uradih v Dalmaciji. 

Prednost imajo davčni praktikanti, ki so že v 
službi, in abiturienti srednjih šol s pogojem, da v 
teku enega leta po namestitvi z dobrim uspehom 
opravijo strokovni davčni izpit. 

Prosilci morajo ;vložiti prošnje, opremljene s 
krstnim listom, domovnico, izpričevalom o neopo
rečnem vedenju in šolskim izpričevalom, pri pod
pisani delegaciji, a prosilci, ki so že v službi, po 
službeni poti najkesneje do dne 

15. a p r i l a 192 1, 
Od delegacije ministrstva financ v Splitu, 

dne 2. marca 1921.; br. 3302/IV—21. 

V imenu N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 
K r a l j a ! 

Okrožno sodišče v МагЉога kot tiskovno sodišče 
je na predlog državnega pravdništva potrdilo za
plembo številke 20 periodične tiskovine „Volks
stimme", izhajajoče v Mariboru, z dne 10. marca 
1921. ter v zmislu § 498. k. pr. r. odločilo takole: 

Vsebina uvodnega članka gorenje tiskovine na 
strani 1 pod naslovom : „Die Moral der Korruption" 
v odstavku od besed: „Was war an der Sache" do 
besed: „eingerichtete Kommission" tvari pregrešek 
po §§ 103.in 104.srb.k.z.; zato se prepoveduje na
daljnje razširjanje zaplenjenega članka ter odreja, 
da je uničiti izvode navedene tiskovine, ki so bili 
doslej zaseženi in ki jih je še zaseči, da se mora 
razmetati dotični tiskarski stavek in da se objavi to 
izrecilo. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 12. marca 1921. 

4S5 Razpis natečaja. 
Razpisuje se več mest davčnih praktikantov pii 

davčnih uradih v Dalmaciji. 
Praktikanti dobivajo adjutum letnih 1000 K s 

pripadajočimi draginjskimi dnevnicami. 
V poštev prihajajo v prvi vrsti abiturienti sred

njih šol in njim enakovrednih zavodov, za njimi pa 
oni davčni pisarniški pomočniki, ki so se odlično 
izkazali v dosedanji službi. 

Prosilci morajo vložiti prošnje;, opremljene s 
krstnim listom, domovnico, izpričevalom o neopo
rečnem vedenju in šolskim izpričevalom, pri pod
pisani delegaciji, a prosilci, ki so že v službi, po 
službeni poti najkesneje do dne 

15. a p r i l a 1921. 
Od delegacije ministrstva financ v Splitu, 

dne 2. marca 1921.; br. 3302/IV—21. 

C 20/21—1. 419 
Oklio. 

Zoper Marijo in Marijano P1 a h u t n i k o v o z 
Brezij št. 10, neznanega bivališča, je podal pri 
okrajnem sodišču v Kamniku Janez Plahutnik nä 
Brezjah št. 10 tožbo zaradi zastaranja terjatve 
875 K 95 v s pripadki. 

Ustna razprava se je odredila na dan 
30. m a r c a 1921. 

ob devetih pri podpisanem sodišču. 
Kurator je Josip Punčnik v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek VIL, 
dne 11. marca 1921. 

S 1/21-11. 463 
Konkurzni oklio. 

Razglasitev konkurza o imovini javne trgovske 
družbe: 

„Svetla", elektrotehnično podjetje Janko Pogačar, 
Lovro EDenberger & Co., 

centrala v Ljubljani s podružnica v Kranju, 
registrirane v Ljubljani. 

P I 26/21—1. 435 
Oklio, s katerim se sklicujejo 

zapuščinski upniki. 
Josip Pod kov, mesar v Ljubljani, Cerkvena 

ulica št. 1, je dne 18. decembra 1920. umrl. 
; Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 

naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem so
dišču dne 1 2. a p r i l a 1 921. 
ob devetih v sobi št. 34 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 
z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih terja
tev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 11.februarja 1921. 

A 830/20. 446 

Poklio dediča neznanega bivalioöa. 
Franc Slavic, posestnik v Pucincih št 54, je 

dne 28. septembra 1920. umrl. Poslednja volja se 
je našla. 

2ena Julija Slavic, rojena Rous, po zakonu po
klicana k zahtevi svojega deleža, katere bivališče 
sodišču ni znano, se pozivlje, naj se tekom e n e g a 
1 e ta od danes dalje zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega roka se bo obravnavala zapuščina z osta
limi dediči in z gospodom Štefanom Savlom, po
sestnikom v Pucincih št. 31, ki se je postavil za skrb
nika odsotni Juliji Slavičevi, rojeni Rousovi. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 12. marca 1921. 

ii^-Huiii 
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T 62/21-3. 440 

Amortìzaoija. 
Na prošnjo Franca V r e č a r j a v Repčah št. 1 

pri Šmarju-Sapu se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne priznanice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Priznanica Ljudske posojilnice za 493 K ser. 105 
št. 02.905. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
1. apri la 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I I I , 
dne 10. marca 1921. 

T V 12/20—3, T V 14/20—3. 411 
Amortizaoija. 

Po prošnji: a) Franca T u r n š k a , trgovca v 
Polzeli, in b) občinskega urada v Mostecu pri Breži
cah se' uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih 
vrednostnih papirjev, ki sta ju prosilca baje izgu
bila: Ad a) : Vložna knjižica Južnoštajerske hranil
nice v Celju št. 20.296 za 83 K 02 v, glaseča, se na 
ime Franc Tumšek; ad b): Priznanica davčnega 
urada v Brežicah ser. 214 št. 05.942 brez datuma, 
glaseča se na ime: občina Mostec. 

Imetnik teh papirjev se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice ad a) tekom š e s t i h mesecev, ad 
b) tekom 1 leta, 6 t e d n o v in 3 dni,-ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, dia vrednostna papirja 
nista več veljavna. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 1.1. novembra 1920. in dne 24. februarja 1921. 

Vr VI 2451/20—52. 430 

Dražbeni pogoji so na vpogled pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 7. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 17.marca 1921. 

Razglas. 
Podpisano sodišče h r a n i : 52-70 m sukna olivne 

barve, 53 m sivokariranega sukna, okoli 33-20 m 
temnosivega sukna, 83 škatlic voščila za čevlje, pet 
likalnikov in 1 vrečo. 

Lastnik se pozivlje, naj se tekom e n e g a l e t a 
javi in dokaže svojo lastninsko pravico. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 7. marca 1921. 

T 56/21—4. 431 
Amortizaoija. 

P o prošnji] Marije M e r č e v e , posestnikove 
hčere v Strmcu št. 7 pri Ptuju, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je 
prosilka baje izgubila: Hranilna knjižica mestne 
hranilnice v Ptuju št. 41/267 z vlogo 2455 K, gla
seča se na ime: Marija Mere. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj. uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna. Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 10. marca 1921. 

T 20/21—5. 
Amortizaoija. 

438 

Na predlog Janeza Han d 1er j a in Terezije 
H a n d l e r j e v e v Gorenjem Lošinu št. 11 ŝe uva
ja postopanje za amortizacijo nastopne vložne knji
žice, ki sta jo predlagatelja baje izgubila: Vložna 
knjižica hranilnice kočevskega mesta št. 22.458 za 
8465 K 90 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h mesecev, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je vložna knjižica izgubila 
svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 12. marca 1921. 

-E 144/20-2. 455 

Prostovoljna dražba nepremičnin. 
Dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . ob desetih bo n a licu 

mesta v Bizeljski -vasi št. 29 prostovoljna dražba 
zemljišč: hiše z gospodarskim poslopjem in 13 par
cel (njive, travniki, pašniki in vinograd) vi. št. 2, 
3 katastralne. občine Orešja in 169 katastralne ob
čine Sušice. 

Najmanjši ponudek za nepremičnine 40.000 K, 
za pritekline 5000 K. 

Razglas. 8 3 

Vpisala se je danes 
I. V zadružnem registru pri zadrugah: 

Firm. 2726, zadr. III 162/35. 
a) Hranilnica in posojilnica Učiteljskega 

konvikta v Ljubljani, 
registrovana zadruga z o. j . , 

nastopna izprememba: 
Za načelnika zadruge je bil v seji načelništva 

dne 2. februarja 1920. izvoljen Alojzij Kecelj, uči
telj v Ljubljani. 

Firm. 2742, zadr. I 10/37. 
b) Kmetska posojilnica ljubljanske okolice, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo 
v Ljubljani, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je član načelništva Josip Lenče, vsto

pil pa je v načelništvo Avgust Jenko, pekovski moj
ster in posestnik v Ljubljani. 

Finn. 2833, zadr. II 80/34. 
c) Kmetijsko društvo v Selški dolini, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba : 

, Izstopila sta člana načelništva Anton Heinricher 
in Urban Markelj, vstopila pa sta v načelništvo 
Janez Kopčavar, posestnik v Selcih št. 17, in Jakob 
Cenčič, posestnik v Selcih št. 33. 

Firm. 2835, zadr. V 29/26. 
č) Hranilnica in posojilnica v Železnikih, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Melhijor Dolenc in 
Rudolf Jeglič. 

• Firm. 12, zadr. I 52/47. 
d) Hranilnica in posojilnica v Cirknici, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je Franc Kanduč, vstopil pa je Ivan 
Ronko ml. v Cerknici št. -125. 

II. V trgovinskem registru pri firmah: 
Firm. 2741, Rg. A II 107/2. 

a) Fr. Zeball 
s sedežem v R u d n i k u št.31, 

obratni predmet odslej tudi: trgovina z dežel
nimi pridelki na drobno in na debelo, 
nastopna izprememba: 

S prokuro je poverjena Danica Zeball, žena 
Frana Zeballa, ki podpisuje firmo samostojno z do
datkom p.p. _. ' ^ 

* y Firm. 2818, Rg. A II 23/11 
b) Kranjska deželna banka 

Krainische Landesbank, 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba : 

Izbrisala se je kolektivna prokura ravnatelja 
Gjura Rašice v Ljubljani. 

Firm. 2819, Rg. A II 219/3. 
c) Gorjanc & Komp. Becknagels Nachfolger 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba : 

Izbrisala se je zaznamba nedoletnosti družbei-
nice Erne Götzove. 

Finn. 2821, Rg. C I 46/7 
č) „Sava", 

lesna trgovska in industrijska družba z o. z. 
v Ljubljani, 

s sedežem v L j u b l j a n i nas topna ' izprememba: 
Na občnem zboru družbenikov dne 30. marca 

1920. je bila po notarskem zapisniku sklenjena iz
prememba § § 7. in 8. družbene pogodbe v tem zrni-
slu, da se osnovna glavnica zviša z novimi vloga
mi, oziroma s povišbo starih vlog in z odobritvijo 
pristopa novih družbenikov od 1,085.000 K za 
320.000 K na 1,405.000 K, ki so v gotovini popol
noma vplačane in poslovodjema na prosto razpo
lago. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III . 

dne 28. januarja 1921. 

Razglas. 8 1 

Vpisala se je danes: 
I. V zadružnem registra pr i zadrugi : 

Firm. 101, zadr. III 211/34. 
Ljudska hranilnica in posojilnica v Zagorju ob Savi. 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izbrisal se je Maks Gross, vpisal pa se je Janez 
Hrastelj, posestnik na Selu št. 4. 

II. V trgovinskem registru pr i firmah: 
Firm. 107, Rg. A II 189/7. 

a) Rosman & Tschurn 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: manufakturna trgovina, 
nastopna izprememba: 

Vstopila sta Anton Kadivc, trgovski potnik v 
Ljubljani, in Josip Kavčič, trgovski sotrudnik v 
Ljubljani; zato javna trgovska družba izza dne 
1. januarja 1921. 

Pravico podpisovanja ima vsak družabnik zase; 
firmo podpisuje tako, da postavlja pod njeno bese
dilo svoje ime. 

Firm. 108 in 162, Rg. B I 34/10 in 11. 
b) Brauerei-Aktiengesellschaft Union 

ali: 
Delniška družba pivovarne Union, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Besedilo firme odslej: 

- Delniška družba pivovarne Union, 
nemško : 

Brauerei-Aktiengesellschaft Union. 
§§ l.do 3., 5., 9., 21.in 27.so bili izpremenjeni 

na občnem zboru dne 26. februarja 1920. in izpre
memba je bila potrjena v zmislu odloka ministr
stva za trgovino in industrijo z dne 13. julija 1920., 
VI št. 1451, po ministrstvu za trgovino in indu
strijo, oddelku v Ljubljani, z dne 1. avgusta 1920., 
št. 5775. 

Družbeni oglasi in občni zbori se objavljajo od
slej v „Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo". 

§ 5. pravil se glasi: 
Osnovna družbena glavnica je znašala prvotno 

1,000.000 K, v besedah: en milijon kron ter se je 
ločila na 5000 popolnoma vplačanih delnic po 
200 K, v besedah: dvesto kron, ki so se glasila na 
imetnika 

Delniška glavnica se je pripravila tako, da 
se je: 
a) delni znesek 600.000 K v gotovini plačal na 

3000 delnic in da so 
b) lastniki, oziroma imetniki aportov, navedenih v 

§ 3. teh pravil, te aporte proti 2000 delnicam v 
skupnem nominalnem znesku 400.000 K, ne 
glede na povračilo v gotovimi:, ki ga določa § 3. 
v predzadnjem odstavku, kot svojo vlogo pri
nesli v družbo. 
Na podstavi sklepa 8. rednega občnega zbora z 

dne 4. decembra 1917.se je v zmislu § 5. starih 
pravil delniška glavnica z izdajo 2267 (dvetisoč-
dvestosedeminšestdeset) novih in popolnoma vpla
čanih delnic po 200 K zvišala za 453.000 K; ta
krat je znašala delniška glavnica 1,453.000 K, ki 
se je ločila na 2767 popolnoma vplačanih delnic po 
200 K, v besedah : dvesto kron, katere so se glasile 
na imetnika. 

Na podstavi sklepa 10. rednega občnega zbora 
z dne 26. februarja 1920.se je v zmislu § 5. izpre-
menjenih pravil delniška glavnica z izdajo 7733 
novih in popolnoma vplačanih delnic po 200 K 
zvišala z a 1,546.600 K; sedaj znaša delniška glav
nica 3,000.000 K ter se toči na 15.000 popolnoma 
vplačanih delnic po 200 K, v besedah : dvesto kron, 
ki se glase n a imetnika. Delniška glavnica se sme 
po sklepu občnega zbora zvišati n a 6,000.000 K. 

•Vsako povišbo delniške glavnice je naznaniti 
pristojnemu trgovskemu sodišču in izkazati v druž
benih pravilih. 

Način, kako se oddado delnice, kdaj se izdado 
na novo, zlasti višino oddajnega kurza, 'mora skute-
niti občni zbor, ki sme to sklepanje izročiti tudi 
upravnemu svetu. 

Izdaja delnic pod imenskim zneskom je nedo
pustna. Oddajni/kurz je vselej izbrati tako, da se 
izkupilo, doseženo ob novi izdaji delnic, -kolikar 
možno nepritorajšano odda delniški družbi. 

! ШЉл. 
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j) 

Upravni isvet sestoji iz najmanj sedmih in naj
več iz 14 članov. 

Vpisani so kot upravni svetniki: 
1.) Josip Lavrenčič, posestnik v Ljubljani; 
2.) Alojzij Pavlin, posestnik v Podbrezju; 
3.) Alojzij Lilleg, trgovec v Ljubljani; 
4.) Vinko Vabič, trgovec v Celju. 

Firm. 119, Rg. B I 129/2. 
c) „Indns", 

delniška družba za industrijo usnja in usnjatih 
izdelkov v Ljubljani, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
S prokuro je poverjen Josip Moro v Ljubljani, 

ki bo postavljal za firmo pod njenim napisanim, na
tisnjenim ali štampiljiranim besedilom s pristavkom 
p. p. svoje ime kolektivno z enim članom upravnega 

Finn. 131, posam. I 17/1. 
i) M. Ranth 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Izstopil je Viktor Ranth, vstopil pa je Karel 
Ranth. 

S prokuro je poverjena gospa Sabina Ranth v 
Ljubljani, ki bo za firmo samostojno podpisovala 
tako, da bo pod njeno napisano, natisnjeno ali štam-
piljirano besedilo postavljala svoje ime s pristavkom 
P - P - Firm. 132, Rg.A I 22/12. 
d) Ig. pi. Kleinmayr & Fed. Bamberg 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba : 

S prokuro je poverjen Herman Hrovath v Ljub
ljani, ki bo kot prokurist samostojno podpisoval 
firmo' tako, da ji bo pristavljal svoje ime z označbo 
p r 0 k U r e - Firm. 133, Rg.A II 46/5. 
e) Ana Šinkovec nasled. Soss & Co. 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Besedilo firme odslej : 
A. Šinkovec naslednik K. Soss. 

Izstopili sta javni družbenici Elizabeta Soss in 
Marija Sedlar, roj. Soss. 

Samoimetnik torej Karel Soss. 
Izbrisala se je prokura Helene Lindnerjeve, omo-

žene Leskejeve. • 
Firm. 134, Rg.A III 79/2. 

f) Inž. Stegu in drugi, 
komanditna družba za strojno in električno 

industrijo, 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Izstopila sta javni družbenik inž. Milan Stegu 
in komanditist Ivan Zagradnik, vstopila pa sta kot 
javni družbenik Ivan Stegu, zasebnik v Ljubljani, 
in kot komanditistka Zora Stegu, Udeležena z vlogo 
po 10.000 K v gotovini. 

Firmo podpisuje pod njenim natisnjenim, napi
sanim ali štampiljiranim besedilom ali javni druž
benik I. Stegu s svojim imenom ali pa prokuristinja 
Zora Stegu s pristavkom p. p., vsak samostojno. 

_ , . Firm. 160, Rg.A II 267/2. 
Doslej : 

g) Ivanka Praprotnik, 
odslej : F. & I. Goričar, 

trgovina z mešanim blagom „Pri Ivanki", 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba : 

Vstopil je Franc Goričar, zasebnik v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta št. 29, zato javna trgovska družba 
izza dne 1. januarja 1921. 

Družbenica Ivanka Praprotnik se je poročila s 
Francem GonČarjem ter se piše sedai P° svojem 
možu. 

Podpisovati sme vsak družbenik firmo samo
stojno ter jo podpisuje tako, da pod njeno napisano 
ali natisnjeno besedilo svojeročno postavlja svoje 
""*' Firm. 201, posam. II 263/2. 
h) A. L. Olobotschnigg 
s sedežem v Trž iču, 

obratni predmet: izdelovanje kos, 
nastopna izprememba: 

Obratni predmet odslej: izdelovanje kos, srpov 
in drugega poljedelskega orodja, 

imetnik doslej: Anton Leopold Globotschnigg, 
odslej : Karel Globočnik v Tržiču št; 96. 

firm.227, Rg.A III 100/2. 
n Cernak & Komp. 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Izbrisal se je kot prokurist Anton Smerdou. 

Firm. 235, Rg. C I 82/9. 
„Atlanta", 

importna in eksportna družba z o. z. 
in še v petih drugih jezikih 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Z notarsko družbeno pogodbo z dne 20. novem

bra 1920., posi. št. 1390, so se izpremenili §§ 6., 9., 
10. in 13. osnovne družbene pogodbe z dne 9. marca 
1920., št. 641. 

Odslej zastopata družbo sodno in izvunsodno 
po dva poslovodji skupno. Firma se podpisuje ko
lektivno tako, da pod njeno odtisnjeno ali napisano 
besedilo pristavljata svoja podpisa ali dva poslo
vodji ali en poslovodja skupno z enim prokuristom, 
le-ta s pristavkom p.p. (per procura). 

Rok za sklic občnega zbora je skrčen na 7 dni. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 31. januarja 1921. 

Firm.526, Rg.A III 220/1. 
e) Antonija Kotar 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s špecerijskim blagom 
in z žganjem v zamašenih posodah, 

imetnica: Antonija Kotar, trgovka v Spodnji 
Šiški. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 15. februarja 1921. 

Razglas. 84 

Izbrisale so se danes v registru vsled končane 
likvidacije firme: Finn.205, zadr. II 52/106. 
a) Združeni čevljarji v Ljubljani, 

zadruga za skupni nakup surovin in skupno 
prodajo izdelkov, 

r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Firm. 150, zadr. IV 82/34. 
b) Mlekarska zadruga v Polhovem gradcu, 

r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Finn. 190, zadr. V 285/23. 

c) živinorejska zadruga v Kamniku, 
r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 31. januarja 1921. 

Razglas. 3 4 4 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 
Firm.292, Rg.A III 215/1. 

a ) Franica Štross 
s sedežem na J a vorn i ku, 

obratni predmet: branjarstvo, trgovina z manu
fakturnim in galanterijskim blagom, 

imetnica: Franica Štross, trgovka na Javomiku 
št 45 

' Firm.477, Rg.A III 216/1. 
b) O. Golob, Dental-Depot, 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: trgovina z zobnotehničnimi in 
zobnozdravniškimi potrebščinami. 

imetnik: Otmar Golob, trgovec v Ljubljani. Firm.484, Rg.A III 217/1. 

c) Dular & Fabiani 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla
gom na debelo, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. februarja 1921., 

družbenika: Pavel Fabiani, trgovec v Ljubljani, 
Prisojna ulica št. 3, in Alojzij Dular, trgovec v 
Ljubljani, Gosposvctska cesta št. 1. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Vsak družbenik je upravičen druž
bo samostojno podpisovati tako, da njenemu po ko
merkoli napisanemu, natisnjenemu ali s štampilijo 
odtisnjenemu besedilu „Dular & Fabiani" svoje
ročno pristavlja svoje ime. 

Finn.493, Rg.A III 218/1. 
č) Katarina Peternelj 
s sedežem v S o v o d n j e m št. 19, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
imetnica: Katarina Peternelj. 

1 Firm.525, Rg.A III 219/1. 
d) Marija Pire 
s sedežem v M a t e n i, 

obratni predmet: trgovina z mlekom, 
imetn.ca: Marija Pire, posestnikova žena v Ma-

teni. 

Razglas. 3 6 0 

V zadružnem registru se je vpisalo danes to-le: 
Firm. 2320, zadr. VI 76/14. 

Dosedanjemu besedilu: 
a) Tiskarna „Sava' v Kranju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
se odslej pristavljata besedi: „v likvidaciji". 

Po sklepu občnega zbora z dne 16. avgusta 1920. 
se je zadruga razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: sedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: 

Tiskarna „Sava' v Kranju 
r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

Firm. 466, zadr. VI 37/14. 
b) živinorejska zadruga za občini Zminec 

in Škoija Loka, 
r. z. z o. p. 

Po sklepu občnega zbora z dne 5. septembra 
1920.se je zadruga razdružila in prešla v likvida
cijo. 

Likvidatorji: v zmislu , § 42. zadr.zak.sedanje 
načelništvo. 

Likvidacijska firma: 
živinorejska zadruga za občini Zmitìec 

in škofja Loka, 
r. z. z o. p. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

Firm, 508, zadr. V 38/19. 
c) Živinorejska zadruga Šmartno pri Kranju, 

registrovana zadruga z omejenim poroštvom. 
Po sklepu občnega zbora z dne 19. decembra 

1920.se je zadruga razdružila in prešla v likvi
dacijo. 

Likvidator: Franc Bašar, občinski tajnik v 
Stražišču. 

Likvidacijska firma: 
Živinorejska zadruga Šmartno pri Kranju, 

r. z. z o. p.v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 

firmo.' 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 21. februarja 1921. 

št. 673. 445 2-1 
Razpis. 

Pri rudarskem glavarstvu za Slovenijo v Ljub
ljani se razpisuje mesto administrativnega prakti
kanta z adjutom letnih 1200 K in pripadajočimi 
dnevnicami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka
zili o starosti, državljanstvu, jezikovnem znanju, 
zdravju nravnem vedenju in dovršeni srednji šoli 
z zrelostnim izpričevalom, naj se vlože do dne 

1 5. a p r i l a 1921. 
pri podpisanem rudarskem glavarstvu. 

Vojni invalidi in dobrovoljci, če so sicer sposobni 
za tako službo, imajo prednost. 

, Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, 
dne 15. marca 1921. 
Rudarski glavar in dvorni svetnik: 

inž. Strgar s.r. 

Št. 674. 4 4 4 2—1 
Razpis. 

Pri rudarskem glavarstvu za Slovenijo v Ljub
ljani se odda mesto pisarniškega pomočnika, oziro
ma oficianta, z normiranimi prejemki in draginj-' 
sk.mi dokladami in z možnostjo napredovanja za 
pisarniškega uradnika. 
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Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka
zili o starosti, državljanstvu, jezikovnem znanju, 
zdravju, nravnem vedenju, izvežbanosti v strojepisju 
in dovršeni nižji srednji šoli, naj se vlože do dne 

15. a p r i l a 1921. 
pri podpisanem rudarskem glavarstvu. 

Vojni invalidi in dobrovoljci, če so sicer sposobni 
za tako službo, imajo prednost. 

Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, 
dne 15. marca 1921. 
Rudarski glavar in dvorni svetnik: 

inž. Strgar s.r. 

m Proglasitve za mrtve. 
Okrožno sodi šče T M a r i b o r a je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedem pogre-

Sanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogreSancev, naj to izporoci 
«odiscu ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. • 

Ime in rojstni dan, stan 
' 9 zadnje bivališče po-

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
sa mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešanen 

Frano Hozjan, 
rojen dne 20. julija 1891., 
delavec v Malih Polanab 

v Prekmurju. 

Janez Rosmarin, 
rojen dne 16. avgusta 
1885., delavec v Maribora. 

Ferdinand Hameršek, 
rojen dne 29. maja 1876., 

posestnik v Drstelji. 

Pavel Peteriinek, 
rojen dne 23. januarja 
1880., najemnik v Rib

nici. 

Služil pri 48. pehotnem 
polku; sredi meseca julija 

utonil v reki Piavi. 

Pešec 47. pehotnega polk» ; 
izza dne 12. decembra 

1914. pogrešan. 

Vojak 6. čmovojniškega 
pehotnega polka'; baje pa
del na bojišču. Zadnjič 
pisal dne 26. avgusta 

1917. 

Žena 
Marija Hameršek, 

poeostnica 
,v Drstelji. 

Juri Andrej, 
rojen dne 4. aprila 1887., 

viničar v Razvanju. 
Frano Jaro, 

rojen dne 18. avgusta 
1886., posestnikov sin v 
Spodnjem Jakobskem 

dolu. 

Josip Pnrg, 
rojen dne 7. marca 1876., 
posestnik v Tržcu pri 

Ptuju. 

Konrad Požavko, 
rojen dne 4. februarja 
1884., posestnik na Sle

menu št. S. 
Mihael Reoeg, 

rojen dne 24. septembra 
1883., posestnik v Dol
njih Blavečih v Prekmurjii. 

Služil pri 4. brambovskem 
polku ; baje padel meseca 
oktobra 1914. na prelazu 

pri Pukli. 
Vojak 47. pehotnega pol
ka; izza meseca septem

bra 1914. pogreSan. 

Služil pri 26. brambov
skem polku; izza meseca 
septembra 1914. pogrešan. 

Služil pri 26. brambov
skem polku, oziroma pri 
topniškem oddelku 12/3 v 
Przemyélu ; umrl dne 11 ega 
maja 1916. v Atiščevu v 

Rusiji. " 
Služil pri 47. pehotnem 
polku ter baje padel dne 
7. eeptombra 1914. pri 

Grodku. 

Žena 
Marija Hozjan 
vMalihPolanah. 

Žena 
Ivana Rosmarin 
v Fürstenfeldu, 
Stiegengasse 46. 

Žena 
Marija Peteršinek 

v Ribnici. 

Žena 
Ana Andrej 

vDobrenjušt.92. 

Martin Hozjan 
vMalihPolanah. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

10. 3.1921.; 
T 201/20—12 

Martin Grabar, 
posestnik 
v Dretelji. 

Andrej Osrajnik 
v Ribnici. 

Josip Barbrej, 
delavec v Raz

vanju št. 40. 

Oče 
Franc Jare, po
sestnik v Spod

njem Jakobskem 
dolu. 

Žena 
Reza Purg, 
poeestnica 
v Tržca. 

Ivan Weeiak. 
rojen leta 1885., hlapec 

v Ptuju. 
Martin aZeznarlò, 

rojen dne 12. novembra 
1883., poeeetničin ein v 

Zabovcih. 

Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka; baje 
padel dne 24. januarja 

1916. v Karpatih. 

Žena 
Marija Receg 

vDolnjihSlavečih 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; izza meseca decembra 

1914. pogrešan. 

Simon Planln iek, 
rojen dne 16. oktobra 
1896., posestnikov sin v 

Pokošah. 
Josip KnmpreJ, 

tudi Krajno, 
rojen dne 19. marca 1893., 

posestnik na Platu. 
Dominik Llpovnik, 
rojen dne 1. avgusta 1895., 
posestnik na Toletem 

vrhu. 

Kari Novak, 
rojen dne 21. januarja 
1880., mizarski pomočnik 

v Mariboru. 

Služil pri 87. pehotnom 
polku; izza meseca okto

bra 1914. pogrešan. 

Žena 
Liza Požavko 
na Slemenu. 

Ivan Jarc 
v Spodnjem Ja
kobskem dolu. 

10. 3.1921.; 
T 24/21—8. 

10. 3.1921.; 
T 7/21-6. 

10. 3.1921.; 
T 26/21-6. 

1. aprila 
1922. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

10.3.1921.; 
T16/21-7. 

10.3.1921.; 
T 6/21-9. 

Janez Vindiš, 
posestnik na 

Bregu. 

Janez Urbas 
v Selnici. 

Simon Moretzky, 
notareki uradnik 
v Mureki Soboti. 

10.3.1921.; 
T 218/20—12. 

„ . . S e ! * r e . . „ Anton Preložnik 
Г А ° к Г * Vurberg, 

Služil pri 26. brambov
skem polku; izza meeeca 
avgusta 1918. pogrešaj. 

Pešec 7. pehotnega polka, 
pisal zadnjič iz ujetništva 
v Moskvi dne 4. januarja 
1916.; od takrat pogrešan. 
Pešec 16. pehotnega pol
ka; pogrešan na galiških 
bojiščih izza dne 23. no

vembra 1916. 

Avgust Novak, 
rojon dne 16. avgusta 
1892., kolarski pomočnik 

v Mariboru. 

Frano Recinger, 
rojen dne 1. oktobra 1896., 
poeestnikov sin v Gradišah, 

Frano Voiank, 
rojen dne 2. decembra 
1878., posestnik v 

dinjah. 
Br-

Služil pri 22. pehotnem 
polku. Meseca novembra 
1914. pisal iz vojnega 
ujetništva v Nišu; od ta

krat pogrešan. 

Mati 
Marija Meznarič 

pri Sv. Marku 
niže Ptuja. 

Peter Kukec, 
gèrent v Bukovici 

Brat 
Ivan Planinšek 

v Mariboru, 
Urbanova ulica 6. 

Sestra 
Antonija Kum-
prej na Platu. 

Mati 
Neža Lipovnik 

na Tolstem vrhu. 

Ferdo Pleeničar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Ivan Petrič 
na Platu. 

10. 3.1921.; 
T 14/21-8. 

10. 3.1921.; 
T19/21—7. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

10. 3.1921.; 
T 29/21-4. 

JO. 3.1921.; 
T 27/21-9. 

10.3.1921.; 
T 31/21—4. 

10. 8.1921.; 
T17/21—6. 

Miha Eokalj 
na Tolstem vrhu. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku. Zadnjič pisal me
seca oktobra 1914.; odta-

krat pogrešan. 

Mati 
Alojzija Novak, 
zaeebnica v Po-

brez ju, 
Wagnerjeva ulica 

št. 18. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku na italijanskih bo
jiščih; izza meseca julija 

1916. pogrešan. 
Pešec 7. pehotnega polka. 
Pisal dne 20. novembra 
1915. z italijanskega bo
jišča; izza dne 24. novem

bra 1916. pogrešan . 

Sestra 
Ana Topolovec, 

poeestnica 
na Gradišah. 

Antonija Vošank, 
poBestniea 

na Brdinjah. 

Frano Neuwlrth, 
rojen dne 29. marca 1890., 
delavec v Hrastju pri 

Limbušu. 
Frano Koroieo, 

rojen dne 6. novembra 
1879., delavec v Gorenjem 

Dnplekn. 

Služil pri 47. in 80. pe
hotnem polku; izza dne 
9*2. maja 1916. pogrešan. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku na galiških bojiščih ; 
izza dne 4. junija 1915. 

pogrešan. 

Žena 
Bara Neuvirth, 

stanovnica 
v Hrastju. 

Ferdo PlesniČar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Anton Topolovee, 
. posestnik 

na Gradišah 

1. julija 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. aprila 
1922. 

1. oktobra 
1921. 

10. 3.1921.; 
T18/21-6. 

10. 3.1921.; 
T 33/21-4. 

10. 3.1921.; 
T 34/21—4. 

10. 3.1921.; 
T 35/21—3. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

Ivan Legnar, 
kljucaničar 

v Guštanju št. 25. 

Žena 
Jožefa Korošec, 

najemnica 
T Triovi. 

Ferdo Pleeničar, 
sodni sluga 
v Maribora. 

Fran Kopi*, 
sodni kancliit 

v Mariboru. 

10. 3. 1921.; 
T13/21-6. 

10. 3.1921.; 
T 43/21-6. 

10. 3.1921.; 
T 28/21-8. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

letnik Ш. 

Št. 101. 4 3 9 

Razpis služb. 
V črnomaljskem šolskem okraju se po odredbi 

višjega šolskega sveta z dne 24. februarja 1921.,. 
št. 2213, razpisujejo nastopna stalna učna mesta: 

1.) A d leš ič i , dvorazrednica: nadučiteljsko 
mesto. 

2.) Boj anci , cnorazrednüca: mesto učitelja-
voditelja. 

3.) ć r e š n j e v e c : enorazredtiica: mesto učite-
lja-voditelja. 

41) û r no m e I j : sedemrazrednica : mesto zä 
učitelja in mesto za učiteljico. 

5.) M e t l i k a : sedemrazrednica: dve mesu za 
učitelja in dve mesti za učiteljici. 

6.) P o d z e m e l j : petrazrednica: mesto za uči
telja. 

Za učna mesta v Črnomlju in Metliki imajo 
prednost oni prosilci, ki so usposobljeni za pouk na 
obrtnih nadaljevalnih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti pri podpisanem okrajnem 
šolskem svetu najkesueje do dne 

10. a p r i l a 1921. 
Okrajni šolski svet v Črnomlju, 

dne 10. marca 1921. 
Predsednik: dr. A. Gregorin s. r. 

Št 54.746/A—21. 428 3—2 

Natečaj. 
V področju zagrebške direkcije državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je popolniti 
več izpraznjenih mest vežbenikov, deloma uradni
ških (za prometno službo), deloma poduradniških 
(za prometno, strojno in službo za vzdrževanje 
proge). 

Pogoji za sprejem so: 
1.) da je prosilec državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
2.) da ni mlajši nego 18 let in ne starejši nego 

35 let; 
3.) da je politično in moralno neoporečen; 
4.) da ima primerno šolsko izobrazbo, in sicer 

za uradniškega vežbenika opravljeno maturo srednje 
šole, za poduradniškega vežbenika pa dovršene štiri 
razrede srednje šole; 

5.) da je zadostil vojaški dolžnosti v zmislu na
redbe ministra za vojno in mornaraico št 93.849, 
izšle v „Službenem Vojnem Listu" št. 12 iz leta 
1920., ali da je je končno oproščen ; izmed onih, ki so 
začasno proglašeni za nesposobne, se sprejemljejo 
samo oni, ki so bili na tretjem naboru spoznani za 
take; če bi bilo treba, pa se sprejemljejo tudi oni 
reflektanti 18 in 19 let, ki Še niso bili na naboru; 

6.) da je prosilec neoženjen; 
7.) da je duševno in fizično zdrav in sposoben 

za železniško službo, kar ugotovi oni železniški 
zdravnik, v čigar okolišu biva prosilec. 

Reflektanti naj pošljejo prošnje, kolkovane s 
7 dinarji, zagrebški direkciji, splošnemu oddelku, do 
konca t e g a meseca. 

Uradniški vežbeniki uživajo mesečnil 4adjutum 
100 kron in 75 kron draginjske dnevnice, podurad-
niški vežbeniki pa 3 K dnevnice in 70 kron dnevno 
draginjske doklade. 

Sprejeti prosilci se dodele dotičnim strokam za
radi praktične izobrazbe ter morajo v predpisanem 
roku opraviti predpisane izpite. — Imenujejo se stal
no po teh opravljenih izpitih, in sicer po številu iz
praznjenih uradniških, odnosno poduradniških mest. 

Direkcija državnih železnic v Zagreba, 
dne 15. marca 1921. 

Št. 225. 
Oglas. 

415 

i 

V zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik št. 76 z čine 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 317 iz leta 1916.) ne 
objavljajo v mesecu februarju 1921. nevročljive poštne 
pošiljatve, ki leže v ehranjevalnem uradu poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva za sloveneko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi ве sicer pe-
šiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Zagorje ob Savi, dne ?, naslov: Grabner Ja-

noš, Pece. 
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2.) Zagorje ob Savi, dne ?, n.: Sckač Aleksander. 
Abbazia. 

3.) Ljubljana 1, dne 27. 12. 1920., n.: Rabič Jovo, 
Bije lina. 

4.) Ljubljana 1, dne ? 3. 1920.. n.: Boder Marija, 
St. Veit a. d. Gian. 

5.) ?, dne ?, n.: Barbatich Elena, Fiume. 
6.) Ljubljana 1, dne î, n.: Cedilnik Johann, San 

Francisco. 
7.) Ljubljana, dne ?, n.: Cedilnik Johann, San Fran

cisco. 
8.) Ljubljana, dne 10. 10. 1920., n.: Cedilnik Johann, 

San Francisco. 
9.) Ljubljana, dne ?, n.: Hubrich Camillo, Wien Ш. 

10.) Ljubljana, dne 20. 1. 1921., n.: Huszka Ant., 
•Sernica. 

11.) Ljubljana, dne ?, n.: Jamnikar Mici, Cleveland. 
12.) Ljubljana, dne 14. 1. 1921., n.: Kovačič Marija, 

Varaždin. - . 
13.) Ljubljana, dne 27. 1. 1921., n.: Pire Marija, 

Kamnik. 
14.) Ljubljana 2, dne ?, n.: Dobnikar Marija, St. Vid 

p. Ljublj. 
15.) Ljubljana 1, dne 9. 12. 1920., n.: Wesel Anton. 

n.: ? Amerika. 
16.) Ljubljana, dne 13. 1. 1921., n.: Vidmajcr Danoj, 

Karlovec. 
17.) Ljubljana, dne 27. 11. 1920., n.: Žerovnik John 

Some re Vis. 
18.) Ljubljana, dne ?, n.: Žerovnik John, Somers Vis. 
19.) Ljubljana 4, dne 22. 7. 1920., n.: Debevec Al

bert, ? Amerika. 
20.) Ljubljana 1, dne 27. 2. 1921., n.: Jelovšek Ja

kob, Vrhnika. 
21.) Ljubljana, dne ?, n.: Milic Milan, Mostior. 
22.) Maribor 1, dne 25. 1. 1921., n.: Kovač Manko. 

Zagreb. 
23.) Maribor, dno 26. 1. 1921., n.: Kaučič Janko 

Train. 
24.) Maribor, dne 11. 12. 1920., n.: Podvczancc Ana

stazija, Cakovac. 
25.) Celje, dne 18. 12. 1920., n.: Divjak Franc, Celje. 
26.) Celje, dne 18. 12. 1920., n.: Krainc Anton, Bre

merhaven. 
27.) Celje, dne 30. 12. 1920., n.: Cernetič, Maribor. 
28.) Celjej dne 22. 12. 1920., n.: Kunstel Julka, 

Völkermarkt. 
29.) Celje, dne ?, n.: Altarac Sergije, Sevilla. 
30.) Kostanjevica, dne 19. 9. 1920., n.: Draganiß 

Filip, Cleveland. 
81.) Kočevje, dne 17. 1. 1921., n.: Sekač Aleksan

der, Abbazia. 
32.) Kočevje, dne 24. 1. 1921., n.: Cimine Josip, 

Grubišno Polje. 
3a) Bled 1, dne 18. 8* 1920., n.: Abend, Lemberg. 
34.) Bled, dne 18. 8. 1920., n.: Tumeneff, Constanti-

nopeL 
35.) Bled, dne ?. 12. 1920., n.: ïïajerhofor Ivan, 

36.) Bled, dne 30. 12. 1920., n.: Vrolih Josip, Udmat. 
37.) Ptuj, dne 24. 1. 1921., n.: Zupančič Johan, 

Zeltreg. 
38.) Zidani most, dne 3. 12. 1920., n.: Pirnat Vin

tene, Trbovlje. 
39.) ?, dne ?, n.: llubbard, Detroit Mich. 
40.) Ljubljana 1, dne ?. 12. 1920., n.: Aleksanclro-

vitsch, Marseille. 
41.) Ljubljana, dne V, n.: Fabiani Josip, Graz. 
42.) Ljubljana 2, 17. 12. 1920., n.: Gligorica Smiljan. 

Šabac. 
43.) Ljubljana 1, dne 5. 2. 1921., n.: Lehar Ana. 

Ostrelj. 
44.) Ljubljana, dne 14. 2. 1921., n.: Poštni predal 5, 

Celje. 
45.) Ljubljana, dne 10. 2. 1921., n.: Milovanovič Mile: 

У Amerika. 
46.) Ljubljana, dne 15. 1. 1921., n.: PoSič Milan. Bo

ka Kotorska. 
47.) Ljubljana, dne S. 2. 1921.. n.: Bcuermann Hupo, 

Wien VI. 
48.) Ljubljanu, dne 10. 1. 1921., n.: Preiss Gusti, 

Graz. 
49.) Ljubljana, dne 4. V. 1920., n.: Per Antonija, 

New-York. 
50.) Ljubljana, dne V, n.: Vesel Johan. Wanton. 
51.) Maribor 1, dne ? 1, 1921.. n.: Schröder Leop., 

Wien. 
52.) Maribor, dne 1. 2. 1921., n.: Dornbcrp; Lillv. 

Wien VI. 
53.) Maribor 3, dne 11. 2. 1921., n.: Murschetz Mit zi. 

Graz. 
54») Slovenji gradeč, dne 15. 2. 1921., n.: Gol ?, Ve

lenje. 
55.) Dolnja Lendava, dne 8. 1. 1921., n.: Nezirovič 

Arif, Zagreb. 
66.) Dolnja Lendava, 2. 11. 1920., n.: Horvath Istvan. 

Alentom. 
57. Dolnja Lendava, dne 21. 12. 1920., n.: Mutzer 

Leopoldine, Wien ХГХ 
58. Ljutomer, dne' 20. 1. 1921.. n.: Kuhar Ignac, 

Zagreb. 
59.) Sv. Juri ob južni železnici, dne 20. 8. 1920.. n : 

Koczan Alojz, Petrovce. 
60.) Sv. Juri ob južni železnici, dne 10. 1. 1921., 

».: Rate j Franc, St. Mihael p. Pliberku. 
61.) Smarje-Sap, dne 3. 11. 1920., n.: Pestner P>rd.. 

Graz. 
62.) Smarje-Sap, dne 6. 11. 1920., n.: Pestner Ferd.. 

#raz. 
il. Nakaznice. 

t.) Kranj, dne 6. 12. 1920., n.: Karič Malči, Zg. 
Šiška. 

III. Poštni paketi. 
1.) Celje, dno 3. 11. 1920., n.: Marinkovič Milofi, ?. 

Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav
nateljstva za slovensko ozemlje v Celja, 

dne 28. februarja 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na ustanovni občni zbor. 

Delniška družba „Trigliav, tovarna hranîï, 
delniška družba v Smarci pri Kamniku", bo imela 
dne 7. a p r i l a 1921 . ob desetih v smarci pri 
Kamniku v družbeni pisarni ustanovni občni zbor. 

Dnevni red : 
a) Volitev predsednika ustanovnemu občnemu zboru. 
b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in konč-

noveljavna določitev družbenih praviî v obliki, 
kakor jo je odobrila državna uprava. 

c) Volitev 5 do 7 članov upravnega sveta. 
č) Volitev 3 do 5 članov nadzorstvenega sveta. 

V S m a r c i p r i Kamniku, dne 16. marca 
1921. 442 

Franc Cerar , tvoraičar v Stobu št.50. 
Maks G os t i n ča r, poslovodja v Smarci št. 57. 

Franc Bore, posestnik v Smarci št.64. 
Valentin J e r e t i n a , posestnik v Vrhovljah. 

Anton P i r n a t , posestnik v Nožicah št. 6. 
Franc K r a m b e r g e r v Domžalah. 

468 Vabilo na občni zbor 
delniške stavbineke družbe „Union" 

v IJublJani, 
ki bo dne 7. a p r i l a 1921. ob šestnajstih v „Rožni 

sobi" hotela „Union" v Ljubljani. 
D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju in bi
lanci za leto 1920. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Dovolitev nagrade članom nadzorstvenega 

sveta. 
5.) Volitev sedmih članov upravnega sveta. 
6.) Volitev petih članov nadzorstvenega sveta. 
7.) Izprememba § 3. družbenih pravil. 
8.) Slučajnosti. 

Delničarji morajo naznaniti eventualne predloge 
vsaj osem dni pred občnim zborom predsedništvu, da 
pridejo na dnevni red občnega zbora. 

Delničarji, ki hočejo izvrševati svojo volilno pra
vico, morajo pet dni pred občnim zborom položiti 
delnice v pisarni hotela „Union", Miklošičeva cesta 
št. 1, od enajstih do dvanajstih. 

389 3-3 LikvldaoJja zadruge. 
Po sklepu občnega zbora z dne 16. avgusta 192* 

se je zadruga: 
Tiskarna „Sava" v Kranju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
razdružila in je prešla v likvidacijo. 

Po sklepu deželnega kot trgovinskega sodišča v 
Ljubljani, oddelka III., z dne 21. februarja 1921., 
opr. št. Firm.2320, zadr.VI 76/14., se odslej bese
dilu firme pristavljata še besedi: „v likvidaciji". 

Likvidatorji so dosedanji Člani načelništva. 
Likvidacijska firma: 

Tiskarna „Sava" v Kranju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo 

v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 

St. 3926. 
B&zid društva. 
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Društvo „Pensions -Unterstützungs- Verein der 
städtischen Sicherheitswache in Marburg" se je po 
soglasnem sklepu občnega zbora z dne 16. julija 
1919. razšlo ter je prenehalo delovati, društveno 
premoženje pa likvidiralo. 

Mestni magistrat v Mariboru, 
dne 12. marca 1921. 

Vladni komisar: Poljanec $, r. 

Št 1319. 453 2- I 
Bazpis službe. 

Pri podpisani bratovski skladniei je takoj na
stopiti mesto pisarniške pomožne moči. V poštev. 
piruiaja samo prvovrstna moč. 

Plača po dogovoru. " " ~ ~ 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj se vložft 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skledmca 

v Velenju» 
dne 17. marca 1921. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Staqje dne 8. marca 1921. 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah. . 
Posojila : 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bonebančnegakredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000*—, 
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov . . . . . . 

A k t i v a . 
Dinarjev 

64,096.100-42 
16,455.812-50 
2,391.302-83 

Dinarjev 

Proti prejSnjemu 
stanju 

dinarjev 

343,021.990-71 425,965.206-46 —11,720.814-44 

197,125.390-49 
23,683.193-02 

1.194,542.902-60 
374,695.791 -59 
150,912.252-68 

1.662,560.257-99 

P a. a l i r a . 

220,808.583 51 — 4,545.280 • 9» 

3.382,711.204 86-

2.138,377.163- — 
18,443.357-58 

6.186,305.515-41 

10,301.700-— , 
815.347-16 

3.452,421.150-— + 46,477.4S0--

374,695.791-59 
165,209.024-93 
44,485.338-73 
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584,390.155-26 
2.138,377.163--

6.186,305.515-41 

10,308.995-34 

Natisnila its zaležila Delniška' tiskarna, d. d. v BjflMJaatì. 
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V Ljubljani, dne 25. marca 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vaeblna: I* „Službenih Novin kraljevne Srba, Hrvata i Slovenaca". — Naredbi dežolne vlade ea Slovenijo: o pobiranju 1000»/0пв doklađe т občini cerkniški (okraj logaški); 
o prenosu lastninske pravice šolskega poelopja v Rogatca. — Razglasi deželne vlade ca-Slovenijo : Izpremembe v osebju. Razglas glede denarne pomoči našim državljanom, kj 
potujejo T inozemstvo. Razglas o taksi, ki se za amerikanske državljane pobiraj za vizum pripotovanja in odpotovanja. Razglxs, da je vkicavanje r italijanskih pristaniščih pre-
povedano onim useljenikom, ki prihajajo iz tržaškega zaledja Izpraševalna komisija za slovenski stenografijo. — Razglasi zdravetvenega odseka za Slovenijo in Istro: Tedenski 
izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Blovenijo od dne 27. februarja do dne 6. marca 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca1'. 

številka 63 z dne 21. marca 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je ko

munistični list „Radnička borba" (Cleveland, Ame
rika) v naši državi prepovedan. 

Zapisnika o 116. in 117. redni seji začasnega 
narodnega predstavništva ujedinjene kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z dne 31. avgusta in z dne 
1. Septembra 1920. 

številka 64 z dne 22. marca 1921.: 
Objava dvornega maršalata z dne 17. marca 

1921., da je Njegova kraljevska Visokost prestolo
naslednik zaradi smrti Njegove carske Visokosti veli
kega kneza Nikolaja Nikolajeviča odredil štiriteden
sko dvorno žalovanje od dne 17. marca do vštetega 
dne 13. aprila t. I. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 15. februarja 
1921., s katero se Alojzij Komac, pomočnik komi
sarju železniške policije na Vrhniki v činu policij
skega pisarja II. razreda, imenuje za začasnega komi
sarja iste policije v činu policijskega pisarja I. raz
reda. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 15. februarja 
1921., s katero se sprejemlje ostavka, ki jo je Stanko 
Lovrencič , začasni komisar železniške policije 
na Vrhniki v činu okrajnega načelnika II. razreda, 
podal na državno službo. 

Objava generalne direkcije državnega računo
vodstva, da je minister za finance odobril postopek 
ljubljanskega delegata, s katerim so bili pri računo
vodstvu ljubljanske delegacije finančnega ministr
stva postavljeni za računske praktikante: Rudolf 
Turk, davčni praktikant v Ptuju; Stanko Lesk o-
vie, Valter Sami de, Franc Birk, Fran M e g l i c 
in Davorin Gros, abs. maturanti. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
8 2 . 

Naredba deželne vlade la Slovenijo 
o pobiranju l000%ne doklađe v občini cerk

niški (okraj logaški). 
Občini cerkniški se naknadno dovoljuje, da sme 

pobirati enkratno 1000%no doklado od vseh ude
ležencev vodovoda, in sicer na vse direktne davke, 
razen na dohodarino in plačarino, na podstavi 
davčnega predpisa za leto 1919., da popolnoma po
plača dolg za vodovod v znesku 195.186 K 14 v. 

V L j u b l j a n i , dne 8. marca 1921. 
Predsednik deželne vlade: 

dr. Baltic s. r. 

8 3 . 
Naredba deželne vlade za Slovenijo 

o prenosa lastninske pravice Šolskega poslopja 
v Rogatca. 

Na podstavi § 57. zakona o okrajnih zastopih 
z dne 14. junija 1866., staj. dež. zale. št. 19, se do

voljuje prenos lastninske pravice šolskega poslopja 
v Rogatcu, zemljišča vi. št. 152 katastralne občine 
rogaške, to je stavbne parcele št. 20 in vrtne par
cele št. 731 iste katastrske občine, na ime: Šolska 
občina Rogatec. 

V L j u b l j a n i , dne 9. marca 1921. 
Predsednik deželne vlade: 

dr. Baltic s. r. 

— > « - • - » . — 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebja. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 
blagovolil z ukazom z dne 23. februarja 1921. viš
jega nadzornika varnostne straže Petra G er ž i ni
ča imenovati za osrednjega nadzornika varnostne 
straže v VII. činovnem razredu pri policijskem rav
nateljstvu v Ljubljani. 

Fran V i d i c, pristav pomožnih uradov pri okraj
nem glavarstvu v Maribo,vi, je sprejet v stalež poli
cijskih pisarniških uradnikov za Slovenijo ter ostane 
dodeljen policijskemu komisariatu v Mariboru. 

Fran J u r c a , okrajni tajnik pri bivšem okraj
nem glavarstvu v Logatcu, se je v dosedanji služ
beni lastnosti sprejel v službo deželne vlade za 
Slovenijo ter se obenem dodelil v nadaljnje službo
vanje komandantu zapadnega odseka v Gorenjem 
L o S a t c u Dr. Baltic s. r. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 
A l e k s a n d e r je z Najvišjim ukazom z dne 16ega 
marca 1921. poverjenika za pravosodje na razpolagi 
deželne vlade za Slovenijo Josipa F o n a imenoval1 

za dvornosodnega svetnika v V. činovnem razredu 
preko sistemiziranega stanja pri okrožnem sodišču 
v Mariboru. 

Njegova kraljjevska Visokost prestolonaslednik 
A l e k s a n d e r je z Najvišjim ukazom z dne 16ega 
marca 1921. predsednika okrožnega sodišča v Celju 
z naslovom in značajem dvornosodnega svetnika, 
drja. Josipa Kotnika, pomaknil v V. činovni 
razred in hkrati podelil1 naslov in značaj višjega 
deželnosodnega svetnika deželnosodroemu svetniku 
drju. Hinku S t e p a n č i č u v Celju, deželnosodne-
mu svetniku in predstojniku okrajnega sodišča v 
Škof ji Loki, Juriju Šumru, in deželnosodnemu 
svetniku v p. Josipu P o t r a t u v Ljubljani ter jih 
oprostil plačila predpisanih taks. 

Dr. Ravnihar s. r. 

Računski revident Franc L e n a r č i č je imenovan 
za računskega svetnika v VIII. činovnem razredu 
državnih uradnikov. 

Kmetijski potovalni učitelj Anton Šega je po
maknjen v VIII. činovni razred državnih uradnikov. 

Strokovni praktikant Albin D u l a r je imenovan 
za kmetijskega asistenta v XI. činovnem razredu. 

sredstva za potovanje. Tudi drt*gse*e|<be, ki se zdra
vijo po sanatori jih, se obračajo do naših zastop
ništev za pomoč in izplačilo svojih računov. 

Naša zastopništva nimajo dovolj sredstev na 
razpolago ter večinoma ne morejo nuditi nobene 
pomoči. 

Da se preprečijo te nemilie posledïce, naj pod
rejena oblastva pouče osebe, ki potujejo v inozem
stvo, da se za potovanje dovoljno preskrbe z denar
jem. Naša inozemska zastopništva jim pač ne mo*-
rejo dajati denarne pomoči, ako zbog lahkomisel
nosti ostanejo v tujini brez sredstev. 

V L j u b l j a n i , dne 13.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

št. 5827. 

Dr. Vrfacnik s. r. 
Št. 5190. 

Razglas. 
Ministrstvo za notranje zadeve je zvedelo od 

naših inozemskih zastopništev, da se mnogi naši 
državljani, ki potujejo v inozemstvo in se ne pre
skrbe dovoljno z denarjem, obračajo do njih s proš
njo za repatriacijo, ker so jim pošla denarna 

Ministrstvo za notranje zadeve je odločilo z uka
zom z dne 6. marca 1921., št. 1295, na prošnjo 
amerikanskega poslaništva v Beogradu, da se za 
amerikanske državljane pobiraj za vizum pripoto
vanja in odpotovanja reciprocitetna takea 10 dolar 
jev, odnosno protivrednost v dinarjih po kurzu. 

Takso za ta vizum je plačevati pri naših ino
zemskih zastopništvih. V tem primeru ne plačujejo 
Amerikanci pri naših tuzemskih oblastvih nobene 
takse za vizum pri prijavi dohoda ali odhoda iz 
naše države, če imajo potni list, ki ga je pravilno 
vidiralo eno izmed naših inozemskih zastopništev. 

Će pa dopotujejo brez vizuma enega izmed na
ših inozemskih zastopništev, morajo pri naših tu
zemskih oblastvih plačati predpisano zgoraj ome
njeno reciprocitetom takso. 

V L j u b l j a n i , dne 15.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva : Kremenšek s. r. 

št. 5831. 
Razglas. 

Italijanska vlada je na zahtevo Združenih držav 
ameriških iz sanitetnih in splošnih ozirov začasno 
prepovedala vkrcavanje v italijanskih pristaniščih 
onim izseljenikom, ki prihajajo iz tržaškega zaledja. 

Predvsem se to tiče tržaškega pristanišča, dokler 
se tam popolnoma ne izvedejo vse potrebne sanitetne 
odredbe. Za sedaj je italijanskim zastopništvom v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev prepovedano 
izdajati vize izseljenikom, ki odhajajo v Ameriko 
preko Italije. 

Kadar bo pristanišče v Trstu zopet moglo funk
cionirati za vkrcavanje izseljencev v Ameriko, se bo 
to razglasilo. 

(Razpis ministrstva za notranje zadeve št. Si 1307 
z dne 6. marca 1921.) 

V L jub l jan i , dne 15.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r 

Št. 1690. 

Izpraševalna komisija za slovensko steno
grafijo. 

Ker poteče rok, do katerega je deželna vlada za 
Slovenijo imenovala izpraševalno komisijo za slo1 

vensko stenografijo na srednjih in njim sorodnih šo-
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lah, z dnem 31. marca 1921., je poverjeništvo za uk 
in bogočastje z razpisom z dne 21. marca 1921., 
št. 1690, potrdilo v zmislu § 2. pravilnika, objav
ljenega v Uradnem listu št. 14 z dne 30. januarja 
1920., za prihodnjo letno dobo, t j . od dne 1. aprila 
1921. do dne 31. marca 1922., isto komisijo s to iz-
premembo, da vstopita dosedanja namestnika Jernej 
P a v l i n , profesor na knezoškofijski gimnaziji v 
Št.Vidu nad Ljubljano, in Josip Marn, profesor 
na realni gimnaziji v Ljubljani, v komisijo kot iz-
praševalna člana, dosedanja izpraševalna člana Ivan 
D o 1 e n e c, profesor na I. državni gimnaziji v Ljub
ljani, in vladni svetnik; Alojzij Tavčar , profesor 
aa državni realki v Ljubljani, pa ju nadomeščata. 

V L j u b l j a n i , dne 21.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja: dr.Skabernè s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

St. 3431/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 
(Od dne 27. februarja do dne 5. marca 1921.) 
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Koze (Variola). 
Brežice 

Celje mesto 
Kamnik 

Konjice 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Gustanj 

ZabukoTJe 
Celje . . . 
Gozd . . . 
Kamoik . . 
amarca . . 
Konjice okolica 
Tolsti vrh . 
Paka . . . 
Kozjak . . 
Brezovica . 
Gornji Dolič 
Moste. . . 
Tujci . . . 
Poljčane. . 
Štatenbi rg. 
Prevalje . . 
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2 
1 

1 
1 
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i 
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1 
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Trebušni tifus (Typhus abdominalis). 
6 Breiice 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana okolica 

Ljubljana meato 

Maribor mesto 
Maribor okolica 

Brežice . . . 
Domžale . . 
Predoelje . . 
Dobrava. . . 
Polhov gradeč 
Domaćini. . . 
Vojaki . . . 
Maribor . . . 
Fram . . . . 
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1 
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1 
2 
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1 

1 
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Griža (Dysenteria). 
Guštanj | Prevalje | . | 3 | 

Š k r l a t i c a (Scar lat ina) . 

I 3 

Celje mesto 
Eriko 

Kočevje 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Celje 
Sv. Križ . 
Sv. Jernej 
Kočevje 
Šmartno pod Šmarno 

goro 
Domačini 
Maribor 

1 
4 

1 

3 
4 
9 

. 
• 

1 
3 

1 

3 
1 
1 

• 

, 
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Da vica (Diphteria). 
Brežice 
Kranj 

Kočevje 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Kamnik 
Ljubljana mesto 

Ptuj 

Križe . . . 
Preddvor . 
Škofja Loka 
Kočevje . . 
Domačini . 
Maribor . . , 

T r a h o m : 
Kamnik . . . . 
Domačini . . . 
Hrebrovnik. . . 

1 
1 
1 

1 

, 
, 
• 

i 

ш 

i 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

dne 17. marca 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 1431/6 iz 1921. 

Razglas. 
472 

Z založno trafiko spojena tobačna glavna zaloga 
v Kranju se s tem razpisuje v oddajo po javnem na
tečaju. 

V enoletnem času od dne 1. marca 1920. do dne 
28. februarja 1921. se je v tej zalogi pridodeljenim 
prodajam oddalo tobačnih materialij za 4,082.118 
kron 40 vin. kupne cene; v založno trafiko pa, po 
konsumentski (tarifni) ceni zaračunjeno, za 618.988 
kron, od česar je založniku pripadel trafikantski do
biček 82.176 K 59 v. 

Prodaja vrednotnic kolkovnega dohodarstva je v 
gorenjem enoletnem času vrgla 5211 K 79 v kosma
tega dobička, prodaja poštnih vrednotnic pa 137 K 
71 v kosmatega dobička. 

Natančnejši podatki o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, katere je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem okrajnem 
ravnateljstvu v Ljubljani ali pri okrajni upravi 
finančne kontrole v Kranju. 

Ponudniki se v lastno korist svare, naj ne zahte
vajo prenizkih opravnin, ker ni upati, da bi se 
zahtevana opravnina zvišala. 

Invalidi izza zadnje vojske, potem vdove in si
rote v tej vojski padlih ali umrlih vojakov (častni-
štva in moštva) imajo ob gotovih pogojih brezpogoj
no prednost pred vsemi drugimi prosilci. 

Jamščine je položiti 50.000 K. 
Vsi drugi podatki so razvidni iz natečajnega 

razglasa, ki ostane nabit do dne 25. aprila 1921. 
na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnatelj
stvu v Ljubljani in pri občinskem uradu v Kranju. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 18. mavca 1921. 

Preds. 614/13/21—1. 
Razglas . 

(Vsem k a z e n s k i m sodiščem.) 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je notarja drja. 

Josipa B a r l e t a v Mariboru na njegovo prošnjo 
izbrisalo iz imenika kazenskih zagovornikov. 
Predsedniško višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1921. 
Kavčnik s. r. 

420 C II 110/21 - 1 . 
Oklio. 

Zoper Milana Hcber le ja , bivšega hotelirja 
v Celju, čigar bivališče je neznano, je podala pri 
okrajnem sodišču v Celju Ferdinanda Pelleta vdova, 
spedicijsko podjetje v Celju, tožbo zaradi 2273 K 
80 v. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

2. a p r i l a 1921. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod dr. Juro Hrašovec, odvetnik v 
Celju. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Milan Heberle ali ne zglasi pri sodišču ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 10. marca 1921. 

C III 121/20-5. 
Oklio. 
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Zoper Janeza A n t o 1 i n c a, prej mešetarja v Za
vršali pri Grobelnem, čigar bivališče je neznano, je 
podal pri okrajnem sodišču v Celju dr. Vekoslav 
Kukovec, odvetnik v Celju, tožbo zaradi 524 K 80 v 
s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
razpravo na dan 
ob devetih. 2. a p r i l a 1921. 

V obrambo pravic Janeza Antolinca se postavlja 
za skrbnika gospod dr. Milan Orožen, odvetnik 
v Celju. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Janez Antolinc ali ne zglasi pri sodišču aH ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 16. marca 1921. 

C I 18/21-1. 449 
Oklio. 

Zoper zapuščino po Ani P l a n i n š k o v i , ozi
roma k zapuščini priglašenega dediča Alojzija 
Š p ruka, posesmikovega sina, naposled v Lučah, 
čigar bivališče je neznano, je podal pri okrajnem 
sodišču v Gornjem gradu Jožef Kosmač, posestnik 
v Konjskem vrhu, zastopan po Franu Košenini, no
tarju v Gornjem gradu, tožbo zaradi 1606 K s pri
padki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

7. a p r i l a 1921. 
ob devetih pri podpisanem sodišču. 

V obrambo pravic Alojzija Špruka se postavlja 
za skrbnika gospod Albin Špruk, posestnik v Lu
čah. Ta skrbnik bo zastopal toženca v oznameno
vani pravni stvari na njega nevarnost in stroške, 
dokler se Alojzij Špruk ali ne zglasi pri sodišču 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 11. marca 1921. 

Št, 814/4 ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se a tem razpisujejo po javnem natečaju: 
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Kraj, ulica, hišna številka 
sedenje trafike 
in davčni okraj 

Žužemberk it. 48 
Žužemberk üt 93 

(davčni okraj Žužemberk) 

Notranje gorice št. 27 
Notranje gorice et. 22 

(davčni onraj 
Ljubljana okolica) 

Ljubljaea, 
Poljaoska cesta št. 58 

Šenčur fit. 64 
(davčni okraj Kranj) 
Dolenji Lazi št. 39 

Podotenje št. 18 
(davčni okraj Ribnica) 

* Te dve trafiki ae adruži 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Mokronog 

Ljubljana II 
T Ljubljani 

Eranj 

Kočevje 

ta r eno samo novo 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K | v 
803 

1879 
2682 
2094 
2161 

4255 

7998 

8588 

986 
9t*l 

1977 
trafiko. 

24 
50 
74 
08 
12 

20 

22 

— 

_ 

"-" 

kolkih 

K | v 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

poštnih 
znamkah 

K 

— 

— 

— 

— 

v 

— 

— 

— 

— 

— 

Ponudbo je 
pri finančnem 

vložiti 
okraj-

nem ravnateljstru 
• Ljubljani 

do dne 

7./4. 1921. 

18./4.1921. 

16./4. 1921. 

19./4.1921. 

18./4.1921. 

ure 

10 

10 

10 

10 

10 

Jamščine 
je položiti 

K 

400 

600 

1200 

600 

800 

Natančnejši podatki o donosa in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajuem ravnateljstvu v Ljubljani in pri gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi pod obnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na
tečajnega razg'asa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski za vsako posamezno trafiko pristojne občine. Interesenti se na to še posebno opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 17. marca 1921. 



31. 

C 22/21—3. 460 
OkUo. 

Miško Kaj fez, trgovec v Kočevju, je vložil zoper 
Daniela V r a n e š i č a , posestnika v Bočki, tožbo 
zaradi 2000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. a p r i l a 1 921. 

ob devetih pri tem sodišču v sob'i št. 20. 
Ker je toženec umrl in se ni še nihče priglasil 

za dediča, se postavlja za skrbnika zapuščini go
spo,' Mile Vranešič, posestnik v Bočki, ki jo bo za
stopal na nje nevarnost in stroške, dokler ne nasto
pijo dediči sami ali postavljeni skrbnik zapuščine. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 17. marca 1921. 

L 6/21—4. 
Oklio. 

454 

Preklic, izrečen zaradi zapravi ji vosti nad Kata
rino T o r k a r j e v o , posestnico v Tunjiçah št. 12, 
s sklepom tega sodišča z dne 28. aprila 1916., opr. 
št. L 10/16—9, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 16. marca 1921. 

P 31/21—2. 456 
Razglas preklioa. 

S sklepom tega sodišča z dne 24. februarja 
1921., opr. št. L 1/21—8, je bil-Franc J a k še, po
sestnik in gostilničar v Novem mestu št. 35, zaradi 
slaboumnosti popolnoma preklican. 

Za' skrbnico mu je postavljena njegova žena, 
Frančiška Jakše v Novem mestu -št. З'з. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 16. marca 1921. 

P 32/21—1. ' 429 
Razglas preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne-11. marca 
1921., opr. št. L 1/21—6, je bil Janez Ž v an, po
sestnik, prej stanujoč v Bohinjski Srednji vasi št. 32, 
zaradi umobolnosti popolnoma preklican. 

171 

Za skrbnico mu je postavljena njegova žena, Ana 
2van v Bohinjski Srednji vasi št. 32. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek I., 
dne 11. marca 1921. 

Razglas. 8 2 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 
Finn, 87, Rg.A III 179/1. 

a) F. Ostrelič 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 
na drobno, z manufakturnim, modnim, galanterij
skim blagom in z železnino na debelo, 

limetnik: Franc Ostrelič, trgovec v Ljubljani. 

Firm.90, Rg.A III 180/1. 
b) Alojzij Cvenkelj 
s sedežem v Ljubnem št. 75, 

obratni predmet: trgovina z lesom in lesnimi iz
delki, 

imetnik: Alojzij Cvenkelj. 

Firm.91, Rg.A III 181/1. 
e) Golii & Pompe 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: trgovina s pisalnimi in kadil-
nimi potrebščinami, 

družbena oblika : javna trgovska družba izza dne 
1. marca 1920., 

družbenici: javni družbenici Fani Golii, trgovka 
v Ljubljani, Cerkvena ulica št. 1, in Marija Pompe, 
trgovka v Ljubljani, Gledališka ulica št. 2. 

Za zastopanje je upravičena vsaka družbenica 
samostojno. 

Podpis firme: Ena izmed družbenic podpisuje 
njeno napisano ali natisnjeno besedilo osebno. 

Firm.92, Rg.A III 182/1. 
č) Josip Stupica 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet : trgovina z vozovi, ~ 
imetnik: Josip Stupica, sedlarski mojster v Ljub

ljani. . . . . . . 

St. 3376. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju-: 
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St HD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12* 

Kraj, ulica, hišna številka sedanje 
trafike in davčni okraj 

Oslušovci št. 16 
(davčni nkraj Ormož) 

Cvetkovci št. 28 
(davčni okraj Ormož) 

D„l št. 14 
(davčni okraj Laško) 

Celje, Gregorčičeva ulica št. 10 

Dedna vas št. 6 
(davčni okraj Brežice) 
Zgornja Sušica št. 36 

(davčni okraj Brežice) 
Bučečovci št. 18 

(davčni okraj Ljutomer) 
Strasgojnci št. 9 

(davčni okraj Ptuj) 
Selo št. 23 

(davčni okraj Ptuj) 
Nova vas št. 4 

(davčni okraj Celje) 
Pesje št. 34 

(davčni okraj Celje) 
RaEvanje št. 7 

Raisvanje št. 66 

* Te dve trafiki se združita т eno samo 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Ptuj 

Ptuj 

Celje 

Celje 

Brežice 

Brežice 

Gornja Radgona 

Ptuj 

Ptuj 

Celjo 

Slovenjgradec 

Maribor 

novo trafiko. 

Kosmati doiiiček 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

K 

3241 

3393 

3211 

2416 

742 

6611 

747 

1935 

1002 

1923 

2197 

2196 
2081 
4278 

v 

14 

34 

— 

14 

— 

— 

— 

94 

34 

24 

90 
98 
88 

kolkih 

K 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

v 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

poStnih 
üuamkah 

K | v 

— 

— 

-^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Jam'čine 
je puložiti 

500 

600 

600 

400 

— 

800 

— 

300 

— 

400 

800 

600 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem rav
nateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 8 eg a 
a p r i l a 1921. ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih 
je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni pri 
finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in 
pri gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati 
pri napravi ponudb nai predpisanih obrazcih, da 

se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, 
so glede vsake trafike razvidni iz celotnega nate-
čajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri 
finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na 
uradni deski za vsako posamezno trafiko pristojne 
občine. Interesenti se na to še posebno opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Maribora, 
dne 12. marca 1921. 

Dr. Jos. Povalej s. r. 

Letnik Ш. 

Firm. 103, Rg.A III 183/1. 

d) A. čebulj 
s sedežem na J e s e n i c a h (Gorenjsko), 

obratni predmet: trgovina z žitom in moko, 
imetnik: Anton Čebulj na Jesenicah št. 114. 

Firm. 105, Rg. A III 184/1. 
e) Ivan Petrič 
s sedežem v Borovnic i , 

obratni predmet: lesna trgovina, 
imetnik: Ivan Petrič, lesni trgovec v Borovnici. 

* Firm. 106, Rg.A III 185/1. 
f) Ivan Triller 

s sedežem v Ž a g o ri ci, 
obratni predmet: ključaničarska obrt, instala

cija in prodaja orožja, 
imetnik: Ivan Triller v Zagorici št. 62. 

Firm. 120, Rg.A III 186/1. 
g) Fran Mulec & drug, 

tvornica kuvert in konfekcija papirja, 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. januarja 1921., 

družbenika: javna družbenika Ivan Wider, po
sestnik v Ljubljani, Cesta na Rožnik št 19, in Fran 
Mulec, trgovec v Ljubljani, Kralja Petra trg št. 8. 

Za zastopanje je upravičen družbenik Fran 
Mulec. 

Podpis firme: Fran Mulec podpisuje pod njeno 
besedilo, udarjeno s štampilijo, svoje ime. 

Firm. 145, Rg.A III 187/1. 
h) Bermež & Rahne, 
trgovina z mešanim blagom na drobno in debelo 

ter vinom na debelo, 
s sedežem na Selu, občina Moste, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. januarja 1921. do dne 31. decembra 1926., 

družbenika : Ivan Bermež, trgovec na Selu št. 33, 
občina Moste, in Ivan Rahne, posestnik istotam. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme : Vsak družbenik podpisuje firmò 
samostojno tako, da pod njeno natisnjeno, napisano 
ali odtisnjeno besedilo postavlja svoj podpis. 

Firm. 161, Rg.A III 188/1. 
i) Juri šorli 
s sedežem na Rupi p r i Kran ju , 

obratni predmet: trgovina z izgotovljenimi čev
lji, usnjem in čevljarskimi potrebščinami, 

imetnik: Juri Sorli, trgovec na Rupi. 

Firm. 181, Rg.A III 189/1. 
j) Charles Princ 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla
gom na debelo, 

imetnik: Charles Princ, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 182, Rg.A III 190/1. 
k) Franc šmalc 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s klobuki na drobno in 
na debelo in z mešanim blagom na drobno, 

imetnik: Franc Šmalc, trgovec v Ljubljani, 
Mestni trg št. 24. 

Firm.210, Rg.A III 191/1. 
1) Štefan Erman 

s sedežem v Št. Vidu n a d L j u b l j a n o , 
obratni predmet: periodično prevažanje ljudi, 
limetnik: Štefan Erman, posestnik v Št. Vidu nad 

Ljubljano. 
Firm.211, Rg.A III 192/1. 

m) M. Orgurevič 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: tvornica za izdelovanje kovin
skih izdelkov in orodja, 

imetnik: Miroslav orgurevič, Ljubljana^ Veliki 
Stradon št. 9. 

Firm.230, Rg.A III 193/1. 
n) Franc Demšar 
s sedežem na Savi p r i J e s e n i c a h , 

obratni predmet: trgovska agentura," 
imetnik: Franc Demšar, trgovec na Savi. 
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Firm. 231, Rg. A HI 194/1. 

o) Anton Novak 
s sedežem na T r o j a n a h , 

obratni predmet: trgovina z vinom v zaprtih 
steklenicah, 

imetnik: Anton Novak, posestnik na Trojanah. 

Firm. 232, Rg. A III 195/1. 
p) Janez Vrtnik 
8 sedežem n a K l a n c u št. 5, pošta Komenda, 

obratni predmet: valjčni mlin, 
imetnik: Janez Vrtnik. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 31. januarja 1921. 

Št. 2048, 2044 in 561. 

Razglas o razgrnitvi načrtov. 
Na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 

1887., dež zak. št 2 iz Teta 1888., bodo nastopni 
načrti od dne 29. marca 1921. do vštetega dne 
11. aprila 1921. v občinskem uradu v Starem trgu 
razgrnjeni na vpogled vsem udeležencem: 

a) načrt o nadrobni razdelbi skupnega sveta po
sestnikov iz Markovca, in sicer parcel, ležečih v ka-
tastralni občini knežjenjivski in vpisanih pod vi. 
š t 28 iste davčne občine, potem pare št 809 in 
810, ležečih v katastralni občini starotrški; 

b) načrt o glavni razdelbi skupnega pašnika 
posestnikov iz Knežje njive, Markovca in Vrhnike, 
in sicer pare št 83/3 in 803, ležečih v katastralni 
občini knežjenjivski; 

c) načrt o nadrobni razdelbi skupnih senožeti 
posestnikov iz Dan, in sicer pare. št 191/3, 303/1, 
303/2, 463, 464, 611, 675, 845, 1120, 1165, 434 in 
1077/1 do 1077/5, ležečih v katastralni občini 
danski. 

Obmejitev načrtov s kolci na mestu samem s* je 
že izvršila. 

Načrti se bodo dne 30. marca 1921. pojasnje
vali pri Kovaču v Starem trgu, in sicer načrt pod 
a) od pol desetih do pol enajstih, načrt pod b) od 
pol enajstih do enajstih in načrt pod c) od pet
najstih do šestnajstih. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene stran
ke svoje ugovore zoper te načrte v 30 dneb od prve
ga dne razgrnitve dalje, to je od dne 29. marca 
1921. do dne 27. aprila 1921., pri krajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 14. marca 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr.Vrtačnik s.r. 

St. 2757. 
Razpis. 

Po odredbi ministra za prosveto z dne 25. janu
arja 1921., O. N. br. 2402, se razpisuje na držav
nem ženskem učiteljišču v Ljubljani nanovo siste-
mizirano mesto stalnega veroučitelja, ki mu bo pre
vzeti poučevanje verouka v štirih letnikih tega uči
teljišča in v štirih razredih dekliške vadnice. 

Prošnje, opremljene po predpisih in naslovljene 
na poverjeništvo za uk in bogočastje, naj se vlože po 
uradni poti pri podpisanem višjem šolskem svetu 
najkesneje do dne 1. m a j a 1921. 

Višji Šolski svet v Ljubljani, 
dne 16. marca 1921. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

Št. 831. 473 
Preklio razpisa učiteljske službe 

• Spodnji Slivnioi. 
V zmislu dopisa višjega šolskega sveta z dne 

7. marca 1921., št. 3257, se preklicu je in razveljav
lja razpis stalnega učnega mesta učitelja-voditelja 
v Spodnji Slivnici, ker je ta šola le ekspozitura šole 
v Kopanju in se v zmislu odloka poverjeništva za 
uk in bogočastje z dne 25. februarja 1921., št. 245, 
šele odreja postopanje za ustanovitev enorazrednice. 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, 
dne 17. marca 1921. 

Dr. Ferjančič s. t. 

K št. 502. 476 
Razglas. 

V verskozakladnih gozdih Rotarci, Ribčevi in 
Notranjem Bohinju gozdno-gospodarstvenega okraja 
Bohinjske Bistrice se po pismeni ponudbeni razpravi 
proda približno 7000 m3 lesa za tehnično uporabo 
in približno 4000 m3 bukovih drv na rastilu. 

Natančnejše pogoje in pojasnila daje gozdarski 
oddelek v Ljubljani (Križanke) in gozdno oskrbni-
štvo na Bohinjski Bistrici, pri katerem naj se vlože 
ponudbe in vadij do vštetega dne 4. a p r i 1 a 19 2 1. 

Gozdarski oddelek deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 20. marca 1921. 

St. 297. - 465 
Razglas. 

Podpisano oskrbništvo proda: 
1.) partijo I. okroglo 300 plm3 smrekovih žagov-

cev loko žaga „Fortuna" v G r a b n u , S p o d n j e 
G o r j e ; 

2.) partijo II. okroglo 250 plm3 smrekovih ža-
govcev različnih dimenzij in okroglo 80 plm3 jam
skega lesa loko P o l j a n s k a ces ta . 

Interesenti naj vlože ponudbe za vsako partijo 
posebe z 10%nim vadijem vred do dne 

31. m a r c a 1921. 
opoldne pri podpisanem oskrbništvu. 

Dotični splošni prodajni pogoji so na vpogled 
istotam. Gozdno oskrbništvo na Bledu, 

dne 19. marca 1921. 

428 3—3 SI. 54.746/Л—21. 

Natečaj. 
V področju zagrebške direkcije državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je popolniti 
več izpraznjenih mest vežbenikov, deloma uradni
ških (za prometno službo), deloma poduradniških 
(za prometno, strojno in službo za vzdrževanje 
proge). 

Pogoji za sprejem so: 
1.) da je prosilec državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
2.) da ni mlajši nego 18 let in ne starejši nego 

35 let; 
3.) da je politično in moralno neoporečen; 
4.) da ima primerno šolsko izobrazbo, in sicer 

za uradniškega vežbenika opravljeno maturo srednje 
šole, za poduradniškega vežbenika pa dovršene štiri 
razrede srednje šole; 

5.) da je zadostil vojaški dolžnosti v zmislu na
redbe ministra za vojno in mornarnico št. 93.849, 
izšle v „Službenem Vojnem Listu" št. 12 iz leta 
1920., ali da je je končno oproščen; izmed onih, ki so 
začasno proglašeni za nesposobne, se sprejemljejo 
samo oni, ki so bili na tretjem naboru spoznani za 
take; če bi bilo treba, pa se sprejemljejo tudi oni 
reflektanti 18 in 19 let, ki še niso bili na naboru; 

6.) da je prosilec neoženjen; 
7.) da je duševno in fizično zdrav in sposoben 

za železniško službo, kar ugotovi oni železniški 
zdravnik, v čigar okolišu biva prosilec. 

Reflektanti naj pošljejo prošnje, kolkovane-s 
7 dinarji, zagrebški direkciji, splošnemu oddelku, do 
konca t e g a meseca. 

Uradniški vežbeniki uživajo mesečnil adjutum 
100 kron in 75 kron draginjske dnevnice, podurad-
niški vežbeniki pa 3 K dnevnice in 70 kron dnevno 
draginjske doklade. 

Sprejeti prosilci se dodele dotičnim strokam za
radi praktične izobrazbe ter morajo v predpisanem 
roku opraviti predpisane izpite. — Imenujejo se stal
no po teh opravljenih izpitih, in sicer po številu iz
praznjenih uradniških, odnosno poduradniških mest. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 15. marca 1921. 

457 Št. 5666. 
Razglas. 

Na podstavi členov 128., 129. in 146. carinskega 
zakona in odločbe gospoda ministra zai finance z 
dne 8. februarja 1921., C br. 80.728, bo glavna ljub
ljanska carinarnica dne 18. a p r i l a 192 1. ob 
devetih v prostorih • svojega skladišča A na javni 
dražbi prodajala to-le tihotapsko blago: 

30 kg čokolade v tablah, cenjene na 600 dinar
jev. — To se daje interesentom na znanje. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 16. marca 1921. 

Cr. 7642. 480 
Razglas. 

Glavna ljubljanska carinarnica bo na podstavi 
člena 146. carinskega zakona dne 2 9. m a r c a 
192 1. ob petnajstih (ob treh popoldne) pred ca
rinskim oddelkom na Vrhniki prodajala kravo, ce
njeno na (500) petsto dinarjev. 

Licitanti morajo položiti kot kavcijo 10 % ce
rnine vrednosti. — To se daje interesentom na znanje. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 23. marca 1921. 
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Razne objave. 
Vabilo na občni zbor. 

R e d n i občni; z b o r „Splošne gospodarske 
zadruge za Slovenijo" bo dne 3. a p r i l a 1.9 21. 
ob pol desetih v posvetovalnici mestnega magistrata 
v Ljubljani. _ 

D n e v n i r e d : 
a) Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora. 
b) Predložitev letnega računa in bilance. 
c) Sklepanje o absolutoriju. 
č) Razdelitev čistega dobička. 
d) Izprememba zadružnih pravil. 
e) Volitev treh članov nadzorništva. 
f) Raznoterosti. » * * 

Delegati1 se pozivljejo, naj se točno udeleže obč
nega zbora. 

Nadzorništvo. 

Vabilo na XXXV. redni občni zbor 
„Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani", 
lei bo dne 28. a p r i l a 192 1. ob šestnajstih (ob 

štirih popoldne) v društvenih prostorih. 

D n e v n i r e d : 
1.) Računsko poročilo nadzorništva;. 
2.) Poročilo revizorjev. 
3.) Odobritev letnega računa za leto 1920. 
4.) Dopolnilna volitev nadzorništva. 
5.) Volitev revizorjev. 
6.) Slučajnosti. . p r e d s e d H i k n a d z o r n i š ( v a ( 

« • * 

V zmislu § 22. društvenih pravil je občni zbor 
sklepčen, ako zastopajo člani na njem najmanj 200 
glasov. Ako na rednem občnem zboru ni zastopano 
to število, se eno uro pozneje vrši občni zbor, ki je 
sklepčen ne glede na število glasov. 468 

Št. 1319. . 453 2-2 
Razpis službe. 

Pri podpisani bratovski skladnici je takoj na
stopiti mesto pisarniške pomožne moči. V poštev 
pnhaja samo prvovrstna moč. 

Plača po dogovoru. 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj se vlože 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skladnica 

v Velenju, 
dne 17. marca 1921. 

Objava. *ee 
„Kranjski vojevniški kor v Ljubljani" se je na 

podstavi sklepa izrednega občnega zbora z dne 
29. decembra 1918. prostovoljno razšel. Zato je 
tudi prenehala poslovati „Vojaška veteranska do 
polnilna zveza št 17" v Ljubljani. 

Fran škof s. r., 
bivši načelnikov namestnik in blagajnik. 

Ivan Pliberšek s. r., bivši tajnik. 

Razid društva. 477 

Športni klub „Hertha" v Mariboru se je po so
glasnem sklepu glavne skupščine z dne 2. februarja 
1921. razšel, ker ni imel lastnega športnega prostora 
in ker je bilo njegovo gmotno stanje nepovoljno. 

Herman Höfer s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljobljani. 



32. 
Poštnina pavšali rana. 

V Ljubljani, dne 26. marca 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Ј Г м М а а ; Razglag o policijski kontroli »rosnega prometa čez držarno mejo. _ Razglaei raznih drugih uradov in oblartev. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 2561. ' ~ ~ ~ - ; 
Razglas o policijski kontroli izvoznega 

prometa čez državno mejo. 
S členi 179., '180'. in 181. začasnega zakona 

o proračunu za leto 1920./1921., razglašenimi v 
Uradnem listu št. 136 z dne 25. novembra 1920. 
pod naredbeno št. 436, so razveljavljeni §§ 1.—10., 
§ 13. in zadnji stavek § 15. naredbe o policijski 
kontroli izvoznega prometa čez državno mejo, 
razglašene v Uradnem listu št. 75 z dne 17. ju. 
nija 1920. pod naredbeno št. 255. 

Predsedništvo deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 22. smarca 1921, 
Predsednik: dr. Baltic s. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Razglas. 485 

V zmislu § 12. uredbe z dne 17. februarja 
1921., št. 59 Ur. L, o volitvi v občinska zastop
stva v Sloveniji in na podstavi uredbe z dne 
15. maja 1920.; št. 245 Ur.l. iz leta 1920., se daje 
s tem na znanje, da se izvrši volitev odbornikov 
in namestnikov občinskega odbora občine l jub
l janske dne 26. aprila (vtorek) 1.1. 

Začetek volitve je ob 8. uri; oddajanje glasov 
se sklene ob 17. uri. 

Izvoliti ie v občinski odbor 48 odbornikov in 
48 namestnikov. 

Volišča: 
I.: šolski okraj — v Mestnem domu; 

H.: Šentjakobski okraj od črke A do N — v 
šentjakobski šoli, na levi; 

III.: Šentjakobski okraj od črke O do Ž — v 
šentjakobski šoli, na desni; 

IV.: Krakovo in Trnovo — v šoli na Cojzovem 
grabnu; 

V.: Dvorski okraj, zapadni del, in sicer od 
trnovskega volišča vzhodno do črte: Dvor
ni trg, Vegova, Hilšerjeva in Simon-Gre-
gorčičeva ulica — v državni obrtni šoli; 

VI.: Dvorski okraj, vzhodni del, in sicer od 
prej navedene črte do Prešernove ulice in 
Aleksandrove ceste — v državni realki; 

VII.: Kolizejski okraj z Dunajsko cesto in Janez-
Trdinovo ulico — v I. državni gimnaziji; 

VIII.: Kolodvorski okraj, zapadni del do Reslje-
ve ceste — v justični palači (sodna dvorana 
št. 79, I.nadstropje); 

IX.: Kolodvorski okraj, vzhodni del od Res-
ljeve do Ahacljeve ceste, in sicer od črke 
A do L — na ženskem učiteljišču; 

X.: Kolodvorski okraj, vzhodni del od Res-
ljeve do Ahacljeve ceste, in sicer od črke 
M do Ž — v šoli na Ledini; 

XI. : Vodmatski okraj z Ahacljevo in Sv. Marti
na cesto — v mestni ubožnici v Japljevi 
ulici; 

XII.: predkraji,, in sicer Ilovica, Črna vas, 
Hauptmanca, Ižanska cesta, Dolenjska ce
sta in Hradeckega vas — na vojaškem 
strelišču ob Dolenjski cesti; 

XIII.: Spodnja Šiška, in sicer od črke A do L — 
v šišenski deški ljudski šoli, na desni; 

XIV.: Spodnja Šiška, in^icer od črke M do Ž — 
v šišenski dekliški ljudski šoli, na levi. 

Pravnomočni volilni imeniki so izza dne 
29. marca 1.1. tri dni, to je do dne 31. marca 1.1., 
vsak dan od 9. ure do 12. ure in od 15. ure 
do 18. ure vsakomur na vpogled razpoloženi v 
občinskem uradu. Izrecno se pripominja, da zoper 
te volilne imenike ni dopustna nobena pritožba 
vec. 

Občinski odborniki in namestniki se volijo 
po obveznih kandidatnih listah. 

Kandidatne liste se morajo vložiti najkesneje 
tekom petih dni po razgrnitvi pravnomočnih 
volilnih imenikov, to je do vštetega dne 5. aprila t 1, 

T • 1 t , . u r e p r i P°verJeništvu za notranje zadeve 
v Ljubljani, soba št. 35, ih sicer po en izvirnik in 
za vsako volišče po dva prepisa. 

Kandidatne liste, ki bi se vložile po označe
nem roku, se ne bodo mogle vpoštevati. 

Kandidatne liste se morajo spisati na uradno 
izdanem tiskanem obrazcu, ki ga vsak volilni 
upravičenec dobi proti odškodnini v običajnih 
urah ali pri podpisanem občinskem uradu od 
dne 29 marca 1.1. ali pri poverjeništvu za notranje 
zadeve v Ljubljani; 

Kandidatne liste se morajo dobro čitljivo iz
polniti natančno po tiskanem obrazcu ter mo
rajo obsezati toliko imen, označenih s tekočimi 
številkami 1, 2, 3 itd., kolikor je izvoliti občinskih 
odbornikov m namesinü,->«t. ... 

V kandidatno listo se smejo sprejeti le one 
osebe, ki morejo biti izvoljene; glede tega se 
opozarja na določila §§ 5., 6. in 7. gori na
vedenih uredb. 

Pod imena kandidatov se napišejo imena po 
enega predstavnika liste in njegovega namestnika 
za volilni odbor. Ker se voli v občini na več 
voliščih, je napisati za vsako volišče po enega 
predstavnika liste in njega namestnika za volilni 
odbor. 

Na hrbtni strani tiskanice, kjer je za to pri
pravljen prostor, se morajo svojeročno in čitljivo 
podpisati predlagatelji in pa kandidati, posled
nji z opombo, da izvolitev po tej listi sprejmejo. 

Na hrbtni strani je nadalje v za to pripravljeni 
prostor vpisati izmed podpisancev eno osebo in 
nje namestnika, ki v imenu in po naročilu podpi
sancev občujeta z mestnim magistratom, oziroma 
političnim oblastvom, kot pooblaščena zastop
nika. Ako take prijave ni, se smatra prvi pod-
pisanec za zastopnika, drugi podpisanec pa za 
njegovega namestnika. 

Za predstavnike list v volilnem odboru smejo 
bih označeni ali predlagatelji sami ali druge 
osebe, ki so vpisane v volilnem imeniku. Brez 
privo htve se ne sme nihče označiti za predstav
nika liste ali njegovega namestnika. 

Vsaj osem dni pred volitvijo, to je do dne 
18. aprila t.l., morajo one volilne skupine, ki 
svoje kandidatne liste vežejo, podati dotično pis
meno izjavo poverjeništvu za notranje zadeve v 
Ljubljani po pooblaščenih zastopnikih. Vezanje 
kandidatnih list provzroči, da se pri računanju 
izida volitev vezane stranke najprej smatrajo za 
eno stranko in se njih glasovi seštejejo. Kandi
dati, ki so jih na ta način vezane liste dobile 
skupaj, se med njimi razdele z uporabo načel in 
predpisov §§ 37. in 38. 1. c. 

Glasovanje se vrši s kroglicami kakor pri vo
litvi narodnih poslancev v ustavotvorno skup
ščino. 

Glasuje se osebno. Le oni volilec, ki zaradi 
tehtne hibe ne bi mogel glasovati tako, kakor je 
načeloma predpisano, ima pravico pred volilni 
odbor privesti pooblaščenca, da namesto njega 

odda glas. Invalidi brez desne roke morejo 
glasovati z levo roko. 

Pod kaznijo ne sme nihče stopiti na volišče 
z orožjem ali orodjem, porabnim za boj. 

Točenje alkoholnih pijač je ла dan volitve in 
dan poprej po vsej občini pod kaznijo stroga 
prepovedano. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 26. marca 1921. 

L. S. 

Razglas. 

Dr. Ivan Tavčar s. r., 
župan. 
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V zmislu § 12. uredbe z dne 17. februarja 
1921., št.59 Ur.l., o volitvi v občinska zastop
stva v Sloveniji in na podstavi uredbe z dne 
15. maja 1920., št. 245 Ur. 1. iz leta 1920., se daje 
s tem na znanje, da se izvrši volitev odbornikov 
in namestnikov občinskega odbora občine celj
ske dne 26. aprila (vtorek) t.l. 

Začetek volitve je ob 8. uri; oddajanje glasov 
se sklene ob 17. uri. 

Izvoliti je v občinski odbor 32 odbornikov in 
32 namestnikov. 

Volišči: 
L: na mestnem magistratu, pritličje (pisarna 

venzniškega urada), za volilce, ki stanujejo 
jušno od Ljublja.xoKi. v-to.lc, ri(.3cniu»c ullct, 
Aleksandrove ulice in Krekovega trga in v 
poslopju kolodvora; 

H.: v telovadnici meščanske šole (dohod iz 
Strossmayerjeve ulice) za volilce, ki stanujejo 
severno od Ljubljanske ceste, Prešernove uli
ce, Aleksandrove ulice in Krekovega trga. 

Pravnomočni volilni imeniki so izza dne 
29. marca 1.1. tri dni, to je do dne 31. marca 1.1, 
vsak dan od 9. ure do 12. ure in od 15. ure 
do^ 18. ure vsakomur na vpogled razpoloženi v 
občinskem uradu. Izrecno se pripominja, da zoper 
te volilne imenike ni dopustna nobena pritožba 
več. 

Občinski odborniki in namestniki se volijo 
po obveznih kandidatnih listah. 

Kandidatne liste se morajo vložiti najkesneje 
tekom petih dni po razgrnitvi pravnomočnih vo
lilnih imenikov, to je do vštetega dne 5. aprila 1.1., 
do 18. ure pri okrajnem glavarstvu v Celju, in 
sicer po en izvirnik in za vsako volišče po dva 
prepisa. 

Kandidatne liste, ki bi se vložile po označe
nem roku, se ne bodo mogle vpoštevati. 

Kandidatne liste se morajo spisati na uradno 
izdanem tiskanem obrazcu, ki ga vsak volilni 
upravičenec dobi proti odškodnini v običajnih 
urah ali pri podpisanem občinskem uradu od 
dne 29. marca t. 1. ali pri okrajnem glavarstvu v 
Celju ali pri poverjeništvu za notranje zadeve v 
Ljubljani. 

Kandidatne liste se morajo dobro čitljivo iz
polniti natančno po tiskanem obrazcu ter mo
rajo obsezati toliko imen, označenih s tekočimi 
številkami 1, 2, 3 itd., kolikor je izvoliti občinskih 
odbornikov in namestnikov. '' 

V kandidatno listo se smejo sprejeti le one 
osebe, ki morejo biti izvoljene; glede tega se 
opozarja na določila §§ 5., 6. in 7. gori na
vedenih uredb. 

Pod imena kandidatov se napišejo imena po 
enega predstavnika liste in njegovega namestnika, 
za volilni odbor. Ker se voli v občini na dveh 
voliščih, je napisati za vsako volišče po enega 
predstavnika liste in njega namestnika za volilni 
odbor. 
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32. _ 

Na hrbtni strani tiskanice, kjer je za to pri
pravljen prostor, se morajo svojeročno in čitljivo 
podpisati predlagatelji in pa kandidati, posled
nji z opombo, da izvolitev po tej listi sprejmejo. 

Na hrbtni strani je nadalje v za to pripravljeni 
prostor vpisati izmed podpisancev eno osebo in 
nje namestnika, ki v imenu in po naročilu podpi
sancev občujeta z mestnim magistratom, oziroma 
političnim oblastvom, kot pooblaščena zastop
nika. Ako take prijave ni, se smatra prvi pod-
pisanec za zastopnika, drugi podpisanec pa za 
njegovega namestnika. 

Za predstavnike list v volilnem odboru smejo 
biti označeni ali predlagatelji sami ali druge 
osebe, ki so vpisane v volilnem imeniku. Brez 
privolitve se ne sme nihče označiti za predstav
nika liste ali njegovega namestnika. 

Vsaj osem dni pred volitvijo, to je do dne 
18. aprila t. 1., morajo one volilne skupine, ki 
svoje kandidatne liste vežejo, podati dotično pis
meno izjavo okrajnemu glavarstvu v Celju po po
oblaščenih zastopnikih. Vezanje kandidatnih list 
provzroči, da se pri računanju izida volitev ve
zane stranke najprej smatrajo za eno stranko in 
se njih glasovi seštejejo. Kandidati, ki so jih na 
ta način vezane liste dobile skupaj, se med njimi 
razdele z uporabo načel in predpisov §§ 37. in 
38. I.e. 

Glasovanje se vrši s kroglicami kakor pri vo-
litvi narodnih poslancev v ustavotvorno skup
ščino. 

Glasuje se osebno. Le oni volilec, ki zaradi 
tehtne hibe ne bi mogel glasovati tako, kakor je 
načeloma predpisano, ima pravico pred volilni 
odbor privesti pooblaščenca, da namesto njega 
odda glas. Invalidi brez desne roke morejo 
glasovati z levo roko. 

Pod kaznijo ne sme nihče stopiti na volišče 
z orožjem ali orodjem, porabnim za boj. 

Točenje alkoholnih pijač je na dan volitve in 
dan poprej po vsej občini pod kaznijo strogo 
prepovedano. 

Mestni magistrat v Celju, 
dne 26. marca 1921. 

L. S. Dr. Žužek s. r., 
vladni komisar. 

4?7 Razglas. 
V zmislu § 12. uredbe z dne 17. februarja 

1921., št. 59 Ur.l., o volitvi v občinska zastop
stva v Sloveniji in na podstavi uredbe z dne 
15.maja 1920., št.245 Ur.l. iz leta 1920., se daje 
s tem na znanje, da se izvrši volitev odbornikov 
in namestnikov občinskega odbora občine ma
r i b o r s k e dne 26. aprila (vtorek) t.l. 

Začetek volitve je ob 8. uri; oddajanje glasov 
se sklene ob 17. uri. 

Izvoliti je v občinski odbor 40 odbornikov 
in 40 namestnikov. 

Volišča: 
I.: Maribor mesto — v dekliški meščanski šoli 

na Miklošičevi cesti št. 1 ; 
II.: Graško predmestje — v dekliški ljudski in 

meščanski šoli v Cankarjevi ulici št. 5; 
III.: Melje — v poslopju bivšega deželnega žen

skega učiteljišča v Cafovi ulici št. 9; 
IV.: Koroško predmestje — v deški ljudski šoli 

št. IV v Samostanski ulici št. 10; 
V.: Sv. Magdalena — v otroškem vrtcu v Val-

vazorjevi ulici št. 40. 
Pravnomočni volilni imeniki so izza dne 

29. marca 1.1. tri dni, to je do dne 31. marca t. L, 
vsak dan od 9. ure do 12. ure in od 15. ure 
do 18. ure vsakomur na vpogled razpoloženi v 
občinskem uradu. Izrecno se pripominja, da zoper 
te volilne imenike ni dopustna nobena pritožba 
vec. r 

Občinski odborniki in namestniki se volijo 
po obveznih kandidatnih listah. 

Kandidatne liste se morajo vložiti najkesneje 
tekom petih dni po razgrnitvi pravnomočnih 
volilnih imenikov, to je do vštetega dne 5. aprila 1.1, 
do 18. ure pn okrajnem glavarstvu v Mariboru 
ш sicer po en izvirnik in za vsako volišče po dvâ 
prepisa. r 

Kandidatne liste, ki bi se vložile po označe
nem roku, se ne bodo mogle vpoštevati. 

Kandidatne liste se morajo spisati na uradno 
izdanem tiskanem obrazcu, ki ga vsak volilni 
upravičenec dobi proti odškodnini v običajnih 
urah ali j>ri podpisanem občinskem uradu od 

174. 

dne 29. marca 1.1. ali pri okrajnem glavarstvu v 
Mariboru ali pri poverjeništvu za notranje zadeve 
v Ljubljani. 

Kandidatne liste se morajo dobro čitljivo iz
polniti natančno po tiskanem obrazcu ter mo
rajo obsezati toliko imen, označenih s tekočimi 
„številkami 1, 2, 3 itd., kolikor je, izvoliti občinskih 
odbornikov in namestnikov. 

V kandidatno listo se smejo sprejeti le one 
osebe, ki morejo biti izvoljene; glede tega se 
opozarja na določila §§ 5., 6. in 7. gori na
vedenih uredb. 

Pod imena kandidatov se napišejo imena po 
enega predstavnika liste in njegovega namestnika 
za volilni odbor. Ker se voli v občini na več 
voliščih, je napisati za vsako volišče po enega 
predstavnika liste in njega namestnika za volilni 
odbor. 

Na hrbtni strani tiskanice, kjer je za to pri
pravljen prostor, se morajo svojeročno in čitljivo 
podpisati predlagatelji in pa kandidati, posled
nji z opombo, da izvolitev po tej listi sprejmejo. 

Na hrbtni strani je nadalje v za to pripravljeni 
prostor vpisati izmed podpisancev eno osebo in 
nje namestnika, ki v imenu in po naročilu podpi
sancev občujeta z mestnim magistratom, oziroma 
političnim oblastvom, kot pooblaščena zastop
nika. Ako take prijave ni, se smatra prvi pod
pisanec za zastopnika, drugi podpisanec pa za 
njegovega namestnika. 

Za predstavnike list v volilnem odboru smejo 
biti označeni ali predlagatelji sami ali druge 
osebe, ki so vpisane v volilnem imeniku. Brez 
privolitve se ne sme nihče označiti za predstav
nika liste ali njegovega namestnika^ 

Vsaj osem dni pred volitvijo, to je do dne 
18.aprila t.l., morajo one volilne skupine, ki 
svoje kandidatne liste vežejo, podati dotično pis
meno izjavo okrajnemu glavarstvu v Mariboru po 
pooblaščenih zastopnikih. Vezanje kandidatnih list 
provzroči, da se pri računanju izida volitev ve
zane stranke najprej smatrajo za eno stranko in 
se njih glasovi seštejejo. Kandidati, ki so jih na 
ta način vezane liste dobile skupaj, se med njimi 
razdele z uporabo načel in predpisov §§ 37. in 
38. 1. c. 

Glasovanje se vrši s kroglicami kakor pri vo
litvi narodnih poslancev y ustavotvorno skup« 
scino. • " 

Glasuje se osebno. Le oni volilec, ki zaradi 
tehtne hibe ne bi mogel p s o v a t i tako, kakor je 
načeloma predpisano, ima'pravico 2Г^Л у о Ш п ' 
odbor privesti pooblaščenca, da namesto njega 
odda glas. Invalidi brez desne roke moreio 
glasovati z levo roko. 

Pod kaznijo ne sme nihče stopiti na volišče 
z orožjem ali orodjem, porabnim za boj. 

Točenje alkoholnih pijač je na dan volitve in 
dan poprej po vsej občini pod kaznijo strogo 
prepovedano. 

Mestni magistrat v Mariboru, 
dne 26. marca 1921. 

L. S. 

Razglas. 

Poljanec s.r., 
vladni komisar. 
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тоУ z . m i ä u § 12. uredbe z dne 17. februarja 
îy^L, st.59 Ur.l., o volitvi v občinska zastop
stva v Sloveniji in na podstavi uredbe z dne 
15.maja 1920., št.245 Ur.l. iz leta 1920., se daje 
s tem na znanje, da se izvrši volitev odbornikov 
m namestnikov občinskega odbora občine p t u j 
ske dne 26. aprila (vtorek) 1.1. 

Začetek volitve je ob 8. uri; oddajanje glasov 
se sklene ob 17. uri. 

Izvoliti je v občinski odbor 24 odbornikov in 
24 namestnikov. 

Volišče: posvetovalnica mestnega magistrata 
(II. nadstropje). 

Pravnomočni volilni imeniki so izza dne 
29. marca 1.1. tri dni, to je do dne 31. marca t 1 
vsak dan od 9. ure do 12. ure in od 15. ure 
do 18. ure vsakomur na vpogled razpoloženi v 
občinskem uradu. Izrecno se pripominja, da zoper 
te volilne imenike ni dopustna nobena pritožba 
vec. 

Občinski odborniki in namestniki se volijo 
po obveznih kandidatnih listah. 

Kandidatne liste se morajo vložiti najkesneje 
tekom petih dni po razgrnitvi pravnomočnih 
volilnih imenikov, to je do vštetega dne 5. aprila 1.1. 
do 18. ure pri okrajnem glavarstvu v Ptuju, in 

Letnik III. 

sicer po en izvirnik in za vsako volišče po dva 
prepisa. 

Kandidatne liste, ki bi se vložile po označe
nem roku, se ne bodo mogle vpoštevati. 

Kandidatne liste se morajo spisati na uradno 
izdanem tiskanem obrazcu, ki ga vsak volilni 
upravičenec dobi proti odškodnini v običajnih 
urah ali pri podpisanem občinskem uradu od 
dne 29. marca 1.1. ali pri okrajnem glavarstvu v 
Ptuju ali pri poverjeništvu za notranje zadeve v 
Ljubljani. 

Kandidatne liste se morajo dobro čitljivo iz
polniti natančno po tiskanem obrazcu ter mo
rajo obsezati toliko imen, označenih s tekočimi 
številkami 1, 2, 3 itd., kolikor je izvoliti občinskih 
odbornikov in namestnikov. 

V kandidatno listo se smejo sprejeti le one 
osebe, ki morejo biti izvoljene; glede tega se 
opozarja na določila §§ 5., 6. in 7. gori na-: 
vedenih uredb. 

Pod imena kandidatov se napišejo imena po 
enega predstavnika liste in njegovega namestnika 
za volilni odbor. 

Na hrbtni strani tiskanice, kjer je za to pri
pravljen prostor, se morajo svojeročno in čitljivo 
podpisati predlagatelji in pa kandidati, posled
nji z opombo, da izvolitev po tej listi sprejmejo. 

Na hrbtni strani je nadalje v za to pripravljeni 
prostor vpisati izmed podpisancev eno osebo in 
nje namestnika, ki v imenu in po naročilu podpi
sancev občujeta z mestnim magistratom, oziroma 
političnim oblastvom, kot pooblaščena zastop
nika. Ako take prijave ni, se smatra prvi pod
pisanec za zastopnika, drugi podpisanec pa za 
njegovega namestnika. 

Za predstavnike list v volilnem odboru smejo 
biti označeni ali predlagatelji sami ali druge 
osebe, ki so vpisane v volilnem imeniku. Brez 
privolitve se ne sme nihče označiti za predstav
nika liste ali njegovega namestnika. 

Vsaj osem dni pred volitvijo, to je do dne 
18.aprila t.l., morajo one volilne skupine, ki 
svoje kandidatne liste vežejo, podati dotično pis
meno izjavo okrajnemu glavarstvu v Ptuju po 
pooblaščenih zastopnikih. Vezanje kandidatnih 

. list provzroči, da se pri računanju izida volitev 
vezane stranke najprej smatrajo za eno stranko 
m se njih glasovi seštejejo. Kandidati, ki so jih 
na ta način vezane liste dobile skupaj, se med 
njimi razdele z uporabo načel in predpisov §6, 37 
in 38. 1. c. ' r * 

Glasovanje se Vrši s kroglicami kakor pri vo
litvi narodnih poslancev v ustavotvorno skup
ščino. r 

iauPhtüle s e ? s e b n o - L e o n i v o I i , ec, ki zaradi 
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Pod kaznijo ne sme nihče stopiti na volišče 
z orožjem ali orodjem, porabnim za boj 

Točenje alkoholnih pijač je na dan volitve in 

р Х о Р Ж о Р О VSeJ °b Č i n i ** k a z n * > ^ g o 
Mestni magistrat v Ptuju, 

dne 26. marca 1921. 
L. S. Dr. Matej Senear s. r. 

vladni komisar. 

Ne II 25/21-1. 
Okllo. 
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Višje deželno sodišče v Ljubljani naznanja, da 
je okrajno sodišče v Gornji Radgoni uradoma do
gnalo poizvedbe zaradi dopolnitve tamošnje zem
ljiške knjige z vpisom nepremičnin, ki še niso vpi-
f ^ L o Г ^ Т , i a V n o k W » P 3 1 4 * 1 š t- 1353/2 in 
1355/2 katastralne občine Rihterovcev, in sicer par-
CZeJ Л /2 v ž e obstoječi vložek št. 67 kata-
straltae občine Rihterovcev in parcele št. 1353/2 v 
ze obstoječi vložek št. 94 iste katastralne občine, 
ter odredilo vpis teh parcel v zgoraj označena vlož
ka zemljiške knjige. 

Z a t o se'določa v zmislu zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št 96, dan 1. februarja 1921. 
za dan, ko pridobi pripis teh parcel k navedenima 
zemljiščema veljavo, ter se splošno objavlja, da je 
°d tega dne moči nove lastninske zastavne in druge 
knjižne pravice na tej nepremičnini pridobivati 
utesnjevati, na druge prenašati ali razveljavljaj 
samo z vknjižbo na to nepremičnino. 



32. 175 Letnik Ш. 

Obenem se zaradi uravnave tega vložka zemlji
ške knjige, ki se sme vpogledati pri okrajnem so-
'dišcu v Gornji Radgoni, otvarja glede omenjene ne
premičnine postopanje, predptisano v zgoraj nave
denem zakonu. Pozivljejo se torej oni: 
a) ki zahtevajo na podstavi pravice, pridobljene 

pred dnem 1. februarja 1921., da hi se predru-
gačili vpisu, kateri so v tem vložku in se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmer glede omenjene 
nepremičnine, bodisi da obstoj ta predrugačba v 
tem, da-se odpiši, pripiši ali prepiši, da se po
pravi oznamenilo nepremičnine ali sestava zem
ljiškoknjižnih teles, ali v čem drugem; 

b) ki so ši že pred dnem 1. februarja 1921. pridobili 
zastavne služnostne ali druge za knjižni vpis 
sposobne prayice do te nepremičnine ali do nje 
tJelov, kolikor bi bilo te pravice vpisati tako, 
kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj svoje dotične zglasitve vlože najkesneje do dne 
15. ma ja 192 1. pri okrajnem sodišču v Gornji 
Radgoni, in sicer zglasitve, ki se nanašajo na obre
menilne pravice pod b); na način, označen v § 12. 
zgoraj imenovanega zakona, ker drugače izgube 
pravico uveljavljati zahtevke, ki se morajo prigla
siti proti takim drugim osebam, ki so si v dobri 
veri pridobile knjižne pravice nà podstavi spisov, ki 
stoje v tem vložku zemljiške knjige (deželne deske) 
in ki se niso izpodbijali. 

Dolžne priglasitve nič ne izpreminja, da je pra
vica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz javne knjige, 
ki stopa iz rabe, ali iz sodne rešitve, ali da je 
stranka ukrenila kaj drugega zaradi te pravice, gle
de katerih oblastvena rešitev še ni izšla. 

Upostavitve v prejšnji stan proti zamudi oklic-
nega roka ni ; tudi ni dopustno, da bi se ta rok za 
posamezne stranke podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 1. februarja 1921. 

Cg I 59/21-1. 451 
Oidio. 

Franc Pungarschek, zasebnik v Gradcu, ki ga 
zastopa odvetnik dr. Mühleisen v Mariboru, je vlo
žil zoper Antona R e i s t e n h o f e r j a , prej v Celju, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 100.000 K 
n. a. v. s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
9. a p r i l a 1921. 

ob devetih pri tem Sodišču v sobi št. 72. 
Ker je bivališče Antona Reistenhoferja neznano, 

sehiu postavlja za skrbnika gospod dr. Leopold Bost 
jančič, odvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne И. marca 1921. 

•482 
C II 61/21-3. 

Oklio. 
Zoper Alberta H r i b a r j a , prej trgovca v Trbov

ljah št. 1, Čigar bivališče je neznano, je podala pri 
okrajnem sodišču v Ljubljani firma Hrast in dr., 
podružnica v Spodnji Šiški št. 26, po drju. Smoletu, 
odvetniku v Ljubljani, tožbo zaradi 3866 K s pri
padki. 

Na podstavi tožbe se 'določa naroki za Ustno 
sporno razpravo na dan 

14. a p r i l a 1921. 
ob osmih pri tem Aodišču v sobi št. 38. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
:skrbnika gospod I. Stiene, davčni pristav v p. v 
Ljubljani. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznameno-
vani pravni stvari na njega nevarnost in stroške, 
dokler se Albert Hribar ali ne zglasi pri sodišču 
ali ne -imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 23. marca 1921. 

£ 19/21-1. 462 
Oklio. 

Zoper Marijo H x o v a t o v o iz Dui št 12 pri 
Mokronogu, Jcatere •bivališče je neznano, je podala 
pri podpisanem sodišču Neža Možrc, posestnica v 
Boštanju št. Ц, zastopana po Gregorju Demšarju, 
notarju v Mokronogu, tožbo zaradi priznanja last-
aiinske pravice .v »vrednosti 3000 K. 

Na podstavi tožbe se je odredil narok za ustno 
razpravo na dan 

13. a p r i l a 1921. 
ob desetih pri podpisanem sodišču. 

V obrambo pravic Marije Hrovatove se postavlja 
za skrbnika gospod Ivan Pleskovič, posestnik v Mo
kronogu. Ta skrbnik jo bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na nje nevarnost in stroške, dokler se 
Marija Hrovat ali ne zglasi pri sodišču ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 15. marca 1921. 

Ne 167/21—2. 474 3—1 
Amortlzaoija. 

Po prošnji Ane P o n d e l a k o v e , posestnice v 
Rajhenburgu, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne police, ki jo je prosilka baje izgubila: Po
lica št. 207.744 družbe „Riunione Adriatica di Si
curtà" v Trstu za zavarovanje življenja. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom 1 leta, 6 tednov in 3 dni, ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da polica ni več ve-
javna, okrajno sodišče v Sevnici, 

dne 16. marca 1921. 

313 Razglas. 
Vpisale so se danes v register firme: 

Firm. 2812, Rg. A III 196/1. 
a) Žitni zavod v Ljubljani 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Oblika firme: juristična oseba, ustanovljena z 
naredbo Narodne vlade SHS. v Ljubljani z dne 
22. januarja 1919., št. 311 Ur. 1., in temelječa na 
statutih z istega dne, št. 320 Ur. 1. 

Namen zavodu je, da preskrbuje prebivalstvo 
na vsem slovenskem ozemlju z žitom, mlevskimi iz
delki, sočivjem in krompirjem. V ta namen naku* 
puje in prodaja žito, mlinske izdelke, sočivje in 
krompir. 

Zavod zastopata dva ravnatelja samostojno in 
podpisujeta za firmo vsak samostojno svoje ime pod 
njeno napisano, natisnjeno ali s štampiljo pritisnje-
no besedilo. 

Ravnatelja zavoda sta Fran Muri in Gabriel 
Erzin, oba v Ljubljani. 

Firm. 180, Rg.A III 197/1. 
b) Ivana Potočnik 
s sedežem v K r n i c i, 

obratni predmet: lesna trgovina, 
imetnica: Ivana Potočnik, posestnica in trgovka 

v Krnici. 
Firm.264, Rg.A III 198/1. 

c) Valentin Prešern 
s sedežem v L j u b l j a n i (Spodnja Šiška), 

obratni predmet: tfgoviiia š konji, 
imetnik : Valentin Prešern, posestnik in trgovec 

v Spodnji Šiški. 
Firnf.:265, Rg.A III 199/Ì. 

č) -,•;;•;-;• M. Urta« 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina ž mešanim blagom, 
imetnik: Miroslav Urbi», trgovec v Ljubljani, 

Slomškova ulica Št. 13. 
Firm.277, Rg.A III 200/1. 

d) Jerica MaloVrh 
s sedežem na T r a t i , 

obratni predmet: trgovina z živino, 
imetnica: Jerica Malovrh, trgovka na Trati. 

Firm.283, Rg.A III 201/Ï 
e) Jos. Ravnikar 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Josip Ravnikar, trgovec v Ljubljani. 

Firm.284, Rg.A III 202/1. 
0 Hinko Stancer 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
materialnim, kolonialnim blagom itd., 

imetnik: Hinko Stancer, trgovec v Ljubljani 

Firm.285, Rg.A III 203/1. 
g) Vendelin Stare 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: sejmarstvo z manufakturnim 
in galanterijskim blagom, 

imetnik: Vendelin Stare, trgovec v Ljubljani. 

Firm.293, Rg.A III 204/1. 
h) Marija Sušnik 
s sedežem na J e s e n i c a h , 

obratni predmet: prodaja sadja, zelenjave, mleč
nih izdelkov, kruha, slaščiic, 

imetnica: Marija Sušnik. 

Firm.300, Rg.A III 205/1. 
i) Kosta NovakovitS 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: veletrgovina z malcem, 
imetnik: Kosta Novakovič, Ljubljana, Židovska 

ulica št. l/I. 
Firm.314, Rg.A III 206/1. 

j) Rudolf Linke 
s sedežem v Škof ji Loki, 

obratni predmet: mlekarna, 
imetnik: Rudolf Linke, trgovec v Škof ji Loki, 

Studenec št. 22. 
Firm.315, Rg.A III 207/1. 

k) Matija Pograjec 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 
na debelo in na drobno, 

imetnik: Matija Pograjec, trgovec v Ljubljani, 
Poljanska cesta št. 44. 

Firm.316, Rg.A III 208/1. 
1) Saks 6 Tratnik 

s sedežem v L j u b l j a n i , 
obratni predmet: izdelovanje in prodajanje 

elektrotehničnih predmetov in raznih svetil, naprav-
ljanje in napeljavanje instalacij in električnih 
obratov, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. decembra 1920., 

družbenika: javna družbenika Franc Saks, elek
trotehnik v Ljubljani, in Leopold Tratnik ml., pod
jetnik v Ljubljani. 

Družbenika zastopata družbo kolektivno ter 
podpisujeta firmo kolektivno tako, da pod njeno 
napisano ali vtisnjeno ime vsak izmed njiju po
stavlja svoj priimek. 

Firm.324, Rg.A III 209/1. 
m) Pavlina Javorsky 
s sedežem na S a v i - J e s e n i c a h št. 149, 

obratni predmet: trgovina z mlekom in kmetij
skimi pridelki, 

imetnica: Pavlina Javorsky, trgovka na Savi-
Jesenice št. 149. 

Firm.325, Rg.A III 210/1. 
n ) Franc Kotnik 
s sedežem v Dvor j u p r i K r a n j u , 

obratni predmet: trgovina z lesom, 
imetnik: Franc Kotnik v Dvorju št 1. • • • * 

. A 

Firm.338, Rg.A III 211/1, 

o ) "" ~...L Adolf CïïîS - • 

s sedežem v Z a l o g u p f i Devic i M a r i j i v 
Polju, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Adolf Gustin, trgovec v Zalogu. 

Firm. 364, Rg.À lil 212/1. 

P) M. Pajman -j 
s sedežem na Seiu p H Mostah , 

obratni predmet: trgoviitó z. mešanim blagom m 
žganjem v zapečatenih stekledîéafy. 

imetnica: Marija Pajman, neporočena trgovka 
Ш Selu1. 

Firm.366, Rg.A III 213/1. 
r) J. Eržen 
s' sedežem- v Lfffofl j ä n i , 

óbtatnl^fedmétr prodaji' sadja, živil in delika
tesnega blaga, ._ ^ 

imetnica: Josipina Erženj trgovka v Ljubljani. 

Firm. 135, Rg.A lil 214/1. 
») Emil Oolle ft Comp. 
s sedežem v L j u b l j a n i , . „ 

obratni predmet: galanterijska trgovina, : 



32. 176 Letnik IH, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. januarja 1921. za dobo enega leta, 

družbenika: javna družbenika Emil Golle, trgo
vec v Ljubljani, 2abjek št. 3, in Romeo Bašin, trgo
vec v Ljubljani, Krakovski nasip št. 24. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Vsak družbenik podpisuje za firmo samostojno 
tako, da pod njeno napisano, natisnjeno ali s štam-
pilijo odtisnjeno besedilo postavlja svoje ime. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 14. februarja 1921. 

Razglas. 362 I gt 96 

Firm, 268, Rg.C I 110/1. 345 

Razglas. 
Vpisala se je danes v register firma: 

Slovenska rado- in premogokopna družba z o. z. 
»'sedežem v L j u b i j a n i . 

Obratni predmet: Družba 
1.) preiskuje rudnine in premogovna ležišča, 

pridobiva in obratuje rudnike in premogovnike; 
2.) financira rudnike in premogovnike, da s tem 

zvišuje produkcijo; 
3.) nabavlja obratni material vseh vrst, osobito 

tudi razstrelivo; 
4.) izkorišča in industrijsko predeluje vsakovrst

ne rude in premog v dragocenejše produkte, osobito 
premog v plin, plinovo olje, bencol itd; 

5.) razpečava razne rude in premog, nadalje 
rudnine in produkte premoga; 

6.) priglaša in pridobiva prostoslede; 
7.) obratuje vse predmete sploh, ki se tičejo pri

dobivanja in ukoriščanja vsakovrstnih rud in pre
moga, ter posluje z njimi. 

Družbena pogodba z dne 13. decembra 1920. 
(not.opr.št 1446). Osnovna glavnica znaša po § 5. 
družbene pogodbe 100.000 K; tvorijo jo takoj popol
noma vplačane vloge v gotovim. 

Poslovodji: Za poslovodji sta postavljena druž
benika dr. Josip Ažman, odvetnik v Ljubljani, in 
Ivan Gô ričnik, uradnik „Jadranske montanske druž
be z. o. z." v Ljubljani. r. 

Podpisuje se firma tako, da pod njeno odtisnjeno 
aH po komerkoli napisano besedilo postavlja svoj 
podpis eden izmed poslovođij-družbendkov samostoj
no ali pa se podpisujeta skupno po dva poslovodji 
nedružbenika ali en poslpvodja-nedlružbenik skupno 
z enim prokuristom, le-ta s pristavkom „p. p." (per 
procura). 

Občni zbor skličeta vselej poslovodji s priporo
čenimi dopisi na vse družbenike; ti dopisi morajo 
po možnosti natančno obsezati predmete dnevnega 
reda Medi dnevom, ko se vabila oddado na pošto, 
in dnem občnega zbora mora biti rok sedmih dni. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 16. februarja 1921. 

Izbrisale so se danes v registru nastopne firme: 
Firm. 317, zadr. III 58/96. 

a) Vsled končane likvidacije: 
Kreditno društvo v Kranju, 

r. z. z o. z. v likvidaciji, 
s sedežem v Kran ju . 

Firm. 336, druž. I 80/29. 
b) Vsled predaje vsega podjetja: 

I. Blaznikovi nasledniki 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: tiskarsko in litografsko pod-
, e t ] e ' Firm. 560, Rg. A I 158/5. 
c) Vsled opustitve obrata: 

Marija Mayr 
s sedežem v K r a n j u , 

obratni predmet: elektrarna. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 21. februarja 1921. 

467 3--1 
Kavoija umrlega notarja Mihaela Jezov-

Ska na Vranskem. 
Vsi oni, ki trdijo, da j!im gre po § 25. notarske

ga reda na podstavi njih zakonite zastavne pravice 
kaj plačila iz kavcije gospoda notarja Mihaela 
Jezovška, umrlega dne 5. julija 1920. na Vran
skem, se pozivljejo, naj svoje zahteve v š e s t i h m e-
s e c i h naznanijo podpisani zbornici, ker bi se sicer 
po tem roku hranilna knjižica, dana za kavcijo, brez 
ozira na nenaznanjene zahteve razvezala in izročila 
upravičencem. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 17. marca 1921. 

Firm. 10/21, Rg. A II 69/1.. 36 

Vpis Javne trgovske družbe. 
V register se je danes vpisala firma: 

Petek & Pečovnik 
s sedežem v C e 1 j u, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. januarja 1921., 
družbenika: Ludovik Petek, trgovec v Celju, Can

karjeva cesta št. 4 ; Stanko Pečovnik, trgovec v Celju, 
stanujoč v Zavodni št. 72. 

Pravico zastopati družbo ima vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Pod besedilo firme postavlja en 
družbenik svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddekk II., 

dne 15. januarja 1921. 

Št 264. 470 3-1 
Razpis služb v prevaljskem Šolskem 

okraju. 
V stalno namestitev: se razpisujejo voditeljska 

mesta, in sicer: 
1.) na štirirazrednici v č r n i z ekspozituro, v 

Podpeči in z dvema podružnicama; prosto stano
vanje; 

2.) na enorazrednici v Č r n e č ah s prostim 
stanovanjem ; 

3.) na dvorazrednici v Ko ti j a h pri Guštanju 
s prostim stanovanjem; 

4.) na trirazrednici v Mežic i s prostim stano
vanjem ; 

5.) na dvorazrednici v T o l s t e m v r h u pri 
Guštanju s prostim stanovanjem; 

6.) na štirirazrednici z eno vzporednico v D r a -
vogradui; prosto stanovanje. 

Pravilno opremljene prošnje naj se* vlože pO 
predpisani službeni poti do dne 

21. a p r i l a 1921. 
pri šolskem odboru v Prevaljah. 

šolski odbor v Prevaljah,' 
dne 21. marca 1921. 

Predsednik: Kaki s. r. 

Firm. 349, zadr. VII 76/1. 346 

Razglas. 
Vpisala se je danes v zadružni register zadruga : 

Obrtno hranilno in posojilno društvo, 
r.z.z o. z., 

s sedežem n a B1 e d u. 
Temelj firme so zadružna pravila z dne 23. ja

nuarja 1921. 
Namen zadrugi je, da pospešuje gospodarstvo 

svojih članov; zato jim preskrbuje kredit, potreben 
v njih gospodarstvu. 

Vsak zadružnik jamči poleg zneska deleža še z 
njega dvakratnim zneskom. 

Razglasi se objavljajo z oznanili, nabitimi v 
uradovalnici. 

Dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora je 
razglasiti vselej vsaj osem dni prej z naznanilom, 
nabitim v uradovalnici. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, blagajnika in 
kontrolorja, ki jih izvoli občni zbor za dobo enega 
leta, ter podpisuje za zadrugo tako, da pod njeno 
firmo dva člana načelništva ali en član načelništva 
in uradnik, ki mu je podeljena prokura, postavljata 
svoje ime. 

Člani prvega načelništva so: Franc Jemc, po
sestnik in slikarski mojster na Bledu, Grad št. 90; 
Ivan Triller, posestnik in ključaničarski mojster v 
Zagorici št. 62; Urban Plemelj, posestnik in kroja
ški mojster v Gradu št. 86. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 17. februarja 1921. 

firmi: 

Firm. 26/21, Rg. A II 32/5. 38 

Izpremembe pri že vpisani firmi. 
V register, oddelek A, ee je vpisala danes pri 

Maks Oswatitsch, 
veletrgovina z mešanim blagom, , 

s sedežem v Cel ju nastopna izprememba: 
Prokura Franca Jindre se je preklicala 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 4. februarja 1921. 

Firm. 1/21, Rg.A II 70/1. 39 
Vpis družbene firme. 

V register za družbene firme se je vpisala da
nes firma: Puncer in drug 
s sedežem v Laškem, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
z lesom, usnjem in deželnimi pridelku, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. januarja 1921., 

osebno zavezana družbenika: Josip Puncer in 
Franc Fasswald, trgovca v Laškem. 

Pravico družbo zastopati ima vsak družbenik. 
Podpis firme: Pod pečat firme se podpisuje vsaj 

en družbenik. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Cslju, oddelek II., 

dne 4. februarja 1921. 

Firm.41/21, Rg.A II 71/1. 40 

Vpis firme posameznega trgovca. 
Vpisala se je danes v register, oddelek A, firma : 

Karol Pajk 
s sedežem v Celju, Kralja Petra cesta št. 5, 

obratni predmet: manufakturna in modna trgo
vina, 

imetnik: Karel Pajk, trgovec v Celju, Kralja 
Petra cesta št. 5. 

S prokuro je poverjena: Anica Pajk, trgovčeva 
soproga v Celju, Kralja Petra cesta št. 5. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 15. februarja 1921. 

St. 374. 483 
Rasple učiteljskih s lu ib • radovljiškem 

okraju v stalno namestitev. 
Po odredbi višjega šolskega sveta z dné r4. marca 

1921., št. 3037, se razpisujejo v stalno namestitev 
nastopne učiteljske službe: 

1.) na sedemrazrednici na Bledu služba za 
učitelja ; 

2.) na sedemrazrednici v R a d o v l j i c i služba 
za učitelja in za učiteljico; 

3.) na šestrazrednici na K o r o š k i Bel i služba 
za učiteljico; 

4.) na štirirazrednici v K r a n j s k i g o r i služ
ba za učitelja in za učiteljico; 

5.) na štirirazrednici na B r e z n i ci služba za 
učitelja ali za učiteljico; 

6.) na dvorazrednici v R a t e č a h služba za uči
teljico (stanovanje v šoli); 

7.) na dvorazrednici v Ri bue m služba za uči
teljico (stanovanje v šoli) ; 

8.) na enorazrednici v K o p r i v n i k u služba 
za učitelja-voditelja. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti do dne 

30. a p r i l a 1921. 
Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 

vsako službo posebno prošnjo. Prosilci (prosilke), 
še ne stalno nameščeni v javni šolski službi, morajo 
z državnozdravniškim izpričevalom dokazati potreb
no fizično sposobnost za šolsko službo. 

Moški prosilici za učiteljsko službo v Radovljici 
z izpitom za pouk na obrtnih nadaljevalnih šolah 
imajo prednost. 

Okrajni šolski svet v Radovljici, 
dne 17. marca 1921.-

Št. 64/7—VI—21. 484 
Razglas. 

Dovozna služba na ljubljanski postaji 
drž. kol. ukinjena. 

Dovozna služba, ki jo je državna železnica v 
zmislu § 78. (1) ž. o. p. izvrševala z ljubljanske po
staje drž. kol., se z dnem 1. aprila 1921. ukine, 

V Ljubljani, dne 22. marca 1921. 
Inspektorat državnih železnic. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

fe^ 
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Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 31. marca 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
v..hiT.iL' Poziv na. nabiranie milih darov za pogorelce v Knežji vasi. - 1« „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvat» i Slovenaca". - Bazglaei osrednje vlade : Pojasnilo glede 
w ^ A ï a ï ^ A d 2 L Vlade za Slovenijo spremembe V osebju. Eazpust društva „Deutscher Wählerverein für Marburg«. Kazglasi poverjemstva zanotran e 
S ^ X î S S M ^ ^ w S S î r ï ï A h . Ukaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji . dne 26 marca. 1921 - Réglas delegacije ministrstva financ » Slovenijo u, 

v Igtoò, da se z dnem 1. aprila 1921. ukinejo vei užitninski uradi v Sloveniji. — Bazglasi raznih drugih uradov ш oblastev. 

Št. 3399/pr. 

Dne 21. marca 1921. je upepelil požar Knež
jo vas, občina Dobmiče, politični okraj Novo 
mesto. Uničil je 14 hiš, vsa gospodarska poslopja, 
gospodarske potrebščine, živež, perilo, živino itd. 
Brez strehe in brez imoviine je 81 ljudi. 

Po nesreči prizadeti prebivalcu Knežje vasi so 
torej v skfajni bedi, po svoji lastni mocï si ne mo
rejo pomagati, treba jim pomoči od drugod. 

Da se jim olajša beda, razpisujem s tem nabi
ranje milih darov v vsem območju deželne vlade za 
Slovenijo. 

Darovi se sprejemajo, v Ljubljani pri poverje-
ništvu za notranje zadeve (ravnateljstvo pomožnih 
uradov) in pri mestnem magistratu, drugod pri vseh 
okrajnih glavarstvih in pri oblastvih, ki jiih ta do
ločijo, nadalje pri mestnih magistratih v Celju, Ma
riboru in Ptuju. 

V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva: dr. Baltic s. r. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 65 z dne 23. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 18. februarja 
1921., s katero se Josip Rij avec, stalni član 
opere v Zagrebu, odlikuje z redom sv. Save IV. 
vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika Aleksandlra z dne 16. februarja 
1921., s katero se abs. pravnik dr. Janže Novak 
imenuje za pisarja I. razreda pri! ministrstvu za 
prosveto. ^ 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je Franc Vajda, višji davčni upravitelj VIII. 
razreda v Celju, upokojen. 

Številka 67 z dne 25. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 18. februarja 
1921., s katero se abs. pravnik dr. Josip Ravnik 
imenuje za pisarja I. razreda pri upravi za zaščito 
industrijske svojine. 

Zapisniki o 118., 119., 120. in 121. redni, seji 
začasnega narodnega predstavništva ujedinjene 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 1., 3., 
4. in 9. septembra 1920. 

Številka 68 z dne 26. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 23. februarja 
1921., s katero se dr. Leonid P H a mie, univerzi
tetni: profesor in bivši voditelj deželne vlade in po
verjeništva za notranje zadeve v Ljubljani, odlikuje 
z redom s.v. Save II. vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 23. februarja 
1921., s katero se bivši ministrski tajnjik dr. Ale
ksander Kusy imenuje za okrajnega glavarja extra 
statum v stailežu političnih uradnikov deželne vlade 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Številka 69 z dne 28. marca 1921.: 
Objava dvornega maršalata z dne 23. marca 

1921.: Objava o dvornem žalovanju, pripravljena 
ob prvih vesteh o smrti, Njegove carske Visokosti 
velikega kneza Nikolaja Nikolajeviča, se je po po
moti ekspeditorjevi takoj razglasila; y tern̂  pa je 
po naknadnih verodostojnih vesteh rečeni žalostni 
dogodek opovržen. 

Objava ministrstva za narodno zdravje, da se že 
več nego mesec dni v Boki Kotorski in tudi ne 
drugje v kraljevihi ni pojavil noben primer kuge. 
Zato je smatrati vso kraljevino za kuge prosto. 

Minister za trgovino in industrijo je potrdil 
imenovanje Petra Modica, namestnega učitelja 
na državni trgovski šoli v Ljubljani, za rednega 
učitelja v IX. činovnem razredu na isti šoli, izvrše
no po deželni vladi' za Slovenijo v seji dne 24. no
vembra 1920. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo glede kon) medjtnrarskega Upa.* 

Z odločbo gospodarsko-finančnega komiteta mi
nistrov C br. 9802 z dne 19. februarja 1921."* je 
bil dopuščen izvoz v inozemstvo iz naše države konj 
belgiijske in noriške pasme ne glede na starost in 
spol, in sicer preko vseh obmejnih veterinarskih po
staj, oziroma carinarnic, ki poslujejo v krajjih, kjer 
so tudi te postaje. 

Na došlo vprašanje, kako je postopati s konji 
medj imunskega tipa, se obveščajo tako interesenti 
kakor tudi državni organi, da spadajo konji medji-
murskega tipa v n o r i š k o p a s m o ; torej je njih 
izvoz dovoljen. 
Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za kmetijstvo 

in vode v Beogradu, 
dne 15: marca 1921.;' Vt. br. 1436. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

V Uradnem listu št. 19 iz leta 1921. je bilo ob
javljeno, da je absolvnrani pravnik dr. Fran (rede 
Ivan) P en k o sprejet v pripravljalno službo poli
tične uprave za Slovenijo ter dodeljen v službo
vanje okrajnemu glavarstvu v Krškem. Ta, sprejem 
z dodelitvijo vred se na njegovo prošnjo s tem raz
veljavlja. Kremenšeks.r. 

Kulturno-stavbni inženjer Leon K n a f e 1 j c jz 
Ljubljane je sprejet v državno službo pri poverje-
ništvu za kmetijstvo ter imenovan za provizornega 
kulturno-stavbnega adjunkta v X. činovnem razredu 
državnih uradnikov. 

Premeščeni so: Josip ćeh, višji državni živino-
zdravnik v Škofji Loki, ki okrajnemu glavarstvu v 
Krškem; Josip Kune, državni živinozdravnik v 
Novem mestu, v Št. Jernej; Filip K u l t er er, dr-

* Priobčeno v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca".št. 63, izdanih dne 2lega 
marca 1921. 

•• Uradni list pod št. 67 iz leta 1921. 

žavni živinozdravnik pri poverjeništvu za kmetij
stvo v Ljubljani, na Vransko. 

Josip Rau ter, provizorni državni živinozdrav
nik na Bledu, je imenovan za živinozdravnika 
okrožja kumanovskega s sedežem v Kumanovu. 

Dr. Vrtačnik s. r. 
Št. 2861/pr. 

Razpust društva. 
Društvo „Deutscher Wählerverein für Marburg" 

se s tem uradno razpušča, ker njegov'1 namen na
sprotuje interesom naše države. 

V L j u b l j a n i , dne 12. marca 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

Razglasi poverjeništva sa notranje laaeve 
o izpremembah v občinskih gerentstvlh. 

Št. 5638. 
Namesto I. H a m l e r ja, ka se je zaradi bolezni 

odpovedal občinskemu gerentstvu v Orehovcih, je 
imenovan za gerenta v Orehovcih Anton, Št rak i , 
posestnik iistotam. 

Za njegovega namestnika je imenovan prisednik 
Alojzij I r g o l i č , posestnik v Orehovcih, za prised-
nike sosveta! pa so poleg dosedanjega prdsednika 
Franca A u g u s t i n e še imenovanu : posestnik Jožef 
H a m l e r , posestnik Franc Vreča 'in slikarski 
mojster in posestnik Ludovik M l i n a r i c — vsi v 
Orehovcih. 
Št. 6726. 

Namesto Ignacija Novaka, ki je umrl, in na
mesto župnika Josipa P o t o v š k a , ki. je zaradi bo
lezni odstopil, sta. imenovana: Franc J u r č a k , po
sestnik v Vojniku št. 22, za prisednika občinskega 
gerentskega sosveta v Vojdiku, dosedanji prisednik 
Janez U r a t a r i č, posestnik v Vojniku, pa za ge-
rentovega namestnika. 
Št. 6777. 

Namesto odstoplivšega Janeza H i ti j a je ime
novan za prisednika občinskega gerentskega sosveta 
nai Turjaku in za gerentovega namestnika Ivan 
Pečnik, posestnik na Rašici št. 3. 
Št. 6913. 

Vodstvo občinskih poslov v Dolenjem Logatcu 
se je poverilo gerentu Jakobu Slavcu, posestniku 
in gostilničarju istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1921. ' 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: 

dr. Baltic s. r. 
Št. 979. 
Izkaz • staila živalskih kužnih bolezni 

v Sloveniji z dne 26. marea 1921. 
Opazka: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so tiskana z ležečimi, imena občin pa z na
vadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači šte
vilo zakuženih krajev, številka za dvopičjem število 

zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a 

Ptolititna ekspozitura Cerknica: Rakek 1:1. Novo 
mesto: Žužemberk 1:3. 
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V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Tanca gora 1:1. Slovenj gradeč: 

Šmartno na Paki 1:2. 

M j e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 

Pte/;Savci2:2. k o n j i h -

G a r j e k o n j / 
Celje: Petrovce 1:1. Politična ekspozitura Mo

zirje: Rečica 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Ko-
levje: Mala gora 1:1. Kranj: Poljane 1:1. 
Litija: Kolovrat 1:1. Ljubljana okolica: Sent 
Vid 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1;. Maribor: 
Hošnica' 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči 
breg 1:4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: 
Slovenja vas 1:1, šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1. 
SUvenj gradeč: Velenje 1:2. 

G a r j e ovac . 
Celje, politiina ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, 

Luče 3:12, Solčava 2:8. Kranj: Jezersko 1:7, Sveta 
Ana 1:2. L , , . 

P a s j a s t e k l i n a 
Kamnik: Podhruško 1:1. Ljubljana okolica De

vica Marija v Polju 1:1, Vič 1:1, Vrhflika 1:1. 
S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakot 1:1. Črnomelj: Čepi je 1:1, Črno
melj 1:3, Dol. Podgora 2:4, Loka 1:2, Podzemelj 
3:6, Radovica 1:1, Semič 1:2, Stari trg 4:6, 
Vinica 4:17. Kočevje: Knežja Lipa 1:1, Koprivnik 
1:1, Nemška Loka 1:3, Novi Lazi 1:1. Konjice: 
Zreče 2:3. Krško: Mokronog 1:1, Raka 1:4. Litija: 
Češnjice 1:1. Maribor: Gabernik 1:1, Jelovec-Ma-
kole 1:2, Karčevha 1:2, Maina 1:5, Pekre 1:7, 
Ranče 1:2, Senarska 1:2, Spodnji Šentjakobski dol 
1:4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Lenart v Slovenskih go
ricah 1:1, Sv. Martin na Pohorju 1:5. Novo mesto: 
Trebnje 3:4, Velika Loka 1:1, Žužemberk 2:2. 
Radovljica: Bledi 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a 
Ptuj: Hajdin 1:1, Obrez 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a 
Ouštanj: Prevalje 1:3. Ptuj: Sv. Janž na Drav

skem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a govedi . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2:3, 

Melinci 1:1. 
Prestale so: 

S v i n j s k a k u g a 
Novo mesto: Prečna 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 26.marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

v Mariboru, sedaj neznanega bivališča, tožbo za
radi 50.000 n. a kron s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. a p r i l a 1921. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Frana Klementa neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod dr. Leopold Bošt-
jančič, odvetnik v Maribora, k; ga bo zastopal- na 
njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek La, 
dne 24. marca 1921. 

Cb I 5/21—1. • 492 
Oklio. 

Frančiška1 Zameraik, rojena Kosmač, delavčeva 
žena v Konjskem vrhu, zastopana po Franu Koše-
nini, notarja v Gornjem gradu, je vložila zoper Aloj
zija Špruka, posestnikpvega s!*na v Lučah, sedaj 
neznano kje, tožbo zaradi 249 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
7. a p r i l a 1921. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bijvališče Alojzija Špruka neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Albin Špruk, posestnik v Lu
čah, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stro
ške, dokler se ne zglasi sam aH ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 19. marca 1921. 

Cb 8/21—1, C 64/21—1. 450 
OUio. 

• Dr. Viljem Nemethy, odvetnik v Dolnji Lendavi, 
toži Šandora Doro, mlinarja iz Genterovcev, za
radi 143 K 50 v in 650 K 80 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. a p r i l a 1921. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Šandora Dore neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Franc Tancoš v Dolnji 
Lendavi, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglaei sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek IL, 
' dne 14. marca 1921. 

S tem odobrene dražbene pogoje in listine, ki 
se tičejo nepremičnin (zemljiškoknjižni izpisek, hi
potekami izpisek, izpisek iz katastra,, cenitvene za
pisnike itd.) smejo tisti!, ki žele kupiti, pregledati 
pri spodaj 'označenem sodišču v sobi št. 10 med 
opravilnimi urami. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek II., 
dne 9. marca 1921. 

E 283/20—11. 469 
Dražbenl okllo. 

Dne 2 8. a p r i l a 1 92 1. ob desetih bo pri tem 
sodišču v sobi št. 32 dražba zemljišča vi. št 253 
katastralne občine Savice " (travnik na Ribičevem 
lazu). 

Cenilna vrednost 2325 K, najmanjši ponudek 
1550 K. okrajno sodišče v Radovljici, 

dne 17. marca 1921. 

E 183/20—6. 359 
Dražbenl okllo. 

Ne 167/21—2. 474 3—2 
Amortlzaolja. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
a Slovenijo in Istra v Ljubljani. 

Št B III 103/22-1921. 

Razglas. 
Po naredbi ministrstva za finance (generalne 

direkcije posrednjih davkov) z dne 2. marca 1921., 
št. 3062, se z dnem 1. aprila 1921. ukinejo vsi 
užiminski uradi v Sloveniji, njih posli pa se izroče 
pristojnim oddelkom, odnosno ekspozituram, finanč
ne kontrole. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 24. marca 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

Po prošnji Ane P o n d e l a k o v e , posestnice v 
Rajhenburgu, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne police, ki jo je prosilka baje izgubila: Po
lica št. 207.744 družbe „Riunione Adriatica di Si
curtà" v Trstu za zavarovanje življenja. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom 1 le ta , 6 t e d n o v in 3 dni, ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da polica ni več ve
ljavna. Okrajno sodišče v Sevnici, 

dne 16. marca 1921. 

Na predlog Ivana J u g a , trgovca v Št. Vidu, 
zastopanega po drju. Alojziju Bratkoviču, odvetni
ku v Slovenj gradcu, bo dne . 

30. a p r i l a 1921. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
danes odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za Slovenj-
gradec: 

Označba nepremičnin: vi. št. 78 katastralne ob
čine šentviške: stavbna parcela št. 108 2 ha 33 m2 

s h:go št. 70 (cenilna vrednost 2000 K), z živin
skim hlevom z lopo.(cenilna vrednost 500 K), gozd, 
tudi deloma travnik, deloma njiva, 49 ha 79 m2 (ce
nilna vrednost 1400 K), in dva travnika 19 ha 
27.m2 (cenilna vrednost 3000 K), skupna cenilna 
vrednost 6900 K. 

Najmanjši ponudek znaša 4600 K. 
Priteklin nii. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 

dne 28. februarja 1921. 

E 377/20-5. 479 
Dražbenl oklio. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg I a 77/21—1. 491 

Oklio. 
Marija Moritz, trgovka v Beljaku, je vložila 

zoper Frana K l e m e n t a , trgovskega potnika, prej 

Št E 2/21—6. 422 
Dražbenl oklio. 

Po zahtevanju drja. Janka Leščnika, odvet
nika v Rogatcu, ki ga zastopa dr. Milan Gorišek, 
odvetnik v Št. Lenartu, bo dne 

.28. a p r i l a 1921. 
ob desetih pri spodaj -.označenem sodišču v sobi: 
št 10 dražba: 

I. zemljišča vi. št. 241 katastralne občine sveto-
benediktske, sestoječega iz hiše, gospodarskega po
slopja in zemljišč; 

II. posestva vi. št. 147 iste katastralne občine, 
sestoječega iz zemljišč; 

III. posestva vi. št. 267 katastralne občine dr-
vanjske, sestoječega iz zemljišča (travnik) s prite-
klino vred, ki / sestoj i iz 1 krave, 2 svio j , 1 mize, 
2 klopi!, 2 motik, 1 krampa in 1 sekire. 

Vsako izmed navedenih zemljišč se bo prodajalo 
posebe. 

Nepremičninam, ki naj se prodado na dražbi, je 
določena vrednost z 12.843 K 90 v, oziroma 1526 K 
22 v in z 2014 K, priteklinam pa z 2239 K. 

Najmanjši ponudek znaša ad I. 10.055 K 28 v, 
ad II. 1017 K 48 v in ad III. 1342 K; pod tem 
zneskom se ne bo prodajalo. 

Po zahtevanju države Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ki, jo zastopa davčni urad v Slovenski Bi
strici, bo dne 2 8 a p r i l a 1921. 
ob desetih pri spodaj oznamenovanem sodišču v sobi 
št. 5 dražba nastopnih zemljišč: 

I. zemljišča vi. št. 522 katastralne občine Spod
nje Polskave, sestoječega iz stavbne parcele št. 48 
in vrta v površinski izmeri 28 a 53m2; • 

II. zemljišča vi. št. 543 iste katastralne občine, 
sestoječega iz travnika in njive v površinski izmeri 
60 a 85 m2 s priteklino vred, ki sestoji ite malega 
gospodarskega orodja. 

Nepremičnini, ki jo je prodati na dražbi, je dolo
čena vrednost, in sicer ad I. s 87.628 K, priteklinil 
ad I. z 22 K, nepremičnini ad II. s 14.162 K. 

Najmanjši, ponudek za zemljišče vi. št. 522 znaša 
58.433 K 34 v, za zemljišče vi. št 543 pa 9441 K 
34 v. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek L, 
dne 12. marca 1921. 

Preds. 290/26/21—1. 434 

Razglas. 
1.) S sklepi okrajnega sodišča v Mariboru so 

bili popolnoma preklicani, in sicer: 
a) s sklepom z dne 10. julija 1920., L V 9/20/8, 

51 letna Marija P on del a k, samska postrežnica v 
Mariboru, zaradi blaznosti; skrbnik: Ivan Kosi, tr-/ 
govec v Maribora; 

b) s sklepom z dne 2. aprila 1920., L V 24/19/9, 
Franc Golob, rojen dne 18. januarja 1897., po
sestnikov sin v Poličkem vrhu, zaradi babstva; va
rili: Alojzij. Golob, posestnik v Poličkem vrhu; 

c) s sklepom z dne 22. oktobra 1920., L V 
13/20/5, 421etna Ana H asi, preužitkarica v Veli
kem Humu št. 2, zaradi slaboumnosti; skrbnik: Ivan 
Čepi posestnik v Velikem Humu; 

č) s sklepom z dne 26. oktobra 1920., L V 
5/20/4, Otilija Kavran, rojena leta 1891., kočar-

4:. 
•J» i i 
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jeva hči v Zgornjem Boču št. 34, zaradi bebstva; 
skrbnik: Gregor Kavran, posestnik v Zgornjem Boču; 

d!) s sklepom z dne 9. oktobra 1920., L VI 
21/19/3, Anton Nudi , mizar v Mariboru, Pod 
mostom št. 2, zaradi blaznosti; skrbnik: Nikolaj 
Nudi lampist nai Koroškem kolodvoru južne želez
nice na Teznu; 

e) s sklepom z dne 31. decembra 1919., L VI 
27/19/1, Marija B o g a t i n iz Ruš št. 102, sedaj 
v bllazinici na Studencu pri Ljubljani, zaradi blaz-
nostii; skrbnik: Franc Bogatin, kovač v Rušah; 

f) s sklepom z dne 2. marca 1921., L VI 6/21/2, 
Pavel Auer v Rušah št. 143 zaradi umobolnosti; 
skrbnica: Marija Auer, perica v Rušah; 

g) s sklepom z dne 1. oktobra 1920., L VI 5/20/2 
(P VI 26/21/2), Otilija F e r k, posestnikova hä 
v Metavi št. 13, zaradi blaznosti; sknbnik: Janez 
Ferk, posestnik v Metavi št. 13. 

2.) S sklepom istega sodišča sta bila omejeno 
preklicana, in sicer: 

A) S sklepom z dne 27; oktobra 1920., R VI 
14/20/10 (P VI 262/20/2), Marija L opic, rojena 
dne 7. januarja 1843. v Lajtersbergu, tja.pristojna, 
samska preužitkarica v Lajtersbergu št. 221, zaradi 
slaboumnosti; pomočnik: Rupert Pirher, posestnik v 
Peklu št. 199; 

b) s sklepom z dne 27. oktobra 1920., L VI 
17/20/4 (P VI 22/21/2), Konrad Lorber, stanu
joč v Lajtersbergu št. 325, zaradi umobolnosti; po
močnik: Karel Neubauer v Lajtersbergu. 

3.) Z nastopnimi sklepi okrajnega sodišča v Ma-
renbergu so bili popolnoma preklicani: 

a) s sklepom z dne 16. septembra 1920., L 
3/20/5, Klara Obronek, deklai v Zgornji Vižingi, 
zaradi umobolnosti; skrbnica: Marija Brek, preužit
karica v Sv. Janžu I; , 

b) s sklepom z dne 7. septembra 1920., L 2/20/5, 
Jera K a c, posestnikova hä v Št Janžu II, zaradi 
umobolnosti; skrbnik: Simon' Jeznik, posestnik v 
Sv. Janžu II; 

c) s sklepom z dne 23. septembra 1920., L 5/20/6 
Apolbnija A n d r i c , dekla v Sv. Vidu,, zaradi sla
boumnosti'; .skrbnik: Gregor Andric, posestnik \ 
Sv. Vidu; 

č) s sklepom z dne 27. septembra 1920.,"L 6/20/8, 
Alojzija Vernik, posestnica, prej v Pitschgauu, 
sedaj v zdravilnem zavodu v Feldhofu, zaradi umo
bolnosti; skrbnik: Juri Gigerl pri p. d. Korajörglu 
v Mali Radelfci; 

d) s sklepom z dne 20. januarjai 1921., L 
10/20/5, Neža Ferk, posestnikova hči v Spodnji 
Gortini, zaradi slaboumnosti; skrbnik: Franc Dob-
nik, posestnik v Spodnji Gortini; 

e) s sklepom z dne 19. februarja 1921., L 
9/20/11, Mihael Kolar, prej hlapec v Schwan-
bergu, sedaj v zdravilnem zavodu v Feldhofu, za
radi umobolnosti; skrbnica: Ivana Kolar, dekla v 
Rosentaillu pri Köflachu. 

4.) S sklepom istega sodišča z dne 12. novembra 
1920., L 1/20/5, je bila omejeno preklicana: Aloj
zija O t i č, dekla v Sv. Primožu I, zaradi slabo
umnosti; pomočnik: Ivan Ladirek, posestnik, p. d. 
Pohternik, v Sv. Primožu I. 

5.) S sklepom okrajnega sodišča v Murski Soboti 
z dne 31. decembra 1920. je bil omejeno preklican: 
Šandor Š ker la k, posestnik v Stanjevcih, zaradi 
slaboumnosti; pomočnik: Franc škerlak v Stanjev
cih št. 23. 

V M a r i b o r u , dne 16. marca 1921. 
Cajnkar s. r. 

Oklio. 461 

PreklScajla sta se popolnoma: 
1.) Ignacij Vozel j , rojen dne 30. julija 1895. 

v Ljubljani, kmetiški delavec iz Goričan, pristojen 
v Peče, zaradi bebstva (sklep z dne 15. novembra 
1920., L 8/20 B 118/20); ' 

. 2.) Anton Armoni, rojen dne 5. januarja 
1872. v Spodnjem Tuštanju, posestnik v Spodnjem 
Tuštanju št 15, pristojen v Moravče, zaradi slabo
umnosti (sklep z dne 20. januarja 1921., L 18/20 
P 22/21). 

Razveljavil se je preklic Tomaža Kvasa, cerkov
nika v Rafolčah št. 16, ki je bil s sklepom z dne 
23. maja 1913., L 3/13—5, preklican zaradi za-
pravljivosiii (sklep z dne 26. januarja 1921., 
P 65/13). 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dne 16. marca' 1921. 

478 Proglasitve za mrtve. 
Okrožno s o d i l e e v Cel ju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-

šanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. St. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogreSancev, naj to izporoci 
sodišču ali pa skrbnika. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj ee zglase pri njem, ako Se žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in roJBtni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Mihael Oerm, 
rojen dne 26. septembra 
1884., posestnik v Lipi pri 

Frankolovem. 

Vlnoeno Tonjko, 
rojen dne 20. januarja 
1884., posestnikov sin v 

Št. Janžu pri Zibiki. 

Frano Knez, 
rojen dne 4. oktobra 
1898.,posestnikv Volčjem. 

Frano Vagóvnak, 
rojen dne 30. aprila 1884., 
rudar pri Sv. Magdaleni. 

Ivan Horvat, 
rojen dne 25. novembra 
1882., posestnik v Pade-

Škem vrhu. 

Odšel dne 26. februarja 
1917. k 87. pehotnemu 
polku v Celje, bil na ru
skem bojišču ter zadnjič 
pisal dne 1. aprila 1917. 

Žena 
Antonija Germ. 

Odrinil dne 2. januarja 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič 

Sisal iz ruskega ujetništva 
né 29. julija 1918. Po 

pismu nekega Godiclja 
baje umrl v italijanskem 
ujetništvu dne 29. avgusta 

1918. 
Odšel dne 26. oktobra 1914. 
k domobranskemu pehot
nemu polku št. 26. v Ma
ribor, bil leta 1915. 
uvrščen k domobranskemu 
pehotnemu polku št. 37, 
1. stotniji, ter zadnjič pi
sal dne 23. avgusta 1916. 
Odrinil dne 1. \vgusta 
1917. k 26. domobran
skemu pehotnemu polku 
v Maribor ter bil na bo
jišču v Albaniji; tam naj
brže umrl za boleznijo. 

Simon Bole, 
rojen dne 23. oktobra 
1882., posestnik v Pekla-

čsh. 

Odšel početkom eplošne mo
bilizacije z 26. domobran
skim pehotnim polkom, 7. 
stotnijo na bojišče. Zad
njikrat pisal, dne 6. sep
tembra 1914.; baje padel 
dne 15. oktobra 1914. v 
bitki pri Nowem miagtu. 

Proglaeitev 
za mrtvega 

predlaga 

Mati 
Marija Tonjko. 

Sestra 
Neža Knez 
v Stari vasi 
'pri Tidmu. 

Žena 
Frančiška 
Nagovnak. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dr. Mirko 
Detiček, 

avskultant okraj
nega sodišča v 

C e l j u . '•• 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

20. 2.1921.; 
T124/21-2. 

22. 2.1921.; 
T126/21—2. 

25. 2.1921.; 
T126/21—2. 

26. 2.1921.; 
T I 17/21-2. 

Žena 
Ivanka Horvat. 

Janez Benioa, 
rojen dne 14. maja 1884i 
v Slovnem pri' Laškem. 

Juri Vrečko, 
rojen dDO 14. aprila 1891., 

poeestnik v Ponikvi. 

Frano Moža, 
rojen dne 25. novembra 
1894., poBostnikov sin v 

Lokovici. 

Lovro Plreönlk, 
rojen dne 16. julija 1892., 

stanovnik v Skornem. 

martin Suitar, 
rojen dne 6. novembra 
1887. v Lazah, okraj 
kamniški, narednik, na
posled pri 87. pehotnem 

polku v Pulju. 

Odšel dne 27. julija 1914. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku v Maribor 
ter zadnjič pisal meseca 

novembra 1914. 

Žena 
À polonija Bele. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku v Celju, 6. Btotniji; 
pogrešan izza dna 30. de-
' oembra 1914. 

Odrinil začetkom vojne k 
87. pehotnemu polku ; 
zadnje njegovo pismo 
došlo dne 6. januarja 1919.' 
Baje koncem leta 1918. 
umrl v italijanskem ujet-

• ništvu. 

Žena 
FrančiškaVrečko, 

Odšel spomladi leta 1917. 
k vojakom, služil pri 87. pe
hotnem polku, 12. stotniji, 
ter baje padel dne 17. ju
nija 1918. Zadnjič pisal 

dne 27. maja 1918. 
Odrinil meseca avgusta 
1914. k vojakom, služil 
pri 87. pehotnem polku 
ter odšel na rusko fronto. 
Izza bitke pri Jaslu dne 
24. dec. 1914. pogrešan. 

Žena 
Marija Senica. 

Alojzij Mernik, 
posestnik v Pa-

deškem vrhu. 

Lovrenc Sirec, 
poseetnik v Ro

čicah. 

Dr. Juro 
Hrašovec, 

odvetnik v Celju. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

, oktobra 
1921. 

26. 2.1921.; 
T118/81-2. 

28. 2.1921.; 
T122/21-2. 

2.8.1921;; 
T127/21—2 

2. 3.1921.; 
T111/21-6. 

Skrbnik 
Jožef Brezovnik. 

Franc Pirečnik, 
drvarvRadmirju 

pri Gornjem 
gradu. 

Ivan DKnteo, 
rojen dne 8. avgusta 1884., 

piemonoša v Celju. 

IgnaolJ ZagmelBter, 
rojen dne 2. julija 1887. 
v Brezovici, pristojen v 

Bizeljsko. 

Frano 'Planino, 
rojen dne 8. septembra 
1872., posestnik v Dole

nji vani. 

Fetor Plevnlk, 
rojen dno 21. februarja 
1886., posestnik v Zmaj-

seli. 

Odšel ob prvi mobilizaciji 
B 87. pehotnim polkom 
na rusko bojišče ter se 
zadnjič oglasil dne 24. 

avguBta 1914. 

Odšel dne 27. junija 1914. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku, 2. nado
mestni stotniji, v Maribor, 
bil meseca novembra 1914. 
v_ Galiciji ujet ter zadojič 
pisal iz Taškenta; tam 

baje umrl. 
Odšel začetkom mobili
zacije s 87. pehotnim pol
kom na rusko bojiftče; 
izza meseca novembra 

1914. pogrešan. ' 
Odšel začetkom mobiliza
cije k domobranskemu 
topniškemu polku 12/3 v 
Maribor ter zadnjič pisal 
dne 7. februarja 1916. iz 

ruskega ujetništva. 

Odšel pričetkem mobiliza
cije k 87. pehotnemu pol
ku na srbsko bojišče ter 
kot ujetnik zadnjič pisal 
•dne 14.. decembra 1914.; 
baje umrl v ujetništvu za 

kolero. 

Žena 
Marija Šuštar 
v Gabrju pri 

Celju. 

Žena 
Frančiška Mutec 

v Petrovčah. 

Tone Badej, 
avskultant 

v Celju. 

Brat 
Janez Zagmeister 
v Brezoviei št. 12. 

Žena 
Rozalija Planine, 

Žena 
Antonija Plevnik. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

2. 8.1921.; 
TI 23/21-8. 

2. 3.1921.; 
T I 28/21—8. 

8. 3.1921.; 
T I 81/21-2. 

7. 8.1921.; 
TI35/21-1. 

9.3.1921.; 
T129/21—2. 

9.3.1921.; 
T130/21—2. 

Alojzij 
Gregorin, 

odvetnik v 
Celju. 

9. 8.1921.; 
T184/21-2. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921, 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
192L , 

1. oktobra 
192L 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 
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Ime in rojstni dan, stan 
in nanje bivališče po-

greàancev 

Frano Öehun, 
roje» dne 1. julija 1888., 
trgovski gotrudnik v 

Štorab. 

Joalp Tajnikar, 
rojen dne 17. marca 1871., 

posestnik v Markačici. 

J o i s f Brinovo, 
rojen dne 17. septembra 
1886, posestnikov sin v 

Selah št. 19. 

Jar i Pišotek, 
rojen dne 28. marca 1887., 
posestnik v Konjiški vaei, 

okraj konjiški. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel s 27. domobranskim 
pehotnim polkom, 1. po
hodnim bataljonom, 1. stot-
nijo na rusko bojišče; 
zadnjič se oglasil dne 25. 

oktobra 1914. 
Odrinil leta 1916. k vo
jakom, bil prideljen 
zrakoplovnomu depotu v 
Fiechamendu ter bil baje 
leta 1916. povožen na že

leznici. 

Odšel dne 20. julija 1914. 
k 20. lovskemu bataljonu, 
4. vodu, v Kormin ter se 
zadnjič oglasil dne 12. 

novembra 1916. 

Odšel ob prvi mobilizaciji 
k 87.pehotnemu polku, 15. 
stotni ji, ter bil v Srbiji ujet. 
Zadnjič pisal leta 1916. 
ter po poročilu vojnega 
poizvedovalnega urada dne 
14. aprila 1916. umrl v 6. 
vojaški bolnici v Skoplju. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Àna Čehun 
na Teharjih 

št. 33. 

Sin 
MihaelTajnikar. 

Oče 
Janez Bri nove. 

Žena 
Terezija Pišotek. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dr. Juro 
Hrašovec, 
odvetnik 
v Celju. 

. 

Dr. Josip 
Karlovšek, 

odvetnik 
v Celju. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
.*. 

10.3.1921.; 
T132/21-2. 

11.3.1921.; 
T133/21-1. 

16.3.1921.; 
T136/21—2. 

16.3.1921.; 
T137/21—2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

po tem roku hranilna knjižica, dana za kavcijo, brez 
ozira na nenaznanjene zahteve razvezala in izročila 
upravičencem. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 17. marca 1921. 

f) 

Razglas. m 

V registru se je vpisala danes pri firmah: / 
Firm. 312, posam. I 311/9. 

a ) Janez Zonnan 
s sedežem v S p o d n j i Š i š k i nastopna izpre-
memba: 

Predmet obrata odslej tudi: trgovina z vinom, 
žitom in mešanim blagom. 

Firm. 32^, Rg.A II 34/2. 
b) Jos. Lenče 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Umrl je imetnik Josip Lenče, vstopila pa je 
imetnica Terezija Lenče. 

Firm.330, Rg.A II 238/3. 

c\ Odon Koutny 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z zeleznino m meša
nim blagom, 
nastopna izprememba: 

Obratni predmet odslej: trgovina z orodjem in 
tehničnimi potrebščinami. 

Firm. 340, Rg.C I 63/3. 

č) „Sad", 
trgovina in industrija z deželnimi in gozdnimi 

pridelki, 
družba z o, z. v Ljubljani, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Družbena pogodba se je izpremenila na občnem 

zboru dne 24.septembra 1920.V § § 2 , 7 8.m 12. 
Osnovna glavnica se je zvišala s stvontvijo novih 
osnovnih, popolnoma v gotovini vplacamh vlog v 
skupnem znesku 55.000 K na 655.000 K. 

Obratni predmet se je razširil na trgovino tudi 
z blagom vsake vrste. 

Izstopili so poslovodje Viktor H. Rohrrnann, 
Makso Sever in Franc Pogačnik in njih namestniki 

.Josip Rohrmann, Anton Majdič in Franc Lipej, 
vstopila pa sta poslovodji Vlado Kmet m Josip or
barne, oba trgovca v Ljubljani. 

Firm.495, Rg.A III 38/3. 
d) A.Volk, Ljubljana, 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
nastopna izprememba: 

Prokura se je podelila Ferdu Niklsbacherju. 

Firm.496, Rg.C I 61/9. 

e) „Bistra'1, 
kovinska,in lesna industrija, 
družba z o. z. v Domžalah, 

s sedežem-v D o m ž a i a h nastopna izprememba: 
Izpremenila se je s sklepom družbenikov z dne 

24. novembra 1920 družbena pogodba z dne 2. ok
tobra 1919. 

Izstopil je poslovodja Franc Kramberger, vsto
pil pa je poslovodja Karel Kauschegg, veleposest
nik v Ljubljani. 

Besedilo doslej: 
Firm.514, Rg.C I 37/22. 

Strojilna tovarna Samsa & Co., 
# družba z o. z. v Ljubljani, 

. ali: 
Gerbestoffe-Fabrik Samsa & Co., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Laibach ; 
odslej se temu besedilu dodajata besedi: „v li

kvidaciji" ali: „in Liquidation", 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Razdružitev in likvidacija družbe, sklenjena po 
sklepu družbenikov dne 31. maja 1920. 

Za likvidatorja je izvoljen družbenik dr. Josip 
Tomšič, odvetnik v Ljubljani. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 21. februarja 1921. 

Št. 673. 445 2-2 
Razpis. 

Pri rudarskem glavarstvu za Slovenijo v Ljub
ljani se razpisuje mesto administrativnega prakti
kanta z adjutom letnih 1200 K in pripadajočimi 
dnevnicami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka
zili o starosti, državljanstvu, jezikovnem znanju, 
zdravju, nravnem vedenju in dovršeni srednji šoli 
z zrelostnim izpričevalom, naj se vlože do dne 

15. a p r i l a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem rudarskem glavarstvu. 

Vojni invalidi in dobrovoljci, če so sicer sposobni 
za tako službo, imajo prednost. 

Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, 
dne 15. marca.1921. 
Rudarski glavar in dvorni svetnik: 

inž. Strgar s.r. 

Firm.78/21, Rg.A II 28/1. 3 0 3 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala da

nes firma : Anton Brenčič 
s sedežem v P t u j u , 

obratni predmet: trgovina z zeleznino, 
imetnik: Anton Brenčič, trgovec v Ptuju, Kremp-

ljeva ulica št. 2. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I, 

dne 8. marca 1921. 

Firm. 88/21, Rg.C I 33/4. 305 

Dodatek k že vpisani firmi. 
V register se je vpisal danes pr? firmi : 

J. Mahorko, 
družba z o. z. za razpečavanje mineralnöoljnih in 

kemikalnih izdelkov, 
J. Mahorko, 

Gesellschaft m. b. H. zum Vertrieb von Mineralöl 
und chemischen Produkten, 

s sedežem v M a r i b o r u nastopni dodatek k sklepu 
z dne 1. februarja 1921., Firm. 8/21, Rg.C 1 33/1, 
razglašenemu v M. C. št. 16/1921.:, 

Družba je sklenjena neodpóvedno za dobo treh 
let. Po preteku te dobe se smatra družbena pogodba 
za molče podaljšano za nadaljnjih sedem let, ako [e 
tri mesece pred pretekom prvotne dobe noben druž
benik ne odpove. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 8. marca 1921. 

št. 674. ' 444 2 - 2 
Razpis. 

Pri rudarskem glavarstvu za Slovenijo v Ljub
ljani se odda mesto pisarniškega pomočnika, oziro
ma oficianta, z normiranimi prejemki in draginj-
skimi dokladami in z možnostjo napredovanja za 
pisarniškega uradnika. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka
zili o starosti, državljanstvu, jezikovnem znanju, 
zdravju, nravnem vedenju, izvežbanosti v strojepisju 
in dovršeni nižji srednji šoli, naj se vlože do dne 

15. a p r i l a 1921. 
pri podpisanem rudarskem glavarstvu. 

Vojni invalidi in dobrovoljci, če so sicer sposobni 
za tako službo, imajo prednost. 

Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, 
dne 15. marca 1921. 
Rudarski glavar in dvomi svetnik: 

inž. Strgar s. r. 

š t 96. 467 3 - 2 
Kavoija umrlega notarja Mihaela Jezov-

ika na Vranskem. 
Vsi oni, ki trdijo, da j ta gre po § 25. notarske

ga reda na podstavi njih zatoondte zastavne pravice 
kaj plačila iz kavcije gospoda notarja Mihaela 
Jezovška, umrlega dne 5. julija 1920. na Vran
skem, se pozivljejo, naj svoje zahteve v š e s t i h me
s e c i h naznanijo podpisani zbornici, ker bi se sicer 

Št. 264. 4 7 0 3 ~ 2 

Razpis služb v prevaljskem Šolskem 
okraja. 

V stalno namestitev se razpisujejo voditeljska 
mesta, in sicer: 

1.) na štirirazrednici v Č r n i z ekspozituro v 
Podpeči in z dvema podružnicama; prosto stano
vanje; 

2.) na enorazrednici v Č r n e č a h s prostim 
stanovanjem; 

3.) na dvorazrednici v K o 11 j a h pri Guštanju 
s prostim stanovanjem; 

4.) na trirazrednici v Mežic i s prostim stano
vanjem ; 

5.) na dvorazrednici v T o l s t e m v r h u prt 
Guštanju s prostim stanovanjem; 

6.) na štirirazrednici z eno vzporednico v D r a 
v o g r a d u ; prosto stanovanje. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

21. a p r i l a 1921. 
pri šolskem odboru v Prevaljah. 

šolski odbor v Prevaljah, 
dne 21. marca 1921. 

Predsednik : Kaki s. r. 
Št. 395/P-l. ' ' 4 9 ° 

Razpis naduöiteljeke službe. 
Sv L o v r e n c v Slovenskih goricah, šestraz-

redna ljudska šola, nadučiteljska služba v stalno 
namestitev. 

Redno opremljene prošnje, do dne 
30. a p r i l a 1921. 

krajnemu šolskemu svetu pri Sv. Lovrencu v Slo
venskih goricah. 

Okrajni šolski svet ptujski, 
dne 25. marca 1921. ' 

Predsednik: dr. Pirkmaier s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



34. 
Poštnina pavsalirana. 

V Ljubljani, dne 2. aprila 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I !• 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vatblna- \z Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Uredba o zalaganju anatomskih institutov % mrliči. — Pravila o kvalifikaciji uradnikov ministrstva za. 
narodno zdravje'. Izpremembo v pravilniku ?л izvräevanje predpisov k tar. post. 99. a „O plačevanju takse na vstopnice za zabave, gledališča, bioskope itd. — Naredba poverjeniStra 
za socialno skrbstvo, s katero se uveljavlja za nekatere občine naredba o pravici občin do poeega po stanovanjih. Načrt za preizkušnjo učne usposobljenosti na pomožnih šolah. 
— Razglasi osrednje vlade : Razglas o obmejnih veterinarskih poBtajah. - Razglasi deželne vlado za Slovenijo : Izpremembe v osebju. Razglas, da je začasna politična ekspozitura 
v Cerknici opuSčena in okrajno glavarstvo upostavljeno. Razglae, da je prihod doseljencev v Združene države ameriške < mejen. Razglas, da se orožniška postaja Javornik pri Gu-
Staniu odslej imenuje : orožniška postaja Gustanj. Razpuet društva „Kramischer Lehrervorein". Izpopolnitev izpraševalnega odseka za usposobljenostjo preizkušnjo za pomožne 
šole — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro : Razpis službe primarija na okulističnem oddelku splošne bolnice v Ljubljani. Tedoneki izkaz o nalezljivih boleznih 

na ozemlju deželno vlade za Slovenijo od dne 6. do dne 12. marca 1921. — Razglaei raznih drugih uradov in oblaetcv. — Razne objave. ^ ^ 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca1', 

številka. 70 z dne 29. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokost? prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 26. marca 1921., 
s katero se sprejemi je ostavka dosedanjega ministr
stva ter se imenujejo: 

za predsednika ministrskega sveta in ministra za 
zunanje zadeve Nikola P. P a š i ć , predsednik mini
strskega sveta na razpolaga in narodni poslanec; 

za ministra priprave za ustavotvorno skupščino 
in izenačitev zakonov Marko N. T r if ko vie, mini
ster na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za notranje zadeve Milorad D r a 
skovic, minister na razpolagi in narodni; posla
nec; 

za ministra za gradbe Jovan P. J o v a n o v i c , 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za piosveto Svetozar P r i b i ćev i ć, 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za pravosodje Marko S. D j u r i či ć, 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za minilstra za promet dr. Volizar S. J a n k.o v i ć, 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za trgovino in industrijo dr. Mehmed 
Spaho, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za gozde in rudnike dr. H.nko 
K r i z m a n , miniister na razpolagi in narodni po
slanec; 

za ministra za vojno in momameo general 
Branko J o v a n o v i c , minister na razpolagi; 

za ministra za pošto in brzojav dr. Slavko Mi
le tic, minister na razpolagi! in narodni poslanec; 

za ministra za socialno politiko dr. Vekoslav K u-
kovec, minister na razpolagi in narodni! poslanec; 

za ministra za agrarno reformo Nikola Uzuno-
v i ć, minister na razpolagi in narodni poslanec ; 

za ministra za verstvo dr. Milivoj J o v a n o v i c , 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za finance dr. Kosta K u m a n u d i , 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za narodno zdravje dr. Hamdija 
K a r a m e h m e d o v i ć , narodni poslanec; 

za ministra za kmetijstvo in vode Ivan P u c e l j , 
narodni poslanec. 

Objava ministrstva za finance: Pri -natisku re
lacije na državnih enodinarskih bankovcih se je v 
besedilu, natisnjenem v cirilici, vrinila pomota, da 
•je v besedi «крупа» črka «y» postavljena pred črko 
«p». Da država ne bi trpela občutljive škode, se 
bodo ti bankovci vendarle dali v promet, zlasti še, 
ker je besedilo v latinici in istotako v slovenskem 
jeziku pravilno. Ti bankovci imajo popolno veljavo. 

84. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petra I*» 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 

na predlog Našega ministra za narodno zdravje in 
po zaslišanju ministrskega sveta predpisujemo 

uredbo o zalaganju anatomskih institutov 
z mrliči.* 

Ölen 1. 
Mrliči, katerih njih svojci, dediči ali tovariši in 

prijatelji nečejo pokopati, nego kateri se morajo po
kopati ob1 državnih ali občinskih stroških, če ni 
pokojnik z oporoko posebe kaj odredil o svojem po
grebu — se izročajo anatomskemu institutu medi
cinske fakultete. 

Člen 2. 
Mrlič se sme izročiti šele 48 ur po smrti, znan

stveno preiskovati pa se sme najraneje 72 ur po 
smrti alii ko so ga našli. Do tega časa se še sme 
pokopati. 

Člen 3. 
Ako je nastopila smrt v bolnici! ali v drugem 

javnem zavodu, poskrbi, da se mrlič izroči anatom
skemu institutu, upravnic-dotične bolnice ali dotič-
nega zavoda —r drugače pa krajevno politično ob-
lastvo. 

Člen A.**. 
Mrlifil se ne izročajo: 

a) iz sanitetnih ozirov (ako je oseba umrla za na
lezljivo boleznijo) ; 

b) ako so trupla že tolikanj gnila, da se ne morejo 
uporabljati za anatomski pouk/ 

< Člen 5. 
Mrliči se izročajo anatomskim institutom v Beo

gradu, Zagrebu in Ljubljani. 
Minister za narodno zdravje predpiše bliižja 

navodila o odpošiljanju mrličev in o tem, kateri za
vodi naj z njimi zalagajo posamezne institute. 

člen 6. 
Troške za prenos in odpošljatev trpi oni ana

tomski zavod, ki prejme mrliča. 

Člen 7. 
Mrliče, neuporabljene za naučne svrhe, mora 

anatomski zavod pokopavati ob svojih stroških. 

Člen 8. 
V zavodih, ki imajo po svoj j uredbi pravico iz

vrševati obdukcije fe diagnostičnih potreb, se izro
čajo mrliči anatomskemu institutu šele po obdukciji. 

Razparati je treba mrliiča pazljivo, da se čim 
največ mogoče obvaruje njegova zunanja oblika, in 
toliko, kolikor je neizogibno treba, da se dožene 
bolezen in vzrok smrti. 

Člen 9. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasil 

v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca". 

Naš minister za narodno zdravje naj izvrši ta 
ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 1. marca 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za; pošto in brzojav: 
dr. Slavko Mileiić s. r. 

• Razglasema v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 58, izdanih dne 15ega 
marca 1921. 

*• Ta člen je tukaj natisnjen po popravku, priob-
čenem v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca" št. 61, izdanàh dne 18. marca 
1921. 

Naredba osrednje vlade. 
85. 

Na podstavi pooblastila §§ 5. in 27., točke i., 
ustroja centralne državne uprave, členov 1., 3. in 4. 
zakona o ureditvi sanitetne stroke iz leta 1881. in 
člena 5. .uredbe o ustroju ministrstva za narodno 
zdravje z dne 14. decembra 1920. predpisujem ta-le 

Pravila o kvalifikaciji uradnikov ministr
stva za narodno zdravje.* 

Člen 1. 
Pomočnjik ministra za narodno zdravje mora 

bitu doktor vsega zdravilstva; dokazati mora, da je 
najmanj deset let prebil v državni ali javnj san;'i-
tetni službi in da je uspešno deloval, bodisi prak
tično, bodisi znanstveno, v glavnih strokah, ki, so 
zastopane v posameznih oddelkih ministrstva za 
narodno zdravje (člen 2. uredbe o ustroju ministr
stva za narodno zdravje z dne 14. decembra 1920.** 

Dolžnosti pomoćnikove so predpisane v členu 3., 
odstavku 3., uredbe. 

Člen 2. 
NačelnikJ oddelkov in inšpektorji morajo biti 

doktorji vsega zdravilstva; dokazati morajo, dia so 
prvi najmanj osem, drugi pa najmanj šest let pre
bili v državni ali javni sanitetni službi in da so 
uspešno delovala, bodisi praktično, bodisi znanstve
no, prvi pet, a drugi štiri' leta v strokah, ki so za
stopane v onih oddelkih ministrstva za narodno 
zdravje, za katere se imenujejo. Računski inšpektor
ji morajo dokazati, da so najmanj šest let prebili v 
državni ali javni, službi 'in da so vsaj štiri leta delo
vali v stroki, za katero se imenujejo. 

Dolžnosti načelnikov so predpisane v členu 3., 
odstavku 4., uredbe o ustroju ministrstva za na
rodno zdravje z dne 14. decembra 1920. 

Dolžnosti inšpektorjev so te, da nadzirajo vse 
osebje in vse naprave, ki so določene v posameznih 
oddelkih. 

Člen 3. 
šefi odsekov in referenti morajo bitil doktorji vse

ga zdravilstva ter dokazati, da so: prvi najmanj 
pet, drugi pa najmanj štiri leta prebili v državni 
ali javni sanitetni službi in' da so uspešno delovali, 
bodisi) praktično, bodisi znanstveno, prvi tri, a 
drugi dve leti v stroki1, zastopani v onih odsekih in 
oddelkih, za katere se imenujejo. V ta čas se jim 

• Razglašena v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 59, izdanih dne 16ega 
marca 1921. 

•• Uradni list pod št. 13 iz leta 1921. 
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všteva čas, кц. so ga prebili; ob specializiranju po 
opravljenem doktoratu in pridobljeni diplomi. 

Dolžnosti,' šefom posameznih odsekov so te, da 
opravljajo vse one posle, ki so določeni v posamez
nih odsekih, njih pomočniki (podšefi) pa jih mo
rajo podpirati pri poslovanju. 

Dolžnosti referentom so te, da poročajo svojim 
šefom o vseh vprašanjih in postih, določenih v po
sameznih oddelkih, in dia jih podpjirajo pri poslo
vanju. 

Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko se raz
glase v „Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca". 

Minister za narodno zdravje: 
dr. Slavko Miletić s. r. 

86. 
Na podstavi člena 157. finančnega zakona za 

leto 1920./1921. predpisujem te-le 

Iipremembe v pravilnika za izvrševanje 
predpisov k tar. post. 99. a „0 plačevanju 
takse na vstopnice za zabave, gledališča, 

bioskope itd.* 
i. 

Odstavki 7., 8. in 9. člena 7. pravilnika za iz
vrševanje predpisov k tar. post. 99 a „O plačevanju 
takse na vstopnice za zabave, gledališča, bioskope 
itd."** se izpreminjajo ter se glase: 

Za dodatne karte, s katerimi se od lastnika dobi
va pravica za uporabo dražjega prostora, nego je 
prvotni!, za katerega je že plačana cena vstopnice, se 
plača ustrezna procentualna taksa po vrednosti, 
označeni na dodatni vstopnici. 

Ako se ob kontroli najde oseba na dražjem pro
storu brez dodatne karte k prvotno kupljeni vstop
nici, se kaznuje prireditelj po členu 12. tega pravil
nika. v 

Pri državnih gledališčih v Beogradu, Zagrebu, 
Ljubljani, Novem Sadu, Osijeku itd. morajo blagaj
niki predpisano procentualno takso od vrednosti 
vstopnice izločiti iz pobrane cene vstopnice v skupni 
znesek te takse ter jo s poročilom, za katere vrste 
vstopnic in v kolikem znesku je taksa plačana, po 
preteku vsakih deset dni izročiti pristojni finančni 
blagajni. To poročilo mora za točnost poverjati, in 
sicer: v Srbiji in Crni gori, Banatu, Bački in Ba
ranji krajevni pregledovalec računov, v ostalih po
krajinah pa kontrolor gledališke blagajne. Če po
tuje vse osebje ali en njegov del v razne kraje, da 
prireja predstave, izvršuje poverjanje oni, ki vodi 
igralsko osebje, ter je v tem primeru tudi docela 
odgovoren za vse nepravilnosti glede obračuna in 
polaganja takse. Taksa za prodane vstopnice od 
predstav teh potujočih oddelkov državnih gledališč 
se mora, če potujejo igralci in prirejajo predstave 
na račun gledališča, položiti prihodnji dan po pri
rejeni predstavi; če pa potujejo in prirejajo pred
stave na svoj račun, morajo postopati kakor vsa pri
vatna podjetja ter vstopnice žigosati naprej in pla
čati takso. 

Te izpremembe veljajo od dne podpisa. 
V B e o g r a d u , dne 5. marca 1921.; 

št. 3293. . . . . . „ 
minister za finance : 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
8 7 . 

Naredbapoverjeništvazasoclalno skrbstvo. 
Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo o 

pravici občin do posega po stanovanjih z dne 17. ja
nuarja 1919., št. 295 Ur. 1., se uveljavlja za občine: 
Sv. Križ pri Litiji, št. Juri ob južni železnici (okraj 
celjski!) in Vučjo vas (okraj ljutomerski). 

V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar s. r. 

* Razglašene v „Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 60, izdanih dne 17ega 
marca 1921. 

•• Uradni list št. 202 iz leta 1920. 

88. 
Načrt za preizkušnjo nčne usposobljenosti 

na pomožnih šolah. 
Člen 1. 

Pravico do namestitve za učitelja(ico) na po
možnih šolah prejme učitelj (ica) z dovršenim uspo-
sobljenostnim izpitom za pouk na teh šolah. 

Člen 2. 
K temu izpitu imajo dostop strokovni učitelji, 

učitelji in učiteljice ljudske šole z usposobljenost-
nim izpitom za ljudske šole in dvoletno teoretično 
in praktično pripravo na ljudski šoli. Od teh dveh 
let naj kandidat najmanj eno leto deluje na po
možni šoli. 

Člen 3. 
Za izvrševanje strokovnega izpita je ustanovljen 

v okviru izpraševalne komisije za ljudske in za me
ščanske šole v Ljubljani poseben izpraševalni odsek 
za strokovni izpit pomožnošolskega učiteljstva. 

Ta odsek sestoji : 
a) iz predsednika izpraševalne komisije za ljudske 

in za meščanske šole; 
b) iz voditelja pomožne šole; 
c) iz~šrriskega zdravnika (psihiatra); 
č) iz učitelja(ice) pomožne šole; 
d) iz ravnatelja gluhonemnice (ali njegovega na

mestnika). 
Člen 4. 

Rok za ta strokovni izpit je isti kakor za ljudske 
in za meščanske šole. 

Člen 5. 
Prijave k preizkušnji je treba poslati, tri mesece 

gred razpisanim rokom odseku izpraševalne komi
sije. 

Prijava obsezaj : 
a) svojeročni opis kandidatovega življenja; 
b) izpričevala o dosedanjih /zpitih; 
c) dokazilo, da je kandidat najmanj eno leto po

učeval na pomožni šoli; 
č) zdravniško 'izpričevalo. 

С1ев~б. 

Preizkušnja je teoretična (pismena in ustna) in 
praktična. 

Člen 7. 
Pismeno nalogo vročii kanididatu predsednik iz

praševalne komisije, kandidat pa jo izdela z na
vedbo virov ter dopošlje izpraševalni komisiji 
14 dni pred določenim rokom ustnega in praktič
nega izpita. 

Člen 8. 
Ustna preizkušnja se izvrši deloma na podslavi 

pismene naloge ter obseza nauke o vzgojit in pouku 
slabonadarjenih otrok glede na splošno vzgojeslov-
je in ukoslovje. Poleg tega mora kandidat dokazati 
svoje znanje: 
a) v psihologiji in njenih stranskih panogah, v 

psihopatologiji, v psihologiji: otroške duše, v se
stavi in delovanju čutov (čutni«), o zdravih in 
bolnih možganiji in živcih sploh, o psihonzio-
logiji govora, o važnejših govornih napakah in 
o metodi njih odprave; 

b) v metodiki vseh učnih predmetov, o sestavi po
možne šole, o učiflih in samoučilih pomožnošol
skega pouka; 

c) v zgodovini in slovstvu pomožnega šolstva; 
č) v vprašanjih skrbstvene vzgoje. 

Člen 9. 
S praktičnim nastopom dokaže kandidat, da je 

zmožen poučevati na nižji in višji stopnji pomožne 
šole. 

Člen 10. 
Na podstavi opravljenega izpita se kandidatu 

izda usposobljenostno izpričevalo za pouk na po-
možnJh šolah, ki obseza oceno pismenega izdelka, 
praktičnih nastopov in teh-le predmetov: 
a) psihologije in pedagogike; 
b) somatologie, psihopatologije in higiene; 
c) psihofiziologije govora, fonetike, govornih hib in 

metode njih odprave; 
č) zgodovine in slovstva pomožnega šolstva; 
d1) skrbstvene vzgoje. 

Usposobljenostno izpričevalo podpišejo predsed
nik in članj komisij \ 

Člen 11. 
Izpit se sme ponavljati le enkrat, in sicer ne 

pred potekom enega leta. 

Člen 12. 
Pred izpitom je plačati kolkovino za izpričevalo 

v znesku 2 dinarjev in izpitno takso v znesku 40 
dinarjev. 

V Ljubl jani , dne 21. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr.Skabernè s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o obmejnih veterinarskih 

postajah.* 
Ker je carinarnica iz Borovn ice premeščena 

obmejni, kraj Rakek in ker je treba tudi preko 
J e s e n i c in D r a v o g r a d a omogočiti izvoz in 
uvoz živali in živalskih sirovin, je odredil gospod 
minister za kmetijstvo in vode dne 20. marca 1921. 
Vt br. 1621: 

1.) Obmejna veterinarska postaja se iz Borovnice 
premešča v Rakek; 

2.) Jesenice in Dravograd se uvrščata v obmejne 
veterinarske postaje. 

Za izvrševanje veterinarskih poslov na teh po
stajah poleg redne službe so začasno določeni: za 
Rakek državni živinozdravnik Stanko Ar ko iz 
Cerknice namesto višjega državnega živinozdravnika 
Pravdoslava Rebka iz Ljubljane; za J e s e n i c e : 
višji živinozdravnik Josip R i h a r iz Radovljice; za 
D r a v o g r a d : državni živinozdravnik Pavel Ko-
lenec istotam. 
Iz oddelka za veterinarslvo ministrstva za kmetijstvo 

in vode v Beogradu, 
dne 20. marca 1921.; Vt.br. 1621. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebjn. 

Absolvirani pravnik Josip Tomšič je sprejet 
v pripravljalno službo politične uprave deželne vlade 
za Slovenijo ter dodeljen v službovanje okrajnemu 
glavarstvu y Krškem. Dr. Baltic s.r. 

Inž. Avgust J u g je imenovan za provizornega 
kulturno-stavbnega adjunkta v X. činovnem razredu 
državnih uradnikov. D r V r < a č n i k g> n 

Št. 3257/pr. 
Razglas. 

Na podstavi ukaza gospoda ministra za notranje 
zadeve z dne 23. marca 1921., pov. slov. št. 152, se 
opušča začasna politična ekspozitura v Cerknici ter 
upostavlja okrajno glavarstvo v Logatcu s krajev
nim območjem za ono ozemlje nekdanjega okrajnega 
glavarstva logaškega, ki pripada po rapallski po 
godbi Sloveniji, in za ozemlje bivše ekspoziture v 
Cerknici. 

Za okrajnega glavarja v Logatcu je uposfcavljcn 
okrajni glavar Vinko B o r š t n e r iz Kočevja. 

V L j u b l j a n i , dne 23. marca 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Vodja poverjeništva : dr. Baltic s. r. 
Št. 7074. 

Rasglas. 
Naše. poslanišivo v Washingtonu javlja: 
„Amerikanski kongres je sprejel zakon, s katerim 

se omejuje prihod doseljencev v Združene države. 
Izza dne 1. avgusta 1921. je za dobo 15 mesecev 
dovoljen prihod, samo 3 •%. celokupnega števila vseh 
doseljencev, ki bilvajo v Ameriki." 

V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva : Kremenšek s. r. 

• Priobčen v „Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca" št. 70, izdanih dne 29. marca 
1921. 
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Št. 2976/pr. 
Razglas. 

Orožniška postaja Javomik prii Guštanju se od
slej imenuje: o r o ž n i š k a p o s t a j a G u š t a n j , 
kar se naznanja vsem oblastvom. 

V L j u b l j a n i , dne 24.marca 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r. 

Št. 12.169/pr.ex 1920. 

Razpust društva. 
Društvo „Krainischer Lehrerverein" s sedežem v 

Ljubljani se s tem razpušča, ker ne ustreza pogo
jem pravnega obstoja in ker njegov namen ni v so
glasju z državnimi interesi. 

V L j u b l j a n i , dne 27. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

Št. 1645. 

Izpopolnitev izpraševalnega odseka za 
usposobljenostno preizkušnjo za pomožne 

šole. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom 

z dne 21. marca 1921., št. 1645, imenovalo v izpra
ševalci odsek za strokovni izpit pomožnošolskega 
učiteljstva v izpraševalni komisiji za ljudske in za 
meščanske šole v Ljubljani v zntislu i.'čke 3.d) iz
praševalnega načrta še za člana Franca, G r m a , 
ravnatelja gluhonemnice v Ljubljani, za namestnika 
pa Ljuba D e r m e 1 j a, učitelja istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 21. marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr.Skabernè s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št 3307/21. 2 _ 1 

Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in, Istro v Ljub

ljani razpisuje službo primarija na okulističnem 
oddelku splošue bolnice v Ljubljani!. 

Po odloku ministrstva za narodno zdravje št. 89.5 
z dne 17. januarja 1920. pristoja primari ju plača 
VIII. čiinovnega razreda s pripadajočo aktivitetno 
doklado in draginjskimi dnevnicami. Cez deset služ
benih let pride primarij v VII., čez dvajset službenih 
Jet pa v VI. činovmi razred. 

Prosilci za to službo naj pravilno kolkovanim 
prošnjam prilože poleg krstnega (rojstnega) in do
movinskega lista potrebna dokazila o strokovni iz
obrazbi in o dosedanjem službovanju. 

Prošnje naj se vlože do dne 
30. a p r i l a 1 9 2 1 . 

pri zdravstvenem odseku za Slovenijo in Istro v 
Ljubljani. 

.Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 24. marca 1921. 

Za sanitetnega šefa : dr. Bleiweis s. r. 

ššt 3674/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 6. do dne 12. marca 1921.) 
1 1 • * ~ - * -

© k r a j 

: 

K 
Celje ok» lica 

O b č i n » 

oze (Variola). 

Marija Gradec . . • 

Velika PireŽica. . . 
Ljubno 

Д 

» 

O 

•a 
•A 
to 

J 
> o 
a 

xt 
a 
Ф 

fi 
T» 
O 

S 
D 

A? 
a M 

%i 
* * 

4 
1 
6 
12 
2 

29 
2 

* 

4 
2 
. 
. 

1 

b 
. 
. 
1 

• 
. 
. 
1 

3 
1 
6 
8 
4 

29 
• 

O k r a j 

Celje mesto 
Kamnik 

KoDJico okolica 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Maribor 

Slovenjgradeč 

O b č i n a 

Guštanj 

Luče 
Bočna 
Celje okolica . . . . 
Rečica 
Braslovče 
Kalobje 
Gotov] je 
Solčava 
Ponikva 
Loka 
Nova Štifta . . . . 
Sladka gora . . . . 
Nova cerkev . . . . 
Sv. Lenart 
Sv. Kriàtof 
Vojnik 
Slivnica 
Sv. Juri ob južni žo-

leznici 
Dol 
Gornji grad . . . . 
Šmarje pri Jelšah . 
Koharje 
Celje 
Gozd 
Kamnik 
Smarca 
Konjice okolica . . 
Kozjak 
Brezovica 
MoBte 
Ljubljana 
Poljčano 
Štatenberg 
Stopno 
Št. Jani naVinski gori 
Skale 
Šoštanj 
Velenje 
Mislinja 
Golavabuka . . . . 
Topolščica 
Ribnica na Pohorju. 
Št. Uj pod Turjakom 
Slovenjgradec . . . 
Razbor 
Provalje 
Crua 
Mežica 

a i-

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Celje 

Kranj 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Trbovlje . . . . 
Št. Pavel . . . . 
Luče . . . . . . 
Celje okolica1 . . 
Št. Juri ob Taboru 
Prodosljo . . . . 
Dobrava 
Polhov gradeč . . 
črni vrh . . . . 
Ljubljana . . . . 
Fram 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Radovljica I Bled I . 11 I . I 

Guštanj I Prevalje | . | . | 2 | 

Š k r l a t i o a ( S c a r l a t i n a ) . 
Krško 

Kočevje 
Ljubljana mesto 

Maribor mesto 

Kamnik 
Ljubljana mesto 

Ptuj 

Sv. Križ . 
Sv. Jernej 
Kočevje . 
Ljubljana 
Maribor . 

T r a h o m : 
Kamnik . . 
Ljubljana . 
Brebrovnik. 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) , 
Kamnik 
Kranj 

Smarca . . • • 
Preddvor . . • 
Škofja Loka . • 
Ljubljana . • • 
Gornja Radgona 
Maribor . . • • 

4 
1 
1 
4 
7 

1 
1 
1 

, 

1 

• 

2 
1 
1 

4 

t 

2 
, 

• 

• 

, 
, 

6 
3 

1 
1 
1 

*)• 
1 
1 
1 
4 

1 

, 

i 

1 
1 
1 

, 

1 
. 
, 
3 
1 
1 

pri predsedniku podpisane izpraševalne komisije, 
finančni računski oddelek v Ljubljani. Prošnjam je 
priložiti krstni list, gimnazijsko ali realeno zrelostno 
.zpričevalo in izkaz o poklicu (dekret o imenovanju). 

V prošnji bodi natančno navedeno, kateri pripo
močki so prosilcu služ.li pri učenju. 

V L j u b l j a n i , dne 26. marca 1921. 

Izpraševalna komisija iz državnega računovodstva. 

Sa 1/21—3. 507 

Poravnalni oklio. 
Uvedba poravnalnega postopanja o imovini Mi

roslava Nabergoja, trgovca v Mar.boru, Slovenska 
ulica št. 10, registrovanega pod firmo: 

t Miroslav Nabergoj, 
trgovina z mešanim in manufakturnim blagom 

v Mariboru. 
Poravnalni komisar deželnosodni svetnik 

dir. Fran Schaubach okrožnega sodišča v Mariboru, 
poravnalni upravnik Ferdinand Vinceti.č, hišni po
sestnik v Mar.(boru, Kamniška cesta. 

Narok za sklepanje poravnave pri imenovanem 
sodišču dne , . . , , . _ , 

, , ,., 1 4. a p r i l a 1 92 1. 
ob desetih. 

Rök za zglasitev do dne 
10. a p r i l a 1 9 2 1 . 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 15. marca 1921. 

Cg I a 68/21-1. 452 
Oklio. 

Dolnjelendavska okoliška hranilnica v Dolnji 
Lendavi, zastopana po odvetniku drju. Rosini v Ma
riboru, je vložila zoper Marto K e c s k e m e t h y -
jevo, rojeno Margitayjevo, odvetnikovo soprogo, 
tožbo zaradi plačila 7860 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil1 na dan 
2 1 . a p r i l a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Marte Kecskemethyjeve neznano, 

se ji postavlja za skrbnika gospod dr. Leopold Bošt-
jančič, odvetnik v Mariboru, ki jo bo zastopal na 
nje nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 14. marcai 1921.-

C I 95/21—1. 481 
Oidio. 

Josip Krajne, Kristina Kobolt in Elizabeta 
Krajne, vsi posestniki v Pernicah, so vložiji zoper 
Valentina G r a j ž e r j a , kaznjenca v moški kaznil
nici v Mariboru, in Ernesta L i s t a , neznanega bi
vališča, tožbo zaradi 2817 K 64 v s pripadki, 882 K 
36 v s pripadki in 350 K s pripadki. 

Prvi narok se je določil na dan 
29. a p r i l a 1 9 2 1 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. ,14. 
Ker je bivališče Ernesta Lista neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod višji pisarniški pred
stojnik Radoslav Podlesnik v Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njega nevarnost in stroške, dokler se 
ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 17. marca 1921. 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani 

dne 22. marca 1921. 
Za sanitetnega šefa : dr. Bleiweis s. r. 

Razglasi drugih, uradov in oblastev. 
Št. 15/921. 495 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računovodstva se začno 

v spomladanskem terminu v četrtek dne 28. aprila 
1921. ob osmih. 

Prosilci naj svoje prošnje, pravilno kolkovane in 
opremljene, vlože do vštetega dne 

1 4 . a p r i l a l 9 2 1 . 

C 15/21—1. 494 

Oklio. 
Zoper Antona N o v a k a , posestnikovega sina iz 

Trnave, čigar bivališče je neznano, je podala pri 
okrajnem sodišču na Vranskem ml. Danijela Mo
hor tožbo zaradi očetovstva in plačila preživnine. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

19. a p r i l a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod Anton Novaki st., posestnik v Tr-
navi. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Anton Novak ml. ne zglasi pai sodlišču aH ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 

due 25. marca 1921. 

àk 
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A 387/19/20. 502 
Oklic. 

Marija Mubi, rojena Benedičič, posestnica na 
Žejah št. 6, je bila proglašena za mrtvo. Oporoke 
ni ostavila. Dočim je del dedičev kot potomcev za-
pustničinega očeta Jakoba Benedičiča znan, so 
neznani dediči kot potomci zapustničine matere 
Marije, rojene Prahove. 

Tj neznani dediči, katerim se postavlja za ku-
ratorja gospod dr. Beno Sabothy, odvetnik v Kra
nju, se pozivljejo, naj se tekom e n e g a l e t a zglase 
in prijavijo svoje dedinske pravice, ker bi se sicer 
zapuščina razpravljala z onimi, ki so se že prigla
sili za dediče. 

Okrajno sodišče v Kranju, odd. I., 
dne 30. marca -921. 

Ne 167/21—2. 474 3—3 

Amortizacija. 
Po prošnji Ane P o n d e l a k o v e , posestnice v 

Rajhenburgu, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne police, ki jo je prosilka baje izgubila: Po
lica št. 207.744 družbe „Riunione Adriatica di Si
curtà" v Trstu za zavarovanje življenja. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom 1 leta, 6 t ednov in 3 dni, ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da polica ni vec ve
ljavna. Okrajno sodišče v Sevnici, 

dne 16. marca 1921. 

E 15/21—7. 4 4 8 

Dražbeni oklio. 
Pri podpisanem sodišču bo dne 

4. m a j a 1921. 
ob desetih v sobi št. 7 dražba nepremičnin vi. št. 130 
katastralne občne starološke, sestoj eče iz lesene, s 
slamo krite h še, nesposobne za prebivanje, št. 9 v 
Deskovi vasi in iz 21 zemljiških parcel (vrt, njive, 
košenice in izsekan gozd), vi. št. 131 iste katastral
ne občine, sestoječe iz 11 parcel njiv, košenic in paš
nikov in vi. št. 675 iste katastralne obč.ne, sestoječe 
iz ene njive. Cenilna vrednost znaša 3060 K, naj
manjši ponudek, pod kater.m se ne bo prodajalo, 
pa 2040 K. 

Ostala določila so razvidna iz pozivov, nabitih 
na sodni deski. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 8. marca 1921. 

Finn.274, zadr.VI 109/11. 
č) Tiskovna zadruga v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva sta izstopila Ivan Zorman in Ru
dolf Ramor, vstopila pa sta v načelništvo Valentin 
Sajovic, trgovec v Ljubljani, Kolodvorska ulica, in 
Anton Lovše, profesor v Ljubljani, Sodna ulica št. 6. 

Firm. 287, zadr. I 51/35. 
d) Posojilnica v Cirknici, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba : 

Izstopil je iz načelništva Franc Remžgar, vstopil 
pa je v načelništvo Anton Werli, posestnik in trgo
vec v Cerknici. 

Firm. 341, zadr. I 118/52. 
e) Slovensko delavsko stavbeno društvo, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo 
v Ljubljani, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta iz načelništva dr. Ivan janežič in 

Ivan Gostinčar. 
Firm. 370, zadr. I 59/48. 

f) Hranilnica in posojilnica v Gorjah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta člana načelništva Janez Fiber in 

Ignacij Fertin, vstopila pa sta Josip Knific, župnik 
v Gorjah, in Anton Zupan, posestnik v Zaspu št. 31. 

Firm. 578, zadr. III 7/38. 
1) Hranilnica in posojilnica v Borovnici, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva Janez Košir, Anton 
Kobi in Matija Jager, vstopili pa so v načelništvo 
Ivan Strajhar, župnik v Borovnici; Janez Turšič, 
posestnik v Borovnici št. 9; Gašper švigelj, posest
nik v Dolu št. 6. 

Firm. 579, zadr. V 173/23. 
m) Mlekarska zadruga v Borovnici, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Anton Kobi in Va
lentin Kajdiž, vstopila pa sta v načelništvo Ivan 
Strajhar, župnik v Borovnici, in Franjo Suhadolnik, 
posestnik v Borovnici št. 8. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 21. februarja 1921. 

P 6/18/18. 489 
Oklio. 

Preklic Antona V i n t a r j a , posestnika v Tre-
belniku št. 4, je bil s tusodnim sklepom z dne 30ega 
januarja 1921., opr. št. P 6/18, odpravljen. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 20. marca 1921. 

Firm. 489, zadr. V 179/35. 
g) Sirarska zadruga v Starih Fužinah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Jakob Odar in Jožel 
2van, vstopili pa so v načelništvo Janez Ivan, po
sestnik v Studoru št. 39; Matevž Urbane, posesmik 
v Studoru št. 7 ; Janez Kovačič, posestnik v Studoru 

Firm. 504, zadr. V 109/24. 
h) živinorejska zadruga na Igu pod Ljubljano, 

registrovana zadruga z omejeno zaveze, 
nastopna izprememba: 

Izstopiia sta člana načelništva Franc Piatnar in 
Jožef Vrbinc, vstopila pa sia Ivan Zeleznikar, po
sestnik na Igu št. 23, in Franc Štrukelj, posestnik 
na Igu št. 84. 

Firm. 507, zadr. III 156/71. 
i) Gospodarska zveza, 
centrala za skupni nakup in prodajo v Ljubljani, 

registrovana zadruga z. omejeno zavezo, 
nastopna izprememba : 

Izstopil je iz načelništva Anton Mrkun. 
Izbrisala se je prokura Franca Gogole. 

Firm. 674, zadr. VII 79/1. 402 

Vpis zadruge. 
Vpisala se je danes v zadružni register za

druga: Gospodarska preskrbovalnica, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v L j u b l j a n i . 
Namen zadrugi je, da pospešuje gospodarstvo 

svojih članov s skupnim poslovanjem. 
Ta namen doseza s tem, da: 
1.) članom skupno nabavlja življenske in gospo

darske potrebščine v zadružnem obratu; 
2.) da ustanovi in vzdržuje za te namene po

trebno skladišče in prodajaimce. 
Zadružna pogodba z dne 13. februarja 1921. 
Dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora je 

razglasiti vselej 14 dni prej v obratovalnica in v 
ijuuijanskem. „jutru", bvoje sklepe razglasa načel
ništvo z oznanili, nabitimi v pisarni. 

Načelništvo sestoji iz petiti zadružnikov; člani) 
načelništva so: Franc Majcen, pisarniški tajnik v 
LjuDijani; Luka Sila, blagajnik tiskovne zadruge 
v Ljuuijani; Janko Žagar, kotektor v Ljuoijani; 
Acioii кашс, taktor Demiske tiskarne v Ljubljani; 
ivait Naglic, urednik v Ljubljani. 

Podpis lume: Besedilo lame podpisujeta skupno 
dva člana načelništva. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, ud4. III., 

dne 25. februarja 1921. 

Razglas. 3 6 3 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
n r m a h • Firm. 149, zadr. VI 224/6. 
a) Kmetijska nabavna in prodajna zadruga 

za kamniški politični okraj v Kamniku, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je član načelništva Ivan Mali, vstopil pa 

je Mihael Kladnik, zadružni uradnik v Kamniku. 

Firm.249, zadr.VI 43/15. 
b) živinorejska zadruga na Bohinjski Beli, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je član načelništva Anton Rupret, vsto
pil pa je Anton. Zupančič, kmet na Bohinjski Beii 
št 21. 

Firm.251, zadt.VI 172/7. 
c) Narodno-socijalna tiskovna zadruga 

v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopili so člani načelništva Ferdo Poljšak, An

ton Oblak in PaveL' Straka, vstopila pa sta Dominik 
Čebin, upravnik „Jugoslavije", dnevnika v Ljubljani, 
in Fran Poljšak, uradnik mestne zastavljalnice 
v Ljubljani. 

Firm. 513, zadr. IV 285/54. 
j) Konzumno društvo za Slovenijo, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Viljem Rudolf, vstopil 
pa je v načelništvo Albin jerina, kotlar južne želez
nice v Ljubljani. 

Izpremenili so se na občnem zboru dne 2. febru
arja îv>21. § 2., odst. 3., § 6., prvi odstavek, in ves 
§ 30. pravil z dne 25. januarja 1920. 

Firm.565, zadr.VI 129/14. 
k) Nova založba v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva Bogumil Remec, dr. Ja
nez Ev. Krek, Ivan Barle, Anton Kralj, dr. Vinko 
Sarabon in Fran jež; vstopili pa so v načelništvo 
dr. Izidor Cankar, vseučiliški profesor v Ljubljani, 
ki je odslej predsednik; Ivan Avsenek, ravnatelj cen
tralne uprave za trgovski promet z inozemstvom, 
podružnice v Ljubljani; dr. Mirko Božič, bančni 
uradnik Zadružne gospodarske banke v Ljubijaui; 
Fran Koblar, gimnazijski profesor na realni gimna
ziji v Ljubljani; dr. Stanko Majcen, komisar pri po-
verjeništvu za uk in bogočastje; Ivan Gruden, pro
fesor na Slovenski trgovski šoli v Ljubljani. 

Odslej je podpredsednik dr. Josip Jerič. 
Na občnem zboru dne 21. decembra 1920. so bili 

izpremenjeni §§ 18., 21. in 22. pravil z dne З.таја 
1917. 

Izpremembe pri družbenih firmah. 
Vpisala se je danes pri firmah: 

Firm. 99/21, Rg. A I 265/3. 
a) Kretschmer in drugi, 

lesna industrija, Bistrica ob Dravi, 
s sedežem v B i s t r i c i ob D r a v i nastopna iz
prememba : 

lzbnsai se je vsled izstopa javni družbenik Bern
hard Kretschmer. 

Firm. 34/21, Rg. A 1267/3. 
b) Karl Schmid! & Comp. 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

Izbrisal se je vsled smrti družbenik Kari 
Schmidl. 

Vstopila je kot javna družbenica vdova Ida 
Schmidl, trgovka v Mariboru, Stolna ulica št. 4. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 8. marca 1921. 304 

Firm. 61/21, Rg. A I 7/8. 306 

Izprememba pri posamezni firmi. 
Vpisala se je danes pri firmi: 

Paul Pirich 
s sedežem v P t u j u nastopna izprememba: 

Izbrisala se je prokura Otokarja Laurentschi-
tseha. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 8. marca 1921. 
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Firm. 105/21, zadr. II 46/15. 309 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi : 
Prva mariborska produktivna zadruga čevljarskih 

izdelkov, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

izprememba zadružnih pravil z dne 27. februarja 
1921. 
Okrožno kot trgovinske sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 15. marca 1921. 

Finn. 115/21, Rg. A I 243/7. 308 
Izprememba pri družbeni firmi. 
Vpisala se je danes pri firmi: 

Vinska kletarstva Vilko Hoppe, 
specialna trgovina z vinom v steklenicah, 

Weinkellereien Wilhelm Hoppe, 
Spezialgeschäft in Flaschenfüllung, 

s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 
Izbrisal se je vsled izstopa dosedanji družbenik 

Viljem Hoppe. 
Besedilo firme podpisuje edini imetnik Fric Jeres. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 15. marca 1921. 

Vpis delniških družb. S07 

Vpisali sta se danes delniški družbi: 
Firm. 60/21, Rg.B I 10/1. 

a) Centralna banka d. d. Krapina 
(s sedežem v Zagrebu), podružnica Maribor, 
ikraj glavne naselbine: Z a g r e b , 
sedež podružnice: M a r i b o r . 
Obratni predmet: Vsi bančni posli, ki spadajo v 

področje mobiliarnih bank, a z izključitvijo vseh 
pravih hipotekarno-bančnih oprav.il. 

Višina osnovne glavnice: 50,000.000 K. 
Število m značaj posameznih delnic:. 500.000 

delnic v vrednosti po 100 K. 
Upravni odbor: 1.) Janko Tavčar, trgovec in 

posestnik v Mariboru, predsednik; 2.) Josip Šerec, 
trgovec in posestnik v Mariboru/; 3.) Karel Worsche, 
trgovec ih posestnik v Mariboru; 4.) Hubert Luk-
mati, trgovec in posestnik v Mariboru. 

Prokurista in likvidatorja: 1.) Maks Herman, 
ravnatelj firme v Mariboru; 2.) Ivo Kočevar, njegov 
namestnik. 

Pravne razmere družbe: Delniška družba, usta
novljena po Centralni banki.' d. d. v Krapini s pre
nesenim sedežem v Zagrebu. 

Firma se podpisuje tako, da pod njeno natisnjeno 
ali, odtisnjeno besedilo svojeročno postavljata pod
pis oba prokurista ali en prokurist in eden izmed 
uradnikov, pooblaščenih za to. 

Oglasi se izvršujejo v uradnem listu, ki velja za, 
takega za Slovenijo. 

Firm. 113/21, Rg.B I 11/1. 
b) Tovarna za spirit in drože, d.d., 
s sedežem v Račjem. 

Obratni predmet: Družba 
a) ustanavlja, pridobiva, zakupuje ali daje v za

kup tvornice za špirit in droži — najprej tvornico 
graščine v Račjem — in za to potrebne in k obrato
vanju spadajoče nepremičnine, se udeležuje pri takih 
podjetjih ter zlasti nakupuje njih delnice; 

b) pridobiva, zakupuje ali daje v zakup že po
slujoča in ustanavlja nova podjetja, katerih predmet 
je trgovanje s špiritom in drožmi, jih obratuje, se 
udeležuje pri njih ter zlasti nakupuje njih delnice; 

c) trgovsko in tehnično obratuje ta podjetja; 
č) obratuje vsa opravila in vse obrate, ki služijo 

pospeševanju navedenih namenov, pri vsem tem vpo-
števaje zakonita določila, veljavna za posamezne 
kupčije aH stroke. 

Osnovna glavnica znaša 1,000.000 K. 
Iznos, število in značaj posameznih delnic: 2500 

popolnoma vplačanih delnic po 400 K, ki se glase 
na prinosnika. 

člani upravnega sveta so: 1.) Vilncenc Bachler, 
graščak v Račjem; 2.) Rihard Bachler, zasebnik v 
Račjem; 3.) dr. Janko Kavčnik, podravnatelj Ja
dranske banke; 4.) Rudolf Hass, dirigent Jadran
ske banke, podružnice v Mariboru; 5.) Ivan Šoštarič, 
veletržec v Mariboru. 

Pravne razmere družbe: Delniška družba, dovo
ljena z odlokom ministrstva za trgovino in industri
jo z dne 20. oktobra 1920., VI št. 2948. 

Družba je ustanovljena na nedoločen čas. Uprav
ni svetniki: imajo pravico po dva zastopati in pod
pisovati filmo, in sicer tako, da po dva kolektivno 
pod njeno napisano, natisnjeno ali: štampiljirano 
besedilo pristavljata svoji imeni. 

Firma se pravnoveljavno podpisuje tako, da nje
nemu po komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali 
štampiljiranemu besedilu pristavljata svoje ime dva 
člana upravnega sveta ali en član in uradnik s pro-
kuro ali ravnatelj s-prokuro in prokurist, vsi kolek
tivno, ravnatelji ita prokuristi vselej s pristavkom 
p.p. (per procura). 

Pravnoveljavno priobčuje družba svoje javne 
razglase, predpisane v zmislu § 29., v uradnem li
stu svojega sedeža in v uradnih lijstih na sedežih 
svojih podružnic. 

Okrožno kof trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek L, 

dne 15. marca 1921. 

Firm. 128/21, Rg.pos. I 85/4. 310 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
Vpisala se je danes pri firmi: 

V. SchulGnk, 
Gemischtwarenhandlung, 

s sedežem v P t u j u nastopna izprememba: 
S prokuro je poverjen Franc Hoinig, poslovodja 

finne v Ptuju. 
Prokurist postavlja pod besedilo firme svojeročno 

svoje ime z označbo prokure. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 

dne 22. marca 1921. 

70 Izpremembe pri že vpisanih 
firmah. 

Vpisala se je danes: 
A. V trgovinskem registru pri družbeni firmi: 

Firm. 241/20, Rg. A 182/2. 
Šlehta & Butina 

nastopna izprememba: 
Družba se je razdružila tei- je prešla v likvida

cijo. Oba družbenika, Marija Šlehta in Anton Bu
tina, sta likvidatorja. 

B. V zadružnem registru pri zadrugah: 
Firm. 24/21, zadr. II 212/3. 

a) Kmetijsko društvo v Trebnjem, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Franc 

Kobal1, Janez Zupančič, Janez Kašič, Alojzij Er-
man, Andrej Cerkovnik, Franc Strmole in Tomaž 
Rožnik, vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel
ništva Franc Šušteršič, kaplan v Trebnjem; Matija 
Brulec, posestnik na Griču št. 1 ; Janez Stepič, po
sestnik v Dolenjem Medvedjem selu št. 1 ; Franc 
Opar, posestnik v Gorenjih Ponikvah št. 1 ; Janez 
Mara, posestnik v Jezeru št. 2 ; Jožef Plantarič, de
kan v Trebnjem; Matija Rogelj, posestnik v Rožen-
berku št. 1. 

Pravila so se izpremenila v § 11., katerega be
sedilu se dostavlja : Če se zadruga razdruži, se po
rabi zadružna imovina tako-le: Ena polovica gre 
župni cerkvi v Trebnjem, druga polovica se porabi 
za občekoristne namene, kakor za gospodarske na
prave, za dijaške ustanove in ustanove za stare in 
onemogle v okolišu zadruge. 

Firm. 238/20, zadr. II 108/27. 
b) Allgemeiner Einkaufsverein für Landwirte, 

Gewerbetreibende und Beamte in Gottschee, 
reg. Gen. mit beschränkter Haftung, 

nastopna izpremembai pravil: 
Besed'ilo firme in sedež: 

Splošno nakupovalno društvo za kmete, obrtnike in 
uradnike v Kočevju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nemško : 

Allgemeiner Einkaufsverein für Landwirte, Gewerbe
treibende und Beamte in Gottschee, 

reg. Gen. mit beschränkter Haftung. 
Obratni predmet: Zadruga 

a) nakupuje in prodaja živež, oblačila, gospodarske 
predmete in ponibno blago, v prvi vrsti dležeJae 

in gozdarske izdelke in. pridelke, ne samo čla
nom, temveč tudi nečlanom, nadalje posreduje 
kakor tudi komisionalno hrani in razpečava de
želne in gozdarske izdelke ter jih predeluje in 
izboljšuje, posebno pa se bavi s fabrikacijskim 
izdelovanjem in predelovanjem; 

b) ukrepa vse, kar je v gospodarskem oziru potreb
no za dosego tega namena, n. pr. pridobiva po
trebne koncesije, zemljišča, stavbe in tehnične 
priprave ; 

c) razširja strokovno in narodnogospodarsko znanje 
z izdajanjem časopisa „Der Genossenschafter" 
kakor tudi s prirejanjem poučnih shodov, preda
vanj, razstav in posvetovanj zadružnikov o teh 
vprašanjih; 

č) pospešuje varčnost zadružnikov s sprejemanjem 
in obrestovanjem hranilnih vlog; 

d) podpira zadružnike s posojili kakor tudi s tem, 
da jim prepušča v posest ali v porabo brez od
škodnine ali proti odškodnini poljedelske stro
je, živino itd. izkratka take predmete, ki kakorkoli 
služijo pospeševanju gospodarstva, posebno po
ljedelstva. 
Izpremenjena zadružna pogodba z dne 30. ja

nuarja 1921. 
Pravnoveljavno se podpisujeta pod besedilom za

družne firme po dva člana predstojnaštva, katerih 
eden mora biü načelnik ali njegov namestnik. 

Delež znaša 200 K. Vsak član jamči za zadruž
ne obveznosti s svojimi deleži in še z enkratnim 
zneskom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se izvršujejo v 
časopisu „Der Genossenschafter", po potrebi pa tudi 
po posebnih pismenih obvestilih. 

Firm. 23/21, zadr. II 285/2. 
c) Posojilnica za trgovce in obrtnike v sodnem 

okraju Kočevje, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nemško: 
Kreditkasse für Handels- und Gewerbetreibende im 

Gerichtsbezirke Gottschee, 
reg. Gen. mit beschränkter Haftung, 

nastopna izprememba: 
Izbrisal se je dosedanji član načelništva Matija 

Rom, vpisal pa se je novi član načelništva Jožef 
Pavliček, tiskarnar v Kočevju. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 10. marca 1921. 

Št. 96. 467 3 - 3 
Kavcija umrlega notarja Mihaela Jezov-

Ska na Vranskem. 
Vsi oni, ki trdijo, da jim gre po § 25. notarske

ga reda na podstavi njih zakonite zastavne pravice 
kaj plačila iz kavcije gospoda notarja Mihaela 
Jezovška, umrlega dne 5. julija 1920. na Vran
skem, se pozivljejo, naj svoje zahteve v š e s t i h m e -
s e c i h naznanijo podpisani zbornici, ker bi se sicer 
po tem roku hranilna knjižica, dana za kavcijo, brez 
ozira na nenaznanjene zahteve razvezala in izročila 
upravičencem. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 17. marca 1921. 

Št. 102. 498 3—1 
Bazpis notarskega mesta. 

Notarsko mesto v Kozjem se razpisuje. Pro
šnje za to mesto in za notarsko mesto, ki bi se mor
da izpraznijo po premestitvi, sprejemlje podpisana 
zbornica do dne 

17. a p r i l a 1921. 
Notarska zbornica v Celju, 

dne 29. marca 1921. 

Št. 360/21. 505 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Alojzij V r t a č n i k z današnjim dnem 
vpisan, v tukajšnji; imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 30. marca 1921. . 
Za odbor odvefrišLe zScr&ice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D.Majaron s. r. 
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Št. 363/21. 514 
Objava. 

Gospod dr. Alojzij Rakun, odvetnik v Sevnici, 
je podpisanemu odboru naznanil sub pr. 31. t. m., 
da se v treh mesecih preseli s svojo pisarno v Celje. 

V L j u b l j a n i , dne 31. marca 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr.D.Majaron s.r. 

Št 54/2—v. v. б 0° 

Objava. 
Z dnem 1.aprila t i . je prepovedana reekspedi-

cija vseh vozovnih nakladovz državnega in dolenj
skega kolodvora v Ljubljanu 

V L j u b l j a n i , dne 26. marca 1921. 
Inspektorat državnih železnic. 

497 Št 193/Kozje. 
Štl31/Sevnica. 

Razpis učiteljskih služb. 
Na javnih ljudskih šolah v kozjanskem in sev-

n-Skem okraju se razpisujejo po ukazu višjega^šol-
ekega sveta z dne 21. in 22. marca 1921., st. 3634 
in 3632, nastopne nadučiteljske, voditeljske in uči
teljske službe: 

A. V kozjanskem šolskem okraju: 
1.) učiteljska služba na štirifazrednici v Dob-

2.') učiteljska služba na trirazrednici v Kozjem; 

J e l3.') nadučiteljska služba na dvorazredni'xi v 
P o d s r e d i ; 

4.) učiteljska služba na tnrazredn.ci v i t e -
V ° 53) učiteljska-voditeljska služba v V i r š t a n j u. 

B. V sevniškem šolskem okraju: 
1.) učiteljska služba na dvorazrednici pri 

Sv. A n t o n u ; . 
2.) učiteljska služba na dvorazrednici v B l a n c i . 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti; do dne 
30. a p r i l a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet v Kozjem, oziroma v Sevnici, 

dne 27. marca 1921. 

St 264. 4 7 ° 3 ~ 3 

Razpis elužb v prevaljekem Šolskem 
okraja. 

V stalno namestitev se razpisujejo voditeljska 
mesta, in sicer: 

1.) na štirirazrednici v Č r n i z ekspozituro v 
Podpeči in z dvema podružnicama; prosto stano
vanje; 

2.) na enorazrednici v Č r n e c a h s prostim 
stanovanjem; . 

3.) na dvorazrednici v Kot i ] ah pri Guštanju 
s prostim stanovanjem; 

4.) na trirazrednici v Mežic i s prostim stano
vanjem ; < 

5.) na dvorazrednici v T o l s t e m v r h u pri 
Guštanju s prostim stanovanjem; 

6.) na štirirazrednici z eno vzporednico v D r a 
v o g r a d u ; prosto stanovanje. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

21. a p r i l a 1921. 
pri šolskem odboru v Prevaljah. 

šolski odbor v Prevaljah, 
dne 21. marca 1921. 

Predsednik: Kaki s.r. 

2.) Poročilo odborovo o društvenem delovanju 
leta 1920. 

3.) Poročilo računsko-pregledovalne komisije o 
računskem zaključku za dvanajsto poslovno dobo. 

4.) Določitev števila odbornikov in njih namest
nikov in volitev teh upravnih organov. 

5.) VoUtev članov računsko-pregledovalne komi
sije in njih namestnikov. 

6.) Izprememba pravil. 
7.) Raznoterosti. 

Vabilo na ustanovni občni zbor 
delniške družbe 508 

« J u l i o M e i n . 1 , d- cL9 

e sedežem v Ljubljani, 
ki bo v ponedeljek dne 1 1. a p r i l a 1921. ob se
demnajstih v hiši Jadranske banke v Ljubljani, Še-
lenburgova ulica št. 7/II, v sobi št. 25, s tem-le 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Sklepanje o ustanovitvi delniêke družbe in 

končnoveljavna določitev pravil (statutov), kakor 
jih je odobrila državna uprava. 

2.) Volitev članov prvega upravnega sveta. 
3.) Volitev računskih pregledovalcev in njih na

mestnikov. 
4.) Eventualna volitev odseka v znvslu § 8., od

stavka 5., pravil. 
5.) Določitev honorarja, računskim preglednikom. 
V Ljubi j an i\ dne 1. aprila 1921. 

Julio Meinl. Jadranska banka, 
podružnica Ljubljana. 

Vabi lo n a I . r e d n i l e tn i občni zbor 
493 delničarjev 

„Tipograf i je" , 
graflSno-nakladnega zavoda, delnllke dražbe 

v Zagreba, 
ki bo dne 16. a p r i l a 1921. ob sedemnajstih v druž
benih prostorih v Zagrebu, Prerađovićev trg St. 9, z na-

naetopnim d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo ravnateljstva za poslovno leto 1920. 
2.) Poročilo nadzorstvenega odbora. 
3.) Predlog ravnateljstva o razdelitvi Čistega dobička. 
4.) OdreSnica ravnateljstvu in nadzorstvenemu od

boru. 
5.) Popolnitev ravnateljstva. 
6.) Volitev nadzorstvenega odbora. 
7.) Slučajnosti. 
V Z a g r e b u , dne 2. aprila 1921. 

Ravnateljstvo. 

Delničarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, mo
rajo po § 30. družbenih pravil svoje delnice položiti naj-
kesneje osem dni pred občnim zborom pri blagajni «Ti
pografije», grafično-nakladnega zavoda v Zagrebu, Pre-
rađovičev trg št. 9. 

* :•: % 

Račun bilance dne 31. decembra 1920. 
A k t i v a : Račun blagajne K 72.824-84; račun dolž

nikov K 9,780.267-75; račun strojev K 3,333.731-41; račun 
električne naprave K 494.178-55; račun črk K 1,289.802 
78 v; račun pohištva K 207.171; račun barv in mate-
rialij K 561.588-11; račun papirja K 3,080.000-—; račun 
naklade K 1,688.242-26; račun konzorcialnih poslov 
K 2,470.172-36. Skupaj 22,977.979-06. 

P a s i v a : Račun delniške glavnice K 9,000.000-—; 
račun rezervnega fonda K 1,125.000-—; račun upnikov 
K 11,235.712-95; račun prehodnih postavk K 376.192-01; 
čisti dobiček K 1,241.074-10. Skupaj K 22,977.979-06. 

P r e g l e d a l in v r e d u n a š e l : 
Nadzorstveni odbor. 

* * * 
Poročilo nadzorstvenega odbora. 

Ugledni občni zbori 
Čast nam je Vam poročati, da smo v zmislu trgov

skega zakona in družbenih pravil v minulem letu po
slovne knjige in zaloge vestno pregledali ter vse naMi 
v redu. 

Predloženo nam bilanco in račun dobička in izgube za 
leto 1920. smo pregledali ter ju našli z glavnimi in po
možnimi knjigami v popolnem skladu. 

Zato prosimo slavni občni zbor, naj izvoli zaključne 
račune in bilanco za leto 1920. kakor tudi predlogo rav
nateljstva o razdelitvi čistega dobička in določitev divi
dende odobriti ter podeliti ravnateljstvu in nam absolu
tory. 

V Z a g r e b u , dne 24.marca 1921. 
N a d z o r s t v e n i o d b o r : 

Miroslav Perok s. r. Dr. Branimir Hvadlć s. v. 
Vladimir Rožankovski s. r. Oskar Auä e. r. 

Prodaja lesa. 5Ü1 

V gozdih baronice M. H. Liechtenbergovc v Me-
kinah pri Kamniku se po ofertni licitaciji proda po 
snegu podrt in poškodovan mehak les, in sicer: 

partija I približno 220 m3, 
partija II. približno 200 m", 
partila III. približno 140 m8. 
Prevladuje srednje močen les. Ponudbe za les 

na panju sprejema do dne 
10. a p r i l a 1921. 

graščinska uprava Habah, p. Trzin pri Ljubljani, 
kjer so tudi razvidni dotični pogoji. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. m a r o a 1921. 

Razne objave. 
št. 241. 499 

Bazglas. 
X I I I . r e d n i o b č n i zbor Kreditnega dru

štva mestne hranilnice ljubljanske bo dne 1 l e g a 
a p r i l a t. I. ob petnajstih v hranilnični posvetoval
nici s tem-le dnevnim redom: 

1.) čitanje zapisnika o XII. rednem občnem 
zboru. 

A k t i v a . . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu ? M ^ ' « ^ ' c n 
v kovanem srebru 16Л^5Ло,'™ 
v tujih valutah 4,014.231-73 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 345,676.083 60 
Posojila : 

na menice i94îîîll'nî 
na vrednostne papirje 23,663.833-02 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,542.902-60 
po računu zamene 374,904.684-84 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 150,912.252-68 

. po posojilu na bone bančnega kredita 1.662,351.364-74 
Vrednost državnih domen, založenih 

za izdajanje novčanic 
Saldo raznih računov 

Dinarjev 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

430,299.186-25 +4,333.979-79 

218,410.450-98 —2,398.132-53 

Glavnica din. 50,000.000—, 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 
obveznosti na žiro-račune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 

P a s i v a . 

374,904.684-84 
168,941.921-42 
48,445.581-80 

480 

3.382,711.204-86 

2.138,377.163- — 
24,623.507-96 

6.194,421.513 05 

10,384.500-— 
821.186-99 

3.452,546.475-— 

592,292.188-25 
2.138,377.163--

6.194,421.513~Ö5 

-1-5.839-83 
4-125.325 •— 

+ 7,902.032-81 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšallrana. 
V Ljubljani, dne 6. aprila 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Vsebina: I« „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrrat» i Slovenaca". — Izpremembe v uredbi o ustroju ministrstva za agrarno reformo. — Naredba ministra za vojno in m ornar
si co, s katero se pravica kaznovanja, določena v členih 12., 72. in 85. zakona o ustroju vojske, prenaša zopet na divizijske komandante. — Naredba celokupne deželne vlade za 
Slovenijo, s katero se razveljavlja izvršilna naredba deželne vlade za Slovenijo glede izvrSitve naredbe ministretva za prehrano in obnovo dežel z dne 7. marca 1919., A št. 2684. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo glede pobiranja občinskih doklad v Ljubljani. — Razglasi deželne vlado za Slovenijo : Izpremembe v osebju. Razglas poverjeništva za notranje 
sadove o izpremembi v občinskem gerentstvu v Obreïu. Razpust društva „Deutscher Bergvetein in Maribor". Usposobljenostne preizkušnje za slovensko stenografijo. — Razglasi 
zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro : Razpis službe primanja na okulističnem oddelku splošne bolnice v Ljubljani. — Razglasi vojaških oblastev : Nabava drv za kurjavo. — 

Razglas o izračunavanju in pobiranju invalidskega davka od obresti hranilnih vlog. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 71 z dne 30. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 27. februarja 
1921., s katero se Uršula K a t a u e r , pomočnica in
špektorju dela v öinu tajnika Ill.razreda pri oblastni 
inspekciji dela v Celju, odpušča iz državne službe. 

Zapisniki o 122., 123. in 124. redni seji začasnega 
narodnega predstavništva ujedinjene kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z dne 10., 13. in 14. sep
tembra 1920. 

Številka 72 z dne 31. marca 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 26. marca 1921., 
s katero se dr. Milenko R. V e s n i ć, predsednik 
ministrskega sveta in minister za zunanje zadeve na, 
razpolagi, imenuje za izrednega poslanika in poobla
ščenega ministra I. razreda na Francoskem. 

Objavo ministrstva za notranje zadeve, da so na
stopni listi v naši državi prepovedani, ker pišejo v 
sovražnem duhu o razmerah v naši državi: 

1.) «To Fos» (Solun); 
2.) «Magyar Orszag» (Budimpešta); 
3.) Народсш» Гласћ (Amerika). 

Številka 74 z dne 2. aprila 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 2. marca 1921., 
a katero se narodni poslanec dr. Tomislav T o m -
1 j e n o v i ć imenuje za bana Hrvatske in Slavonije. 

89, 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 

na predlog Našega ministra za agrarno reformo in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo od

redili in odrejamo, 

da je v uredbi o ustroju ministrstva za agrarno 
reformo z dne 12. februarja 1920.** izvršiti te-le iz
premembe: 

V členu 6. 
naj se za besedami : „2.) na agrarni oddelek" doda : 
„3.) na oddelek za kolonizacijo". 

V členu 7. 
naj se za besedamti: „2.) na administrativno-pravn? 
odsek" doda: „3.) na agrarno - tehnučni odsek". 
Ostali del tega člena naj se izpusti. 

* Ta naredba je razglašena v „Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" š t 58, iz
danih dne 15. marca 1921. 

** Uradni list pod št. 130 iz leta 1920. 

Člen 10. 
naj postane člen 12., novi člen 10. pa naj slove: 

„ A g r a r n o - t e h n i č n i o d s e k . 
Naloga temu. odseku je, da organizira, upravlja 

in nadziira vsa geodetska dela, ki so potrebna pri 
izvajanju agrame reforme; skrbi naj, da se ta 
dela kot sestavni del državne izmere zemljišč iz
vršujejo točno in pravočasno; skrbi naj za sestavo 
evidence o izmerjenih zemljiščih; izvaja ali pod>-
pira naj izvrševanje gradbenih del; udeležuje naj 
se pri cenitvah gradbenih objektov v zvezi z agrar
nim vprašanjem. 

Odsek upravlja aparate, mape in druge izdelane 
tehnične elaborate; vodi in pripravlja statistiko o 
vseh razmerah agrarne reforme ter upravlja knjiž
nico. 

Ta odsek se deli na tri pododseke: 
1.) na geodetski; 
2.) na gradbeni; 
3.) na statistični." 

Člen 11. 
se izpreminja ter se glasi: 

„ A g r a r n i o d d e l e k . 
Agrarni oddelek pripravlja zakonske projekte o 

ureditvi agrarne reforme; pripravlja in upravlja 
posle glede likvidacije veleposestev in njih prevze
manja v državno nadzorstvo in upravo, glede ure
ditve kmetovskih, kolonatskih m podobnih razmerij. 
Izvaja delitev veleposestvenih zemljišč. Agrarni od
delek se deli na te-le odseke: 

1.) na pravni odsek; 
2.) na odsek/ za kmetovska (čifčijska), kolonat-

ska in podobna razmerja; 
3.) na odsek za nadzorstvo, upravo in likvida

cijo veleposestev; 
4.) na finančni' odsek." 

Člen 15. 
se ukinja, a dosedanji člen 17. naj postane člen 15. 

Člen 16. 

se izpreminja ter se glasi: 

„ O d d e l e k z a k o l o n i z a c i j o . 
Oddelku za kolonizacijo je naloga, da skrbi za 

osnavljanje im pospeševanje novih malih gospodar
stev. 

Ta oddelek torej upravlja vse posle glede na
bavljanja zemljišča, potrebnega za naseljevanje, in 
glede ustvarjanja pogojev in sredstev za ustano
vitev, obstanek, razvoj i№ napredovanje vseh malih 
gospodarstev, ustvarjenih z naseljevanjem ali z 
agrarno reformo vobče. Oddelek ima ta-le odseka: 

1.) odsek za notranjo kolonizacijo in repatrii!-
ranja; 

2.) odsek za zadružništvo." 

Člen 17. 

se izpreminja ter se glasi: 

„ O d s e k z a n o t r a n j o k o l o n i z a c i j o in 
r e p a t r i i r a n j a . 

Naloga temu odseku je: 
a) da izvaja preseljevanje iz skalnatih in preobljude-

nih krajin v krajine, kjer so ugodna zemljišča 
za naseljevanje; 

b) da podpira priseljevanje našega elementa, ki živ 
v inozemstvu, in da ga naseljuje v krajinah, 
ugodnih za naseljevanje." 

Člen 18. 
se izpreminja ter se glasi.: 

„ O d s e k z a z a d r u ž n i š t v o . 
Naloga temu odseku je, da skrbi za ekonomsko 

povzdigo naseljencev in drugih oseb, ki so po 
agrarni reformi dobile zemljo, zlasti s pomočjo ko
operativnih organizacij in s povzdigo naselbinske 
kulture." 

Za členom 28. se dodaja: 

„ P r e h o d n o d o l o č i l o . " 
Člen 29. 

Te izpremembe stopijo v veljavo z dnem kralie-
vega podpisa, izvršno moč pa dobe z dnem raz
glasitve. 

Našemu ministru za agrarno reformo naročam-..», 
naj razglasj in izvrši te izpremembe. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1921.; 
št. 4808/21. 

Aleksander s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

Nikola Uzunović s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 

90. 
Naredba ministra za vojno in mornarnico, 
8 katero se pravica kaznovanja, določena v čle
nih 12., 72. in 85. zakona o ustroja vojske, pre

naša zopet na divizijske komandante. 
Gospod minister za vojno in mornarnico je dne 

1. marca 1921. pod F. Dj. br. 9354 izdal nastopno na
redbo: 

«V zmislu ukaza Njegovega Veličanstva kralja z 
dne 19. avgusta 1919., št. 70.968, s katerim je odre
jeno, da dosedanji vojaški zakoni kraljevine Srbije 
začasno veljajo za vse pokrajine kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, 

o d r e j am 
po izkazani potrebi, da se morajo določila členov 

12., 72. in 85. zakona o ustroju vojske, ki govore o 
kaznovanju občinskega predsednika ali kmeta, od
nosno upravnih — političnih — in davčnih oblastov, 
uporabljati na vsem ozemlju kraljevine; izvzete tudi 
niso pokrajine, ki so bile prej pod Avstro-Ogrsko. 

V toliko se izpreminja naredba ministrstva za 
vojno in mornarnico F. Dj. O. br. 70.969 z dne 25ega 
avgusta 1919.» 

S to naredbo je razveljavljena točka 3.) naredbo 
ministrstva za vojno in mornarnico F. Dj. O. br. 70.969 
z dne 25. avgusta 1919. (razglašena v Uradnem listu 
pod št. 675 iz leta 1919.); pravica kaznovanja, do
ločena v členih 12., 72. in 85. zakona o ustroju voj
ske, pa zopet prehaja na divizijske komandante. 

V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik: dr. Baltic s. r. 
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Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
91. 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo, 

s katero se razveljavlja izvršilna naredba 
deželne vlade za Slovenijo glede izvršitve 
naredbe ministrstva za prebrano in obnovo 

dežel z dne 7. marca 1919., Â št. 2684. 

Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo z 
dne 8. novembra 1919., št. 703 Ur.l.. so razveljavlja. 

§ 2 . 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem razglasitve. 

V L j u b l j a n i , dne 15. marca 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar h. r. 

9 2 , 
Naredba deželne vlade za Slovenijo 

glede pobiranja občinskih doklad v Ljubljani. 
Mestni občini ljubljanski se v zmislu §§ 40. in 

81. mestnega statuta dovoljuje, da sme v dobi od 
dne 1. julija 1920. do dne 30. junija 1921. po vnem 
svojem ozemlju pobirati nastopne občinske doklade 
na direktne davke, razen na dohodarino, plačarino. 
invalidski davek in davek na poslovni promet, in 
sicer: 
a) na hišnonajemni in hišnoiazrodni davek 35 '%: 
b) na zemljiški davek in na splošno pridobnino IV. 

razreda davčnih obvozancev 50 %; 
c) na vse ostale direktne davke 65 %. 

V L j u b l j a n i , dne 30. marca 1921. 
Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. *. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebjn. 

Premeščeni so: okrajna glavarja pri predsedni
štvu deželne vlade dr. Bronislav F i š e r k okraj
nemu glavarstvu v Ljubljani in dr. Fran L o g a r 
k poverjeništvu za notranje zadeve, oddelku L; 
okrajni glavar Miroslav S e n e k o v i č od pover
jeništva za notranje zadeve k predsedništvu deželne 
vlade za Slovenijo. 

Premeščena sta: Josip H r i b e r n i k. konccptni 
praktikant pri policijskem komisariatu v Mariboru, 
k policijskemu ravnateljstvu v Ljubljani; Stanko 
K o s , konceptni praktikant pri policijskem ravna
teljstvu v Ljubljani, k policijskemu komisariatu 

T Mariboru. Dr. Baltic s. r. 

Minister za pravosodje je v sporazumu z mini
strom za trgovino in industrijo imenoval za dobo 
treh let za eodnike-lajike iz trgovskega stanu pri 
okrožnem sodišču v Mariboru Viljema B e r d a j sa, 
Alojzija K r i ž n i c a , Ferda P i n t e r ja, Fraiija 
P i s k a , Vilka W e i x 1 a in Karla W o r s c h e t a . 

Dr. Ravnihar s. r. 
Öt.3900. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembi v občinskem gerentstva 

T Obreza. 
Za občinskega gerenta v Obrežu je namesto do

sedanjega gerenta, Andreja B e d j a n i č a , imeno
van Ivan R a u ž l , posestnik istotam, za njegovega 
namestnika pa dosedanji gèrent Andrej B c d j a -
n i č . Namesto odstopivših prisednikov v gerentskein 
sosvetu Franca S a 1 e in Matjaša M l i n a r i c a .ita 
imenovana za prisednika Leopold D o g š a, posest
nik v Grabah, in Ivan K o S e v a r, posestnik v 
Obrežu. 

V L j u b l j a n i , dne 29. marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: dr. Baltic в. r. 

St. 2888/pr. | 

Razpnst društva. 
Društvo «Deutscher Bergverein in Maribor« sc 

razpušča iz državnih interesov. 
V L j u b l j a n i , dne 22. marca 1921. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

Št. 1830. 

Usposobljenostne preizkušnje za slovensko 
stenografijo. 

Usposobljenostne preizkušnje za slovensko steno
grafijo na srednjih in njim sorodnih šolah se bodo 
vršile v četrtek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . in po po
trebi tudi naslednje dni na I. državni gimnaziji 
v Ljubljani. Začetek ob osmih. 

Prosilci naj vlože svoje prošnje za pripust k pre
izkušnjam, opremljeno po točki 4. pravilnika, ob
javljenega v Uradnem listu št. 14 z dne 30. januirja 
1920., pri predsedništvu izpraševalne komisije (de
želna vlada na Bleiweisovi cesti, poverjeništvo za 
uk in bogočastje). 

V L j u b l j a n i , dne 29. marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè o. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani« 

Št 3307/21. 2—2 
Razpis. 

Zdravstveni odsek za Sloven jo in Istro v Ljub
ljani razpisuje službo primarija na okulistčnem 
oddelku splošne bolnice v Ljubljani1. 

Po odloku ministrstva za narodno zdravje št. 89.-. 
z dne 17. januarja 1920. pristoja primariju plača 
VIII. cnovnega razreda s pripadajočo aktivitetno 
doklado in dravinjskimi dnevnicami. Čez deset služ
benih let pride primarij v„VIL, čez dvajset službenih 
let pa v VI. činovni razred. 

Prosiici za to službo naj pravilno kolkovankn 
prošnjam prilože poleg krstnega (rojstnega) in do
movinskega lista potrebna dokazila o strokovni iz
obrazbi j i o dosedanjem službovanju. 

Prošnje naj se vlože do dne 
30. a p r i l a 1 9 2 1 . 

pri zdravstvenem odseku za Slovenijo in Istro v 
Ljubljani. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo In Istro v Ljubljani, 

dne 24. marca 1921. 
Za sanitetnega šefa : dr. Bleiweis s. r. 

ponudbi pa za garnizijo v Ptuju 1710 m s in za gar
nizijo v Slovenski Bistrici 730 m3 drv). 

Pravico do te ofertalne licitacije imajo v prvi 
vrsti državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ki morajo položiti za kavcijo 10 % vrednosti 
celokupnega zneska; drugi, tuji državljani pa mo
rajo položiti za kavcijo 20 % skupnega ofertalnegy 
zneska v gotovini, v državnih ali državno garanti
ranih vrednostnih papirjih ali v garantnom pismu 
katoregakoli denarnega zavoda v kraljevini Srbov. 
Hrvatov in Slovencev, ki ga je po predpisu registri
ralo ministrstvo za finance, generalna direkcija dr
žavnega računovodstva. 

Ponudbe se morajo poslati do navedenega dna 
ob enajstih določeni komisiji doličnih komand, ki 
jih sprejemajo samo do navedenega roka; biti mori
jo v zapečatenem pismu in opremljene н predpisano 
kolkovino 10 dinarjev. V vsaki ponudbi mora pt • 
nudnik izjaviti, da so mu pogoji znani. 

Za vsako garnizijo je treba vložiti posebno po
nudbo. 

Na vsaki ponudbi mora biti označeno: Ponudb:; 
za nabavo in oddajo drv za ono garnizijo, za katero 
ponudnik oferira. 

Ponudnik ostane v obveznosti z dotično koman
do takoj, komanda pa z njun šele potem, ko pogod
bo odobri gospod minister za vojno in mornarnieo. 

Vsi interesenti so vabijo, naj se udeleže teh ofer-
talnih licitacij. 
Iz intendanturue pisarne komande Dravske divizijske 

oblasti v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1921.; E. br. -131(3. 

ezglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

St. A I 14/13 cx 1921. 510 

Razglasi vojaških oblaste*, 
666 Nabada drv za kurjavo. 2 1 

Na podstavi naredbe komandanta IV. armijske 
oblasti E. br. 2401 z dne 25. marca t» 1. bo prva ofer-
talna licitacija za nabavo in oddajo drv v inten-
danturni pisarni komande Dravske divizijske oblasti 
v poslopju kazinskega društva dne 2 1 . a p r i l a 
t. L, pri komandi mariborske polkovno okrožno ko
mandi v Mariboru dno 15- a p r i l a t 1. in pri 
komandi celjske polkovne okrožne komando dne 
2 3. a p r i l a t. 1. 

Ta ofertalna licitacija za nabavo in oddajo 
30.476 m* drv za kurjavo BO bo vršila na podstavi 
predpisanih pogojev, ki HO vsak delavnik na vpogled 
v intendanturni pisarni komande Dravske divizijske 
oblasti v poslopju kazinskega društva, I. nadstropje, 
soba št. 3, in v pisarnah polkovnih okrožnih komand 
v Mariboru in v Celju. 

Drva se morajo oddajati v določenih količinah 
ob odrejenih in predpisanih terminih, kakor je to 
označeno v pogojih, in sicer poetavljeno f r a n k o 
s k l a d i š č e : 

V Ljubljano skupaj 13.487 m' drv, 
v Maribor skupaj 10.187 m* drv za to garnizijo, 
v Celje skupaj 6802 m3 drv (od katerih odpade 

na okrožno komando v Celju 4362 m', po posebni 

Razglas o izračunavanju in pobiranja invalid
skega davka od obresti hranilnih vlog. 

Na prošnjo Saveza denarnih in zavarovalnih za
vodov v Zagrebu in Saveza jugoslovanskih denarnih 
zavodov v Ljubljani je gospod finančni minister po 
odloku generalne direkcije neposrednjih davkov z 
dne 2. marca 1921., št. 56, dovolil denarnim zavo
dom za izračunavanje in plačevanje invalidskog:1. 
davka od hranilnih vlog v zmislu člena 84. finanč
nega zakona za leto 1920./1921. te-le olajšavo: 

Denarni zavodi izvun Srbije, Crne gore, Bornie in 
Hercegovine morajo ob rokih, v katerih dospeva 
v plačilo rentnina od hranilnih vlog, plačati pri pri
stojnem davčnem uradu pavšalno vsoto na račun in
validskega davka, katera se v prvem letu računi z 
1 % izplačanih in pripisanih obresti. Ta znesek mo
rajo denarni zavodi plačati za leto 1920. takoj. V 
naslednjih letih so ravna pavSalna vsota po višini 
invalidskega davka, plačanega v preteklem letu. 

Ob zaključku knjig koncem vsakega lota, a naj-
kesnejo do dne 30. aprila prihodnjega leta, morajo 
denarni zavodi izračuniti invalidski davek za vsako 
vlogo od vsote izplačanih in pripisanih obresti po 
lestvici člena 85. finančnega zakona; pri tem naj 
vpoštevajo, da se invalidski davek ne plačuje od 
onih vlog, katerih vseletne obresti niso višje nego 
20 dinarjev ali 80 K. Diferenco, ki so pokaže med 
tako izračunjenim invalidskim ,davkom in med. že 
izvršenimi izplačili na račun, morajo takoj plačati, 
preplačila pa se obravnavajo po veljavnih predpisih. 

Pri tem vplačilu morajo denarni zavodi predložiti 
davčnemu uradu obenem v dveh izvodih izkaz, ki 
navaja zneske invalidskega davka, preračunjeno po 
najnižji postavki (2 din. ali 8 K) sumarno; zneske 
invalidskega davka pa, ki za posamozne vlogo pro-
sezajo navedeno izmero, je izkazati individualno v 
zmislu naredbe generalno direkcije neposrednjih dav
kov z dne 23. oktobra 1920., št. 13.586, ki so jo pri
javila davčna oblastva posameznim denarnim zavo
dom na podstavi tukajšnje okrožnice z dno 18. no
vembra 1920., št. A I 1768/1. 

Dalje je dovolil gospod finančni minister, da de
narnim .zavodom ob omenjenem zaključku knjig ni 
treba posebe izračunavati invalidskega davka od 
rentnine, plačane v posameznih rokih leta 1920., am
pak od vsote rentnine, ki se je plačala od vsake 
vloge v vsem letu 1920. 

Ta ugodnost se dovoljuje za leto 1920. tudi za 
primere, v katerih denarni zavodi pripisujejo obresti 
od hranilnih vlog v krajših nego vseletnih obrokih. 

Končno je gospod finančni minister izjemoma 
dovolil, da so donami zavodi oproščeni invalidskega 
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davka v onih primerib, v katerih je bila hranilna 
vloga realizirana po 1. januarju 1920., a še preden 
se je uveljavila navedena naredba generalne direk
cije neposrednjih davkov. 

Vsi denarni zavodi se pozivljejo, naj invalidski 
davek za leto 1920. izračunijo po gorenjih navodilih 
in ga čim prej odpremijo pristojnim davčnim ura
dom. 

Plačila na račun (akontacije) naj plačujejo de
narni zavodi s protipisom, dodatna vplačila (invalid
ski davek, izračunjen na podstavi zaključka knjig' 
pa s predpisanim izpiskom v dveh izvodili. 

Dolegacija ministrstva financ je pooblaščena, da 
se pri denarnih zavodili prepriča po svojem odpo
slancu ali po funkcionarju pristojnega davčnega ob-
lastva, ali je invalidski davek pravilno izračunjen in 
odpromljen. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 27. marca 1921. 

Delegat: dr. Savnik 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 

Finii. 700, zadr.V 133/20. 
e) Občekorislna stavbena zadruga Ljudski dom, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Ljubljani, 

nastopna izprememba : 
Iz načelništva so izstopili Evgen Jarc, Ivan Pod-

lesnik, Luka Smolnikar, Ivan Traven in Ivan Štete, 
vstopili pa so v načelništvo Albin Zaje, finančni 
svetnik v Ljubljani; dr.Gregor Pečjak, gimnazijski 
profesor v Ljubljani; Ludovik Tomažič, tehnični 
uradnik Jugoslovanske tiskarne v Ljubljani; Josip 
Lončar, posestnik v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 28. februarja 1921. 

C II 128/21—1. 529 
OkMc. 

/Sopor Antona R e i s e n ii o f e r j a, bivšega ho
telirja v Celju, čigar bivališče je neznano, je podal 
pri okrajnem sodišču v Celju Blaž Sodin, lesni trgo
vec v Celju, tožbo zaradi 3863 K 20 v s pripadki. 

Ka podstavi tožbe se določa narok za ustno 
s]x>rno razpravo na dan 

9. a p r i l a 1 9 2 1 . 
ob devetih v sobi št. G. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za skrb
nika gospod dr. Josip Karlovšek, odvetnik v Celju. 
Ta skrbnik ga bo zastopal v ozuamenovani pravni 
stvari na njega nevarnost in stroške, dokler so An
ton Reisenhofer ali ne zglasi pri sodišču ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 25. marca 1921. 

St. 365/21. 530 
Objava. 

Gospod dr. Ferdo L a š i č, odvetnik v Ormožu, 
je podpisanemu odboru naznanil sub pr. 2. t. m., da 
se v treh mesecih preseli s svojo pisarno v Maribor. 

V L j u b l j a n i , dne 2. aprila 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr.D. Majaron s. r. 

Predaja premičnin. 613 

Razglas. m 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
h n a a h : Firm. 647, druž. II 110/4. 
a) R. Ranzinger 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: Speditionsgeschäft 
nastopna izpiememba: 

Podružnici na Jesenicah. 
Za obratni predmet se je vpisalo tudi v sloven

ščini: „Spedicijsko podjetje". 

Firm. 681, Rg.C I 27/33. 
b) Avtomobilna družba z o. z. — Žiri 
s eedežem v Ž i r eh nastopna izprememba: 

Osnovna glavnica 30.000 K je popolnoma vpla
čana, 

Firm. 657, zadr. I 48/32. 
c) Okrajna posojilnica v Litiji, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Josip (prav Mihael) 
Damjan, vstopil pa je v načelništvo Nace Tičar, po
sestnik v Litiji. 

Firm. 672, zadr. IV 282/30. 
č) Ljudska gospodarska zadruga 

v Zagorju ob Savi, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Na občnem zboru dne 13. juaija 1920. so se iz-

premenili §§ 8., 17. in 25. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njega namest

nika in petih odbornikov. 
Novoizvoljen je bul ier je vstopil v načelništvo 

Lovro Kos, kaplan v Zagorju ob Savi. 

Firm. 699, zadr. I 86/35. 

d) Hranilnica in posojilnica 
v Selcih pri Skofji Loki, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Na občnem zboru dne 30. januarja 1921. se je 
aklenila izprememba § 16. zadružnih pravil. 

Firm. 841, zadr. Vil 82/1. 433 

Razglas. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Ekonom, 
osrednja gospodarska zadruga v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Zadruga 
1.) nakupuje in prodaja vse .kmetijske, obrtniške 

in gospodarske pridelke in izdelke kakor tudi po
trebščine svojih članov na debelo in na drobno, ozi
roma posreduje take kupčijske posie za člane; 

2.) preskrbuje članom umetna gnojila, močna 
krmila, semena, poljedelske stroje in orodje, vnov-
čuje plemensko in klalno živino itd., oziroma po
sreduje te kupčijske posle za člane; 

3.) preskrbuje članom meso in mesne izdelke ter 
vzdržuje v ta namen naprave, določene po zakoni
tih predpisih; 

4.) predeluje za člane industrijsko njih pridelke 
in potrebščine; 

5.) prireja za člane, stalno razstavo poljedelskih 
strojev in orodja; 

6.) oskrbuje za člane eksportno in importno trgo
vino za zgoraj' navedene predmete; 

7.) izvršuje po svojih strokovnjakih kontrolo go
spodarskega poslovanja nad svojimi članicami, ter 
pospešuje poglobitev zadružne misli; 

8.) pospešuje kmetijsko gospodarstvo s poukom, 
prireditvami, kmetijskimi razstavami, poučnimi iz
leti in vsemi drugimi sredstvi1, ki služijo povzdigi 
kmetiškega in obrtnega stanu. 

9.) V dosego teh namenov si sme oskrbeti vse 
potrebne stavbe in tehnične naprave ter si pridobiti 
za to potrebne koncesije. 

Zadružna pogodba z dne 26. februarja 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega trikratnim zneskom. 
Oznanila se .izvršujejo po enkratni objavi v za

družni pisarni z nabitkom dotičnega oznanila. 
Načelništvo sestoji iz predsednika, podpredsed

nika in še nadaljnjih devetih zadružnikov; člani na
čelništva so: Gustav Pire, generalni ravnatelj v 
Ljubljani; Ludovik Plavšak,pri Sv. Juriju ob Tabo-, 
n i ; inž. Franc Zupančič v Ljubljani; Ivan Pipan, 
posestnik v Vižmarjih; Ignacij Dolničar, posestnik 
v šmartnem ob Savi; Janko Bukovec, tajnik Samo
stojne kmetijske stranke v Ljubljani ; dr. Ivan Kav
čič, železniški komisar v Zagrebu; Anton Lipovšek, 
posestnik v Gruševi; Ludovik Ivanjšič, posestnik v 
Biserjanah, Sv. Juri ob Stavnici; Ivan Grad, po
sestnik v Beričevem št. 16; Josip čeme, posestnik 
v Zgornji Šiški št. 39. 

Pravico zastopati zadrugo imata dva člana na
čelništva kolektivno ter ua ta način podpisujeta za 
zadružno firmo. 

Vabilo na občni zbor se izvrši vselej tako, da 
se 14 dni prej z navedbo dne, ure, kraja in dnev
nega reda razglasi v objavi, nabiti v zadružni pi
sarni. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 7. marca 1921. 

Št. 102. ~ ~ ~ 498 3 - 2 
Razpis notarskega mesta. 

Notarsko mesto v K o z j e m se razpisuje. Pro
šnje za to mesto in za notarsko mesto, ki bi se mor
da izpraznijo po premestitvi, sprejemlje podpisana 
zbornica do dne 

17. a p r i l a 1 9 2 1 . 
Notarska zbornica v Celju, 

dne 29. marca 1921. 

Premičnine, ki spadajo v. zapuščino Avrelijo S t i-
b i l o v e , umrle dne 29. januarja 1921., se bodo v 
Ranzingerjevem skladišču prodajale dne 

12. a p r i l a 1 9 2 1 . 
ob devetih, odnosno še naslednji dan po sklepu 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 20. marca 1921., 
A I 115/21—3. 

Na prodaj bo hišna oprava, perilo, obleka, na
mizno orodje in kuhinjska posoda v cenilni vred
nosti 11.879 K. N o t a r dr. Andrej Kuhar e.r., 

kot sodni komisar. 

Ht. 355/preds. 3—1 

Razpis službe pomožnega sluge. 
Pri gradbeni direkciji za Slovenijo v Ljubljani je 

razpisano mesto pomožnega uradnega sluge z zako
nitimi službenimi prejemki. • 

Kolkovane prošnje je vložiti do dne 
25. a p r i l a 1 9 2 1 . ' 

ter jim priložiti: krstni list, domovnico, uradnozdrav-
niško izpričevalo o popolni sposobnosti za to službo, 
izpričevalo županstva stalnega bivališča o nrav
stveni neomadeževanosti, izpričevalo o šolski :•> 
obrazbi in eventualno o znanju jezikov. 

Dosluženi podčastniki, invalidi ali dobrovoljci 
naj priložo tudi dotična dokazila. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 30. marca 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar :.. r. 

Št. 87. 88, 90, 92, 93, 94, 95, 101. 

Razglasilo. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 

zak. št. 2 iz leta 1888.,'je deželna komisija za agrar -
ske operacije v Ljubljani postavila dvornega svet
nika drja. Ivana V r t a č n i k a krajnim komisarjem 
za agrarske operacije, da so izvrše nastopne agrar-
ske operacije: 

1.) nadrobna razdelba skupnega sveta, oziroma 
uredba užitnih in gospodarskih pravic na skupnom 
svetu, ki je vpisan pod vi. št. 45 davčne občine žur-
genske, sodni okraj kočevski; 

2.) nadrobna razđelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 76 katàstralne občine žurgenske. 
sodni okraj kočevski; 

3.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 110 davčne občine globočiške, sodni 
okraj kostanjeviški; 

4.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 111 davčne občine planinske, sodni 
okraj kostanjeviški; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vja-
ean pod vi. št. 113 davčne občine globočiške, sodni 
okraj kostanjeviški; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 108 davčne občine plankutke, sodni 
okraj kostanjeviški; 

7.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 278 davčne občino vrhpoljske, sodni 
okraj kostanjeviški; 

8.) uredba užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 112 davčne 
občine nakelske in pare. št. 631/2 ter 631/3, ki sta 
vpisani v seznamku isto davčne občine, sodni okraj 
Kranjski. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem etopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888.,. 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, ki 
jih ta oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled 
glede zavoznoeti pravnih naslednikov, da morajo pri-
poznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitve 
agrarske operacije. 
Deželna komisija za agrareke operacije v LjuWJaalr 

dne 22. marca 1921. 
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Št. 2818. 517 
Razglas, 

N'a podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo ljubljanska carinarnica dne 11. a p r i l ; ; 
1 9 2 1 . ob devetih v svojem skladišču na javni 
dražbi prodajala 36 zabojev E. h. No.,9302/14, 9305/1 
ào 9305/10, 9309/1—12 in 9310/1 v skupni brutto 
teži 1719 kg raznih likerjev — svojina A. Bučerja iz 
Ljubljane. 

Licitanti morajo položiti za kavcijo 20 c/c ce nil ne 
•rednosti. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 1. aprila 1921. 

52<; 2 -1 Ät. oliò!». 

Razglas. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za

kona bo ljubljanska carinarnica dne 12. a p r i l a 
1 9 2 1 . ob petnajstih na javni licitaciji prodajala eno 
balo MBM v netto teži 47 kg plišastih bombaževih 
beljenih brisač z določeno dolžino. 

Cenilna vrednost 2400 dinarjev. 
Licitanti morajo položiti za kavcijo 20 % cenilno 

vrednosti v gotovini. 
Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 

dne 1. aprila 1921. 

ò l i St. 400/P. 1 in 401/P. 

Razpis služb. 
1.) šestrazredna deška ljudska šola P t u j s k a 

o k o l i c a , 1 učiteljsko mesto; 
2.) šestrazredna dekliška ljudska šola P t u j s k a 

o k o l i c a , služba za nadučiteljico in za 1 učiteljico 
— v stalno namestitev. 

Redno opremljene prošnje do dne 
3 0. a p r i l a 1 9 2 1 . 

krajnemu šolskemu svetu za Ptujsko okolico. 
Okrajni šolski svet ptujski, 

dne 29. marca 1921. 
Preduednik: dr. Pirkmaier s. r. 

Št. 7813. ooo 
Razglas glede glavnega volišča za volitve 

občinskega odbora v Ljubljani. 
V zmislu § 26., odstavka 2., uredbe z dne 17. fe

bruarja 1921., št. 59 Ur. L, se za volitve občinskega 
odbora mestne občine ljubljanske, razpisane s tu-
uradnim razglasom z dne 26. marca 1921. na dan 
26. aprila 1921. določa kot g l a v n o v o l i š č e 

I. volišče za Šolski okraj v 
M e s t n e m d o m u . 

Na tem glavnem volišču se bo takoj po kon
čanem volilnem opravilu na posameznih 14 voliščih 
dognal in ugotovil po uspehu glasovanj na teh 
voliščih skupni izid volitve v občinski odbor. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 2. aprila 1921. 

Zupan: dr. Ivan Tavčar s. r. 

Razglas. 657 

Trinajsto žrebanje 41/a%nih zastavnih listov in 
^Vè^nih komunalnih zadolžnic Kranjske deželne 
banke bo dne 15. a p r i l a 1 9 2 1 . Izžrebalo se bo 
nom. 66.900 K 4y?%nih zastavnih listov in nom. 
129.200 K 4y2%nih komunalnih zadolžnic. 

V L j u b l j a n i , dno 5.aprila 1921. 

Kranjska deželna banka. 

št. 1956/Ш. 

Razne objave. 
Razglasa. 524 

ČeškoslovaSko-jadranski tovorni promet. Provizorna 
železniška tovorna tarila z dne 1. marca 1921. Iz-

premembe in popravki tarife. 
V zgoraj označeni železniški tovorni tarifi naj se 

izvedejo te-le izpremembe, oziroma popolnitve: 
1.) na ovitku in na naslovnem listu naj se za 

besedami: « Č e š k o s l o v a š k o - j a d r a n s k i 
t o v o r n i p r o m e t » dostavi: «preko Postojne 

(Postumia) in Podbrda (Piedicolle) v tranzitu pre
ko avstrijske republike in kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev». 

2.) Na strani 226 naj se v prvem razpredelu med 
postajni označbi «Eisenbrod» in «Eiwanowitz in der 
Hanna» vstavi: «Eisenstein», v drugem razpredelu 
pa med postajni označbi «Zelezny Brod» in «Ivano-
vice na Ha ne»: «Železna Ruda fî. S. D». 

St. 19S7/JII. 
Avstrijsko-jadranskt tovorni promet. Provizorna že
lezniška tovorna tarifa z dne 1. februarja 1921. 

Popolnitve, oziroma popravki tarife. 
V zgoraj označeni železniški tovorni tarifi naj se 

izvedejo te-le izpremembe, oziroma popolnitve: 
l.j Na ovitku in na naslovnem listu naj se pod 

besedami: «Л v s t r i j s k o - j a d r a n s k i t o v o r 
ni p r o m e t » črtajo besede «(preko Logatca, Pod
brda in Trbiža)», namesto njih pa naj se vstavijo 
besede: «(preko Postojne [Postumia], Podbrđa [Piedi
colle] v tranzitu preko kraljevine Srbov. Hrvatov in 
Slovencev in preko Trbiža [Tarvisio]». 

2.) Na strani 143 naj se v izjemni tarifi 8B, 
parni kotli itd., v četrti vrsti za besedami: «(tudi 
oklopne plošče)» vstavijo besede: «fasonirano žele
zo (jeklo);. 

3.) Na strani 155 naj se vozarinski stavek za Ce
lovec glavni kolodvor, v izjemni tarifi 15 pod B in 
D, C in E od 208 popravi na 280 centesimov. 

V L j u b l j a n i , dne 30. marca 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Vabilo na I. redni letni občni zbor 
delničarjev 

„Kemične tovarne v Šoštanju, d. d." 
V Š o S t a n j U , 525 

Upravni svet «Kemične tovarne v Šoštanju, d. d.» 
v Šoštanju sklicuje I. redni letni občni zbor delni
čarjev na dan 15. a p r i l a 1 9 2 1 . ob desetih v po
slovnih prostorih delniške družbe v Šoštanju s tem-le 

d n e v n i m r e d o m: 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju zad

njega poslovnega leta. 
2.) Predložitev in odobritev bilance preteklega 

poslovnega leta. 
3.) Razdelitev čistega dobička, oziroma določitev 

izrednih honorarjev članom upravnega sveta in nad
zorništva. 

4.) Volitev članov nadzorništva. 

5.) Izprememba pravil glede § 25. družbenih sta
tutov o številu članov upravnega sveta. 

6.) Slučajnosti. 
V š o š t a n j u, dne 1. aprila 1921. 

Upravni svet «Kemične tovarne v Šoštanju, d. d.» 

Vabilo na II. redni občni zbor 
„Mariborske tiskarne, d; d." 

v Mariboru, nog 
ki bo dne 2 5. a p r i l a 1 9 2 1 . ob petnajstih v pro

storih tiskarne v Mariboru, Jurčičeva ulica št. 1. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo ravnateljstva in eksekutive. 
2.) Odobritev letnega računa, razdelitev čistega 

dobička in absolutorij upravnemu svetu. 
3.) Volitev štirih upravnih svetnikov. 
4.) VoJitev nadzorništva. 
5.) Sklepanje o povišbi glavnice od 2,000.000 K 

na 3,000.000 K in o mođalitetah izdaje novih delnic. 
6.) Sklepanje o enventualnih pravočasno vloženih 

predlogih. 
V M a r i b o r u , dne 22. marca 1921. 

Mariborska tiskarna, d. d. v Mariboru. 
II. P o g a č n i k s. r. Dr. L i p o 1 d s. r. 

« * * 
§ 26. Vsakih 10 delnic daje pravico do enega 

glasu. Glasovalno pravico na občnem zboru lahko 
izvršuje vsak delničar osebno ali po pooblaščencu. 
Pooblaščenec, je lahko tudi oseba, ki ni delničar 
družbe. 

§ 27. Glasovalno pravico na občnem zboru imajo 
oni delničarji, ki najkesneje tri dni pred občri.n 
zborom založe delnice, katere tvorijo podstavo za 
njih glasovalno pravico, na mestu, objavljenem •« 
vabilu, s katerim se sklicuje občni zbor. 

Delničarji, ki žele imeti na občnem zboru glaso
valno pravico, naj izvolijo založiti delnice v zmislu 
določila pravil pri ravnateljstvu Mariborske tiskarne, 
d. d. v Mariboru. Jurčičeva ulica št, 4. 

Objava. &27 

Obrtna banka v Ljubljani javlja, da je tekom 
meseca marca 1921. na vložno knjižice 

vložilo 27 strank K 429.689-35. 
dvignilo pa je 13 strank . . K 149.742-—. 
Koncem meseca marca t. 1. je ostalo naloženih 

K 1.648.213-08. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
- Stanje dne 22. maroa 1921. 

A k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,337.451-42 
v kovanem srebru 16,455.907-50 
v tujih valutah 4,887.491-23 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 349,905.563-32 
Posojila : 

na menice 195,639.889-21 
na vrednostne papirje 23,626.473-02 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,857.343-10 
po računu zamene 374,909.260 • 84 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 150,912.252-68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.662,346.788-74 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov . 

Glavnica din. 50,000.000• - , P a e i v a " 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 374,909.260-84 
obveznosti na žiro-račune . . . . 185,411.079-18 
obveznosti po raznih računih . . . 56,106.673-21 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 
518 

Dinarjev 

Proti prejšnjemu 
stanja 

dinarjev 

435,586.413-47 +5,287.227-22 

219,266.362 23 —855.911-25 

3.383,025.645-36 4-314.440-50 

2.138,377.163' — 

37,594.574-16 

6.213,850.158-22 

10,384.500-— 

821.186-99 

3.447,840.295-— — 4,706.180- — 

616,427.013-23 -j-24,134.824-9» 
2.138,377.163- — 

6.213,850.158-22 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

Ш, 
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36. 
Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 7. aprila 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Začasna uredba o pristaniških kapetanijah. — Naredba deželne vlade za Slovenijo glede mestne občinske davščine v Celju. — Razglagi osrednje vlade: Razglas o inv 
nanji obliki uradnih spisov. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Izpremembe v oeebju. Volitev zastopnikov učiteljstva skupine A v viSji Selski svet v Ljubljani. Razgla«, da 
je izvoz živali, živalskih sirovin in sira iz naše kraljevine v Italijo prepovedan. Razglas, da je Prekmurje dodeljeno v področje državnega kletarakega nadzornika v Maribora. 
Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 2. aprila 1921. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju 
deželne vlade za 81ovenijo od dne 13. do dne 19. marca 1921. — Razglasi vojaških oblastev : Nabava drv za kurjavo. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. — 

Inozemskim naročnikom na znanje. , 

93. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
' fo milosti božji in narodni volji 

kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
Mi 

A l e k s a n d e r , 
prestolonaslednik, 

na predlog Našega ministra za promet in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo 

Začasno uredbo 
o pristaniških kapetanijah.* 

Značaj In splošne dolžnosti. 

§ J. 
Vse plovne reke in vsa plovna jezera v kra

ljevini Srbov,' Hrvatov in Slovencev se razdelju
jejo na rečne (jezerske) okraje. 

Pristaniška kapetanija je državna naprava, 
pod katere nadzorstvo spada vsa rečno-brodar-
ska policija in ves brodarski promet' v njenem 
okraju. Pristaniške kapetanije so podrejene mini
strstvu za promet (direkciji za rečno brodarstvo). 

Minister za promet določa sedež kapetanijam 
in meje njih okraja po izkazani potrebi in pro
računski možnosti. 

§2. 
Predstojnik kapetanije se zove pristaniški ka

petan ter je ukazni državni uradnik in brodarsko-
policijski organ. V njemu podrejenem okraju je 
predstavnik kontrole in izvršnega državnega bro
darskega oblastva v mejah zakonov in predpisov. 
Njemu je poverjeno izvajanje plovstvene in pri
staniške službe, njegovo področje pa se razpro
stira na obalo in na vodo v mejah njegovega 
okraja. 

§ 3 . 
Pristaniška kapetanija mora pravočasno ob

veščati svoje nadzorstveno oblastvo o vsem,kar se 
tiče brodarstva. Skrbeti mora za varnost prista
nišča', ladij in vseh ;drugih objektov v njem ka
kor tudi onih, ki prehajajo. 

Skrbeti mora za to, da so vsi objekti v pri
stanišču, tudi prehajalni, opremljeni s predpisa
nimi signali. Kontrolirati mora vse objekte, isto-
tako njih predstojnike, ali potujejo s predpisanimi 
listinami (patenti) in ali imajo dopustila (dovo
lila) za potovanje. 

§4. 
Na poslopju, odnosno objektu, > v katerem je 

pisarna kapetanije, mora biti vsak ,dan razobešena 
državna zastava, ponoči pa modra svetiljka. 

§ 5. 

Pristaniškemu kapetanu se po službeni potrebi 
dodeljuje pomožno osçbje. 

* Razglašena v «Službenih Novlnah kraljevine 
Srba, Hrvata i SloVenaca» Št. 57, izdanih dne 
14. marca 1921. 

Policijska služba. 

§6. 
Pristaniški kapetaniji je poverjena pristaniška 

in obrežna policijska služba, ki jo opravlja s po
močjo svojih organov. 

Druga državna oblastva obveščajo, ako mo
rajo izvrševati preiskavo plovnih objektov, o tem 
pristaniškega kapetana. Kapetanija mora takoj 
dovoliti vsako' preiskavo državnim- oblastvom, 
kakor policijskim, carinskim, vojaškim itd., ter se 
je po potrebi tudi sama udeleževati. 

§7. 
Vsa oblastva morajo pristaniškim kapetanijam 

dajati pomoč, ako jo zahtevajo. 

Navtična služba. 
- § 8. 

Pristaniške kapetanije morajo strogo paziti na 
izpremembo vodnih cest ter sporazumno z organi 
generalne direkcije voda oznamenovati vsak kraj, 
ki se Izkaže za plovitev devarnega. Kapetanije po
ročajo o tem ministrstvu za prò^net (direkciji za 
rečno brodarstvo). 

§ 9. 
Pristaniške kapetanije morajo vsak dan na 

vidnem mestu označiti stanje vode v pristanišču. 
V krajih, kjer ni pristaniških uradnikov, skrbe 
pristaniške kapetanije, da označujejo to stanje 
agencije domačih podjetij. 

§ 10. 
Pristaniške kapetanije morajo določati mesta 

za kole, in sicer v taki razdalji, da ima vsaka 
ladja dovolj prostora za pristajanje in za potrebne 
manevre. Kapetanije morajo določati mesta vsa
kemu objektu v pristanišču ter vedno skrbeti za 
njih potrebe. Za ladje, ki prihajajo iz inozemstva, 
določajo mesto sporazumno s carinskim ob
lastvom. 

Določenega mesta ne sme nihče izpremeniti 
brez vednosti in dovolitve pristaniške kapetanije. 
Ce se pristaniškemu kapetanu zdi primerno iz
premeniti določeno mesto, se mora predstojnik 
objekta temu brezpogojno pokoriti. 

Odredbe kapetanije v tem zmislu so izvršne. 
Zoper nje se smejo predstojniki objektov pri
tožiti po redni poti. 

§ 11. 
Kapetani večjih pristanišč morajo razdeliti pri

stanišče na več delov, izmed katerih mora biti 
vsak označen z rimsko številko na večji tabli, raz-
obešeni na vidnem mestu. 

§ 12. 
Pristaniške kapetanije morajo paziti na gibanje 

ladij in vseh plovnih objektov. Nadzirati morajo 
splave, vodne 'naprave, kopališča itd., ali so pra
vilno zvezani, ali imajo v redu Čolne In ali so na 
določenih mestih, istotako ladje, ali imajo rešilne 
priprave. 

§ 13. 
Pristaniške kapetanije naročajo pristaniškim 

redarjem, naj ves dan nadzirajo vse objekte na 
prekladališču, da se raztovorjeni objekti takoj od
pravljajo ter drugi, pripravljeni za natovoritev, 

postavljajo na njih mesto; da pazijo, da ni pri- :i 
vezanih več objektov drug na drugega, nego koli- /', 
kor dopuščajo lokalne razmere. Dolžni so nad
zirati zvezovanje objektov. 

§ 14. 
Pristaniške kapetanije prepovedujejo kuriti na 

odprtih ognjiščih objektov v pristanišču. Za kur
jenje zaradi desinfekcije se mora zahtevati dovo
litev pristaniške kapetanije. 

Vsi poirfočki za gašenje eventualnega požara 
s potrebno človeško močjo morajo biti priprav
ljeni na licu mesta. 

Kadar se natovarjajo ali raz4ovarjajo razstre
lila in lahko zapalni predmeti, je strogo prepove
dano pušiti na obali in drugih objektih v bližini. 
V ta namen določi pristaniški kapetan nadzira-
telja (stražnika) ob stroških ladje. 

Objekti, ki nakladajo ali so natovorjeni s temi 
stvarmi, morajo ves čas nositi rdečo zastavo. 

Ce nastane požar, če se razbije ladja ali če ; 
nastopijo druge nevarnosti, se mora pozivu pri- •" 
staniškega kapetana takoj in brezpogojno odzvati 
vsaka brodarska oseba ter dati zahtevano pomoč. ., 

V takih primerih se mora zvoniti v znamenje -' 
vzbune na objektu, kjer je nastal požar, kakor tudi i 
na bližnjih objektih. ; 

Objekti, na katerih je nastal požar, se morajo 
kar najhitreje oddeliti od drugih. 

Ako se kdo izmed brodarjev ne bi hotel od- ; 
zvati pozivu in odredbam pristaniškega kapetana; 
ga Smejo kapetanije kaznovati. v 

§ 15. ; 
Pristaniških kapetanij mora biti skrb, da nost-' j 

jo vse ladje in drugi objekti predpisane zastave. " < 
Objekti brodarskih podjetij kraljevine Srbov.. '4 

Hrvatov in Slovencev morajo nositi državno zâ- J 
stavo na krmilu. \ 

Na mestih, določenih za državno zastavo, st { 
ne sme razobešati nobena druga zastava ali druga J 
znamenje. . • • ^ 

Vsi objekti brodarskih "podjetij kraljevine Sr- _j 
bov, Hrvatov in Slovencev morajo ob slavnostnih -\ 
dneh nositi državno zastavo tudi na jadrenikih 
(spredaj) od solnčnega vzhoda do solnčnega za- '« 
pada. ' ' • " • i 

Nobena ladja v pristanišču se ne sme upirati 
razobesitvi svoje nacionalne zastave, ako to za
hteva pristaniška kapetanija. 

§ 16. • .' J 
Pristaniške kapetanije morajo podpirati carin- c. 

ske, monopolne in policijske organe pri njih poslu J 
na ladjah v pristanišču in na obali. Ob nepravilno- ц 
sti morajo pridržati ladijske listine in ladji pré- J 
povedati odhod. ^ 

§ 17. ' 1 
Pristaniških kapetanij mora biti skrb, da pri- J 

stojni organi vzdržujejo pristanišče in obalo pri- i 
merno čisto; skrbeti morajo za to, da se prepre- i 
čujejo zlorabe, tatvine itd., pri čemer jih pod- -»j 
pirajo policijska oblastva. '* 

§18, . ; 1 
Pristaniške kapetanije se morajo uverjati, аИ ^ 

so za zgradbe, ki se postavljajo na obali, izdane ^ 
potrebna dovolila. > " i 

• / 

'.*:'4-^!44^л.а\ 



86. 192 Letnik III. 

Če niso izpolnjeni vsi predhodni pogoji za po
stavitev kakršnekoli zgradbe na obali, obveščajo 
o tem najbližje policijsko oblastvo in direkcijo 
za rečno brodarstvo. / 

§ 19. 
Će je treba kaj blaga iz kakršnihkoli razlogov 

odpraviti s pristanišča, pa se lastniki blaga ne 
strinjajo s tem, morajo kapetanije s sodelovanjem 
policijskih oblastev odpraviti blago ob stroških 
lastnikov. 

§ 20. 
Pristaniške kapetanije morajo skrbeti za to, da 

se takoj poravna vsaka škoda, ki bi jo na držav
nem imetku in zemljišču provzročile ladje ali njih 
posadke. Izjema so samo primeri višje sile. 

Za vsako opustitev, zaradi katere se država 
oškoduje, je odgovoren pristaniški kapetan. 

§21. 
Vsak poveljnik ladje ali predstojnik objekta 

se mora prijaviti pristaniškemu kapetanu takoj, 
najkesneje pa v 12 urah po prihodu ter mu izročiti 
ladijske listine v vpogled. 

V krajih, kjer poslujejo agencije brodarskih 
podjetij, se smejo poveljniki ladij, ki vzdržujejo 
redni promet, oprostiti osebne prijave. 

V tem primeru so agenti brodarskih podjetij 
zavezani pristaniškemu kapetanu vročiti raport o 
dohodku ladje s potrebnimi podatki. Vsekakor se 
morajo agenti brodarskih podjetij za to pismeno 
obvezati. 

Carinski predpisi s tem niso prizadeti. 

§ 22. 
Predpisane ladijske listine so: 

a) za parnike: 
i.) patent ladje; 
2.) potrdilo, da so kotli v xedu; 
3.) sanitetno dovolilo; 
4.) ladijski dnevnik; 
5.) popis osebja posadke kakor tudi listine o 

njega identiteti; 
b) za vlačilnice: 

1.) potrdilo o sposobnosti za plovitev; 
2.) dnevnik o delu objekta; 
3.) sanitetno dovolilo; 
4.) popis osebja kakor tudi listine o njega 

identiteti; 
c) za splave: kakor pod a), v točkah 3. in 4. 

§23. 
Vsi plovni objekti brez razlike: ladje, vlačil

nice, dereglije (manjše ladjice) in čolni nad 20 ton 
nosljivosti morajo imeti dovolilo za plovitev, ki 
ga izdaja ministrstvo za promet (direkcija rečnega 
brodarstva). Za dereglije in čolne do 20 ton iz
dajajo omenjeno dovolilo pristaniške kapetanije, 
v katerih okolišu živi lastnik. O teh izdanih dovo-
Iilih pošilja pristaniška kapetanija koncem vsake
ga meseca ministrstvu za promet (direkciji reč
nega brodarstva) izpisek iz svojega registra. 

Tudi vsa druga dovolila, izdana po ministrstvu 
za promet (direkciji rečnega brodarstva), se mo
rajo registrirati pri pristaniški kapetaniji, v ka
tere okolišu živi lastnik objekta. 

Dovolila za kopališča in vodne naprave iz
dajajo politična oblastva, oziroma rečno-inženjer-
ska zvanja. Pristaniški kapetani odločajo v komi
sijah kraje za kopališča in vodne naprave, da ne 
ovirajo brodarskega prometa. 

Dovolila za ribarjenje izdajajo ona oblastva, 
ki so po veljavnih zakonitih predpisih v dotičnih 
pokrajinah pristojna za to. 

§24. 
Če se ladijske listine ne strinjajo z resnič

nostjo, dado pristaniške kapetanije s pomočjo 
dveh strokovnjakov, in sicer ob stroških lastni
kovih, pregledati objekt ter preiskati spor. 

§ 25. 

Pristaniške kapetanije vroče poveljniku pri
spele inozemske ladje «prijavnico», ki jo poveljnik 
po vseh vprašanjih točno izpolni ter svojeročno 
podpiše. Za tovor se lahko priklopi «prijavnici» že 
naprej pripravljena «tovornica blaga»; tudi to 
mora podpisati predstojnik objekta. Za vse na
vedene podatke je osebno odgovoren. 

Pristaniška kapetanija se sme uveriti, ali so 
navedbe resnične. 

Kdor predloži «prijavnico», jo mora taksirati 
po veljavnih zakonih, ker velja za uradno listino. 
«Prijavnica» ostane v arhivu kapetanije. 

§26. 
* 

Vsak objekt, ki manipulira izvun označenega 
pristanišča, se smatra, kakor bi manipuliral v 
pristanišču samem. 

Ta okolnost se mora navesti v «prijavnici». 
§27. 

Po izpolnitvi «prijavnice» izda pristaniška 
kapetanija poveljniku inozemskega objekta «dovo
lilo za promet z obalo». To dovolilo je potrdilo, 
da je objekt izvršil vse predpisane formalnosti. 

. Brez dobljenega «dovolila za promet z obalo» 
ne sme noben objekt pričeti z raztovarjanjem ali 
natovarjanjem blaga ali uvesti kakršnegakoli dru
gega prometa z obalo, drugimi objekti ali osebami. 
Samo potniškim ladjam v rednem prometu ni tre
ba, v prilog hitremu odpravljanju, deponirati ladij
skih papirjev in zahtevati «dovolila za promet z 
obalo», ako so izpolnjene carinske formalnosti. 
V tem primeru je agencija brodarskih podjetij za
vezana dati kapetaniji potrebne podatke. 

§ 28. 

Poveljtïiki ladij domačih podjetij morajo svoj 
prihod v pristanišče prijaviti pristaniški kapeta
niji s predpisanim obrazcem «tovornice blaga» (v 
knjigi po 100 listov s kopijami). 

§ 29. 
Poveljnik ladje je odgovoren za to, da se iz

vršujejo vse odredbe kapetanije, dokler je ladja 
v pristanišču, zlasti pa predpisi o rečno-policijski 
in zdravstveni službi. 

Če se kdo izmed posadke upre izvršitvi od
redb, če napravi nered, provzroČi prepir itd., so 
pristaniške kapetanije upravičene, da ga ali kaz
nujejo ali pa izroče policijskim oblastvom. 

§ 30. 

Pristaniška kapetanija zadrži od vsakega na
daljnjega potovanja one plovne objekte, ki ne bi 
imeli ob pregledu «izpričevala o sposobnosti za 
potovanje», katero mora biti v predpisanem roku 
obnovljeno. O tem kapetanija" brzojavno obvesti 
ministrstvo za promet (direkcijo za rečno bro
darstvo) ter naprosi nadaljnjih navodil. 

Ako gre za inozemsko ladjo, se postopa isto-
tako, kolikor to ne nasprotuje mednarodnim po
godbam. 

§31. 
Pristaniške kapetanije morajo paziti, da imajo 

objekti v pristanišču vsak čas zadostno posadko 
za eventualne manevre. 

§ 32. 

Brez dovolila pristaniške kapetanije je strogo 
prepovedano v pristanišču streljati s topovi, pu
škami in s kakršnimkoli drugim orožjem. Istotako 
je prepovedano spuščati ognjemete. 

Zabavne vožnje na razsvetljenih čolnih in slav-
nosti na vodi in obali v pristanišču ali rečnem 
okraju se smejo prirejati samo s privolitvijo pri
staniške kapetanije v sporazumu s politično-
policijskimi oblastvi. 

§ 33. 
Prepovedano je metati smeti (pepel, žlindro, 

ostanke) v pristanišču. 

§34. 
Poveljniki ladij ali voditelji objektov, ki so v 

pristanišču ali ob času potovanja v rečnem okraju, 
morajo kapetanijo obvestiti vselej, če se primeri 
havarija, če trči en objekt ob drugega, Če nastane 
požar na vodi, če kdo kaj ukrade, če kdo umre 
na ladji, če kdo koga ubije, če kdo utone itd. 

§ 35. 

Brez dovolila pristaniške kapetanije ne sme 
noben predstojnik objekta dopustiti, da bi se na 
njegov objekt privezal kakršenkoli drugi, ki pri
haja iz inozemstva, razen če je nevarnost. O tem 
se mora takoj obvestiti pristaniška kapetanija. 

§36. 
Na pismeno zahtevo pristaniške kapetanije 

mora poveljnik ladje izročiti vsakogar izmed svo

jega osebja. Na zahtevo kateregakoli oblastva (po 
pristaniški kapetaniji) morajo poveljniki potniških 
ladij izročiti tudi potnika z ladje. 

§ 37. 

Pristaniških kapetanij mora biti skrb, da agen
cije pravočasno na svojih tablah objavljajo even
tualne zamude rednih potniških ladij. 

§38. 
Vsako večje in daljše popravilo čolnov, vodnih 

naprav, dereglij itd. na suhem se mora prijaviti 
pristaniški kapetaniji. 

§39. 
Noben objekt ne sme kreniti ,iz pristanišča, 

dokler po opravljenih carinskih in drugih formal
nostih ne dobi. od pristaniške kapetanije «dovolila 
za odhod», ki ga mora poveljnik ladje pokazati 
na zahtevo pristojnih oblastev. 

Izjeme so samo redne potniške ladje. 
Količina natovorjenega blaga se mora priob

čiti pristaniški kapetaniji. 

§40. 
Ako bi objekt tudi' po dobljenem «dovolilu 

za odhod» ostal v pristanišču iz kakršnihkoli raz
logov dalje časa nego 24 ur, mora poveljnik ob
jekta pristaniški kapetaniji1 vrniti ladijske papirje, 
kjer ostanejo do odhoda. Če se bivanje podaljša 
preko treh dni, se mora izdati novo «dovolilo za 
odhod». 

§ 41. .. 
Po mednarodnem pravu so tuje trgovske ladje 

podrejene sodišču one države, v katere vodah 
bivajo, in sicer ne samo za prekrške in zločine, 
ki jih zakrivijo ladijsko osebje in potniki na kop
nem, nego tudi za prekrške in zločine, ki se do
gode na ladji, dokler biva v teritorialnih vodah. 
Običaj je, da se prekrški in zločini, storjeni na 
inozemski ladji, prepuščajo v rešitev konzulatom 
ali poveljnikom njih vojnih ladij, ako bivajo v pri
stanišču; opušča pa se ta običaj, ako so po teh 
prekrških in zločinih prizadeti interesi države, ka
tere last je teritorij, ali njeni državljani ali če 
konzulat ali poveljnik ladje zaprosi za posredo
vanje naša državna oblastva. Umeje se, da imajo 
oblastva države, katere last je teritorij, pravico v 
takih primerih ukreniti vse, kar je treba, pa tudi 
preiskati ladjo. 

O namerjani preiskavi morajo obvestiti kon
zula dotične države, katere last je ladja — ali 
poveljnika vojne ladje iste države, ako slučajno 
biva v luki — da lahko ukreneta, kar smatrata za 
svojo dolžnost. 

V zmislu tega predpisa mednarodnega prava 
morajo postopati tudi pristaniške kapetanije. 

Predpisi ob havarljah In nesrečah. 
§ 42. 

O vseh havarijah, ki se pripete v okraju kape
tanije, mora biti le-ta takoj obveščena po naj
krajši poti. Pismena prijava se ji mora vročiti 
najkesneje v 24 urah. 

Kapetanija mora takoj in na licu mesta pro
tokolarno preiskati dogodek ter svoj referat s 
situacijsko skico vred predložiti ministrstvu za 
promet (direkciji rečnega brodarstva). 

Če zadene krivda osebje objekta, se morajo 
protokolarno zaslišati krivci in priče, njih izpovedi 
pa priložiti referatu in protokolu o havariji. 

§43. 
Če so havarije večje, mora kapetanija takoj 

na kraj, kjer se je prigodila havarija, odrediti po 
potrebi vsak plovni objekt, ki bi bil takrat v pod
ročnem okraju, zaradi reševanja potnikov, posad
ke, blaga in havariranega objekta. t 

Poveljniki vseh objektov se morajo takoj in. 
brezpogojno odzvati vsaki odredbi kapetanije, ne 
glede na svojo zastavo in službeno nalogo. 

Če bi kapetanija v svojem okraju ne imela za 
to pripravnih plovnih objektov, mora po naj
hitrejši poti zahtevati od sosednje kapetanije, bro
darske agencije ali direkcije, naj se takoj na lice 
mesta napoti parnik za reševanje. 

§ 44. 

Ves čas, ko se rešujejo potniki, posadka, blago 
in objekti v okraju kapetanije, mora biti navzočen 
pristaniški kapetan ali njegov namestnik. 
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§45. 

Vsi po.topljeni objekti se morajo označiti s 
plovkami (bojami) takoj potem, ko so se potopili. 
Na to mora posebno paziti kapetanija. Ponoči 
morajo biti ta mesta označena s predpisanimi 
signali. 

Ce predstojnik potopljenega objekta ne bi nje
govega mesta označil s plovko ter pravočasno 
ne obvestil pristojne kapetanije o potopitvi, ga 
mora kapetanija pozvati na odgovor ter ga ob
tožiti; vselej mora takoj odrediti, da se mesto 
označi, ter obvestiti ministrstvo za promet (direk
cijo rečnega brodarstva). 

§ 46. 
Će objekt nasede, mora pristaniška kapetanija 

po prejetem obvestilu ali privatnem zaznanju takoj 
izposlovati in mu poslati pomoč. 

§47, • 
Ce potopljen objekt ovira, redno plpvitev, iz-

poslujejo pristaniške kapetanije po pristojni poti 
pomočke, da se ovire odpravijo in plovitev za
varuje. 

Jurisdikcija pristaniške kapetanije. 
§ 48. 

Posamezniki, ki ne izvršujejo predpisov te 
uredbe, se kaznujejo v denarju od 50 do 300 dinar
jev. Kazen se izvrši v korist državne blagajne. 

Kazni izreka pristaniški kapetan. 
Zoper obsodbe pristaniškega kapetana je do

pustna pritožba na ministra za promet. Rok za 
pritožbo je 15 dni. 

Odločba ministra za promet o pritožbi je iz
vršna. 

Kolikor bi pristaniški kapetan izvršnih obsodb 
ne mogel izvršiti, jih pošlje policijskim oblastvom 
v izvršitev. 

Pristaniški kapetan izdaja obsodbe pismeno z 
razlogi. 

§ 49. 
V sporih o odškodnini, če trči en objekt ob 

drugega, če se havarira ali če nasede, med privat
nimi brodarskimi osebami ali podjetji je prista
niška kapetanija edino pristojno oblastvo za raz
pravo in razsodbo do vrednosti 3000 dinarjev. 

Pritožbo zoper razsodbo kapetanije smejo ose
be ali podjetja predložiti v roku 15 dni ministrstvu 
za promet (direkciji rečnega brodarstva) po pri
staniški kapetaniji; 

Preko one vrednosti prehaja pristojnost za 
razsodbo na redni spor pri civilnem sodišču, ki 
se mu za preiskavo odstopijo vsi dotični spisi. 

§ 50. 
Ce zahtevajo sporne stranke strokovno komi

sijo (ekspertizo), jo morajo zaprosti pismeno po 
pristaniški kapetaniji. V to komisijo se odrejajo 
pristaniški kapetan, en ladijski kapetan, en strojni 
strokovnjak in en civilni inženjer. 

Vsakemu članu komisije mora obsojena stran
ka plačati dnevnico in potne stroške. 

'§ 51. 
Na pismeno zahtevo sodnega oblastva, da se 

prepovej tovor ali pridrži objekt, postopa pristani
ška kapetanija po proveritvi zahteve, takoj pa 
mora obvestiti ministrstvo za promet (direkcijo 
rečnega brodarstva). 

§ 52. 
Vsi prestopki in zločini, ki se preiskujejo in 

kaznujejo uradoma, se izročajo v pristojnost po
licijskim in sodnim oblastvom. 

Sanitetni predpis!. 
§ 53. 

Pristaniške kapetanije morajo skrbeti za zdrav
stveno stanje v svojem okraju po predpisih rečno-
zdravstvene službe. 

§ 54. 
Ce nastane v državi ali v inozemstvu epidemi

ja, se morajo pristaniške kapetanije ravnati po 
predpisih (odredbah) ministrstva za narodno 
zdravje in krajevnih fizikatov. 

Ladje in objekti, ki prihajajo iz okuženih kra
jev, morajo nositi rumeno zastavo ter ne smejo 
pristajati v pristanišče, dokler se ne izvrši sani
tetna preiskava. Pristaniške kapetanije morajo 
skrbeti za to, da se zdravniške odredbe izvršujejo. 

§ 55. 
Pristaniška kapetanija mora skrbeti za to, da 

rib, mesa, sadja nihče ne prinaša v pristanišče 
pred zdravniško preiskavo, ako je ta potrebna. 

Živino mora pregledovati živinozdravnik. 

§56. 
Ob prevažanju mrličev po ladjah morajo pri

staniške kapetanije skrbeti za to, da so trans
porti opremljeni s predpisanimi sanitetnimi listi
nami. 

§ 57. 
Kadarkoli vrže voda mrtvo truplo iz sebe, 

mora pristaniška kapetanija to prijaviti pristoj
nemu občinskemu ali policijskemu oblastvu. 

Postopanje ob potovanju članov kraljevskega 
doma in dostojanstvenikov. 

• § 58. 

Kadar potuje član kraljevskega doma, mora 
pristaniški kapetan osebno pričaka'ti ladjo, se po 
potrebi prijaviti ter pozdraviti. Ob takih prilikah 
mora biti on in njemu podrejeno osebje v svečani 
službeni obleki. Pontoni in pristanišče morajo biti 
v največjem redu in v največji čistoti; tja se ne 
sme pripuščati nihče razen uradnih ali posebe do
ločenih oseb. Ako bi zahtevala potreba, mora biti' 
pristaniški kapetan tudi pripravljen, da odpotuje 
z ladjo. 

§ 59. 
• Ob dohodu ali prehodu visokih državnih dosto

janstvenikov, ministrov in nadrejenih višjih pred
stojnikov jih mora pristaniški kapetan ali, če je 
sam zadržan, njegov namestnik pozdraviti na ladji 
ter predstojnikom poročati o stanju v rečnem 
okraju. 

§ 60. 
Obmejne pristaniške kapetanije morajo brzo

javno' obvestiti direkcijo za rečno brodarstvo in 
sosednjo kapetanijo, če osebe, navedene v §§ 58. 
in 59., prestopijo na naše ozemlje. 

Postopanje z ladjami vojne mornarnice. 
•§ 6 1 . 

Ce se pojavi v pristanišču vojna ladja, ji mo-a 
pristaniška kapetanija takoj določiti poseben kraj, 
da je na varnem in da ne ovira trgovskega 
prometa. Poslati ji mora-poročilo o stanju vode 
v pristanišču. 

§ 62. 
Ko da pristaniški kapetan poročila inozemski 

vojni ladji, ako prispe v pristanišče, mora zahte
vati od poveljnika vojne ladje: ime ladje, število 
posadke in topov, čin in ime zaposlencev, število 
eventualnih potnikov, podatke o odhodnem prista
nišču, o bivanju v pristanišču in o cilju potovanja. 
Te podatke mora pristaniška kapetanija brzojavno 
priobčiti: 1.) ministrstvu za promet (direkciji reč
nega brodarstva), 2.) ministrstvu za vojno in mor-
narnico, 3.) ministrstvu za zunanje zadeve in 
4.) krajevnemu ali policijskemu oblastvu. 

§ 63. 
Razen podatkov, omenjenih v § 62., ne sme 

pristaniška kapetanija od vojne ladje zahtevati 
nobenih listin, razen potrdila o zdravstvenem sta-
•iju, ki se mora pred odhodom vrniti. 

§64. 
Ako bi posadka vojne ladje v pristanišču za

krivila prestopek ali izgred, mora to pristaniška 
kapetanija takoj naznaniti poveljniku vojne ladje 
in krajevni vojaški komandi. ' 

§65. 
O odhodu inozemske vojne ladje iz pristanišča 

mora pristaniška kapetanija brzojavno obvestiti 
vsa oblastva, navedena v § 62., ter označiti smer, 
v kateri je ladja odpotovala. 

O raportih in vodstvu registrov. 
§ 66. 

Pristaniške kapetanije morajo voditi dnevnik 
ter imeti v redu svoj arhiv. O izrečenih kaznih 
se mora voditi «register kazni» z vsemi potrebnimi 
razpredelki. 

§67. 
Koncem vsakega meseca morajo pristaniške 

kapetanije poslati vse denarne vsote, nabrane na 
podstavi zakona o pristaniških taksah, kaznih itd., 
ministrstvu za promet (direkciji rečnega brodar
stva) s podrobnim poročilom vred. 

§ 68. 
Pristaniška kapetanija mora voditi register 

vseh objektov, katerih lastniki stanujejo v pod
ročju kapetanijskega okraja. 

§ 69. 
Pristaniške kapetanije morajo voditi dnevnike, 

raporte in drugo, predpisane po direkciji za rečno 
brodarstvo, ki se nanašajo na kontrolo prometa in 
vodstvo statistike. 

Prehodna določila. 
§70. 

Ministrstvo za promet (direkcija rečnega bro
darstva) predpiše, kakšno uniformo morajo nositi 
pristaniški kapetani. 

§ 71. 
Ta začasna uredba stopi v veljavo, ko jo kralj 

podpiše in ko se razglasi v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 16.februarja 1921. 

Minjgter za promet: 
J. P. Jovanović s. r. 

Aleksander s r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s r . 
Minister priprave za ustavotvorno 

skupščino : 
M. N. Trifković s. r. 

Minister za notranje zadeve in namestnik 
ministra, za gradbe: 

M. Draskovic s. r. 
Namestnik ministra za finance, 

minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za promet: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za. prosvefo: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. Djuričić s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode 
in namestnik ministra za verstvo: 

dr. V. Janković s. r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r. 
, Minister za vojno in mornarnico: 

general Branko Jovanović s.r. 
Minister za pošto in brzojav in 

namestnik ministra za narodno zdravje: 
dr. S. Miletić s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. V. Kukovec s.r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nikola Uzunović s. г. 

Minister za socialno politiko in namest
nik ministra za prehrano in obnovo dežel : 

dr. M. Jovanović s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
94. 

Naredba deželne vlade «a Slovenije 
glede mestne občinske davščine od prenočilo 

v Celju. 
Na podstavi § 59. celjskega obßinskega reda se 

dovoljuje, da sme mestna obßina celjska pobirati 
od dne, ko se razglasi ta naredba v «Uradnem listu 
deželne vlade za Slovenijo«, za dobo enega leta 
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občinsko davščino na obrtoma izvrševana prenoči
šča tako-le: 

§ L 
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa gcrentskcga sosveta z dne 
30. decembra 1920. pobira mestna občina celjska v 
korist mestnemu zakladu davščino od vseh prosto
rov, ki se v zmislu § 28., točke a) obrtnega reda 
ali v zmislu določila, ki bi to določilo nadomestilo, 
oddajajo obrtoma. 

§ 2. 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti mestni občini je preno
čiščar (koncesionar ali zakupnik prenočevalskega 
obrta). 

§ 3 . 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsak prostor, obrtoma odda
jan v prenočevalne namene, za vsak dan oddaje 
2 5 % čiste oddajne cene. 

Prenočiščar sme k čisti. oddajni ceni proti pre-
nočevalcu priračuniti teh 25 % za davščino od pre
nočišča. Ako je v enem prostoru več istočasnin 
prenočevalcev, ki plačajo vsak posebe, mora pre
nočiščar porazdeliti davčni pribitek na vse, tako da 
vsakemu prenočevalcu priračuni 25 % k temu, kar 
mora osebno plačati za prenočišče. 

Ako oddajani prostor stalno ali začasno sicer ne 
služi prenočevanju, a spada med oddajne prostore 
dotične obrtne koncesije, tvori tudi njegov čisti do
nos podstavo za 25 %no obdavčitev, n. pr.,#ako 
kdo najame hotelsko sobo za pisarno ali za razka
zovanje trgovskih vzorcev. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju na
bita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Obrtno oblastvo ima v zmislu § 51., I. odstavka, 
in § 54., П. odstavka obrtnega reda pravico, da či
ste dnevne oddajne cene za obrtoma izvrševana 
prenočišča tarifira in tarife občasno preureja raz
meram primerno. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za. dalje 
časa proti pavšalni najemščini z gotovo dobo (te
densko, mesečno), je 25 %ni davek računiti od vsa
kega plačilnega obroka najemščine in po njegovi 
čisti višini. Pavšalirani najem prostora in pogoje pa 
mora prenočiščar ob sopodpisu najemnikovem v 24 
urah po pogoditvi naznaniti mestnemu magistratu. 

Mestni magistrat ima v vseh primerih pravico, 
da na željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi 
davščino pavšalira v sporazumu z obdavčenccm. 

§ 4. 
Začasne oprostitve. 

Akb je oseba, ki jo veže poklic na stalno bivanje 
v Celju in ki je naš državljan, zase ali z rodbino 
vred prisiljena zgolj zaradi tega, ker nima stano
vanja, prebivati nepretrgoma več nego teden dni v 
prenočišču, ki je zavezano tej davščini, mora mest
ni magistrat na kolka prosto pismeno prijavo, ki 
mora navajati tudi dotičnikov poklic in biti podpi
sana po prizadeti stranki in po prenočiščarju, do
tično prenočišče za čas take uporabe davščine opro
stiti. O ukrepu je obvestiti stanovalca in prenoči
ščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti mestnemu magistratu. Naznanilo mora pre
nočiščar sopodpisati. 

Osebe, ki so prišle v Celje le po kupčiji aH kot 
zastopniki zunanje firme im so se za, dalje • časa na
stanile v hotelu ali prenočišču, ne uživajo ugodnosti 
§*• 

§ 5. 
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi 
prenočiščarji mestnemu magistratu v osmih dneli 
prijaviti kraj (ulico in hišno številko, ime hotela ali 
prenočišča) prenočevalskega obrta, število davščini 
zavezanih prostorov in njih takratno dnevno oddaj
no ceno, in sicer za vsak posamezni prostor z na
vedbo števila ležišč, kakor tudi skupni dnevni 
uspeh vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo nadalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) mestnemu magistratu 
predložiti pismen obračun o tem, koliko izmed že 
javljenih prostorov in po kateri ceni (cena s 25%nim 
pribitkom vred vzeta) je bilo oddajanih zadnjega 
pol meseca. 

Ce je bil med polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če le bil doslej upo

rabljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 24 
urah javiti mestnemu magistratu z individualno na
vedbo, za kateri prostor gre. V istem času je pri
javiti vsako preurcdbo čistih oddajnih cen, ako te 
cene niso oblastveno regulirane. 

Otvoritev novega prenočevalskega obrta mora 
koncesionar, ne glede na določila obrtnega reda. 
magistratu v namene te davščine prijaviti v zmislu 
prvega odstavka tega paragrafa najkosneje tedaj, 
ko je začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je 
v davčne namene poleg obrtne odglasitve naznaniti 
v osmih dneh opustitev obrta ali izmenjavo v osebi 
prenočiščarjevi. 

§ 6. 
Kontrola. 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da so. 
če je treba, po svojih organih na licu mesta ali z 
zaslišavanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih 
najemnikov in sploh na katerikoli primeren način 
prepričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v 
namene davščine dani na razpolago, po določilih 
te naredbe ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi jav
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in 
nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega pro
meta. 

§ 7. 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne 
16. vsakega meseca in 1. vsakega prihodnjega me
seca dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pavša-
lirana, jo je plačevati ob vsakem domenjenem pla
čilnem roku najemnikovem, oziroma koncem pavša-
liranega najema, če drug rok za plačevanje najema 
ni bil dogovorjen med prenočiščarjem in najem
nikom. 

Zakesnclim vplačilom priračunja mestni magi
strat 6 % zamudnih obresti in izterja dolžne zneske 
po politični izvršbi, ako je bil plačilni opomin brez
uspešen. 

§ 8 . 

Globe. 
Za vsako zakesnitev prijav, ki so predpisane v 

tej naredbi, kaznuje mestni magistrat prenočiščarja 
z globo do 1000 K, eventualno do 50 dni zapora. 

| Vsako utajitev aH vedoma napačno priglasitev 
: okoliščin, ki so pomembne za pravilno izračunjar.je 
! davščine, kaznuje mestni magistrat, ne glede na 
j morebitne posledice po splošnem kazenskem zako-
| niku, z globo do 5000 K, eventualno do 250 dni 
j zapora. 
j Ako je pri tem udeležen poleg prenočiščarja še 

kdo drugi, zadene globa do enake višine tudi njega. 
Izgovora prenočiščarjevega na svoje obrtno 

uslužbenstvo ni vpoštevati pri kazenskih primerili. 
Ob ozira vrednih okoliščinah ga je nasloviti na pot 
milostne prošnje do višje kazenske stopnje. 

Kaznovanje izvršuje mestni magistrat po sploš
nih pravilih za upravnokazenski postopek. 

Globe pripadajo mestnemu ubožnemu zakladu. 

§ 0. 
Prizivi. 

. V vseli zadevah, ki niso kazenskega značaja, je 
zoper odloke in odredbe mestnega magistrata do
pusten priziv na občinski svet, v drugi stopnji pa 
na deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve. 

To določilo pa ne obseza odredb, ki jih mora 
mestni magistrat izdajati kot obrtno oblastvo in ki 
se ravnajo le po določilih obrtnega reda. 

Zoper kazenske obsodbe je dopusten priziv na 
deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne po vročitvi magistratnega odloka, 
odredbe ali obvestila o občinskem sklepu stranki, 
pri kazenskih prizivih pa od dne po razglasitvi raz
sodbe. 

§ io-
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira od dne razglasitve te na
redbe v «Uradnem listu deželne vlade za'Slovenijo» 
za dobo enega leta. 

Podaljšava gorenje đavčne dobe je zavisna od 
novega privolila deželne vlade. 

V ' L j u b l j a n i , dne 30.marca 1921. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

»nWP«»-««~ 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o zunanji obliki uradnih spisov. 

Da bo administracija enakolična, čim bolje in 
hitreje pregledna in da se ščedi z materialom, je iz
volil ministrski svet s sklepom z dne 24. januarja 
1921., D R br. 14.120, odrediti to-le: 

1.) Odslej naj se po vseh državnih oblastvih in 
uradih, istotako po občinskih in samoupravnih te
lesih spisi ne numerirajo na hrbtu, nego samo in 
edino z odtiskom stampili jo' takoj pod besedilom, 
in sicer na levi strani in poleg besedila samega. 
Tako je postopati vselej, tudi takrat, kadar se mo
rajo o predmetih izdati rešitve aH kadar se morajo 
poslati drugemu uradu. 

2.) Besedilo naj se piše čez vso stran, ne pa 
samo na polovico strani. 

Na polovico strani naj se piše samo, kadar se 
mora izdati rešitev. 

3.) Če se osnavlja predmet na začetnem spisu, 
je treba vselej pri vrhu besedila na levi strani v 
majhnem kvadratu postaviti vsebino tega spisa, in 
sicer čim krajše in jasneje. 

To velja tudi za prošnje in vloge privatnih oseb. 

Iz generalne direkcije državnega računovodstva 
v Beogradu, 

dne 10. marca 1921.; D R br. 14.120. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Dr. Dionizij M a r a ž, okrajni komisar, doslej 
pridcljen za civilnega komisarja komandantu zapadJ 

n-iga odseka v Gorenjem Logatcu, je dodeljen v na
daljnje službovanje okrajnemu glavarstvu v Lo
gatcu. 

Dominik D e r e a n i, konceptni praktikant pri 
politični ekspozituri v Cerknici, je premeščen k 
okrajnemu glavarstvu v Logatcu. 

Fran J u r c a, okrajni tajnik, doslej dodeljen v 
službovanje komandantu zapadnega odseka v Go
renjem Logatcu, je dodeljen v nadaljnje službovanje 
okrajnemu glavrstvu v Logatcu. 

Alojzij C e v n a , kanclist, pri politični ekspozi
turi v Cerknici, je premeščen k okrajnemu glavar-
stMi v Logatcu. 

Premestitev Franca J a k i j a od okrajnega gla
varstva v Novem mestu k civilnemu komisariatu za 
Prekmurje v Murski Soboti je razveljavljena, Fran 
Jaki je premeščen k okrajnemu glavarstvu v Mari
boru. 

Pisarniški oficiant Bogo P1 e n i č a r pri okraj
nem glavarstvu v Litiji je premeščen k civilnemu 
komisariatu za Prekmurje v Murski Soboti. 

Matija Š v i g e 1 j , računski oficial pri okrajnem 
glavarstvu v Ptuju, in Blaž N a g l i c , računski ofi
cial pri knjigovodstvu deželne vlade v Ljubljani, 
sta imenovana za računska revidenta na sedanjih 
službenih mestih. 

Pisarniški oficiant pri bivši politični ekspozituri 
v Cerknici Josip K r a g e 1 j se na podstavi § 30. 
ukaza vsega ministrstva z dne 25. januarja 1914.. 
drž. zak. št. 21, odpušča iz službe. • 

Dr. Baltic s. r. 
Št. 8. 

Volitev zastopnikov učiteljstva skupine A 
v višji šolski svet v Ljubljani. 

Skrutinij volitev zastopnikov učiteljstva skupine 
A (učiteljev srednjih šol in učiteljišč), ki se je vršil 
v petek dne 1.aprila 1921., je imel nastopni izid: 

Kot z a s t o p n i k i so prejeli: 
dr. Josip P i p e n b a c h e r , profesor in začasni 

vodja, državne realne gimnazije v Ljubljani, 106 
glasov; 

Franc V o g 1 a r, profesor na državni gimnaziji 
v Mariboru, 98 glasov; 

dr. Jakob Ž m a v c, profesor na državni gimna
ziji v Mariboru, 73 glasov; 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 69, izdanih dne 28ega 
marca 1921. 
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dr. Anton B r e z n i k , profesor na Škofijski gim
naziji v St. Vidu nad Ljubljano, 1 glas; 

Josip M a z i , ravnatelj državne realke v Ljub
ljani, 1 glas; 

dr. Josip M e n e e j , profesor na državni realni 
gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani, 1 
glas; 

Franc M r a v 1 j a k, profesor na državni realni 
jrimnaziji v Celju, 1 glas; 

dr. Ljudevit P i v k o , profesor na moškem učite
ljišču v Mariboru, 1 glas; 

Alojzij V i r b n i k, profesor na realni gimnaziji 
v Ljubljani, 1 glas. 

Kot n a m e s t n i k i so prejeli: 

Franc J e r a n, profesor na državni realki v 
Ljubljani, 105 glasov; 

Franc M r a v i j a k , profesor na državni realni 
.gimnaziji v Celju, 101 glas; 

dr. Anton B r e z n i k , profesor na škofijski gim
naziji v Št. Vidu nad Ljubljano, 70 glasov; 

dr .Jos ip T o m i n š e k , ravnatelj državne gim
nazije v Mariboru, 2 glasa; 

Franc B r a б u n, profesor na državni gimnaziji 
v Mariboru, 1 glas; 

dr. Simon D o l a r , profesor na državni gimna-
ssiji v Kranju, 1 glas; 

Adolf P e č o v n i k, profesor na državni gimna
ziji v Mariboru, 1 glas; 

dr, Ljudevit P i v k o , profesor na moškem uči
teljišču v Mariboru, 1 glas; 

Ivan V e s e n j a k, profesor na državni gimna
ziji v Mariboru, 1 glas; 

Anton Z u p a n , profesor na državni gimnaziji 
v Kranju, 1 glas. 

Izvoljena sta torej v zmislu člena 6. uredbe o 
poslovanju višjega šolskega sveta v Ljubljani z dno 
22. februarja 1921., št. 60 Ur. L, za z a s t o p n i k a 
učiteljev srednjih šol in učiteljišč v višjem šolskem 
svetu za dvoletno poslovno dobo: 

dr .Jos ip P i p e n b a c h e r , profesor in začasni 
vodja državne realne gimnazije v Ljubljani, in 

Franc V o g 1 a r, profesor na državni gimnaziji 
v Mariboru; 

za n a m e s t n i k a : 

Fran J e r a n, profesor na državni realki v Ljub
ljani, in v 

Fran M r a v 1 j a k, profesor na državni realni 
gimnaziji v Celju. 

V L j u b l j a n i , dne 2. aprila '1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Predsednik volilnega odbora: 

dr. Janko Bezjak s. r. 

St. 1050. 

Razglas. 
Po naznanilu ministrstva za zunanje zadeve z 

dne 24. marca 1921., št. 2971, je italijansko ministr
stvo za notranje zadevo prepovedalo izza dne 15cga 
marca 1.1. uvoz živali, živalskih sirovin in sira iz 
naše kraljevine v Italijo. 

Z ,ozirom na to se po naročilu ministrstva za 
kmetijstvo in vode z dne 24. marca 1921., št. 1778, 
ne dopušča nakladanje in odpravljanje navedeni!) 
predmetov, namenjenih za izvoz v Italijo. 

V L j u b l j a n i , dne 29.marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Za poverjeništvo: 

Paulin s. r., vladni svetnik. 

St. 1608. 

Razglas. 
Poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani je do

delilo Prekmurje v področje državnega kletarskega 
nadzornika v Mariboru, Omenjeni kletarski nadzor
nik bo torej odslej izvrševal vinsko kontrolo na 
podstavi vinskega zakona z dne 12. aprila 1907., 
drž. zak. št. 210, oziroma v zmislu naredb in odlo
kov, ki s^ nanašajo na vinsko kontrolo, in po pred
pisih službene instrukcije za državne kletarske nad
zornike odslej tudi na omenjenem ozemlju. 

V L j u b l j a n i , dne 29.marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s. r. 

St. 1065. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
• Sloveniji z dne 2. aprila 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami, številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

O h y t o j e : 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Zakot 1 :1 . Novo mesto: Žužemberk 1: 3. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Slovenjgradec: Šmartno na Paki 1: 2. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e ' n s k i h 
k o n j i h . 

Ljubljana okolica: Dobrova 1:1, Vrhnika 1:1. 
Ljutomer: Bolehneci 1:1, Ljutomer 1:2. Maribor: 
Sv. Juri v Slovenskih goricah 1:1. Novo mesto: 
Bela cerkev 1:1. Ptuj : 'Savci 2:2. 

G a r j e k o n j . 

Celje: Petrovce 1:1. Politična ekspozitura Mo
zirje: Rečica 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Kočevje: 
Mala gora 1:1. Kranj: Poljane 1:1. Litija: Kolovrat 
1:1. Ljubljana okolica: St. Vid 1:1. Ljutomer: Mo-
ravci 1:1. Maribor: Hošnica 1:2, Pekre 1: S, Pohorje 
1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 1:1. Sv. Trojica v Slo
venskih goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. 
Ptuj : Slovenja vas 1:1, šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1. 
Slovenjgradec: Velenje 1:2, Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 

Politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1, Luče 
3:12, Solčava 2: 8. Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 
1:2. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Črnomelj: Suhor 1:1. Novo mesto: Šmihel-Sto-
piče 1:1. Ptuj : Rogatec 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakot 1:1. Črnomelj: Čeplje 1:1, Črno
melj 1:5, Dobliče 1:4, Dolenja Podgora 2:4, Loka 
1:2, Metlika 1:4, Podzemelj 3:6, Radovica 1:1, 
Semič 1:2, Stari trg 4 :6 , Vinica 4:17. Kočevje: 
Koprivnik 1:1, Novi Lazi 1:1. Krško: Mokronog 
1:1, Raka 1:4. Litija: Češnjice 1:1. Maribor: Gaber-
nik 1:1, Jelovec-Makole .1: 2, Karčevina 1:2, Maina 
1:5, Pekre 1:7, Ranče 1:2, Senarska 1:2, Spodnji 
Šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Lenart 
v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Martin na Pohorju 
1:5. Novo mesto: Selo-Šumberk 1:1, Trebnje 3 : 1 , 
Velika Loka 1:1, Žužemberk 2: 2. Radovljica: Bh-č 
1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ptuj : Cirkovci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Gnštanj: Prevalje 1:3. Ptuj : Sv. Janž na Drav
skem polju 1:8. , 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2: 3, 
Melinci 1:1. ' 

Presta le s o : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Politična ekspozitura Cerknica: Rakek 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanca gora 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ptuj : Hajdin 1:1, Obrez 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Kočevje: Knežja Lipa 1:1, Nemška Loka 1:3. 
Konjice: Zreče 2 : 3 . 

V L j u b l j a n i , dne 2.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

St. 3993/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 13. do dne 19. marca 1921.) 

O k r a j O b č i n » 1 
A? a ti 

BO 

iS 
S3 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Konjice okolica 

Ljubljana meeto 
Maribor 

Slovenjgradec 

Guštanj 

K o z e ( V a r i o l e ) . 

Trbovlje 
Laško 
Marija Gradec . . . 
Dremlje 
Velika PireBica. . . 
Ljubno 
Luce 
Bočna 
Celje o k o l i c a . . . . 
Rečica 
Braelovče . . . . . 
Kalobje 
Gotovlje 
Solčava 
Ponikva 
Loka 
Nova Stift» . . . . 
Sladka gora . v . . 
Nova c e r k e v . . . . 
Sv. Lenart 
Sv. Kriätof 
Vojnik 
Slivnica 
Sv. Juri okolica . . 
Gornji grad . . . . 
Šmarje pri Jelšah . 
Kokarje 
Žalec 
Celje . . . . . . . 
Gozd 
Kamnik 
Smarca 
Konjice . . . . . . 
Kezjak 
Brezovica 
Ljubljana 
Poljčane 
ätatenbrrg 
Št. Janž na Vinaio gori 
Skale 
Šoštanj . . . . . . 
Velenje 
Mislinja 
Golavabuka . . . . 
TopolSčica 
Št. Ilj pod Turjakom 
Prevalje 
Crna 

Trebušni tifus (Typhns abdominalis). 
2 Brežice 

Celje 

Kranj 
Ljubljana okolica 

Ljubljana meeto 
Maribor okolica 

Brežice 
Bizoljsko . . . . 
Globoko 
Trbovlje . . . . 
Št. Jori ob Taboru 
Nova Štifta . . . 
PredoBlje . . . . 
Dobrava 
Polbov gradeo . . 
črni vrb . . . . 
Ljubljana . . . . 
Fram , 
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G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Radovljica 
Guštanj 

Bled . . 
Prevalje. 

Š k r l a t i c a (Scarlatina). 
Ljubljana meeto 

Maribor mesto 
Ljubljana 1 6 I ' 1 1 1 
Maribor 131 . | . j 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Kamnik 
Ljubljana meeto 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Ptuj 
Mnreka Sobote 

Volčji potok . . . 
Ljubljana . . . . 
Gornja Radgona . 
Sv. Jori ob Pernici 
Janievci 
Bratonci 

Kamnik 
Ljubljana mesto 

Ptuj 
1 
1 • 

T r a h o m : 
Kamnik 
Ljubljana . . ' . . 
Brebrovnik. . . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 31. marca 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 
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Razglasi vojaških oblaste*. 
566 Nabava drv za kurjavo. 2~3 

Na podstavi naredbe komandanta IV. armijske 
oblasti E. br. 2401 z dne 25. marca t. 1. bo prva ofer-
talna licitacija za nabavo in oddajo drv v inten-
danturni pisarni komande Dravske divizijske oblasti 
v poslopju kazinskega društva dne 2 1 . a p r i l a 
t. 1., pri komandi mariborske polkovne okrožne ko
mandi v Mariboru dne 15. a p r i l a t. 1. in pri 
komandi celjske polkovne okrožne komande dne 
2 3. a p r i l a t. 1. 

Ta ofertalna licitacija za nabavo in oddajo 
30.476 m" drv za kurjavo se bo vršila na podstavi 
predpisanih pogojev, ki so vsak delavnik na vpogled 
v intendanturni pisarni komande Dravske divizijske 
oblasti v poslopju kazinskega društva, I. nadstropje, 
soba št. 3, in v pisarnah polkovnih okrožnih komand 
T Mariboru in v Celju. 

Drva se morajo oddajati v določenih količinah 
ob odrejenih in predpisanih terminih, kakor je to 
označeno v pogojih, in sicer postavljeno f r a n k o 
s k l a d i š č e : 
i V Ljubljano skupaj 13.487 m3 drv, 

v Maribor skupaj 10.187 m'8 drv za to garnizijo. 
v Celje skupaj 6802 m" drv (od katerih odpade 

na okrožno komando v Celju 4362 ms, po posebni 
ponudbi pa za garnizijo v Ptuju 1710 ma in za gar
nizijo v Slovenski Bistrici 730 m3 drv). 

Pravico do te ofertalne licitacije imajo v prvi 
vrsti državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ki morajo položiti za kavcijo 10 % vrednosti 
celokupnega zneska; drugi, tuji državljani pa mo
rajo položiti za kavcijo 20 % skupnega ofertalnega. 
zneska v gotovini, v državnih ali državno garanti
ranih vrednostnih papirjih ali v garantnem pismu 
kateregakoli denarnega zavoda v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ki ga je po predpisu registri
ralo ministrstvo za finance, generalna direkcija dr
žavnega računovodstva. 

Ponudbe se morajo poslati do navedenega dna 
ob enajstih določeni komisiji dotičnih komand, ki 
jih sprejemajo samo do navedenega roka; biti mori
jo v zapečatenem pismu in opremljene s predpisano 
kolkovino 10 dinarjev. V vsaki ponudbi mora po
nudnik izjaviti, da so mu pogoji znani. 

Za vsako garnizijo je treba vložiti posebno po
nudbo. 

Na vsaki ponudbi mora biti označeno: Ponudba 
za nabavo in oddajo drv za ono garnizijo, za katero 
ponudnik oferira. 

Ponudnik ostane v obveznosti z dotično koman
do takoj, komanda pa z njim šele potem, ko pogod
bo odobri gospod minister za vojno in mornarnico. 

Vsi interesenti se vabijo, naj se udeleže teh ofer-
talnih licitacij. 

Iz intendanturne pisarne komande Dravske divizijske 
oblasti v Ljubljani, 

dne 1. aprila 1921.; E. br.4316. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Š t 2818. 

Razglas. 
517 2—2 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo ljubijaneka carinarnica dne 1 1 . a p r i l a 
1 9 2 1 . ob devetih v svojem skladišču na javni 
dražbi prodajala 36 zabojev E. h. No. 9302/14, 9305/1 
i o 9305/10, 9309/1—12 in 9310/1 v skupni brutto 
teži 1719 kg raznih likerjev — svojina A. Bučerja iz 
Ljubljane. 

Licitanti morajo položiti za kavcijo 20 % cenilne 
vrednosti. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 1. aprila 1921. 

04.5659. 526 2—2 

Razglas. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za

kona bo ljubljanska carinarnica dne 1 2 . a p r i l a 
1 9 2 1 . ob petnajstih na javni licitaciji prodajala eno 
balo MBM v netto teži 47 kg plišastih bombaževih 
beljenih brisač z določeno dolžino. 

Cenilna vrednost. 2400 dinarjev. 
Licitanti morajo položiti za kavcijo 20 % cenilne 

Trednosti v gotovini. 

Is pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 1. aprila 1921. 

C 19/21—1. 560 

Oklio. 
Jožefa Mihelčič, posestnikova žena ;v Dednem 

dolu, kot. zastopnica Ignacija Mihelčiča, je vložila 
zoper odsotnega Alojzija P e r m e t a, posestnika v 
Dednem dolu, tožbo. zaradi neobstoja služnosti s 
pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
8. a p r i l a , 1 9 2 1 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče Alojzija Permeta neznano, se 

mu postavlja za skrbnico Jožefa Mihelčič, ki ga bo 
zastopala na njega nevarnost in stroške, dokler se 
ne zglasi sam ali ne imenuje pooblašenca. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek II., 
dne 2. aprila 1921. 

Št. 102. 498 3—3 

Razpis notarskega mesta. 
Notarsko mesto v K o z j e m se 'razpisuje. Pro

šnje za to mesto in za notarsko mesto, ki bi se mor
da izpraznilo po premestitvi, sprejemlje podpisana 
zbornica do dne 

1 7 . a p r i l a 1 9 2 1 . 

Notarska zbornica v Celju, 

dne 29. marca 1921. 

Št. 355/preds. 3-- 2 

Razpis službe pomožnega sluge. 
Pri gradbeni direkciji za Slovenijo v Ljubljani je 

razpisano mesto pomožnega uradnega sluge z zako
nitimi službenimi prejemki. 

Kolkovane prošnje je vložiti do dne 
2 5. a p r i l a 1 9 2 1 . 

ter jim priložiti: krstni list, domovnico, uradnozdrav-
niško izpričevalo o popolni sposobnosti za to službo, 
izpričevalo županstva stalnega bivališča o nrav
stveni neomadeževanosti, izpričevalo o šolski iz
obrazbi in eventualno o znanju jezikov. 

Dosluženi podčastniki, invalidi ali dobrovoljci 
naj prilože tudi dotična dokazila. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 30. marca 1921. 

Gradbeni direktor: inž. KI«: nar ». r. 

Razne objave. 
Vabilo na 18. redni občni zbor 

delničarjev m 
„Delniške družbe združenih pivo varen 

Žalec in Laško v Laškem", 
ki bo dne 2 4. a p r i l a 1 9 2 1 . ob devetih v sejni 

dvorani posojilnice v Celju. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o letnem ' računu 
minulega poslovnega leta. 

2.) Poročilo revizijske komisije. 
3.) Razdelitev čistega dobička. 
4.) Volitev upravnega sveta. 
5.) Volitev revizijske komisije. 
6.) Zvisba delniške glavnice. 
7.) Slučajnosti. 
V L a š k e m , dne 1. aprila 1921. 

Upravni svet, 
* » * 

§ 17. pravil: Vsaka delnica ima pri občnem zboru 
svoj glas. 

§ 18. pravil: Delnice, za katere hoče njih imet
nik izvrševati pravico glasovanja, se morajo zalo
žiti najkesneje šest dni pred občnim zborom pri za
ložnicah, v pozivu naznačenih, ili sicer proti legiti
maciji, ki se glasi na položnikovo ime in iz katere 
mora biti razvidno tudi število delničarju pristoje-
čih glasov. 

Založene delnice morajo biti opremljene s še ne-
zapadlimi kuponi. 

§ 19. pravil: Pristop k občnemu zboru je dovo
ljen le na pokaz legitimacije. 

Za založnice delnic so določene: pivovarna v 
Laškem, Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani, 
posojilnica v Celju in Savinska posojilnica v Žalcu. 

562 Vabilo na IV. redni občni zbor 
„Slovenske eskomptne banke 

v Ljnbljani", 
ki bo dne 2 7. a p r i l a 1 9 2 1 . ob petnajstih (ob 
treh popoldne) v bančnih prostorih v Ljubljani 

z nastopnim d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem lot .t 

1920. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta o računskih 

zaključku in podelitev absolutorija. 
3.) Zaključek o čistem dobičku. 
4.) Volitev članov upravnega sveta. 
5.) Volitev nadzorstvenega odbora. 
6.) Slučajnosti. 

« :•: :|: 

O p o m b a : V zmislu § 13. bančnih pravil ne 
smejo udeležiti občnega zbora oni delničarji, ki so 
položili pri tej banki v Ljubljani osem dni prod 
zborovanjem vsaj deset delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 5. aprila 1920. ' 

Upravni svet. 

Vabilo na XII. sejo upravnega odbora 
„Hranilnice U h i h občin v Ljubljani"» 
ki bo dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . ob petnajstih (ob 
treh popoldne) v sejni dvorani «Ljudske posojil

nice» v Ljubljani, Miklošičeva cesta. 

D n e v n i r e d : 

1.) Čitanje zapisnika o XI. seji upravnega od
bora. 

2.) Poročilo ravnateljstva o poslovanju v X. 
upravnem letu. 

3.) Poročilo članov pregledovalnega odseka. 
4.) Izprememba pravil § 13. in opravilnega red« 

§ 65., točke 4.' 
5.) Slučajnosti. .jag, 

V L j u b l j a n i , dne 5. aprila 1921. 

Ivan Zabret s. r., 
t. č. predsednik upravnega odbora. 

* * * 
Upravni odborniki naj se zanesljivo udeleže ^oje, 

ker je sklepčnost nujno potrebna zaradi izprememba 
pravil 7. ozirom na invalidski davek. 

5 2 0 Vabilo na izreden občni zbor. 
Gospodje delničarji naše družbe se s tem vljud

no vabijo na . . . . „ t . 

uredni oböni «bor, 
ki bo v četrtek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . ob pol 
dvanajstih v sejni dvorani Zveze nemško-avstrijske 
industrije na D u n a j u , Ш., Schwarzenbergplate 
št. 4, v hiši industrije, 2. nadstropje. 

Občnega zbora se smejo po § 28. pravil udeležiti , 
samo oni delničarji, ki najpozneje osem dni pred od
rejenim občnim zborom, to je do vštetega dne 
20. aprila t. L, polože svoje delnice , 

na Dunaju pri bančni in menjafnični delniški 
družbi «Mercur», L, Wollzeile š t . l ; 

v Ljubljani pri Kreditnem zavodu za trgovino in 
industrijo; . 

v Stuttgartu pri ravnateljstvu diskontne družbe 
(Discoiito - Ge$ellschaft), podružnici v Stuttgart» 
(prej Stahl & Federer A. G.); 

v Beli peči pri družbeni blagajni 
ter za to dobe založni list, ki služi za vstopnico k 
občnemu zboru. '• 

D n e v n i r e d : 
Sklepanje o predlogu upravnega sveta, da bi »& 

izpremenili §§ 1.; 5., odstavek 1.; 24., odstavek ! . . 
in 30., zadnji odstavek, družbenih pravil. 

V B e 1 i p e č i, dne 8. aprila 1921. 

Upravni svet delniške družbe jeklarne v Beit peči, 
prej Göppinger & Co. 

Inozemskim naročnikom na znanje. 
Ker se je poštnina za inozemstvo zvišala, sma&?> 

naročnina na «Uradni list deželne vlade za Sfam>-
nijo» izza dne 1.aprila 1921. za i n o z e m s t v o 
mesečno SHS 24 K (do sedaj SHS 20 K). — Bft 
kraljevino znaša naročnina kakor doslej meeeöno 
1 2 K ' Upravnlôtro. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d, v Ljubljani 

_ хЉаакЉ^,л-м„ . ^Ј^-л&ЈШакљ 
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Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 12. aprila 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URA I L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: I* „Službenih Novin kraljevine Srba, IIr»ata i 81o»enaca". — Naredba, s katero ee ievrievanje zakona o kontroliranju čietote zlata in erebra poverja mmietrstru zk 
trgovino is industrijo. — Naredba glede jezika in vslute т poelovnih knjigah onih inozemskih delniàkih družb, ki jim je dovoljeno poslovanje v naSi kraljevini. — Naredba celo
kupne deželne vlade za Slovenijo o točenju in prodajanju alkoholnih pijać. — Razglasi osrednje vlade : Odločba o izvozu izkubanih vinskih tropin. Razglas, s katerim se objavlja 
točka 6 sporazuma med ministrstvom za trgovino in industrijo in med delegatom avstrijske republike o likvidaciji kompenzacijske trgovinske pogodie. Tarifne izpremembe pri 
pošiljkah mineralne vode in praznih steklenic za mineralno vodo. Razglas o imenovanju začasnega ustanovnega odbora za zvezo nabavljalaih zadrug državnih uslužbencev. Razglasi, 
da je dovoljena ustanovitev dekiikih družb s imeni: „Tovarna klobukov ,SeSir', d.d.," s sedežem v Škofji Loki; „Slovenska trgovska delniška družba" s sedežem т Ljubljani; 
„Julio Memi, d. d.," s sedežem v Ljubljani. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Izpremembe v osebju. Okrožnica vsem političnim in policijskim oblaetvom I. stopnje v Slove
niji glede demonstrativnih dejanj, nevarnih državi. Razi/las poverjenistva za notranje zadeve o razpustu občinskega odbora v Žužemberku. Razglas o taksah za vidiranje potnih 
listov julijanskih državljanov. Razglas, da zastopništva Združenih ameriških držav vidirajo potne liste naših državljanov samo, če dotičnik dokaže, da se ni udeležil vojne zoper 
•ntanto kot častnik ali dobrovoljce. Razpust društva „MftnnergeeaDgeverein Rohitech". Razglas o roku za optiranje oseb, ki so pristojne na teritorijih, okupiranih po Italiji, in za 
oeebe, ki so pristojne na plebiscitnem ozemlju. Razpis služb uradnih živinozdravnikov v Črnomlju in v Krškem. Odobritev šolskih knjig. Volitev zastopnikov učiteljska skupine B 
v višji Sleki svet v Ljubljani. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro: Tedeneki izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlja deželne vlade za Slovenijo od dne 20. do 
dne 26. marca 1921. — Razglas delegacije ministrstva za Slovenijo in Istro glede priklopitve davčnega okraja prevaljskega k zemljemerskemu okraju slovenjgraškemo. — Razglasi 

raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 77 z dec 6. aprila 1921.: 
Zapienikj o 125. in 126. redni seji začasnega na

rodnega predstavništva ujedinjene kraljevine Sr
hov, Hrvatov in Slovencev z dne 16. in 17. septem
bra 1920. 

Številka 78 z dno 8. aprila 1921.: 
Objave generalne direkcije carin, da je minister 

za finance nastopna mesta proglasil za izpraznjena: 
Ivana M i k u ž a, revizorja III. razreda carinarnice 
v Ljubljani; Andreja Ž e l a , carinika IV. razreda ca
rinarnice v Srdici; Jakoba D e r e a n i j a, carinika 
IV. razreda carinarnice v Murski Soboti; Cedomiva 
B o g d a n o v i ća, carinika carinarnice v Ljubljani. 

•Objava glavno rudarske direkcije ministrstva za 
gozde in rudnike, da je minister za gozde in rud-
nikG Josipa C e r a r j a, kanclista pri rudarskem 
uradu v Ljubljani, pomaknil v X. činovni razred tei 
mu obenem podelil naslov «pisarniški oficial». 

Številka 79 z dne 9. aprila 1921.: 
Objava generalne direkcije carin, da sme firma 

F. Л. Uh er, ekspedicijsko in komisijsko podjetje v 
Ljubljani, izvrševati carinsko - posredovalne posle 
pri ljubljanski carinarnici. 

službo odseka za mere in merila, omenjeno v členu 
8. uredbe o organizaciji tega ministrstva,* s tem 
da se ta odsek odslej "imenuj: «Odsek za mere in 
preizkušanje dragih kovin». 

Vsote za stroSke na osebne in materialne izdatke 
odseka za žigosanje zlatih in srebrnih stvari pri ge
neralni direkciji carin, določene s proračunom za 
leto 1920./1921., naj se uporabijo za organizacijo 
te službe pri ministrstvu za trgovino in industrijo. 

Naš minister za trgovino in industrijo in Naš mi
nister za finance naj izvršita ta ukaz. 

V Be o g r a d i l , dne 25. marca 1921. 

Aleksander s r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. V. Kukovec s. r. 
Minister za financ» :, 

dr. Košta Kumanuđi -s. r. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 
je z ukazom z dne 28. februarja 1921. Franca F i n ž-
g a r j a, župnika- v Ljubljani (Trnovo) in slovenskega 
pisatelja, odlikoval z redom sv. Save III. vrste. 

95.* 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Alekeander», 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za trgovino in indu
strijo in Našega ministra za financo in po zaslišanju 
Našega ministrskega sveta smo odredili in odre

jamo: 
Izvrševanje zakona o kontroliranju čistote zlata 

in srebra z dne 17. junija 1882. naj iz pristojnosti 
ministrstva za finance ^ (generalne direkcije carin) 
preide v pristojnost ministrstva za trgovino in in
dustrijo. 

Pri ministrstvu za trgoviuo in industrijo naj se 
kontrolna služba za čistoto zlata in srebra spoji s 

Naredbe osrednje vlade. 
96. 

Naredba 
glede jezika in vaiate v poslovnih knjigah onih 
inozemskih delniških družb, ki jim je dovoljeno 

poslovanje v nasi kraljevini.* 
Gospod minister za trgovino in industrijo je od

redil na podstavi člena 11. uredbe o ustroju mini
strstva za trgovino in industrijo, da morajo vse ino
zemske delniške družbe, katerim je dovoljeno poslo
vanje v naši kraljevini, vse svoje knjige, ki jih ra
bijo pri svojem poslovanju, voditi v uradnem jeziku 
in v domači valuti. 

Na natančno izvrševanje te naredbe bo pazilo 
ministrstvo za trgovino in industrijo po posebnih 
organih. 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 
dne 25. marca 1921.; VI. Br. 15SS. 

§ 1. ; 
Naredbi celokupne deželne vlade za Slovenijo z 

dne 19. aprila 1920., št. 180 Ur. 1., in z dne 5. maja 
1920., št. 198 Ur. L, o točenju in prodajanju alkohol
nih pijač v Sloveniji sta razveljavljeni. 

. ' § 2. 
Ta naredba dobi moč z dnem razglasitvo. 

V L j u b l j a n i , dne 5.aprila 1921. 

Dr. Baltic s. r.. predsednik. 
Dr.Ravnihar s.r. Ribnlkar s.r. 

* Ta naredba je razglašena v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, iz
danih dne 6. aprila 1921. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
97. 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo 

o točenja in prodajanja alkoholnih pijač. 
V sporazumu z oddelkom ministrstva za trgo

vino in industrijo se odreja to-le: 

:* Uradni list pod št. 584 iz leta 1919. 
** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 73, izdanih dno 1. apri
la 1921. 

Razglasi osrednje vlade. 
Odločba o Izvoza izknnanlh vinskih tropin.* 

Na prošnjo «Zemaljskega saveza industrijalaca» 
v Zagrebu in soglasno z mnenjem ministrstva za 
trgovino in industrijo, prejetim z dopisom z dne 
2. marca 1921., št. 821, odrejam na podstavi člena 
4. uredbe o reguliranju prometa z valutami in de
vizami: 

Iz kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev se 
dovoljuje izvoz izkuhanih vinskih tropin v neome
jenih količinah v inozemstvo brez zavarovanja va
lute. 

Generalni.inspektorat naj izda o tem obmejnim 
carinarnicam potrebno navodilo po generalni direk
ciji carin. 

V B e o g r a d u , dne 10. marca 1921.; 
I br. 2745. 

Minister za finance: 
dr. K osta Kumanudi s. r. 

Razglas, 
s katerim se objavlja točka 6. sporazuma med 
ministrstvom za trgovino in industrijo in med 
delegatom avstrijske republike o likvidaciji 

kompenzacijske trgovinske pogodbe.** 
Na podstavi sporazuma, ki se je sklenil med mi

nistrstvom za trgovino in industrija in delegatom 
avstrijske republike in ki se tiče likvidacije kom
penzacijske trgovinske pogodbe z dne 22. marca 
1919., se objavlja točka 6. sporazuma: 

a) Izza dne 12. marca 1.1. se ne sme izvršiti no
beno izplačilo niti na Dunaju niti v Jugoslaviji na 
podstavi akreditivov, izdanih po tej pogodbi. 

b) Vsi ostali akreditivi se morajo poveriti pri 
Jadranski banki v Ljubljani ali njenih korespon-
dentih in pri uradu «Warenverkehrsbureau» na Du-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 70, izdanih dne 29ega 
marca 1921. 

** Priobčen v. «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 66, izdanih dne 24ega 
marca 1921. 
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naju ter se smejo žele po vzajemnem sporazumu 
stornirati. 
l i pisarne oddelka za zunanjo trgovino in trgovin
sko politiko in ministrstva za trgovino in industrijo 

v Beogradu, 
dne 17. marca 1921.; St. 1314. 

Tarifne izpremembe pri pošiljkah mine
ralne vode In praznih steklenic za mine

ralno vodo.* 
Po odločbi gospođa ministra za promet z dne 

21. marca 1.1. se računi voznina za tovorne pošiljke 
mineralne vode in praznih steklenic za mineralno 
vodo v povratku, če se odpremljajo na naslov iz
vora mineralne vode v količinah najmanj 10.000 ki
logramov, za voz in tovorni list ali če se voznina 
plača za najmanj 10.000 kilogramov, po razredu B. 
a za tovorne pošiljke praznih steklenic za mineralno 
vodo v količinah najmanj 5000 kilogramov za voz 
in tovorni list ali če se voznina plača za najmanj 
5000 kilogramov, po razredu B. 

Ta izprememba velja izza dne 1. aprila 1921. ;ia 
vseh železnicah v kraljevini. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 23. marca 1921.; št, 7599/21. 

Razglas 
o imenovanja začasnega ustanovnega odbora 
sa zvezo nabavljalnih zadrug državnih usluž

bencev.** 
Ker jo neodložna potreba, da se čim prej uve

ljavi uredba o nabavljalnih zadrugah državnih usluž
bencev in o zvezi nabavljalnih zadrug državnih 
uslužbencev z dne 5. decembra 1920.,*** in ker je za 
ustanovitev zveze potrebna udeležba čim več
jega števila konsumnih zadrug, je gospod mini
ster za finance z odlokom z dne 22. marca 1921., 
D R br. 39.934. imenoval začasen ustanovni odbor, 
ki mu je dolžnost ukreniti vse, česar je nujno treba 
za ustanovitev zveze nabavljalnih zadrug državnih 
uslužbencev v zmislu veljavne uredbe z dne 5. de
cembra 1920., z dpstairkom, da se mora skupščina 
delegatov vseh nabavljalnih zadrug za ustanovitev 
zveze sestati najkesnejo do konca meseca aprila 
1.1. Vsa potrebna pojasnila daje konsumnim zadru
gam začasni ustanovni odbor, katerega naslov je: 
cPotrošačka zadruga beogradskih činovnika, pavi
ljon poljoprivrednoga društva, u parku ministarstva 
finansija». 

Iz generalne direkcije državnega računovodstva 
v Beogradu, 

dne 24. marca 1921.; D R br. 39.934. 

Družba se namerja baviti z vsemi posli, spada-
jočimi v področje trgovskih podjetij. 

Temeljna delniška glavnica znaša 5 milijonov 
kron ter je razdeljena na 12.500 delnic po 400 K, 
ki se glase na prinosnika. Po sklepu občnega zbora 
se sme ta glavnica zvišati na 15 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 31. marca 1921. 

Dr. Mara s. r. 

S t 2247/21. 57: 

St. 2398/21T 580 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil Ja
dranski banki, podružnici v Ljubljani, in Juliju 
Meinlu, industrijcu na Dunaju, ustanovitev delniške 
družbe z imenom: «Julio Meinl, d. d.« s sedežem v 
Ljubljani. 

Namen družbi je pridobiti podjetja, ki jih je đc 
sedaj imela in obratovala dunajska firma Julij 
Meinl v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ter 
razširiti ta podjetja. 

Delniška glavnica znaša 4 milijone kron ter je 
razdeljena na 10.000 delnic po 400 K, ki se glase 
na prinosnika. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 2. aprila 1921. 
Dr. Marn s. r. 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil 
Zadružni gospodarski banki, d. d. v Ljubljani, Ljub
ljanski kreditni banki v Ljubljani in Francu Ce-
rarju, tvorničarju v Stobu pri Domžalah, ustanoviti 
delniško družbo z imenom: Tovarna klobukov «Se-
Sir», d.d., e sedežem v Škof ji Loki. 

Družba se namerja baviti z izdelovanjem klobu
kov, polfabrikatov in z vsemi deli, spadajočimi v 
to stroko, kakor tudi s prodajo klobukov in klobu-
carskih izdelkov. 

Temeljna delniška glavnica znaša 6 milijonov 
kron ter je razdeljena na 12.500 delnic po 400 K, 
ki so glase na prinosnika, Po sklepu, občnega zbora 
sé 'sme ta glavnica zvišati na 10 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dno 30. marca 1921. 

Dr. Mara s. r. 
St. 2309/21. 57:3 

Razglas. 
Minister za trgovino in .industrijo je dovolil 

gg. Viktorju M e d e n u in dr. ustanoviti delniško 
družbo z imenom: «Slovenska trgovska delniška 
družba» s sedežem v Ljubljani. 

upravitelj v Žužemberku, ki so mu dodeljeni za pri-
sednike: Jakob D e r e a n i v Žužemberku št.31, 
Peter M o k o r e 1 v Žužemberku št. 6, Rudolf P o d-
b o j v Žužemberku št. 21, Alojzij S m r k e v Žužem
berku št. 93 in Josip S t u p i c a v Žužemberku 
št. 45. 

V L j u b l j a n i , dne 6.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

St. 7854. 
Razglas. 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 74, izdanih dne 2. apri
la 1921. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srbâ, Hrvata i Slovenaca» št. 74, izdanih dne 2. apri
la 1921. 

*** Uradni list pod žt. 29 iz leta 1921. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Dragotin G r i l , revirni nadzornik XI. činovnega 
razreda pri varnostni straži v Ljubljani, jo imeno
van za revirnega nadzornika varnostne straže v X. 
činovnem razredu na sedanjem službenem mestu. 

Dr. Baltic s. r. 

Eliza P r o f t, učiteljica na dekliški meščanski 
šoli v Celju, je odslovljena iz šolske službe na jav
nih šolah kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Dr. Beuk s. r. 

Josip V o l l o u s c h e g , višji državni živino-
zdravnik v Konjicah, je z veljavnostjo izza dne 
1. februarja 1919. upokojen. Dr. Vrtačnik s. r. 
St. 1880. 

Okrožnica vsem političnim in policijskim 
oblastvom I. stopnje v Sloveniji 

glede demonstrativnih dejan], nevarnih državi. 
Na podstavi sklepa deželne vlade z dne 8. marca 

1921. in dodatno k okrožnici Narodne vlade z dne 
31. januarja 1919., Ur. 1. XLVHI, odrejam: 

Društvoma «Südmark» v Gradcu in «Deutscher 
Schulverein» na Dunaju je vsako delovanje v kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev zabranjeno. Vsi 
znaki, vse publikacije, znamke, vžigalice, dopisnice, 
diplome itd. teh društev so prepovedane. 

Prepovedani so na javnih prostorih in v njih grbi 
bivše avstro-ogrske monarhije, koroški in štajerski 
grb kakor tudi te-le zastave: črno-žolta (bivša mon
arhija), belo-zelena (štajerska) — le-ta razen za me
sto ljubljansko —,• belo-rdeča (koroška), črno-rdeče-
žolta (frankfurtska), rdeče-belo-rdeča (nemško-av-
strijska) in čmc-belo-rdeča (nemška). 

Prepovedane so nadalje v javnih prostorih slike 
članov bivše habsburške in nemške vladarske rod
bine. 

Prepovedano jo nositi uniforme ali dele uniforme 
bivše avstro-ogrske vojske in nje odlikovanja. 

^Prepovedane so pesmi: « Wacht am Rhein», 
«Deutschland, Deutschland über alles», «O du mein 
Österreich», avstrijska cesarska pesem, nemška na
rodna himna, «Hoch vom Dachstein an». 

Prestopki teh prepovedi se kaznujejo po naredbi 
celokupne narodne vlade z dne 18. januarja 1919., 
št. 272 Ur. 1. Predmeti, s katerimi ee zagreši demon
strativno dejanje, se morajo zaseči. 

V L j u b l j a n i , dne 18.marca 1921. 
Predsednik: dr. Baltic s.r. 

St:5148. 

Razglas poverjeništva sa notranje zadeve 
o razpustu občinskega odbora v Žužemberka. 

Občinski odbor v Žužemberku je razpuščen. Za 
gerenta je imenovan Gustav K e r ne, višji davčni 

Določila razglasa št. 4178 z dne 25. februarja 
1921. o taksah za vidiranje potnih listov tujih dr
žavljanov pri tuzemskih policijskih (političnih) ob-
lastvih, razglašena v Uradnem listu 28 z dne lOega 
marca 1921. na strani 156, se glede državljanov 
I t a l i j e popolnjujejo po razpisu ministrstva za no
tranje zadeve, št. SI. 1716 z dne 20. marca 1921., v 
rubriki «Opomba» tako-le: 

I. Ako ima stranka vizum našega zastopništva 
v inozemstvu za p r i h o d in p o v r a t e k, BO ne 
pobira nobena taksa. 

II. Ako ima stranka vizum samo za p r i h o d v 
našo državo, plača za vizum za o d h o d takso d e-
s e t i t a l i j a n s k i h l i r v papirju po kurzu. 

V L j u b l j a n i , dne 31.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Кгетепбек s.r. 

St. 7759. 

Razglas. 
Zastopništva Združenih ameriških držav vidirajo 

potne liste naših državljanov samo, če dotičnik do
kaže, da se ni udeležil vojne zoper antànto kot 
č a s t n i k ali d o b r o v o l j e c . To so izpriča s 
potrdilom, ki ga izda občinsko oblastvo (županstvo) 
rednega bivališča dotične stranke; stranka mora 
žo imeti potni list. 

V L j u b l j a n i , dne 31.marca 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranjo zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

St. 3672/pr. 

Razpust društva. 
Društvo «Männergesangsverein Rohitsch» v Ro

gatcu je iz državnih interesov razpušČeno. 
V L j u b l j a n i , dne 6.aprila 1921. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremengek s. r. 

St. 7621. 

Razglas. 
V zmislu uredbe o opciji št. 471, Ur. 1.8t. 147, .se 

mora rok za optiranje oseb, ki so pristojne na teri
torijih, okupiranih po Italiji, in za osebe, ki so pri
stojne na plebiscitnem ozemlju, določiti šele keenejo. 

Ministrstvo za notranje zadeve je z razpisom z 
dne 19. marca 1921., št. 662, naznanilo, da teče za 
plebiscitno cono dotični rok od dne 18. n o v e m 
b r a 19 2 0., to je od definitivne dodelitve tega te
ritorija; za kraje, okupirane po Italiji, pa od dne 
2. f e b r u a r j a 1 9 2 1 . , to je od dne, ko je bila 
izvršena izmena ratifikacij rapallske pogodbe. 

To dajem na obče znanje. 
V L j u b l j a n i , dne 7.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek e. r. 

St.446/pr. 

Razpis. 
Razpisujeta se službi uradnih živinozdravnikov 

v Č r n o m l j u in v K r š k e m . Prosilci za te meati 
naj vlože kolkovane prošnje do dne 

3 0. a p r i l a 1 9 2 1> 
pri poverjeništvu za kmetijstvo. 

Prošnjam je priložiti Živinozdravniško diplomo v 
izvirniku ali v poverjenem prepisu, izpričevalo o 
fizikatni preizkušnji, o dosedanjem službovanju, o 
starosti in o državljanstvu. 

Prosilci, ki še nimajo preizkušnje živinozdrav-
niškega fizikata, se nastavijo provizorno in ëè bodo 
morali zavezati, da opravijo to preizkušnjo Vsaj v 
dveh letih. 
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Sicer pa veljajo za namestitev uradnih živino-
zdravnikov predpisi zakona • z dne 27. septembra 
1901., drž. zak. št. 148. 

Z razpisanima mestoma uradnih živinozdravni-
kov so združeni prejemki X. činovnega razreda, ozi
roma višjih činovnih razredov, če se te mesti po
delita prosilcem, ki so že v državni službi in imajo 
že sedaj prejemke višjega činovnega razreda. « 

V L j u b l j a n i , dne 6.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s. r. 

st. 1796. Odobritev šolskih knjig. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom 

z dne 29. marca 1921., št. 1796, odobrilo šolsko knji
go: «Fizika in kemija za meščanske šolo. V treh 
stopnjah. Spisal Andrej S e n e k o v i e , kr. gimna
zijski ravnatelj v pokoju, ill. stopnja. Tretji prede
lani natisk. Cena 22 K. V Ljubljani 1921. Založila 
Jg.pl. Klcinmayr & Fed. Bamberg.» 

Št. 1812. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom' 

'/. dne 29. marca 1921., št. 1812, odobrilo šolsko knji
go: «Izbrane pesmi rimskih lirikov Katula, Tibula iu 
Propercija. Tekst in komentar. Sestavil Fran B r a 
d a č , profesor v Ljubljani. Cena 18 K. Ljubljana, 
1921. Tisk in založba J . Blasnika nasi, v Ljubljani.» 

V L j u b l j a n i , dne 29.marca 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjenižtva: dr. Skabernè s. r. 
Št. 9. 

Volitev zastopnikov učiteljstva skupine B 
v višji šolski svet v Ljubljani, 

Skrutinij volitev zastopnikov učiteljstva skupine 
B (učiteljev meščanskih in ljudskih šol), ki se je za
ključil v četrtek dne 7. aprila 1921., je imel nastopni 
izid: 

. Kot z a s t o p n i k i so prejeli: 

Luka J e 1 e n c, ravnatelj 1. deške meščanske šolo 
v Ljubljani, 2338 glasov; 

Janja M i k i a v o i б e v a, voditeljica dekliške 
ljudske šole v Kranju, 1224 glasov; 

Anton G n u s , ravnatelj ljudske šole na Dolu pri 
Hrastniku, 1106 glasov; 

Ivan Š t r u k e l j , nadučitelj na Viču, 477 glasov; 
Fran L o v r e c, nadučitelj v Podčetrtku, 458 

glasov. 
• Razcep]jonih glasov: 58. 

Kot n a m e s t n i k i so prejeli: 
Dragotin H u m e k, ravnatelj deške meščanske 

šole v Mariboru, 2333 glasov; 
Martin M a t k o , nadučitelj v Novem mestu, 1232 

glasov; 
Anton Hren, nadučitelj v Studencih pri Mariboru, 

1117 glasov; 
Marija J vi r j e v č i č e v a, učiteljica v Ligojni, 

457 glasov; 
Štefan F i r m , nadučitelj v Olimju, 456 glasov. 
Razcepljenih glasov: 80. 

Izvoljeni so torej v zmislu člena 6. uredbe o po
slovanja višjega šolskega sveta v Ljubljani z 
dne 22. februarja 1921., št. 60 Ur. 1., za z a s t o p 
n i k e učiteljev ljudskih in meščanskih šol v višjem 
iolskem svetu za dvoletno upravno dobo: 

Luka J e l e n e , ravnatelj deške meščanske šole 
v Ljubljani; 

Janja M i k l a v č i č e v a , voditeljica dekliške 
ljudske šole v Kranju; 

Anton G n u s , ravnatelj ljudske šole na Dolu 
pri Hrastniku; 

za n a m e s t n i k e : 

Dragotin H u m e k, ravnatelj deške meščanske 
šole v Mariboru? 

Martin M a t k o, nadučitelj v Novem mestu; 
Anton H r e n , nadučitelj v Studencih pri Mari

boru. 
V L j u b l j a n i , dne 7. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
PoverjeniStvo za uk in bogočastje. 

Predsednik volilnega odbora: 

!.'.V;':V.;?.j đ a n g l S.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 4179/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlja deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 20. do dne 26. marca 1921.) 

O k r a j O U 2 i n e 

p jg 
• S 

iS 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Konjice okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor 

Slovenjgradec 

GuStanj 

Trbovlje . . . . 
Laško 
Marija Gradec . . 
Dramljo . . . . 
Velika Pirešica. . 
Ljubno 
Luce 
Bočna 
Celje okolica . . . 
Ročica 
Braslovče . . . . 
Kalobje 
Solčava 
Ponikva 
Loka . . . . . . . 
Nova Štifta . . . 
Sladka gora . . . 
Nova cerkev. . . 
Sv. L e n a r t . . . . 
Sv. Krištof. . . . 
Vojnik 
Slivnica 
Gornji grad . . . 
Šmarje pri Jelšah 
Kokarje 
Žalec 
Dol 
Celje 
Gozd 
Kozjak . . . . . . 
Brezovica . . . . 
Ljubljana . . . . 
Poljčane 
Statenbrtg. . . . 
Skale 
Šoštanj . . . . . 
Golavabnka . . . 
Razbor 
Sv. Juri p. V. . . 
Velenje 
Prevalje. . . . . 
črna 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Breiice 
Celje 

Kamnik 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

Brežice 
Trbovlje . . . . 
Št. Juri ob Taboru 
Dolsko 
Jerič ч 

Kamnik 
Dobrava 
Polhov gradeč . . 
Črni vrh . . . . 
Ljubljana . . . . 
Maribor 
Kamna gorica . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Radovljica | Bled 111 . | 

Š k r l a t i c a ( S c a r l a t i n a ) . 
Ljubljana mesto 

Maribor mesto 
Maribor okolica 

Ljubljana . 
Maribor . . 
Statenbreg. 

D a v i c a p i p h t e r i a ) . 
Cirknica 
Kamnik 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Ptuj 

Murska Sobota 

Kamnik 
Slovenjgradec 

Bloke 
Volčji potok . . . . 
Ljubljana 
Gornja Radgona . . 
Maribor 
Janževci 
Bratonci 

. 

1' 

1 
1 . 

i : 
1 . 
, , 
1 . 

T r a h o m : 

Kamnik 
Šoštanj 1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo In Istro v Ljubljani, 

dne 6. aprila 1921. 

Za sanitetnega Sefa: dr.Bleiweis s.r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ijubljatii. 

St. 1125/pr. ex 1921. " 

Ministrstvo za finance, generalna direkcija kata
stra, je z razpisom z dne 29. marca 1921., fit. 1266, 
odobrilo priklopitev davčnega okraja p r e v a ! j -
s k e g a k zemljemerskemu okraju s l o v e n j g r a -
š k e m'u. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ v LJubljani, 
dne 2. aprila 1921. 

Za. delegata: Basala e. r. 

— t * i n » " 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. preds. 2602/21. 533 •&--1 

Razpis nateö&ja. 
Pri političnem oblastvu v področju pokrajinski 

vlade za Dalmacijo je popoluiti razna mesta kotar
skih komisarjev, vladnih koucipistov in konceptuik 
praktikantov v IX., X. in XI. činovnem razredu s 
sistemiairanimi prejemki. 

Za konceptne praktikante in začasne koncipiste 
se sprejmejo oni državljani kraljevine Srbov,, Hr
vatov in Slovencev, ki so dovršili pravniäke nauk» 
ter s povoljnim uspehom prebili vsaj dva državna 
izpita, po razpolpinih mestih pa ee tudi габакн* 
imenujejo za vladne koncipiste. 

Ako imajo vse tri državne izpite, ae imenujej« 
za začasne vladne koncipiste ali kotareke komisar
je, za stalne pa potem, ko prebijejo političnc-prak-
tični izpit za politično službo. 

Oni, ki imajo ta izpit, se lahko takoj imenugeje 
za stalne. Prednost imajo oni, ki so že v politični 
ali drugi državni službi, ali pa so bili v politicai 
službi ter so prebili prkktično-politični izpit. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene s krst
nim in z domovinskim listom, a kpričovalom a do
vršenih naukih in o jezikovnem znanju, naj ae pe-
šljejo podpisanemu predsedniStvu d o - k o n c a » • -
s e c a a p r i l a 1 9 2 1. 

Oni prosilci, ki so že v službi, morajo pdulsai 
prošnje po svojem nadrejenem oblastvu. 

Troski za potovanje na določeno službeno meüt« 
se povrnejo. 

Predsedniitvo pokrajinske vlade za Dalmacijo 
v Splitu^ 

dne 29. marca 1931. 

St. 929/21. >-4 
Natečaj služb opravlteljev držav

nega pravdništva. 
Na okrajnih sodiščih v L o g a t c u , K r a n j s k i 

g o r i , na V r h n i k i , v g o š t a n j u , S l o v e n s k i 
B i s t r i c i in B r e ž i c a h se bodo imenovali opro-
vitelji državnega pravdništva. Letna nagrada znaGa 
za Kranjsko goro 200 K, za Vrhniko 180 K, za 8ó-
i tan j 180 K, za Slovensko Bistrico 400 K m ea Bre
žice 200 K na leto, vrhu tega zakonite draginjsk« 
doklade. Letna nagrada za Logatec pa znaša 500 K 
brez vsake dragrnjske doklade. 

Prosilci morajo biti nravno in politično neoma-
deževani, naši državljani in morajo stalno bivati na 
sedežu ali v bližini okrajnega sodišča. 

Pravilno küikovivnc in opremljene proî'ijô j» 
vložiti za Logatec, Кгапјвко goro in Vrhniko na dr
žavno pravdništvo v Ljubljani, za Šoštanj in Brežice 
na državno pravdništvo v Celju in za Slovensko Bi
strico na državno pravdništvo v Mariboru do dne 

1 4. m a j a 1 9 2 1. 

Prednost za to službo imajo, ako so sicer spo
sobni zanjo, vojni invalidi v zmislu naredbe defeîn» 
vlade v Ljubljani z dne 20. novembra 1918"., S t l l B 
Ur. L, in dosluženi podčastniki (zakon z dne 19. aprila ' 
1872., št. 60 drž. zak.). 

Višje državno pravdništvo v LJubljani, 
dne 2. aprila 1921. 

ser C 88/21—1. 

Oklio. 
Vendelin Nedelko, posestnik v Dolg» **s1 tik l№, 

toSi Janeza S I i g o k Dolge ras i aorftdi ЏШЛЕЏ 
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Narok za ustno razpravo se je določil ва dan 
2 3. a p r i l a 1 9 2 1. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Janeza Slige neznano, se mu po

stavlja za skrbnika gospod dr. Karel Šabee, odvet
nik v Dolnji Lendavi, ki ga bo zastopal na njega 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 3. aprila 1921. 

C 84/21—1. 564 

C 19/21—1. 

Oklio. 
560 

Oklio. 
• Marko Zalek, posestnik v Hotizi št. 34, ' toži Pe

tra, Martina in Mihaela Z a 1 e k a iz Hotize zaradi 
priznanja lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. a p r i l a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št, 18. 
Ker je bivališče tožencev neznano, se jim po-

sta,vlja za skrbnika gospod dr. Karel Šabec, odvet
nik v Dolnji Lendavi, ki jih bo zastopal na njih 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglase sami ali 
ne imenujejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji'Lendavi, oddelek II., 
dne 3. aprila 1921. 

6 1 9 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogreŠanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. m a r c a 1918, drž. 
zak. St. 128, domnevati, d a so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to 
izporoči sodišču ali p a skrbniku. Pogrešunce same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako 
še žive, ali naj mu dado to kako.drugače na znanje. 

C 16/21. 496 

Oklio. 
Zoper Janeza P e t e r n e 1 j a in Ano P o t e r -

n e l j e v o iz Zminca št. 11. katerih sedanje bivali
šče je neznano, je podal pri podpisanem sodišču 
Pavle Dolinar iz Zminca tožbo zaradi 772 K 50 v 
s pripadki. 

Na podstavi tožbe je določen narok za razpravo 
na dan ' 

2 o. a p r 11 a 1 9 2 1. 
ob devetih. 

V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja 
za skrbnika gospod Ivan Tavčar v Zmincu št. 7, ki 
ju bo zastopal v oznamenovani pravni stvari na 
njiju nevarnost in stroške, dokler se ali ne zglasi la 
pri sodišču ali ne imenujeta pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek I., 
dne 20. marca 1921. 

Jožefa Mihelčič, posestnikova žena v Dednem 
dolu, kot zastopnica odsotnega Ignacija Mihelčiča, je 
vložila zoper Alojzija P e r m e t a, posestnika v Ded
nem dolu, tožbo zaradi neobstoja služnosti s pripadki. 

* V popravljeni oblìi* 
lista 3G. 

ponatisnjen i/. Uradnega 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivaliSče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

J o i e f Sohemiteoh, 
rojen dne 4. januarja 

1891., 

Matija Sehemiteoh, 
rojen dne 30. januarja 
1896., oba v Verdrengu 

št. 6. 

Ivan Kobe,* 
rojen doe 29. julija 1849. 

v Hrastu št. 1. 

J a n « Zavodnik, ' 
rojen dne 20. maja 1894. 

v Malem vrha št. 6. 

Anton Ztipanoiô, 
rojen dne 2,6. avgusta 
1883. r Češnjicah št. 3. 

\ Frano Cvetan, 
rojen dne 13. julija 1900. 
v Cerovcu št. i 11 pri Tre-

belnem. 

J o i e f ECavšek, 
rojen dne 29. avgusta 
1892. T Dojenji Kamni« 

pri Novem mestu. 

Mateja Škrbeo, 
rojen aVuo 15. februarja 
1874., r/oseatnik v Ostroga 

J št. 30. 

I-gnaolJ Vallaaek, 
roden dne 30. januarja 

1883. na Dvora št. 11. 

Janez Bot lč , 
rojen dne 1. julija 1889. 
y Dolenji Lepi vasi št. 2. 

pri Krtkem. 

Jakob Petre, 
rojen dne 6. julija 1834., 
posestnik v Golobinjeku 

št. 14 pri Mirni peći. 

Anton Smollo, 
rojen dne 14. junija 1897. 

T Vavpčji vasi št. 17. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku; 
prišel v rusko ujetništvo 
ter baje umrl v Harkovu 

dne 12. oktobra 1914. 
SIniil pri 17. pehotnem 
polku ter zadnjič pisal 
dne 20. febrnarja 1915. iz 

Marmaroe Szigeta. 
Odšel pred 11 leti na 
Nemško; od takrat DÌ več': 
glasu o njem. Baje v 
Überlingnu zblaznel ter 

si končal življenje. 
Odšel s 17. pehotnim pol
kom meseca maja 1916. 
na gališko fronto; izza 
meseca avgusta 1915. ni 

več glasu o njem. 
Služil pri 17. pehotnem 
polku ter so leta 1014. 
udeležil bitke pri Grodku; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 
Baje padel kot vojak 
17. pehotnega polka me
seca oktobra 1918. pri 
Asiaškem jezeru na ita

lijanski fronti. 

Bij, v bitki pri Gorlicah 
od dne 25. do dne 27. de
cembra 1914.; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Bil jeseni leta 1918. na 
italijanski fronti; izza dne 
13. oktobra 1918. ni več 

glasa o njem: 
Služil pri 17. pehotnem 
polku ter se udeležil dne 
10. maja 1915. bitke pri 
Oknu v Bukovini; neki 
njegov tovariš ga je videl 

tam mrtvega. 
Odšel leta 1914. s 27. do
mobranskim polkom na 
gališko fronto; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odšel meseca junija 1907. 
k bratrancu Valentinu 
Kraševca v Vogrče, od
tod čez 5 mesecev neznano 
kam; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Mati 
Elizabeta 

Schemitech 
v Verdrengu št.6, 

pošta Gorenji 
. Mozelj. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešaocu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

ŽeDa 
Barbara Kobe 

v Hrastu št. 1. 

Brat 
Anton Zavodnik, 

posestnik 
v Malem vrhu 

št. 6. 

Oče 
Ignacij Zupančič 
v Cešnjicah št. 3 

pri Višnji gori. 

Oče 
Anton Cvetan, 

posestnik v Ce
rovcu št. 11, 

občina Trebelno. 
Terezija 

Plani nšek, 
užitkarica v Do
lenji Kamnici 

pri Novem mestu. 

Žena 
Marija Skrbeč 

v Ostroga št. 30. 

Meti 
Marija Vallâsek, 

zasebnica na 
Dvom št. 1Ç. 

Žena 
Terezija Božič 
v Dolenji Lepi 

vasi št. 2. 

Baje zasut koncem meseca 
avgusta 1917. na hribu 
8v. Gabriela pri Gorici. 
Od takrat vsaj ni več 

glasu o njem. 

Sin 
Alojzij Petre, 

posestnik v Do
lenji Straži št. 56. 

cče 
Franc Smolič, 

posestnik 
v Vavpčji vasi 
št. 17, občina 

Dobrniče. 

Peter Flajnik, 
posestnik in 

župan v Hrastu 
št. 2. 

Mihael Škrbec, 
posestnik v Do

lenjem Suhadolu 
št. 6. 

Martin Vidmar 
v Dolenji Lepi 

vasi pri Krškem. 

Ivan Smolik, . 
sodni oficial v p. 
v Novem mestu. 

Franc Kužnik 
v Podliscu št. 1. 

1.3.1921.; 
T 21/21-2. 

1.3.1921.; 
T14/21-4. 

1. 3.1921.; 
T 15/31-3. 

1.3.1921.; 
T 5/21-3. 

12. 3.1921.; 
T 12/12-6. 

20. 3.1921.; 
T19/21-4. 

22.2.1921.; 
T 9/21-4. 

22.3.1921.; 
T 18/21-5. 

23.3. 1921.; 
T 32/21-3. 

22. 3» 1921.; 
T 31/20-2. 

25. 3.1921.; 
T 22/21-5. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. oktobra 
, 1921. 

1. aprila 
1922. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

1. oktobra 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

Dokaz smrti. 

1. novembra 
1921. 

1. maja 1922. 

1. novembra 
1921. 

* Glede Ivana Kobeta se uvaja postopanje, da le proglasi za mrtvega, po § 24., št. 1, o. d. z. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
8. a p r i l a 1 9 2 1. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker jo bivališče Ignacija Mihelčiča neznano, se 

mu postavlja za skrbnico Jožefa Mihelčič, ki ga bo 
zastopala na njega nevarnost in stroške, dokler se 
ne zglasi sam àli ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek IL, 
dne 2. aprila 1921, 

Št. 355/prcds. 3—3 

Razpis službe pomožnega sluge. 
Pri gradbeni direkciji za Slovenijo v Ljubljani je 

razpisano mesto pomožnega uradnega sluge z zako
nitimi službenimi prejemki. 

Kolkovane prošnje je vložiti do dne 
2 5. a p r i l a 1 9 2 1 . 

ter jim priložiti: krstni list, domovnico, uradnozdrav-
niško izpričevalo o popolni sposobnosti za to službo, 
izpričevalo županstva stalnega bivališča o nrav
stveni neomadeževanosti, izpričevalo o šolski :.-.-
obrazbi in eventualno o znanju jezikov. 

Dosluženi podčastniki, invalidi ali dobrovoljci 
naj prilože tudi dotična dokazila. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 

dne 30. marca 1921. 

Gradbeni direktor: iriž. Klinar s. r. 

Št. 598. 561 

Razglas. ' 
V verskozakladnih gozdih Mežakli, Pokluki in 

Vrhu gozdnogospodarstvenega okraja blejskega se 
po pismeni ponudbeni razpravi proda v osem par
tijah okroglo 14.000 plm3 lesa za tehnično uporabo 
in okroglo 3000 plm:' drv na rastilu. 

Natančnejše pogoje' in podrobnejša pojasnila da
jeta gozdarski oddelek v Ljubljani (Križanke) iu 
gozdno oskrbništvo na Bledu; pri tem oskrbništvu 
naj se vlože ponudbe z 10%nim vadijem ponuđene 
cene vred do vštetega dne 2 0. a p r i l a 1 9 2 1 . 

Gozdarski oddelek deželne vlade v Ljubljani, 
\ dne ô. aprila 1921. 

St. 1470/21. 3ft9 

Razglas. 
V zmislu § 26., odstavka 2., uredbe z dne 17. fe

bruarja 1921., št..59 Ur. L, se za volitve občinskega 
odbora mestne občine celjske, razpisane s tuuradnim 
razglasom z dne 26. marca 1.1. na dan 26. aprila 
1921.. določa k o t g l a v n o v o l i š č e : 
I I . v o l i š č e , ki je v t e l o v a d n i c i m e š č a n 

s k e š o l e (dohod iz Strossmayerjeve ulice). 
Na glavnem volišču se bo dognal skupni izid po 

uspehu glasovanj na posameznih voliščih takoj po 
končanem volilnem opravilu na posameznih voliščilh 

Mestni magistrat v Celju, 
dne 2. aprila 1921. 

Vladni komisar: dr. Žužek s. r. 

Št, 5940. 

Razglas. 
609 

V zmislu § 26., odstavka 2., uredbe z dne 17. fe
bruarja 1921., št. 59 Ur. 1., se za volitve občinskega 
odbora mestne občine mariborsko, razpisane s tu
uradnim razglasom z dne 26. marca 1921.,. določa 
kot g l a v n o v o l i š č e 

v o l i š č e v d e k l i š k i m e š č a n s k i š o l i v 
M i k l o š i č e v i u l i c i š t . 1. 

Na glavnem volišču se bo dognal skupni izid po 
uspehu glasovanj na posameznih voliščih takoj po 
končanem volilnem opravilu na posameznih voliščih. 

Mestni magistrat v Mariboru, 
dne 7. aprila 1921. 

Vladni komisar: Poljanec s. r. 

Št. 4018/21, 

Razglas. 
618 

Z vlogo z dne 17. marca 1921. je tvorničar Lovro 
L a u r i c h v Konjicah naprosil za obrtnooblast-
veno in stavbno policijsko odobritev za poslopje, v 
katerem izdeluje dégras (mazilo za kože), in za ne
katere deloma že izvršene prezidave in postavitve 
novih strojev v svoji tvorniei aa usnje т Konjicah« 

.'-..Ä4':j-A.»V4i^,u.'tSl*ii>^i,'.,: ; ^L^ki^ji*.l rv^&d&Mtei^' . i iK-if. Л/.;- ' . . \lk i ' J k s i ^ ^ S S i L É ì t i i S i i 
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O tem se odreja v zmislu §§ 27., 29. in 30. obrt
nega reda, § 11. zakona z dne 12. marca 1866., drž. 
zak. St. 6, in § 144. stavbnega reda za Štajersko z 
dne 9. februarja 1857., dež. zak. št. 5, II. oddelek, ko-
misialna poizvedba in obravnava za ponedeljek dne 
misionalna poizvedba in obravnava na ponedeljek 
dne 2 5. a p r i 1 a 1 9 2 1. 
8 sestankom pri tvornici ob o s m i h . 

Pri tej obravnavi je vložiti ugovore, ki se niso 
ustno ali pismeno uveljavili že prej; sicer se bo sma
tralo, da se udeleženci strinjajo z namerjanim pod
jetjem in z za to potrebno obremenitvijo zemljiške 
lastnine, ter se bo razsodilo ne glede na poznejšo 
ugovore. 

Izvršitvi napravo bi se ugodilo, če ne bi bilo 
uradnih pomislekov. 

Mejaši in drugi interesenti so povabljeni, naj so 
udeleže te obravnave. 

Načrti so do dne komisije med uradnimi urami 
na vpogled pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Konjicah, 
dne 8. aprila 1921. 

Vodja: Trstenjak s.r. 

St. 498». 565 3—1 

Razglas. 
Združene papirnice Vevče, Goričane in Medvode 

imajo po oblastvenem dovolilu (odlok okrajnega gla
varstva v Ljubljani z dne 11. avgusta 1896., 
st. 15.789, in z dne 6. junija 1905., št. 13.600) pra
vico ukoriščati na levem bregu Ljubljanice 11 m3/ 
sek., na desnem bregu 13 ma/sek., skupaj torej 
124 m°/sek. vodno sile na Ljubljanici pri Fužinah ob 
sočasni višini vodne gladine nad jezom 8-25 m po 
kotah načrta. 

Od teh 24 m3/sek. vodne sile namerja podjetje 
ukoriščati v hidrocentrali ob levem bregu 18 m3/sck. 
Obenem namerja dvigniti krono novo projektiranega 
jezu iz višine 8-25 m na višino 9*10 m ter zgraditi na 
desnem bregu centralo za kapaciteto 20m3/sek. 

Zato razpisuje okrajno glavarstvo v zmislu § 60. 
zakona z dne 15. maja 1872., drž. zak. št. 16, §§ 12. 
in 90. stavbnega reda za Kranjsko in § 25. obrtnega 
reda, dotični komisijski ogled in obravnavo na licu 
mesta pri gradu na Fužinah na dan 

ob devetih. 18. m a j a 1 9 2 1 . 
Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti в pri-

stavkom, da morajo svoje pomisleke zoper napravo 
prijaviti ali pred obravnavo pri okrajnem glavarstvu 
ali med obravnavo pri vodji komisije, ker se bo sicer 
smatralo, da nimajo nikakih ugovorov zoper napravo 
ali zoper eventualno obremenitev svojih zemljiških 
posestev in se bo razsodba izrekla no glede na poz
nejše ugovore. 

Dotični načrti so na vpogled med uradnimi ura
mi pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1921. 

Dr. Ferjančič s. r. 
St. 8950. . 635 

Razglas. 
Zakupna doba za občinske love občin: Bolehne-

cev, Bunčanov, Grlave, Ključarovcev, Logarovcev, 
Male Nedelje, Moravcev, Pristave, Radoslavcev, 
Slamnjaka, Stare ceste, Galušaka, Grabonoša, Hrast-
ja-Mote, Ivanjcev, Ivanjševcev, Sv. Jurija ob Ščav-
nici, Kapele, Kraljevcev, Murskega vrha - Zasada, 
Očeslavcev, Polic, Rade.ncev, Rihtarovcev, Sčavnice, 
Sratovcev, Trbegovcev, Plitvice, Črncev, Podgorja, 
Drobtincev in KonjiŠča poteče dne 81. julija 1921. 

Okrajno glavarstvo bo dalo te love za dobo š e s t 
let, to je od dne 1. avgusta 1921. do vštetega dne 
81. julija 1927., v zakup na javni dražbi, ki bo 

I. ža občine: Hrastje-Moto, Ivanjševce, Kapelo, 
Murski vrh-Zasad, Očeslavce, Police, Radence, Rih-
tarovce, Sčavnico, Sratovce, Plitvico, Črnce, Pod
gorje Drobtince in Kohjišče 

v s r e d o dne 8. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih v občinski pisarni v Gornji Radgoni; 

П. za občine: Bolehnece, Malo Nedeljo, Moravče, 
Galušak, Grabonoš, Ivanjco, Sv. Juri ob Sčavnici, 
Kraljevce, Okoslavce in Trbegovce 

v č e t r t e k dne 9. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri Sv. Juriju ob Sčavnici v goetilni go
spoda Leopolda Horvata, in 

Ш. za občine: Bunčane, Grlavo, Ključarovce, Lo-
.garovco, Pristavo, Radoslavce, Slamnjak in Staro 
.cesto y s o b o t o . d n e 1 1 . j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih na okrajnem glavarstvu v Ljutomeru v 
uradni sobi št. 5. 

Zakupni pogoji so pri tem oblastvu in pri dotič-
nem občinskem uradu med uradnimi urami vsakomur 
na vpogled. 

Okrajno glavarstvo v Ljutomeru, 
dno 30. marca 1921. 

Vodja: dr. Vavpotič s. r. 

St. 14.365/21. 577 
Dražba lova. 

Lovska pravica krajevne občine s p o d n j e -
1 o ž n i š k e se bo na uradnem dnevu v Slovenski 
Bistrici v četrtek dne 12. m a j a 1 9 2 1 . ob desetih 
na javni dražbi oddajala v zakup do dne 30. junija 
1922. Okrajno glavarstvo v Mariboru, 

dne 1. aprila 1921. 

St.6307 532 

Razpis služb. 
1. Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb. 

Na javnih ljudskih šolah v šolskem okraju Kranj
skem se razpisujejo nastopne nadučiteljske in uči
teljske službe v stalno namestitev: 

11 

16 

20 

Služba 

Službeni kraj 

Število 

2+3 

Bukovščica 
Cerklje 

Jezersko 
Kranj 

(deška ljudska 
šola) 

Kranj 
(dekliška ljudska 

Sola) 
Podblica 
Podlonk 
Poljane 

Preddvor* 
Selca 

Skorja Loka 
(deška ljudska 

šola) 

Šmartno pri 
Kranju 
Trebija 
Trboje 

Št. Urška gora 
Tržič 

(deška ljudska 
šola) 
Tržič 

(dekliška ljudska 
šola) 

Zalilog 
Železniki 

Žlri 

Opomba 

V prvi vrit! r« 
moške. 

Samo za moike. 
Prednost Imajo pro
silci, ki so usposob

ljeni za pouk na 
obrtnih nadaljevalnih 

šolah. 

Samo za učiteljice. 

* Za nadučltelje. 

Dve mesti prestop
nih razredov tamo 

za moike, Izmed 
katerih Imajo pred
nost prosilci, Ici so 
usposobljeni za po

uk na obrtnih na
daljevalnih Šolah. 

V prvi vrsti za 
moike. 

Samo za moike. 
Prednost Imajo pro
silci, ki so usposob

ljeni za pouk na 
Obrtnih nadaljeval

nih iolah. 

Samo za učiteljice. 

Samo za moike. 
Prednost Imajo pro' 
slici, kl so usposob' 

IJeni za pouk na , 
obrtnih nadaljevalnih 

iolah. 

2. Razpis učnega mesta na deški meščanski Soli 
v Tržiču. 

Na deški meščanski šoli v Tržiču jo po odredbi 
višjega šolskega sveta z dne 24. marca 1921., 
št. 2407, v stalno popolnitev razpisano učno mesto 
strokovnega učitelja za III. skupino s sistemizira-
nimi službenimi prejemki. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
80. a p r i l a 1 9 2 1 . 

po službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem 
svetu. 

Kdor prosi za več služb obènem, inora vložiti za 
vsako službo posebno prošnjo. 

Prosilci, ki Še niso stalno nameščeni v javni ljud-
skošolski službi na bivšem Kranjskem, morajo doka
zati t državnozdravniškim izpričevalom, da so fizič
no popolnoma sposobni za šolsko službo. 

Okrajni Šolski svet v Kranju, 
dne 28. marca 1921. 

Znldarčič s. r. 

St. 1815. 534 
Razpis. 

Na državni kmetijski šoli na Grmu pri Novem 
mestu je namestiti: 

1.) m l e k a r j a 
s prosto hrano in stanovanjem in za mesečno pla
čilo 500 K; 

2 . ^ v i n i č a r s k e g a p r e d d e l a v c a 
s prostim stanovanjem, užitkom ene krave, depu
tatom v petiotu in v drveh; plača po dogovoru. 

Prosilci za prvo službo morajo imeti strokovno 
izobrazbo in praktično vajo ter morajo učence na
vajati pri molži in pri vseh mlekarskih delih; pro
silci za drugo službo pa morajo imeti vsaj prak
tično strokovno izobrazbo. 

Prošnje za prvo službo je treba opremiti z doka
zili o starosti, o strokovni sposobnosti, o doseda
njem službovanju, o državljanstvu in o znanju slo
venskega jezika, svojeročno spisane prošnje za 
drugo službo pa poleg tega še z dokazili o rodbin
skih razmerah; vložiti se morajo do dne 15. a p r i 
l a 19 2 1 . pri podpisanem ravnateljstvu. 

Ravnateljstvo državne kmetijske Sole na Grmu 
pri Novem mestu. 

St. 231. 528 
Razpis učiteljskih služb. 

Na javnih ljudskih šolah v brežiškem okraju зе 
razpisujejo po ukazu višjega šolskega sveta z dne 
21. marca 1921., št. 3631, nastopne učiteljsko službe: 

1.) učiteljska služba na deški ljudski šoli v B r e-
ži c a h ; 

2.) dve učiteljski službi na štirirazrednici v 
G l o b o k e m ; 

3.) učiteljska služba na štirirazrednici v S r o m -
1 j a h. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

8 0. a p r i l a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šoleki svet v Brežicah, 
dne 29. marca 1921. 

St. 466/1. 620-

Razpis služb v mariborskem iolskem 
okraju. 

Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 25. mar
ca 1921., št. 3830, se razpisujejo v stalno namestitev 
te-le učiteljske službe: 

1.) Na petrazrednici v J a r e n i n i služba za 
učitelja; 

2.) na dvorazrednici v Z g o r n j i Sv. R a n g o -
t i služba za učitelja ali učiteljico; 

3.) na petrazrednici v L i m b u š u služba za uči
teljico; 

4.) na petrazrednici pri Sv. L o v r e n c u nad 
Mariborom služba za učitelja in za učiteljico; 

5.) na trirazrednici pri Sv. M a r t i n u pri Vuf-
bergu služba za učitelja in za učiteljico; 

6.) na enorazrednici pri Sv. M i k l a v ž u na 
Dravskem polju služba za učitelja-voditelja s pro
stim stanovanjem, pošta Hoče; 

7.) na dekliški štirirazrednici v P o b r e 2 j u 
služba za učiteljico; 

8.) na petrazrednici v R a d v a n j u dve službi 
za učitelja in dve službi za učiteljici; pošta Mari
bor I; 

9.) na dvorazrednici v R a z v a n j u služba za 
učiteljico, pošta Hoče; 

10.) na dvorazrednici v R e k i služba za učitelji
co, prosto stanovanje, pošta Hoče; 

11.) na petrazrednici v S e 1 n i c i ob Dravi služba 
za učitelja, prosto stanovanje; 

12.) na deški šestrazrednici v S t u d e n c i h pri 
Mariboru štiri službe za učitelje; 

13.) na dekliški fiestrazredniGi v S t u d e n c i h 
pri Mariboru štiri službe za učiteljice; 

14.) na petrazrednici v R u S a h služba za učitelji
co ženskih ročnih del; 

15.) na šolah v L e g n u , B r e z n u in P o d 
V e 1 k o služba za učiteljico ženskih ročnih del i 
uradnim sedežem v Legnu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože pD služ
beni poti do dne 

15. m a j a 1 9 2 1 . 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih, ea razpisano 
službo pod št. 15.) samo pri krajnem «olflkem svet» 
v Legnu, pošta Brezno ob Dravi , 
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37. 202 Letnik Ш. 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 
vsako službo poBebno prošnjo, opremljeno s služ
beno razpredelnico. 

Okrajni šolski svet v Mariboru (oddelek za okolico), 
dne 9. aprila 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic s. r. 

St. 549. б 8 2 

Razpis učnih mest na ljudskih iolah 
v Mariboru. 

Po pooblastilu višjega Šolskega sveta z dne 
30. marca 1921., ät. 3831, se razpisujejo v stalno na
mestitev ta-le učna mesta na mariborskih ljudskih 
šolah: 

1.) na I. deški ljudski šoli: 1 služba za nad uči
telja in 4 službe za učitelje; 

2.) na II. deški ljudski šoli: 1 služba za naduči-
telja in 4 službe za učitelje; 

3.) na Ш. deški ljudski šoli: 1 služba za nad-
učitelja in 3 službe za učitelje; 

4.) na IV. deški ljudski šoli: 1 služba za nad-
učitelja in 5 služb za učitelje; 

5.) na I. dekliški ljudski šoli: 1 služba za nad-
učiteljico in 4 službe za učiteljice; 

6.) na П. dekliški ljudski šoli: 1 služba za nad-
učiteljico in 4 službe za učiteljice; 

7.) na Ш. dekliški ljudski šoli: 1 služba za nad-
učiteljico in 3 službe za učiteljice; 

8.) na IV. dekliški ljudski šoli: 1 služba za nad-
učiteljico in 5 služb za učiteljice. 

Pri П. in Ш. deški in pri II. in III. dekliški ljud
ski šoli je treba dokazati poleg usposobljenosti za 
pouk v slovenskem učnem jeziku tudi usposoblje
nost za pouk nemškega učnega jezika, na ostalih 
šolah pa mora biti po en učitelj, oziroma po ena uči
teljica, usposobljen vsaj za pouk nemščine kot pred
met. 

Redno opremljene prošnje je treba vložiti do dno 
7. m a j a 1 9 2 1 . 

pri mestnem kot krajnem šolskem svetu v Mariboru. 
Okrajni šolski svet (oddelek za mesto) v Mariboru, 

dne 7. aprila 1921. 
Predsednik: dr. Lajnšic s. r. 

Št. 221/11. Ò83 

Razpis služb. 
1.) S l o v e n s k a B i s t r i c a , deška petrazred-

nica, dve učiteljski službi. 
2.) S l o v e n s k a B i s t r i c a , , dekliška petraz-

rednica, služba za učiteljico; 
3.) Sv. V e n č e s 1, dvorazrednica, učiteljska 

služba. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ

beni poti do dne 
15. m a j a 1 9 2 1 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 
V M a r i b o r u , dne 8.aprila 1921. 

Okrajni šolski svet slovenjebistriški. 

Predsednik: dr. Lajnšic s. r. 

579 

Razne objave. 
Vabilo na XXI. redni obdni zbor 

delničarjev 
„Ljubljanske kreditne banke" 

v Ljubljani, 
ki bo dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . ob desetih v sejni 
dvorani mestnega magistrata v Ljubljani z nastopnini 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 

1920. in predložitev letne bilance k 31. decembru 
1920. 

3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Odobritev bilance za leto 1920. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička. 

6.) Predlog upravnega sveta o eventualni povišbi 
delniške glavnice. 

6.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 

7.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
8.) Slučajni predlogi. 

* « * 
O p o m b a : Občnega zbora se smejo v zmisiu 

§ 13. pravil udeležiti tisti delničarji, ki polože vsaj 
osem dni pred zborovanjem pri centrali banke v 
Ljubljani ali njenih podružnicah v Brežicah, Borov
ljah, Celju, Gorici, Mariboru, Ptuju, Sarajevu, Splitu 
ali Trstu, pri Živnostenski banki v Pragi ali njenih 
podružnicah, oziroma pri Hrvatski Trgovinski banki, 
d. d. v Zagrebu, vsaj deset delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 7.aprila 1921. 
Upravni svet. 

6 0 8 Vabilo na I. redni občni zbor 
delniške družbe 

„Zadružne gospodarske banke, 
d. d." v Ljubljani, 

ki bo v četrtek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . ob enaj
stih v Ljubljani na verandi hotela «Union» z nastop

nim d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem lotu 

1920. in predložitev bilance z dne 31. decembra 1920. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1920. in sklepanje 

o razdelitvi čistega dobička in o razrešnici upravne
mu svetu. 

4.) Sklepanje o pogojih nove subskripcije. 
5.) Pooblastilo upravnemu svetu, da se popolni s 

koopcijo. 
6.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
7.) Slučajnosti. 

* * * 
Delničarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, 

morajo po § 14. družbenih pravil osem dni pred zbo
rovanjem položiti vsaj pet delnic pri blagajni «Za
družne Gospodarske banke» v Ljubljani, Dunajska 
cesta št. 38/1. 

Upravni svet. 

Razglas. 6 7 6 

Občinstvo se s tem obvešča, da je dosedanjo 
Češko banko «Union», podružnico v Celju, prevzeûi 
Prva hrvatska štedionica v Zagrebu, ki jo bo na
dalje vodila neizpremenjeno pod naslovom: 

Prva hrvatska štedionica, podružnica Celje. 
Posestniki hranilnih knjižic Češke banke »Union», 

podružnice v Celju, se prosijo, naj jih vpošljejo, ozi
roma predlože, zaradi zamenjave za nove hranilne 
knjižice Prvi hrvatski štedionici, podružnici v Celju. 

V C e l j u , dne 1.aprila 1921. 

Češka banka «Union» Prva Hrvatska štedionica 
v Pragi. v Zagrebu. 

St. 1853—1П. 567 

Razglas družbe južne železnioe. 
Vozarinski stavki za mrliče. 

S takojšnjo veljavnostjo do preklica je računiti: 

Za predmet kot 
brzovozno blago 

I ri prevoza 
z brzimi Tlaki 

od do 

Voia-
rlnskl 
stavek 

v parah 
za 

vsakih 
100 kg 

Po
stojne 4913 

Telesa francoskih 
vojakov, ki so padli 
na solunski fronti Siska 
ali umrli v naši 

kraljevini. 
V L j u b l j a n i , dne 5.aprila 1921. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice. 

Pripomba 

VozariDa ee 
plača najmanj 
za 10.000 kg 

za tovorni 
liât in voz. 

št. 1841—ni. аев> 

Razglas južne železnioe. 
Avstrijeko-jadraneki tovorni promet. Uvedba voza-
rinskih stavkov za žito in krompir od Trsta na av

strijske postaje. 
Z veljavnostjo izza dne 1. aprila 1921. do pre

klica, oziroma do proizvedbe po tarifi, najkesnejo pa 
do konca meseca decembra 1921., se uvajajo v okvj-
r u « P r o v i z o r n e t o v o r n e t a r i f e » (Provisori
scher Eisenbahn-Gütertarif) za žito iz pozicije G—ti 
in za krompir pozicije K—7 iz klasifikacije, ki je 
merodajna za to tarifo, pri plačilu vozarine najmanj 
za 10.000 kg za tovorni list in voz od Trata ti-lr 
vozarinski stavki: 

A. Za ž i t o do postaje: 
centesimov za 100 kg 

Gersthof 792 
Graz Hauptbahnhof. 672 
Heiligenstadt . . . 796 
Hernais 792 
Hütteldorf-Hacking . 769 
Klein-Schwechat . . 802 
Michelbauern . . . 797 
Nussdorf . . . . ; 797 
Ottakring 792 
Penzing 769 
Wien Donaukaibahn-

hof 791 
Wien Donauuferbahn

hof 789 
Wien Franz JoBef-

Bahnhof . . . . 789 

B. Z a k r o m p i r d o postaj: 

centesimov za 100 kg 
Wien Freilager am 

Schnttel . . . . 
Wien Hauptzollamt . 
Wien Handelskai. . 
Wien Lagerhaus . . 
Wien Nordbahnhof . 
Wien Nordwestbahn

hof 
Wien Ostbahnhof. . 
Wien Praterkai . . 
Wien Speicher - Zwi-

schenbrücken . . 
Wien Südbahn. . . 
Wien Traisengasse . 
Wien Westbahnhof . 
Wien Winterhafen . 

796 
796 
789 
789 
796 

802 
796 
789 

789 
769 
789 
769 
809 

Admont 316 
Ardning 315 
Bad Aussee . . . . 320 
Bad Einöd . . . . 292 
Brück a. d. M. Frach-

tenbahnhof . ' . . 325 

Mautcrn 308 
Messen dorf . . . . 353 
Mitterdorf-Veitsch . 332 
Mitterndorf-Zauchen 318 
Mixnitz 328 
Mürzzuschlag . . . 3 3 6 

Ehrenhansen 347 Neuberg in Steier-
Eisenerz 320 
Fehring 367 
Feldbach 366 
Fentsch St. Lorenzen 303 
Frohnleiten . . . . 332 
Gaishorn 312 
Gleisdorf 359 
Gratwoin 336 
Graz Hauptbahnhof. 338 
Graz Staatsbahnhof . 352 
GröbmiDg 314 
Gross-Keifling . . . 320 
Gstatterboden . . . 318 
Haue 313 
Hieflau 319 
Judenbnrg . . , 
Judendorf . . . 

351 mark 
Neumarkt in Steier

mark 294 
Niklasdorf . . . . 322 
Öblarn 314. 
Peggau - Deutsch - Fei

stritz . . . . , 334 
Pernegg 327 
Peugen 331 
Puntigam 339 
Retznei 347 
Rottenmann . . . . 3 1 3 
St. Georgen an der Mur 298 
St. Lambrecht . . . 295 
St. Michael . . . . 306 

300 Scheifling 295 
386 Schladming . . . . 312 

Kainisch 319 
Kaisdorf 341 
Kalwang 309 
Kapellen 350 
Kapfenberg-Südbahn-

hof 326 

Seiz . . . . . . . 308 
Selzthal 314 
Spital am Semmering 337 
Stainach-Irdning . -. 316 
Steiohaus 338 
Studenzen-Fladnitz . 362 

Kindberg 330 Stübing 335 
Klachau 318 Thalheim 298 
Knittelfeld . . . . 3 0 3 
Kraubath 305 
Krieglach 333 
Landl 319 
Langenwang. . . . 334 
Lassnitzhöhe . . . 356 
Lebring 344 
Leibnitz 344 

Trioben 312 
Unzmarkt 297 
Wald 310 
Wartberg-Mürzthal . 331 
Weissenbach - Sankt 

Gallen 321 
Weiz 376 
Werndorf 342 

St. 2122/III. 568 

Razglas družbe južne železnioe. 
Prevzem obrata. Popravek tarif. 

Z ozirom na to, da je južna železnica prevzela 
dne 26. februarja 1921. obrat na progi od Logatca do 
Fostojne, veljajo na tej progi od tega dne tarifo, 
ki veljajo za jugoslovanske proge južne železnice. 
V potniški in prtljažni tarifi, del II., stran 5., v 5. 
vrsti od spodaj, dalje v lokalni tarifi za blago, del 
IL, za prevoz mrličev, živih živali in blaga, stran 5., 
v 6. vrsti od spodaj je izpremeniti: Špilje-Logatec v 
Spielfeld-Strass-Postojna. 

V L j u b 1 j a n i, dne 6. aprila 1921. 

Leoben Hauptbahnhof 308 Wildon 343 
Leoben Staatsbahnhof 308 Wörschach-Schwefel-
Liezen 315 bad 316 
Marein St. Lorenzen 328 Zeltweg 30£ 

Vozarinski stavki, ki so v izjemni tarifi 11 A гц 
postaje, navedene spredaj pod A, se s tem razveljav
ljajo in nadomeščajo. 

V L j u b l j a n i , dne 26. marca 1921. 

Objava. б'а 
Društvo slovenskih trgovskih potnikov v Ljub

ljani jo sklenilo na občnem zboru dne 6. marca 1.1.. 
.la se prostovoljno raziđe. 

Fr. Schiffrer s. r., predsodnik.. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



38. 

Poštnina pavèallrana. 

V Ljubljani, dne 14. aprila 1921. _ _ _ _ i l ! ^ L E l 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

1ST 
deželne vlade za Slovenijo, 

mesta začasnega zdraviliškega ravnatelja pri državnem zuravniBcu ^ л ^ ^ ^ i n о М а в (,и Т . _ Razne objave. 

Naredbe osrednje vlade. 

98. 
ftaredba o izpremembah, dopolnitvah in 
popravkih naredbe o izvrševanju „Uredbe 
o zaščiti industrijske svojine z dne 17. no

vembra 1920.".* 
Ölen 1. 

Izpremembe in dopolnitve. 

Te večje oblike naj se uporabljajo samo, ako 
je z ozirom na detaile, ki so potrebni za razumeva
nje nariska, izključena-uporaba najmanjše oblike 
ai i če bi se ob najmanjši obliki preveč povečalo šte
vilo listov. 

§ 49. se izpreminja ter se glasi: 
Nariske je obrobljati z navadno črno črto, -od

daljeno 1 centimeter od roba lista; v prostoru, ome
jenem s to krajno črto, je v gorenjem delu prostor 
za nastopne podatke: 

V gorenjem levem oglu za ime onega, ki pri
javlja izum, v gorenjem desnem oglu za številko 
narisnega lista (list L, IL, Ш. itd.), v sredini za na
slov izuma, kolek naj se prilepi v gorenjem desnem 
oglu; prijavilcc, oziroma njegov zastopnik, naj se 

44. omenjene naredbe se izpreminja ter se p0f-jp;ge v spodnjem desnem oglu lista. 
' Vsako sliko nariska je treba označiti s številko 

2. itd.); posamezni sestavni deli predme 
glasi: 

Pooblastilo, ki se predloži upravi za zaščito in 
dustrijske svojine, je lahko splošno ali omejeno. 

V splošnem pooblastilu pooblastitelj lahko po
oblasti pooblaščenca, da izvršuje vse posle, ki so 
»red upravo potrebni zaradi pridobitve, in obdrže-
vanja enega določenega predmeta ali več predme
tov ' industrijske svojine. 

Toda nastopne posle sme pooblaščenec oprav: 

liati samo, če so ti v pooblastilu imenoma označeni: 
mnekniti prijavo predmeta industrijske svojine ali 
s e 0(]reči pravici industrijske svojine; podajati pri
govore; odsvajati predmeto industrijske svojine v 
imenu drugega ali pa jih sprejemati za plačilo; dvi-
.rati ali sprejemati tuj denar; zadolževati koga; vo
diti pravdo za koga; pristajati na prisego ali spreje
mati vrnjeno prisego; ponujati in sprejemati porav
navo; kaj podariti v imenu drugega; izbrati razsod 
nika; ali se brezplačno odreči pravici. 

Razen generalnega pooblastila se priznava tudi 
vsako pooblastilo, ki je omejeno na oni posel, ka
terega pooblaščenec opravlja pred upravo. 

V pooblastilu, ki ga po § 75. uredbe o zaščiti 
industrijske svojine izdado osebe, katere ne stanu
jejo v naši državi, se mora podpis pooblastiteljev 
poveriti po zakonu onega kraja, kjer se je poobla
stilo izdalo. 

Za vsa druga pooblastila, ki se izdajajo v nasi 
državi, veljajo predpisi kraja, v katerem se izdado. 
Ce' ie pooblaščenec pooblaščen, da umakne prijavo 
ali (la se odreče pravici industrijske svojine, se po
veri podpis pooblastiteljev tudi v onih delih države, 
v katerih poverjanja ni treba, in sicer po predpisih 
onega kraja, kjer se pooblastilo izda. 

§ 48. se izpreminja ter se glasi: 
Da se laže natisneta popis in reprodukcija naris-

kov, se mora prijavilec strogo ravnati po teh do
ločilih: 

Za vse spise prijave je uporabljati papir 33 do 34 
centimetrov dolg in 21 centimetrov širok. 

Vse vloge, pisane z roko ali s strojem, je treba 
čitljivo napisati s tinto samo na eni strani. Na levi 
strani vsakega spisa se mora pustiti prazen prostor 
3 do 4 centimetrov. 

Nariski se vlagajo v dveh izvodili ter se izde
lujejo v teh velikostih: 

28/21 cm (oblika L), 
28/42 cm (oblika II.)> 
28/63 cm (oblika Ш.). 

(slika 1., -.—v» . — -— -- „.. -
tov predstavljeni na sliki, naj se označijo s črkami 
ali 'številkami; iste dele je treba z ustreznim istim 
znakom opremiti v vseh slikah. 

V popisu se je sklicevati na nariske tako, da 
se navajajo številke slike in dotične črke ali šte
vilke. 

§ 50. se izpreminja ter se glasi: 
Nariski se izdelujejo na prozornem platnu za 

kopiranje črtežev, in sicer s črnim kitajskim tušem. 
Črte, iste veljave morajo biti enake debeline, 

črte pa, označujoče prereze konstruktivnih delov, 
ki leže eden poleg drugega, ne smejo prehajati i/, 
enega konstruktivnega dela v drugega. 

Barvanje in senčenje je dovoljeno samo na enem 
'' narisku, ako je to potrebno za označevanje mate

riala, ki se uporablja. 
Nariski se ne smejo zgibati ali previjati, nego 

omotati se morajo tako, da jih uprava za zaščito 
industrijske svojine prejme popolnoma gladke. 

§ 57., točka 1. se izpreminja ter se glasi: 
1.) da se jim odgodi vplačilo prijavne in prvo-

letne pristojbine za leto dni (§ 155. uredbe o za
ščiti industrijske svojino). 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 63, izdanih dne 
21. marca 1921. — Prvotno naredbo glej v Urad
nem listu pod St. 2 iz leta 1921. 

V p r i 1 o g i I.: 
R a z r e d u X X I V . se dodajata 6. in 7. odde

lek, ki se glasita: 
6.) peči za sežiganje gnoja; 
7.) peči za sežiganje mrličev. 
R a z r e d XL 11, se izpreminja ter se glasi: 

XLII. Instrumenti: 
1.) instrumenti za risanje (šestila, instrumenti 

za risanje krivulj); 
2.) priprave za merjenje dolžine, površine, de

beline; 
3.) geodetski instrumenti; 
4.) priprave za merjenje plinov, vode, voluma; 
5.) tehtnice; 
6.) fonografi; 
7.) optični aparati kakor tudi fotografski ob

jektivi; 
8.) fizikalni instrumenti in fizikalne priprave, 

koledarji; 
9.) priprave za računanje; 

10.) učila. 
R a z r e d X L111- se dodaja ter se glasi: 

XLIII. Priprave za kontrolo, priprave za registri
ranje in avtomatske blagajne: 

1.) priprave za kontrolo in registriranje; 
2.) avtomatske blagajne. 

R a z r e d L X X I I . se izpreminja ter se glasi: 

LXX1I. Strelno orožje, municija, obrana: 
1.) puške, male in velike, z opremo; 
2.) topovi in strojne puške; 
3.) lafete, mehanična dela pri streljanju 's to

povi; 
4.) oklopi in ščiti; 
5.) municija; 
6.) priprave za merjenje; 
7.) strelišča, tarče; _ _ 
8.) orožje za igranje in igre za streljanje. 
V r a z r e d u L X X I I . se izpušča oddelek 4. 

(aeronavtika). 
Dodaja se r a z r e d L X X V I I . a ter se glasi: 

LXXVII. a. Zrakoplovstvo: 
1.) baloni (prosti in privezani); 
2.) vodljivi (zračne ladje); 
3.) aeroplani, hidroplani. 
P r i l o g i IV. in V I L ( P o o b l a s t i l o ) se 

u k i n j a t a. 
Člen 2. 

Popravki. 
V § 3.. točki 1., naj se v «Službenih Novinah 

kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» namesto be
sed: «i delovodni protokol» postavi: «u delovodin 
protokol». _ 

V členu 13., odstavku 1., naj se v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» na
mesto besed: «koje će uprava naročito predpisati» 
postavijo besede: «koje će uprava naročito pro
pisati». 

V § 18., točki 3., naj se besede: «Ivanj dan dne 
7. julija» postavijo za besedami: «Duhovi (vse tri 
dni)», a besedi: «Spasov dan» naj se postavita za 
besedami: «car Konstantin in carica Jelena dne 
3. junija». „ 

V prilogi L, razredu LXXXVIL, naj se v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovena
ca» namesto besede: «naimenovane» postavi bese
da: «neimenovane». 

V prilogi П., skupini VI., naj se namesto besede: 
«cvetice» postavi beseda: «sveče». 

V prilogi V. naj se namesto besed: «kratek po
pis» postavita besedi: «kratek naslov»; namesto 
besed: «stroške za objave» naj se postavijo besede: 
«stroške za obznane». 

V prilogi VI. naj se namesto besed: «stroške za. 
objave» postavijo besede: «stroške za obznane». 

Člen 3. 
Ta naredba stopi v veljavo dne 1. aprila 1921. 
V B e o g r a d u , dne 12.marca 1921. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebjn. 

Provizorni vladni koncipist pri okrajnem glavar
stvu v Ljubljani Stanko M a s i č je dodeljen preci-
sedništvu deželne vlade za Slovenijo. 

Dominik D er e a n i, konceptni praktikant рп 
okrajnem glavarstvu v Logatcu, je premeščen к 
okrajnemu glavarstvu v Litiji. D f > gaitlč s. r. 

,žafc 
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Višje deželno sodišče v Ljubljani je pravna 
praktikanta Arlurja M r e v 1 j e t a in Leopolda 
M a s t n a k a v Celju imenovalo za avskultauta. 

Imenovani so: 
za višjega paznika pri okrožnem sodišču v Ma

riboru paznik Benedik Š e r b e 1 a; 
za strojnika pri okrožnem sodišču v Novem me

stu paznik Valentin K r ž i š n i k ; 
za paznike pri deželnem sodišču v Ljubljani cer-

tifikatist Anton B a č n i k, pomožni paznik Frane 
K l o p č i č iii Ivan S t r o j (vsi provizorno); za 
paznike pri okrožnem sodišču v Celju pomožni paz
niki Alojzij P e š t a j , Ivan B a n n , Franc K u p e c , 
Valentin Mak, Jakob L e d n i k , Franc S k a l e , 
Mihael M a k, certilikatista Anton R i j a v e c in 
Franc M o č i v n i k (zadnja dva provizorno); za 
paznike pri okrožnem sodišču v Mariboru pomožna 
paznika Janez V u z e m, Vekoslav P o t e r e , inva
lida Franc G o 11 e s, Ignacij D o l e n c in certif ika-
tist Martin S1 a č e k (zadnji trije provizorno): za 
paznike pri okrožnem sodišču v Novem mestu po
možna paznika Ivan C e s a r in Franc R a d i, inva
lida Friderik K n a f e 1 j c in Anton Š t i n e, certifi-
katista Anton Š t i m e c in Ferdinand H o i s c h e r 
(zadnji štirje provizorno); za paznici Nežika B a k š e 
v Ljubljani in Longina O g r i z e k v Novem meste, 
(obe provizorno). „ Y ., 
v ' Kavčmk s. r. 

Janko Š u k 1 j e, računski revident pri knjigo
vodstvu deželne vlade, je dodeljen v službovanje 
pri zalogi šolskih knjig. Kremenšeks.r. 

Št. 8290. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o pravilni označbi občine sentpetrske in občine 

dobraiške T novomeškem političnem okraja. 
Po zaslišanju merodajnih oblastev in Slovenske 

Matice v Ljubljani se določujeta kot pravilni imeni 
1.) za občino Št. Peter — Šempeter — Šent Peter 

v političnem okraju novomeškem : š t . P e t e r , 
2.) za občino Dobernič — Doberniče v istem po

litičnem okraju: D o b r n i č e. 
Urade vabim, naj rabijo le te pravilni označbi. 
V L j u b l j a n i , dne 7. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Krenienšek s. r. 

Št. 250/preds. 2—1 

Razpis. 
Pri državnem zdravilišču v Rogaški Slatini se 

razpisuje pogodbeno mesto začasnega zdraviliškega 
ravnatelja za sedaj za dobo enega leta. Pogoji za to 
mesto so temeljita strokovna izobrazba v upravnem, 
ekonomskem in trgovskem oziru kakor tudi potrebne 
zmožnosti za izpolnjevanje reprezentacijskih dolž
nosti. 

S tem mestom so združeni prejemki, ki so vsako
krat enaki prejemkom VI. činovnega razreda držav
nih uradnikov, nadalje 6000 K letne reprezentacij-
eke doklade poleg prostega stanovanja z vrtom, sve
čavo in deputatom za kurjavo. 

Prosilci za to mesto naj vlože svoje pravilno 
kolkovane prošnje, ki naj bodo opremljene z vsemi 
potrebnimi prilogami — posebno pa se jim dodaj 
še izčrpen curriculum vitae —• do dne 

2 4. a p r i l a 1 9 2 1. 
pri poverjeništvu za javna dela «v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 11.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za javna dela. 

Vodja: inž. Klinar s. r. 
Št. 1146. 

l iku o stanju živalskih kaznih bolezni 
T Sloveniji z dne 9. aprila 1921, 

O p a z k a : Imena okrajnih" glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnhni Črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a , 

Brežice: Zakot 2:2. Novo mesto: Žužemberk 1:3. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

; Slovenjgradec: Šmartno na Paki 1:2. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Ljubljana okolica: Dobrova 1:1, Vrhnika 1:1. 
Ljutomer: Bolehneci 1:1, Sv. Juri ob Ščavnici 1:1, 
Ljutomer 1:2. Maribor: Sv. Juri v Slovenskih gori
cah 1:1. Novo mesto: Bela cerkev 1:1. Ptuj: Savci 
2:2. 

G a r j e k o n j . 
Celje: Petrovce 1:1. Politična ekspozitura Mo

zirje: Rečica 1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Kočevje: 
Mala gora 1: 1. Litija: Kolovrat 1:1. Ljubljana oko
lica: Št. Vid 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. Maribor: 
Hošnice 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči breg 
1:4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: Slovenja 
vas 1:1, Šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1. Slovenjgra
dec: Velenje 1:2, Trbonjo 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, Solčava 

2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Celje: Šmarje pri Jelšah 1:1, Zibika 1:1. Ptuj: 
Rogatec 1:1. Radovljica: Mošnje 1:1. Civilni komi-
sariat Murska Sobota: Dokleževje 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakot 1:1. Črnomelj: Cepi je 1:1, Črno
melj 1:5, Dobliče 1:4, Dolenja Podgora 2:4, Loka 
1:2, Metlika 1:4, Podzemelj 3:6, Radovica 1:1, 
Semič 1:2, Stari trg 4:6, Vinica 4:17. Kočevje: 
Koprivnik 1:1, Novi Lazi 1:1. Krško: Mokronog 
1:1, Št. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Račna 1:4. 
Litija: Češnjice 1:1. Maribor: Jelovec-Makole 1:2, 
Karčevina 1: 2, Pekre 1: 7, Spodnji Šentjakobski dol 
1:4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Lenart v Slovenskih go
ricah 1:1, Sv. Martin na Pohorju 1:5. Novo mesto: 
Selo-Šumberk 1:1, Trebnje 3:4, Velika Loka 1:1. 
Žužemberk 2:2. Radovljica: Bled 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Mozirje: Mozirje okolica 1:1. Ptuj: Cirkovci 1:1. 
Civilni komisariat Murska Sobota: Prosenjakovci 
1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Guštanj: Prevalje 1:3. Ptuj: Sv. Janž na Drav

skem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2: 3, 

Melinci 1:1. 
Prestale s o : 
G a r j e k o n j . 

Kranj: Poljane 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Politična ekspozitura Mozirje: Ljubno 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Krško: Raka 1:1. Maribor: Gabernik 1:1, Jelo
vec-Makole 1:2, Maina 1:5, Ranče 1:2, Scnarska 
1:2. 

V L j u b l j a n i , dne 9. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

liCtni)»' Ш . 

Oni, ki imajo ta izpit, se lahko takoj imenujejo 
za stalne. Prednost imajo oni, ki so že v politični 
ali drugi državni službi, ali pa so bili v politični 
službi ter so prebili praktično-politični izpit. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene s krst
nim in z domovinskim listom, z izpričevalom o do
vršenih naukih in o jezikovnem znanju, naj se po
šljejo podpisanemu predsedništvu do k o n c a m e -
s e c a a p r i l a 1 9 2 1. 

Oni prosilci, ki so že v službi, morajo poslati 
prošnje po svojem nadrejenem oblastvu. 

Troški za potovanje na določeno službeno mer-;t'> 
se povrnejo. 

Predsedništvo pokrajinske vlade za Dalmacijo 
v Splitu, 

dne 29. marca 1921. 

Razfllasi druflihjradov in oblastev. 
Št, preds. 2602/21. 533 3 - 2 

Razpis natečaja. 
Pri političnem oblastvu v področju pokrajinske 

vlade za Dalmacijo je popolniti razna mesta kotar
skih komisarjev, vladnih koncipistov in konceptnih 
praktikantov v IX., X. in XI. činovnem razredu s 
sistemiziranimi prejemki. 

Za konceptne praktikante in začasne koncipiste 
se sprejmejo oni državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, ki so dovršili pravniške nauke 
ter s povoljnim uspehom prebili vsaj dva državna 
izpita, po razpoložnih mestih pa se tudi začasno 
imenujejo za vladne koncipiste. 

Ako imajo vse tri državne izpite, se imenujejo 
za začasne vlađne koncipiste ali kotarske komisar
je, za stalne pa potem, ko prebijejo politično-prak-
ticni izpit za politično službo. 

Št. 5999. 610 
Razglas. 

Za volitev odbornikov in namestnikov občin
skega odbora mestne občine m a r i b o r s k e dne 
26. aprila 1921. so bile vložene nastopne kandi
datne liste, ki jih je potrdilo okrajno glavarstvo 
v Mariboru: 

I. Kandidatna lista Slovenske ljudske stranke. 
I . ^ K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 

1. Dr. Josip Leskovar, odvetnik in hišni po
sestnik, Kamniška cesta 9. 

* 2. Anton Krepek, delavski tajnik, Cankarjeva 
ulica 8. 

3. Dr. Karel Verstovšek, profesor in hišni po
sestnik, Wildenrainer jeva ulica 6. 

4. Franc Veronek, mizar, Betnavska cesta 18. 
5. Dr. Anton Jerovšek, ravnatelj Cirilove ti

skarne, Koroška cesta 5. 
6. Franjo Žebot, urednik in hišni posestnik, 

Loška ulica 10. 
7. Vekoslav Filipčič, poštni poduradnik, Ko

roška cesta 13. 
8. Ivan Lorber, slikarski mojster, Vetrinjska 

ulica 5. 
9. Miha Kočevar, dninar, Pristaniška ulica 11. 

10. Josip Ferjančič, kaznilniški paznik, Pod 
mostom 6 a. 

11. Dr. Alojzij Juvan, odvetnik, Tattenbacho-
va ulica 18. 

12. Jakob Rutnik, stražmešter v p., Smetano
va ulica 42. 

13. Franc Špes (sen.), tesarski mojster, Linhar
tova ulica 18. 

14. Karel Uranker, vlakovodja, Meljska ce
sta 32. 

15. Ivan Vesenjak, profesor, Wildenrainerjeva 
ulica 6. 

16. Matija Obran, lesni trgovec in hišni po
sestnik, Ribiška ulica 9. 

17. Leon Brosche, tiskarniški poslovodja, Mej
na ulica 24. 

18. Anton Sekolec, višji izprevodnik, Mejna 
ulica 26. 

19. Ivan Gajšek, železničar, Wattova ulica 5. 
20. Jakob Kelc, krojaški mojster, Koroška ce

sta 24. 
21. Dr. Josip Hohnjec, profesor, Koroška ce-

stâ S 
22. Franc Ver, zidar, Ruška cesta 35. 
23. Ivan Majhen, poštni pristav, Orožnova 

ulica 11. 
24. Ivan Giostro, poštni poduradnik, Orožno

va ulica 9. 
25. Drago Kobi, trgovec in hišni posestnik, 

Aleksandrova cesta 13. 
26. Januš Goleč, urednik, Aleksandrova ce

sta 53. 
27. Ivan Sojč, kipar, Cankarjeva ulica 26. 
28. Anton Erti, čevljarski mojster in hišni po

sestnik, Aleksandrova cesta 35. 
29. Karel Tratnik, pasar in srebrar, Orožnova 

ulica 3. 
30. Franc Weber, poštni sluga, Kosarjeva uli

ca 7. 
31. Vinko Horvat, sluga, Betnavska cesta 18. 
32. Anton Wiher, mizar, Strma ulica 4. 
33. Jože Korban, poštni uradni sluga, Cvet

lična ulica 34. , - . . . „ 
34. Dr. Franc Jankovič, kaznilniški zdravnik, 

Pobreška cesta 20. . 
35. Vincenc Lenartič, čevljar, Cankarjeva uli

ca 6. 
36. Juri Denčer, šolski sluga v p., Gledališka 

ulica 10. 
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37. Franjo Krepek, trgovec, Tattenbachova 
ulica 19. 

38. Andrej Požar, paznik, Frankopanska ce-

39. Dr. Josip Somrek, profesor, Koroška ce
sta 1. 

40. Franc Šnuderl, trgovski poslovodja, Mlin
ska ulica 24. 
II. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 

s k i h o d b o r n i k o v : 
1. Dr. Karel Cepuder, profesor, Cvetlična uli

ca 2 5 -
2. Ludovik Colnik, kletarski mojster, Mai

strova ulica 15. 
3. Vinko Kenc, poštni sluga, Maistrova uli

ca 3. 
4. Lovro Cvahte, poslovodja, Gledališka uli

ca 10. 
5. Boštjan Ulčar, brivec, Koroška cesta 6. 
6. Viljem Golob, oficiant, Vinarska ulica 23. 
7. Franc Šerbec, poštni sluga, Mlinska uli

ca 35. 
8. Vinko Bauman, poštni sluga, Cvetlična 

ulica 24. 
9. Josip Goleč, gostilničar in hišni posestnik, 

Aleksandrova cesta 53. 
10. Franc Kurnik, fotograf, Barvarska ulica 5. 
11. Drago Tratnik, pasar in srebrar, Orožno-

va ulica 3. 
12. Jakob Gabrovec, usnjarski pomočnik, Lo

ška ulica 5. 
13. Miha Brečko, poštni poduradnik, Loška 

ulica 19. 
14. Alojzij Stupan, uradnik, Cvetlična uli

ca 25. 
15. Andrej Ornik, postrešček, Wildenrainerje-

va ulica 16. 
16. Juri Stern, hišni posestnik, Tattenbacho

va ulica 20. 
17. Dr. Josip Jeraj, profesor, Koroščeva uli

ca 12. 
18. Vlado Pušenjak, višji revizor, Gregorčiče

va ulica 9. 
.19. Jakob Augustiner, strugar, Malgajeva uli

ca 7. 
20. Ivan Jagrič, postrešček, Gregorčičeva uli

ca 19. 
21. Jožef Senekovič, hišni.posestnik, Magda-

lenska ulica 73. 
22. Franc Vaupotič, pek, Aleksandrova ce

sta 53. 
23. Leopold Supanec, krojač in hišni posest

nik, Wilsonova ulica 13. 
24. Josip Druzovič II., posestnik, .Erjavčeva 

ulica 10. 
25. Miroslav Planinšek, tvorničar, Jenkova 

ulica 6. 
26. Josip Ketiš, invalid, Kacijanerjevaulica 17. 
27. ;lvan Kuljat, poštni poduradnik, Koroška 

cesta 43. 
28. Blaž Klavžer, delavec, JCoroška cesta 5. 
29. Josip Stelcar, posojilniški tajnik, Koroška 

cesta 5. 
30. Martin Medvešek, delavec, Murkova uli

ca 5. 
31. Ivan Golob, zasebni uradnik, Mlinska 

ulica 32. 
32. Jožef Uranker, višji izprevodnik, Kejžar-

jeva ulica 3. 
33. Anton Kostajnšek, vlakovodja, Einspieler-

jeva ulica 34. 
34. Matija Ljubša, kurat v p., Gregorčičeva 

ulica 6. 
35. Josip Dufek, zasebnik in hišni posestnik, 

Vetrinjska ulica 26. 
36. Franc Kovačič, profesor, Koroška cesta 10. 
37. Marko šnejdar, železničar,.Prečna ulica 3. 
38. Jakob Kores, ključaničar, Loška ulica 5. 
39. Anton Ratek, kretnik j . ž., Frankopanska 

cesta 8. 
40. Ivan šlebinger, agent in hišni posestnik, 

Vojašniška ulica 23. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e z a vo
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Karel Tratnik, Orožnova ulica 3; 
na volišču 2: Alojzij Stupan, Cvetlična uli

ca 25; 
na volišču 3: Anton Kostajnšek, Einspielerje-

va ulica 34; 
na volišču 4: Franc Weber, Kosarjeva ulica 7; 
na volišču 5: Ivan Gajšek, Wattova ulica 5. 

P r̂ e-ds t;av n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1 : Vekoslav Filipčič, Koroška ce

sta 13; 
na volišču 2: Anton Krepek, Cankarjeva uli

ca 8; 
na volišču 3: Karel Uranker, Meljska cesta 32; 
na volišču 4: Viljem Golob, Vinarska ulica 23; 

j na volišču Ђ: Franc Veronek, Betnavska ce
sta 18. 

II. Kandidatna lista Jugoslovenske demokratske 
stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Dr. Vladimir Sernec, odvetnik, Maistro

va ulica 1. 
2. Vilko Weixl, trgovec, Stolna ulica 1. 
3. Franc Voglar, profesor, Gregorčičeva 

ulica 4. 
4. Miha Vahtar, knjigovez, Maistrova uli

ca 14. 
5. Ivan Tomažič, nadučitelj, Gosposka uli

ca 56. 
6. Ivan Kejžar, zasebni uradnik, Wilden-

rainerjeva ulica 16. 
7. Ivan Šoštarič, trgovec, Rotovški trg 8. 
8. Franjo Bureš, obrtnik, Zrinjskega trg 5. 
9. Dr. Anton Mulej, sodni svetnik, Razlago-

va ulica 15. 
10. Dr. Franjo Rosina, odvetnik, Aleksandro

va cesta 16. 
11. Dr. Ljudevit Pivko, profesor, Razlagova 

ulica 11. 
12. Dr. Viktor Kac, zdravnik, Aleksandrova 

cesta 22. 
.13. Josip Stajnko, obrtnik, Gosposka uli

ca 52. _ 
14. Jakob Novak, poštni uradnik, Krekova 

ulica 8. 
15. Franc Moškon, zasebni uradnik, Wilden

rainer jeva ulica 15. ' 
16. Ivan Kravos, obrtnik, Sodna ulica 14. 
17. Vilko Berdajs, trgovec, Grajska ulica 2. 
18. Drago Flumek, ravnatelj, Krekova uli

ca 14. 
19. Ivan Mravljak, profesor, Koroščeva uli

ca 7. 
20. Karel Troha, zasebni uradnik, Slovenska 

ulica 2. 
21. Ljudevit Juvančič, zasebni uradnik, Gre

gorčičeva ulica 6. 
22. Anton Koštomaj, gostilničar, Prečna uli

ca 6. 
23. Maks Durjava, trgovec, Gregorčičeva 

ulica 24. 
24. Dr. Vilko Marin, zdravnik, Razlagova 

ulica 15. 
25. Albert Zavodnik, kaznilniški uradnik, 

Pobreška cesta 20. 
26. Rudolf Vodeb, zasebni uradnik, Orožnova 

ulica 2. 
27. Rudolf Monjac, obrtnik, Tattenbachova 

ulica 21. 
28. Anton Stepic, davčni uradnik, Cvetlična 

ulica 13. 
29. Ljudevit Krajne, .železniški uradnik, Ein-

spielerjeva ulica 23. 
30. Dr. Mirko Černič, zdravnik, Kralja Petra 

trg 9. 
31. Franc Podobnik, nadučitelj v p., Korošče

va ulica 7. 
32. Franjo Voršič, hišni posestnik in po

strešček, Vrbanova ulica 19. 
33. Miloš Končarevič, kaznilniški kurat, Sod

na ulica 32-. 
34. Janko Košan, profesor, Maistrova ulica 1. 
35. Ernest Cajnko, finančni uradnik, Državna 

cesta 24. 
36. Davorin Vodenik, trgovec in nadučitelj, 

Gosposka ulica 46. 
37: Stanko Detela, zasebni uradnik, Krekova 

ulica 6. 
38. Franjo Bosina, višji finančni paznik, Ko

pitarjeva ulica 14. 
39. Dr. Avgust Reisman, odvetniški kandidat, 

Aškerčeva ulica.22. 
40. Luka Brolih, profesor, Maistrova ulica 1. 

3. .Ivan Vidmar, lekarnar, Tattenbachova 
ulica 2. 

4. Ivan Kvas, obrtnik, .Meljska ;cesta 74. 
5. Josip Kraševec, sodni uradnik, Ciril-

Metodova ulica 18. 
6. Miško Cizelj, nadučitelj, Pobreška se

sta 20. 
7. Ivan Smrekar, obrtnik, Pod:mostom 12. 
8. ;Ivan Ašič, notar, Gregorčičeva ulica 12. 
9. Franc Ogrizek, trgovec, Jurčičeva ulica 8. 

10. Anton Leveč, dvorni svetnik, Maistrova 
ulica 10. 

.H. Matija Pire, ravnatelj, Wildenrainerjeva 
ulica 16. 

12. Franc Posega, sodni svetnik, Koroščeva 
ulica 8. 

13. Ferdo Babic, obrtnik, Vinarska ulica .23. 
14. Franc Cuš, poštni uradnik, Cankarjeva 

ulica 15. 
15. Josip Šerec, trgovec, Aleksandrova ce

sta 59. 
16. Janko Bračko, poštni uradnik, Gosposka 

ulica 56. 
17. Emanuel Ili eh, obrtnik, Slovenska ulica 5. 
18. Josip Volčič, obrtnik, Slovenska ulica 36. 
19. Filip Čopič, kaznilniški .paznik, Mlinska 

ulica 26. 
20. Dr. Pavel Strmšek, profesor, Prešernova 

ulica 6. 
21. Ignacij Bajt, učitelj,;Pobreška cesta-20. 
22. Štefan Dergas, zasebni uradnik, Trdinova 

ulica 18. 
23. Rudolf Polak, trgovec, .Meljska cesta 15. 
24. Josip Volavšek, sodni poduradnik, Ein-

spielerjeva ulica 28. 
25. Drago Gilčvert, zasebni uradnik, Voé-

njakova ulica 19. 
26. Josip Stuhec, zasebni uradnik, Orožnova 

ulica 2. 
27. Dr. Franc Marinič, zdravnik, Slovenska 

ulica 4. 
28. Josip Malenšek, učitelj, Vošnjakova uli

ca 21. 
29. Ferdo Leskovar, zasebni .uradnik, Cvet

lična ulica 27. 
30. Franc špes, zidarski mojster, Linhartova 

ulica 18. 
31. Anton Fabjan, -davčni upravitelj, Ko

roščeva ulica 2. 
32. Peter Maroh, poštni -uradnik, JFrankopan-

ska cesta 8. 
33. Ivan Poseb, poštni sluga, Wildenrainer

jeva ulica 15. 
34. Miha Nerat, ravnatelj v p., Wildenrainer

jeva ulica 21. 
35. Matevž Kristofič, učitelj, Podbreška ce

sta 20. 
36. Blaž Zafošnik, zasebni uradnik, -Sodna 

ulica 23. 
37. Ljudevit šetina, obrtnik, Miklošičeva uli

ca 4. 
38. Rudolf Ahtik, finančni uradnik, Sodna uli

ca 23. 
39. Slavoj Dimnik, učitelj, Strossmayerjeva 

ulica 26. 
40. Alojzij Doležal, zasebni uradnik, Gregor

čičeva ulica 26. 

II. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Julij Novak, zasebni uradnik, Glavni 
trg 1. 

2. Franjo Pišek, zasebni uradnik, Cvetlična 
ulica. 13. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Ivan Tomažič; 
na volišču 2: Miha Vahtar; 
na volišču 3:Ivan Kvas; 
na volišču 4: Ferdo Babic; 
na volišču 5: Albert Zavodnik. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za vo
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Vilko Weixl; 
na volišču 2: .Ivan Kejžar; 
na volišču 3: Ljudevit Krajne; 
na volišču 4: Franjo Voršič; 
na volišču 5: Miško Cizelj. 

III. Kandidatna lista Delavske skupine. 
I. K a n d i d a t i z a o b č i n s k e o d b o r n i k e : 

1. Ivan Krajnik, kotlar, Ob železnici 12. 
2. Anton Peperko, mizar, Gajeva ulica 9. 
3. Franc Smasek, vlakovodja, Kejžarjeva 

ulica 9. •,.-•£ 
4. Franc Kitak, kotlar, Jan-Kolarjeva t t a ö . 
5. Franc Lepenik, pleskar, Koroška cesta »j. 
6. Franc Steinberger, strojevodja,'0b-želez

nici 12. „. -
7. Ivan Majer, tesar, Ruška eest* 9, 



38. 206 Letnik III. 

8. Franc Domiter, višji izprevodnik, Kejžar-
jeva ulica 9. 

9. Andrej Čanžek, delavec, Radvanjska ce
sta 6. 

10. Anton Schalamon, zidar, Einspielerjeva 
ulica 2. 

11. Karel Sver, železničar, Vetrinjska ulica 14. 
12. Anton Polše, cementar, Ruška cesta 35. 
13. Franc Kopic, kretnik, Ob železnici 6. 
14. Franc Ciuha, mizar, Smetanova ulica 52. 
15. Franc Marcie, izprevodnik, Klavniška 

ulica 14. 
16. Franc Koren, izprevodnik, Ob brodu 7. 
17. Josip Janšekovič, mizar, Tomanova uli

ca 5. 
18. Anton Meglic, delavec, Vojašniška uli

ca 21. 
19. Gašper Dobnikar, železničar, Ob jarku 4. 
20. Franc Krempl, delovodja, Gozdna ulica 2. 
21. Pavel Ledineg, usnjar, Gozdna ulica 6. 
22. Rudolf Arzenšek, ključaničar, Ob želez

nici 12. 
23. Ivan Lorenčič, železničar, Gozdna ulica 4. 
24. Franc Kalunder, zidar, Tvorniška ulica 22. 
25. Jožef Mesarec, delavec, Meljska cesta 47. 
26. Franc Ozebek, delavec, Wattova ulica 3. 
27. Jožef Braičko, vrtač, Jan-Kolarjeva uli

ca 8. 
28. Jožef Paulin, kovač, Teslova ulica 6. 
29. Ivan Hrastnik, kovač, Tržaška cesta 25. 
30. Ivan Kmetec, delavec, Slovenska ulica 18. 
31. Simon Kramberger, zidar, Grajska ulica 2. 
32. Franc Valentan, delavec, Teslova ulica 3. 
33. Ivan Koren, delavec, Kurilniška ulica 11. 
34. Ivan Iblanšek, delavec, Ketejeva ulica 1. 
35. Anton Sorko, železničar, Dravska ulica 2. 
36. Franc Drahtschneider, železničar, Jezdar-

ska ulica 5. 
37. Karel Bukošek, železničar, Ob želez

nici 14. 
38. Jožef Zupanec, železničar, Smetanova 

ulica 23. 
39. Alojzij Ferš, železničar, Vojaška ulica 12. 
40. Franc Stauber, tesar, Cankarjeva ulica 6. 

II . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Ivan NachtigaL ključaničar, Malgajeva 
ulica 7. 

2. Andrej Ružič, železničar, Betnavska ce
sta 18. 

3. Kares Babic, železničar, Stritarjeva uli
ca 17. 

4. Josip Šori, kotlar, Sokolska ulica 1. 
5. Miha Snapl, delavec, Pod lipo 9. 
6. Ivan Jančič, kovač, Vošnjakova ulica 20. 
7. Franc Logar, ključaničar, Sokolska uli

ca 4r 
8. Franc Marčinko, ključaničar, Sokolska 

ulica 6. 
9. Matija Jurak, kovač, Pristaniška ulica 11. 

10. Ferdo Bračič, ključaničar, Tržaška ce
sta 25. 

11. Anton Kaišler, delavec, Einspielerjeva 
ulica 17. 

12. Ivan Gajšek, tesar, Frankopanska cesta 39. 
13. Martin Pisanec, delavec, Radvanjska ce

sta 6. 
14. Rudolf Kukovič, delavec, Sokolska ulica 6. 
15. Miha Pungračič, ključaničar, Betnavska 

cesta 18. 
16. Simon Golob, mizar, Betnavska cesta 18. 
17. Jakob Horvat, kurjač, Betnavska cesta 18. 
18. Ivan 2ele, ključaničar, Pod mostom 18. 
19. Ivan Abram, ključaničar, Tržaška ce

sta 61. 
20. Ivan Letnik, ključaničar, Koroška ce

sta 47. 
21. Anton Potočnik, ključaničar, Frankopan

ska cesta 25. 
22. Franc Felser, višji kurjač, Frankopanska 

cesta 5. 
23. Štefan Jamšek, kurjač, Betnavska cesta 62. 
24. Matija Bohte, kurjač, Jezdarska ulica 1. 
25. Franc Krepek, strojevodja, Poljska uli-

+ ca 16. 
26. Juri Regoršek, delavec, Betnavska ce

sta 18. 
27. Franc Regoršek, kurjač, Betnavska ce

sta 18. 
28. Vinko Arzenšek, ključaničar, Tržaška 

cesta 25. 
29. Vinko Frahs, skladiščnik, Betnavska ce

sta 80. 

30. Konrad Verlič, tesar, Gozdna ulica 6. 
31. Ivan Pečovnik, kurjač, Frankopanska ce

sta 25. 
32. Rudolf Žižek, ključaničar, Malgajeva uli

ca 4. 
33. Jožef Rossmann, delavec, Wattova ulica 7. 
34. Ivan Bradač, ključaničar, Radvanjska ce

sta 6. 
35. Rupert Ingolič, ključaničar, Tržaška ce

sta 25. 
36. Josip Harb, delavec, Samostanska ulica 11. 
37. Ivan Marcie, kurjač, Frankopanska ce

sta 7. 
38. Ivan Katol, kurjač, Betnavska cesta 18. 
39. Karel Jekl, delavec, Maistrova ulica 3. 
40. Vincenc Babic, železničar, Smetanova uli

ca 52. 
P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Ivan Kmetec; 
na volišču 2: Franc Stauber; 
na volišču 3: Anton Schalamon; 
na volišču 4: Franc Ciuha; 
na volišču 5: Franc Kitak. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za vo
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Simon Kramberger; 
na volišču 2: Karel Jekl; 
na volišču 3: Franc Domiter; 
na volišču 4: Anton Peperko; 
no volišču 5: Ivan Majer. 

IV. Kandidatna lista Jugoslovanske socialno-
demokratične stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Viktor Grčar, učitelj, Koroščeva cesta 2. 
2. Andrej Bahun, delovodja, Kejžarjeva uli

ca 9. 
3. Franc Postrak, strojevodja, Frankopanska 

cesta 20. 
4. Leopold Koschuta, ključaničar, Koroška 

cesta 47. 
5. Ivan Hojnik, krojač, Frankopanska ce

sta 17. 
6. Ivan Druzovič, črkostavec, Tržaška ce

sta 47. 
7. Alojzij Slanovec, zadružni tajnik, Vetrinj

ska ulica 28. 
8. Karel Čech, pek, Linhartova ulica 15. 
9. Anton Krajcer, čevljar, Orožnova ulica 6. 

10. Rudolf Kolbesen, poštni pristav, Vošnja
kova ulica 22. 

11. Ivan Klančnik, steklarski pomočnik, Vo
jašniška ulica 12. 

12. Alojzij Ceh, strokovni tajnik, Židovska 
ulica 12. 

13. Anton Tane, uradni sluga, Ruška cesta 35. 
14. Rudolf Prelesnik, trgovski sotrudnik, 

Strossmayerjeva ulica 9. 
15. Mihael Kopic, mlinar, Aleksandrova ce

sta 35. 
16. Alojzij Krivec, usnjar, Einspielerjeva uli

ca 26. 
17. Josip Ozmec, skladiški mojster, Gospo

ska ulica 23. 
18. Josip Laufer, ključaničar, Tvorniška uli

ca 4. 
19. Simon Lorger, višji izprevodnik, Wilso-

nova ulica 19. 
20. Ivan Widovic, poštni sluga, Mlinska uli

ca 21. 
21. Matevž Klepp, krojač, Razlagova ulica 24. 
22. Franjo Lebar, poduradnik, Prinčipova 

ulica 4. 
23. Mihael Mikec, pekovski pomočnik, Vetrinj

ska ulica 22. 
24. Franc Kopitsch, mizar, Krempljeva uli

ca 8. 
25. Josip Ermenc, ključaničar, Resljeva ce

sta 3. 
26. Karel Pukl, čevljar, Koroščeva ulica 3. 
27. Anton Žižek, kolar, Smetanova ulica 46. 
28. Martin Kraner, sodarski pomočnik, Melj

ska cesta 10. 
29. Simon Gajšek, višji izprevodnik, Kejžar

jeva ulica 9. 
30. Aleksander Kozar, monter, Grajska uli

ca 2. 
31. Ivan Franci, pek, Frankopanska cesta 8. 
32. Alojzij- Gaspert, usnjar, Tržaška cesta 3. 
33. Vinko Miglič, brivec, Koroška cesta 9. 
34. Jakob Gabrijel, železniški mizar, Franko

panska cesta 39. • 

35. Matevž Pilaj, železničar, Mlinska ulica 39. 
36. Ivan Karlin, čevljarski pomočnik, Cvet

lična ulica 9. 
37. Ivan Drenik, usnjar, Usnjarska ulica 23. 
38. Alojzij Pirš, mlinar, Vrbanova cesta 2. 
39. Alojzij Ravš, zavirač, Pobreška cesta 42. 
40. Martin Bošnjak, krojač, Koroščeva ulica 2. 

II. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Sebastijan Ferk, črkostavec, Slovenska 
ulica 16. 

2. Franc Skodič, višji izprevodnik, Aleksan
drova cesta 65. 

3. Franc Kürbos, kurjač, Frankopanska ce
sta 30. 

4. 
5. 

ca 40. 

Simon Weber, železničar, Ruška cesta 49. 
Nikola Živkovič, krojač, Smetanova uli-

6. Simon Jančar, pisarnik, Ob brodu 7. 
7. Karel Rakuša, pekovski pomočnik, Ale

ksandrova cesta 29. 
8. Josip Drevenšek, čevljar, Vrbanova uli

ca 19. 
9. Roman Verbajnšek, poštni uslužbenec, 

Klavniška ulica 14. 
10. Jožef Fras, mizar, Sodna ulica 25. 
11. Franc Petrinjak, usnjarski pomočnik, 

Dravska ulica 10. 
12. Jožef Gaude, čuvaj, Prečna ulica 3. 
13. Albin Eržen, poslovodja, Langusova uli

ca 5. 
14. Anton Žuran, pele, Pod mostom. 
15. Peter Vidovič, mlinar, Koroška cesta 43. 
16. Jakob Stupan, delavec, Loška ulica 5. 
17. Tomaž Fischer, izprevodnik, Ruška ce

sta 20. 
18. Martin Čerič, krojač, Smetanova ulica 46. 
19. Franc Ozmec, pek, Grajski trg 6. 
20. Jakob Mlaker, mizar, Koroška cesta 50. 
21. Viljem Germ, trgovski pomočnik, Koroš

ka cesta 9. 
22. Ivan Ogorevc, višji izprevodnik, Meljska 

cesta 30. 
23. Ivan Lončarič, čevljarski pomočnik, Mlin

ska ulica 4. 
24. Vit Merlin, pek (mesar), Tržaška cesta 36. 
25. Simon Forstnerič, stavbnik umetnin mli

nov, Meljska cesta 13. 
26. Matija Beigott, delavec, Smetanova uli

ca 46. 
27. 
28. 

sta 15 
29. 

Valentin Čaks, pek, Pod mostom 6. 
Martin Kosar, zavirač, Plinarniška ce-

Anton Novak, mizarski pomočnik, Kralja 
Petra trg 3. 

30. Franc Košar, pekovski pomočnik, Koro
ška cesta 11. 

31. Josip Selinšek, ključaničar, Wildenrainer-
jeva ulica 11. 

32. Simon Russ, mlinar, Meljska cesta 53. 
33. Franc Zagoršek, premikač, Loška ulica 25. 
34. Josip Šmigoc, čevljar, Vojašniška ulica 12. 
35. Jakob Verdel, usnjarski pomočnik, Tru

barjeva ulica 15. 
36. Franc Sorko, mlinar, Trstenjakoya uli

ca 22. 
37. Ivan Horvat, pekovski pomočnik, Vinar

ska ulica 25. 
38. Rudolf Ligovsky, trgovski pomočnik, 

Maistrova ulica 3. 
39. Ivan Otrokar, krojač, Ruška cesta 5. 
40. Anton Kotzbek, krojač, Stritarjeva ulica 7. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Anton Krajcer, čevljar, 
na volišču 2: Tomaž Fischer, izprevodnik; 
na volišču 3: Alojzij Krivec, usnjar; 
na volišču 4: Nikola Živkovič, krojač; 
na volišču 5: Franc Postrak, strojevodja. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za vo
l i l n i o d b o r : 

no volišču 1: Ivan Klančnik, steklarski po
močnik; 

na volišču 2: Franc Zagoršek, premikač; 
na volišču 3: Simon Gajšek, višji izprevod

nik; 
na volišču 4: Leopold Koschuta, ključaničar. 
na volišču 5: Karel Čech, pek. 

V. Kandidatna lista narodnosocialistične stranke. 
I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 

1. Franc Jarh, višji revident, Tvornižka uli
ca 1$. 
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2. Franc Selinšek, železničar, Gozdna uli
ca 6. 

3. Dr. Ivan Jurečko, okrajni zdravnik, 
Slomškov trg 3. 

4. Franc Novak, brivec, Tattenbachova uli
ca 19. 

5. Josip Konic, policijski poduradnik, Vra
zova ulica 9. 

6. Ivan Roglič, železniški revident, Korošče-
va ulica 8. 

7. Dr. Franc Rostohar, gimnazijski profesor, 
Vrtna ulica 12. 

8. Franc France, davčni upravitelj, Wilden-
rainerjeva ulica 15. 

9. Rudolf Šega, bančni uradnik, Slomškov 
trg 11. 

10. Ivan Dekleva, poštni poduradnik, Stross-
mayerjeva ulica 10. 

11. Viktor Šenk, čevljar, Linhartova ulica 12. 
12. Ivan Mlinaric, mizar, Betnavska cesta 18. 
13. Avgust Cejan, davčni upravitelj, Ciril-

Metodova ulica 18. 
14. Franc Ferenc, sodni sluga, Marijina uli

ca 14. 
15. Dr. Rudolf Ravnik, odvetnik, Maistrova 

ulica 11. 
16. Franc Arko, višji preglednik, Koroščeva 

ulica 22. 
17. Luka Kekec, jetniški paznik, Aleksandrova 

cesta 43. 
18. Franc Uršič, mesarski mojster, Koroška 

cesta 4. 
19. Anton Reher, davčni upravitelj, Wilden-

rainerjeva ulica 17. 
20. Jakob Podlesnik, pisarniški predstojnik, 

Marijina ulica 27. 
21. Franjo Rameli, revident, Stephensonova 

ulica 6. 
22. Ludovik Pucelj, dimnikar, Jezdarska uli

ca 5. 
23. Ivan Knopp, višji davčni upravitelj, 

Gajeva ulica 42. 
24. Ivan Majcen, poštni poduradnik, Aleksan

drova cesta 83. 
25. Anton Krese, železniški delavec, Aleksan

drova cesta 49. 
26. Anton Gaberšek, čevljar, Slovenska uli

ca 24. 
27. Ljudevit Werli, izprevodr.ilf, Aleksandro

va cesta 65. 
28. Juri Karba, sodni kanclist, Marmontova 

ulica io. 
29. Alojzij Kovačič, višji davcm upravitel], 

Koroščeva ulica 2. 
30. Simon Janžek, izprevodnik, Aleksandrova 

cesta 57 
31. Franjo Koražija, dimnikarski mojster, 

Krekova ulica 14. 
32. Franjo Korošak, sodni kanclist, Pobreška 

cesta 9: 
33. Anton Petek, železniški uradnik, Tatten

bachova ulica 19. 
34. Franc Šprohar, davčni sluga, Tomšičeva 

ulica 30. 
35. Hinko Košič, gostilničar, Cvetlična uli

ca 23. 
36. Mirko Rajh, revident, Tvorniška ulica 19. 
37. Anton Šmon, sodni sluga, Magdalenska 

ulica 21. 
38. Franjo Homec, poštni uslužbenec, Miklo

šičeva ulica 2. 
39. Tomaž Felc, strojevodja, Betnavska ce

sta 18. 
40. Josip Golob, mesar, Glavni trg 13. 

II . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Ivan Škrjanc, revident, Gosposka ulica 16. 
2. Jakob Cimerman, profesor, Maistrova uli

ca 3. 
3. Josip Sulic, čevljar, Aleksandrova ce

sta 30. 
4. Dr. Josip Majcen, zdravnik, Aleksandro

va cesta 21. 
5. Tomaž Komac, policijski poduradnik, Jo-

že-Vošnjakova ulica 19. 
6. Josip Mislej, pekovski mojster, Wilden-

rainerjeva ulica 16. 
7. Dr. Bogomir Pavlic, finančni komisar, 

Kamniška cesta 5. 
8. Martin Planinšek, vodja odvetniške pisar

ne, Tattenbachova ulica 20. 
9. Josip Hvâlenc; pósòjilniski knjigovodja, 

Sodna ulica 25. 

40. Anton Mencinger, sedlar, Frankopanska 
cesta 39. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1 : Dr. Ivan Jurečko; 
na volišču 2: Ferdo Dobrave; 
na volišču 3: Anton Kaiser; 
na volišču 4: Franc Arko;^ 
na volišču 5: Franjo Korošak. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za vo
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Ivan Škrjanc; 
na volišču 2: Alojzij Cesaree; 
na volišču 3: Anton Rebolj; 
na volišču 4: Ivan Dekleva; 
na volišču 5: Jožef Mohorko. 

Mestni magistrat v Mariboru, 
dne 8. aprila 1921. 

Vladni komisar: Poljanec s.r. 

10. Jože Mohorko, višji revident, Tvorniška 
ulica 19. 

11. Marko Pegan, višji kaznilniški paznik, 
Pobreška cesta 20. 

12. Josip Butinar, policijski poduradnik, Go
sposka ulica 26. 

13. Alojzij Cesaree, revident, Razlagova uli
ca 21. 

14. Andrej Trop, meroizkusnik, Frankopan
ska cesta 23. 

15. Anton Rebolj, revizor, Trstenjakova uli
ca 2. 

16. Ivan Buždon, poštni nameščenec, Ale
ksandrova cesta 83. 

17. Miroslav Koželj, revident, Wildenrainer-
jeva ulica 6. 

18. Ferdo Dobrave, finančni konceptni prak
tikant, Aleksandrova cesta 64. 

19. Avgust Lukačič, revident, Kralja Petra 
trg 9. 

20. Anton Lindner, sodni oficiant, Vrbano-
va ulica 87. 

21. Jakob Mirt, bločni sluga, Frankopanska 
cesta 20. 

22. Franc Vidic, paznik, Pod mostom 1. 
23. Ivan Šiška, finančni računski uradnik, 

Puškinova ulica 4. 
24. Ivan Jaklič, poštni poduradnik, Kopališka 

ulica 19. 
25. Ignacij Vidmar, paznik, Frankopanska 

cesta 8. 
26. Filip Dvoršek, davčni asistent, Kejžerjeva 

ulica 9. 
27. Leopold Haller, davčni uradnik, Gospo

ska ulica 58. 
28. Franc Dobrila, pismonoša, Radvanjska 

cesta 5. 
29. Alojzij Klemenčič, natakar na železnici, 

Meljska cesta 64. 
30. Janko Cerne, davčni poduradnik, Tomši

čeva ulica 30. 
31. Hinko Prinčič, trgovec, Glavni trg 2. 
32. Ivan Šibenik, železničar, Aleksandrova 

cesta 49. 
33. Franjo Geršak, pek, Koroška cesta 51. 
34. Ivan Macuh, poštni poduradnik, Židov

ska ulica 12. 
35. Vladimir Premru, višji revident, Korošče

va ulica 20. 
36. Martin Hrašovec, finančni kanclist, Mai

strova ulica 13. 
37. Josip Kolar, uradnik, Gregorčičeva uli

ca 6. 
38. Avgust Grejan, sodni kanclist, Tatten

bachova ulica 18. 
39. Ivan Bohak, davčni uradnik, Ob bro

du 2. 
št, 814/5 ex 1921. R a z g l a s . 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaja,;., 

Št. 929/21. 3—2 
Natečaj. 

Službe upraviteljev državnega pravdništva na 
okrajnih sodiščih v L o g a t c u , K r a n j s k i g o r i , 
na V r h n i k i , v Š o š t a n j u , S l o v e n s k i B i 
s t r i c i in B r e ž i c a h . 

Prošnje je vložiti do dne 
14. m a j a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 37. 
Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 

dne 2. aprila 1921. 

T 66/21—3. 560 
AmortizaoJja. 

Na prošnjo Jurija Ve r o v š k a, trgovca v Ljub
ljani, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil: 
Življenske police banke Slavije št. 139.524, 149.148, 
186.193 in št. 190.871, prva na ime: Miha Verovšck. 
z dne 1. oktobra 1906.; druga na ime: Milan Verov-
šek, z dne 15. novembra 1907.; tretja na ime: Bran
ko Verovšek, z dne 20. julija 1912.; četrta na ime: 
Dimitrij Verovšek, z dne 25. februarja 1913. à 2000 
kron. 

Imetnik teh zavarovalnih polic se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v 
izza dne 1. maja 1921., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da so police brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 21. marca 1921. 
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Kraj, ulica, hišna Številka 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Škocjan št. 10 
(davčni okraj Mokronog) 

Selce št. 7 
(davčni okraj Škofja Loka) 
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(davčni okraj Škofja Loka) 
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PoBudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstva 

v Ljubljani 
do dne 

12./5. 1921. 

18./5.1921. 
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trafiko. 

Natančnejši podatki o donosa in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. > . ,, . " ' .,' ^ . ' " "4 л 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazoin, Л& 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede roake trafike razvidni h eelptneg* na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu.T Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Intèretónti se na to Se posebno opozarjajo. 

Finaaën* окгајн« ravnateljstve v Ljubljani, dne 7. aprila 1921. 
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A VI 68(5/20—6. 370 

OkLio, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki 

Pavel H o j n i k, hlapec v Loki št. 19, je dne 
4. decembra 1920. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 
naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem so
dišču dne 2 9. a p r i 1 a 1 9 2 1. 
ob devetih v sobi št. 4 ustno ali pa do tega dne pis
meno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani z 
zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te za
puščine, ako bi zaradi plačila napovedanih terjatev 
pošla. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 2. aprila 1921. 

A 47/21—6. 330 

Oklio, s katerim se eklioujejo 
zapuščinski upniki. 

Marija M i h e l i č iz Zdihovega št. 10 je dne 
7. decembra 1920. umrla. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivlje
jo, naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri ten 
sodišču dne 2 9. a p r i l a 1 9 2 1 . 
ob desetih v sobi št.3 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, Id niso zavaro
vani z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice 
do te zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih 
terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek L, 
dne 29. marca 1921. . 

208 

Št, 4989. 5G5_3--2 

Razglas. 
Združene papirnico Vevče, Goričane in Medvode 

imajo po oblastvenem dovolilu (odlok okrajnega gla
varstva v Ljubljani z dne 11. avgusta 1896., 
št. 15.789, in z dne 6. junija 1905., št. 13.600) pra
vico ukoriščati na levem bregu Ljubljanice 11 m3/ 
sek., na desnem bregu 13 m'/sek., skupaj torej 
24m8/sek. vodne sile na Ljubljanici pri Fužinah o!» 
sočasni višini vodne gladine nad jezom 8-25 m po 
kotah načrta. 

Od teh 24m3/sek. vodne sile namerja podjetje 
ukoriščati v hidrocentrali ob levem bregu 18 ms/sck. 
Obenem namerja dvigniti krono novo projektiranega 
jezu iz višine 8-25 m na višino 9-10 m ter zgraditi na 
desnem bregu centralo za kapaciteto 20m3/sek. 

Zato razpisuje okrajno glavarstvo v zmislu § 60. 
zakona z dne 15. maja 1872., drž. zak. št. 16, §§ 12. 
in 90. stavbnega reda za Kranjsko in § 25. obrtnega 
reda, dotični komisijski ogled in obravnavo na licu 
mesta pri gradu na Fužinah na dan 

, -, ... 18. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih. J 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s po
stavkom, da morajo svoje pomisleke zoper napravo 
prijaviti ali pred obravnavo pri okrajnem glavarstvu 
ali med obravnavo pri vodji komisije, ker se bo sicer 
smatralo, da nimajo nikakih ugovorov zoper napravo 
ali zoper eventualno obremenitev svojih zemljiških 
posestev in se bo razsodba izrekla ne glede na poz
nejše ugovore. 

Dotični načrti so na vpogled med uradnimi ura
mi pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1921. 

Dr. Ferjančič s. r. 

Firm. 33/21, zadr. II 200/3. 74 

Razglas. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: 
Lesna zadruga v Dolenji vasi pri Ribnici, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva An
drej Hönigman in Franc Lovšin, vpisala pa sta se 
nova člana načelništva Karel Hribar, posestnik v 
Prigorici št. 13, in Jožef Češark, posestnik v Nem
ški vasi št, 16. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 

oddelek II., 
dne 1. aprila 1921. 

Razne objave. 

Št. 376/21. 571 

Objava. 
Po zmislu § 58. disciplinarnega statuta za odvet

nike se objavlja, da je odvetniku drju. Štefanu 
R a j h u v Kočevju ustavljeno izvrševanje odvet
ništva za dobo šestih mesecev. 

V L j u b l j a n i , dne 8.aprila 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Razglas družbe južne železnioe. 
Ukinitev ponovne predaje vozovnih pošiljk brez 

pretovarjanja. 
S takojšnjo veljavnostjo ukinjamo ponovno pre

dajo blaga v vozovnih nakladih brez pretovarjanja 
na vseh postajah južne železnice v območju rav
nateljstva ljubljanskega. 

S pošiljkami, ki jih naslovnik po preteku stoj-
nine prostega roka ne iztovori tekom naslednjih 

Letini-: lil. 

24 ur, bo postopala železnica po § 81. železniško-
obratnega pravilnika. 605 

V L j u b l j a n i , dne 7. aprila 1921. 

Vabilo na II. redni občni zbor 
„Nakupovalne zadruge za honsumne 
in produktivne zadruge in zavode, 

r. z. z o. z." v Ljubljani, 
ki bo v nedeljo dne 17. a p r i l a 1 9 2 1 . ob enaj
stih v prostorih «Nakupovalne zadruge» v Ljubljani 

na Aleksandrovi cesti št. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva, 
2.) Predložitev letnega računa in bilance. 
3.) Poročilo nadzorništva in podelitev absoluto-

rija načelništvu. 
4.) Izprememba pravil. 6 2 

5.) Volitev načelništva in nadzorništva. 
6.) Slučajnosti. 
V L j u b l j a n i , dne 9. aprila 1921. 

Anton Kristan s. r. Filip Uratnik s. r. 

623 Vabilo na redni občni zbor 
konjerejskega odseka I 

Kmetijske družbe za Slovenijo 
v Ljubljani, 

ki bo v ponedeljek dne 9. m a j a 1 9 2 1 . ob desetih 
v posvetovalnici Kmetijske družbe za Slovenijo v 

Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Otvoritev občnega zbora in poročilo odbora 

o delovanju leta 1920. 
2.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
3.) Računski zaključek za leto 1920. in proračun 

za leto 1921. 
4.) Poročilo o sklepu odbora glede pranovanj. 
5.) Volitev odbornikov, izstopajočih po žrebu. 
6.) Samostojni predlogi. 
7.) Slučajnosti. 

Konjerejski odsek I Kmetijske družbe za Slovenijo 
v Ljubljani. 

Franc Zupančič s. r., predsednik. 

Po § 4. pravil je treba samostojne predloge osem 
dni pred občnim zborom pismeno naznaniti odboru. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 31. marca 1921. 

V24 Št. 1291. 
Razglas. 

Dne 2 5. a p r i l a 1 9 2 1 . ob enajstih bo pri 
gradbeni direkciji za Slovenijo v Ljubljani, Turjaški 
trg št. 1, II. nadstropje, v sobi št, 12, 

p o n u d n a o - b r a v n a v a 
za prevzem tesarskih in kleparskih del pri napravi 
nove strehe pri stikalnici elektrarne v Žirovnici. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobi
vajo interesenti med uradnimi urami pri oddelku 
IV. b gradbene direkcije in pri gradbenem vodstvu 
v Žirovnici (gostilna Cop). 

Ponudbe morajo biti zapečatene, pravilno kolko-
vaue, opremljene s potrdilom, da je vplačan pri 
deželni blagajni komisije za upravo Kranjske dežel
ne imovine vadij v znesku 5 % ponudne vsote, in z 
izjavo, da se hoče ponudnik v celoti ukloniti stavb
nim pogojem. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela, ako se ji vidi to iz kakršnegakoli 
vzroka opravičeno, brez ozira na ponuđeno vsoto. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1921 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 
Posojila: 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000'-, 
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

A k t i v a . 
Dinarjev 

64,352.728-92 
16,455.907-50 
4,874.638 08 

346,546.781-48 

193,126.593-51 
23,535.693-02 

1.194,954.923-10 
374,909.250-84 
150,912.252-68 

1.762,346.788-74 

Dinarjev 

432,230.055-98 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

•3,356.357-49 

216,662.286-53 —2,604.075-70 

3.483,123.215 36 + 100,097.570--

2.138,377.163- — 

P a s i v a . . 
6.270,392.720 87 

10,384.500-— 
821.186-99 

3.500,356.240-— + 52,515.945- — 

374,909.250-84 
180,195.994-31 
53,290.219-84 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 1630 

608,395.464-99 
2.138,377.163--

12,058.165-89 
6.270,392.720-87 

— 8,031.548-24 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

J, 
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Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 15. aprila 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
s&№. deželne vlade za Slovenijo. 

sfsj^^^ATAsos^^äSSSSBSSi^S^^ 
Naredbe osrednje vlade. 

9 9 . 
Odločba, 

e katero se prepoveduje izvoz vseh vrst žita, 
koruze, sena in slame.* 

Ministrski svet je danes z ozirom na sušo, ki 
vlada v tem letnem času in zaradi katere je priča
kovati jako neugodne letine vobče, nadalje zato, 
ker preti nevarnost, da bi ostala država brez ljudske 
in živalske hrane, sklenil na podstavi člena 15. za
kona o splošni carinski tarifi prepovedati vsak iz
voz vseh vTst žita (pšenice, ječmena, ovsa, rži, pire) 
in koruze kakor tudi sena in slame. Prepoved velja 
od danes kot dne, ko je bila sklenjena; ne velja pa 
za one transporte naštetih predmetov, ki so bili na-
tovorjeni, še preden je stopila ta odločba v veljavo. 
Takim transportom morajo carinarnice dovoliti iz
voz, če nedvojbeno ugotove, da so bili natovorjeni. 
še preden je stopila ta odločba v veljavo. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 1. aprila 1921.; C br. 21.465. 

zadeve o ustanovitvi podružnic državnega urada 
zoper navijalce cen, verižnike in tihotapce (na
redbe št. 169 Ur. 1., št. 268 Ur. 1., št. 269 Ur. 1. 
in št. 270 Ur. 1.) se razveljavljajo. 

§2. 
Posli v § 1. omenjenega urada in njega po

družnic prehajajo na krajevno pristojna policij
ska, odnosno okrajna politična oblastva. 

§ 3 . 
Poverjeništvu za notranje zadeve se poverja 

izvršitev te naredbe. 
V Ljubljani, dne 11.aprila 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik 
Dr.Ravnihar s.r. Ribnikar s.r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
100. 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo 

o predpisih zoper vojno oderuštvo ia sliôna 
kazniva dejanja. 

Dogovorno z oddelkom ministrstva za trgo
vino in industrijo se odreja to-le: 

§ 1. 
Naredba deželne vlade- za Slovenijo z dne 

28. novembra 1919., št. 749 Ur. 1., o kaznivosti 
zlorabe ubožnih akcij in naredba deželne vlade 
za Slovenijo z dne 31. januarja 1920., št. 90 
Ur. 1., o izpopolnitvi predpisov zoper navijanje 
cen se razveljavljata. 

§ 2 . 
Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. 
V Ljubljani, dne 11. aprila 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dr.Ravnihar s.r. Ribnikar s.r. 

lOl. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo, 
s katero se ukinja urad zoper navijalce cen, 

verižnike in tihotapce. 

§ L 

Naredba poverjeništva za notranje zadeve z 
dne 27. novembra 1919., št. 729 Ur. 1., o ustano
vitvi urada zoper navijalce cen, verižnike in tiho
tapce, nadalje naredbe poverjeništva za notranje 

* Razglašena v «Službenih Novinah ' kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 80, izdanih dne llega 
aprila 1921. 

102. 
Izvršilna naredba deželne vlade 

za Slovenijo 
o kazenskem postopanju zoper vojno oderuštvo 

in slična-kazniva dejanja. 
Dogovorno z oddcL-üin ministrstva za trgo

vino in industrijo se naredba deželne vlade z 
dne 3. januarja 1920., št. 16 Ur. 1., glede izvršil
nih predpisov k naredbam o kazenskem postopa
nju zoper vojno oderuštvo in slična kazniva de
janja izpreminja tako-le: 

Člen I. 
V § 1. naj z ozirom na pozneje izdane mi

nistrske in deželnovladne naredbe odpadejo: vsa 
točka 2., pri točki 3. drugi odstavek, pri točki 4. 
drugi stavek", vsa točka 5., pri točki 6. drugi m 
tretji odstavek, vsa točka 7. in vsa točka 8. 

Člen II. 
§§ 2. in 4. se glasita: 

§2-
Kazensko postopanje. 

Kazniva dejanja, omenjena v § 1., kaznujejo 
v prvi stopnji: 

a) policijska oblastva (policijsko ravnateljstvo, 
policijski komisariat, policijski oddelki okrajnih 
glavarstev) ; v 

b) drugod pa politična okrajna oblastva 
(okrajno glavarstvo, politična ekspozitura, civilni 
komisariat). ч 

Zoper razsodbe prve stopnje je dopuščen pri
ziv na poverjeništvo za notranje zadeve. Pnziv 
se mora v primerih člena 4. ministrske naredbe 
št. 750 Ur. 1. iz leta 1919. vložiti tekom osmih 
dni, v primerih § 10. ministrske naredbe Ur. 1. 
št. LXXXI iz leta 1919. pa tekom treh dni. 

Zoper razsodbe poverjeništva za notranje zar 
deve je v primerih člena 4. ministrske naredbe 
št. 750 Ur. 1. iz leta 1919. dopuščen priziv na 
ministrstvo za socialno politiko; vložiti se mora 
tekom osmih dni po dnevu, ko je bila razsodba 
vročena pri pristojnem oblastvu prve stopnje. 

Kadar v primerih § 10. ministrske naredbe 
Ur. 1. LXXXI iz leta 1919. poverjeništvo za no
tranje zadeve, kolikor gre za kazniva dejanja, do
ločena v tej ministrski naredbi sami, predrugaci 
razsodbe prve stopnje glede krivde, je ovaditelju 
dovoljen ugovor na ministrstvo za socialno poli
tiko v roku treh dni po dnevu vročitve. Sicer pa 

v teh primerih zoper razsodbe poverjeništva za 
notranje zadeve ni dovoljena nadaljnja pritožba. 

Kazensko postopanje se vrši po predpisih, ki 
splošno veljajo za kazensko postopanje pri po
litičnih oblastvih. 

§ 4 . 
Uporaba glob in izkupila za zaplenjeno blago. 

V primerih kaznovanja po členu 4. ministrske 
naredbe št. 750 Ur. 1. iz leta 1919. uporablja ob
činsko oblastvo (županstvo, mestni magistrat) 
zaplenjeno blago, za siromašno prebivalstvo ob
čine, kjer se je izvršilo kaznivo dejanje. 

V primerih kaznovanja po § 10. ministrske 
naredbe Ur. 1. LXXXI iz leta 1919., se izterjane 
globe in polovica izkupila porabljajo za olajše
vanje socialne bede v Sloveniji. 

Druga polovica izkupila za zaplenjeno blago 
se porablja pred vsem za to, da se uradnim or
ganom in ovaditeljem izplačujejo predpisane na
grade, preostanek pa v namene, določene v dru
gem odstavku. 

Globe in izkupila za zaplenjeno blago, ki jih 
omenjata drugi in tretji odstavek, naj se po od
bitku izplačanih predpisanih nagrad pošiljajo isto
časno s prepisom kazenske razsodbe po čekovni 
poti poverjeništvu za notranje zadeve, skladu za 
olajševanje socialne bede. Uporabo tega sklada 
določi poverjeništvo za notranje zadeve dogovor
no z ljubljanskim oddelkom ministrstva za trgo
vino in industrijo in s poverjeništvom za socialno 
skrbstvo. 

V Ljubljani, dne 11.aprila 1921. 
Dr. Baltic s. r., predsednik. 

Dr.Ravnihar s.r. Ribnikar s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št, preds. 2602/21. 533 3—3 

Razpis natečaja. 
Pri političnem oblastvu v področju pokrajinske 

vlade za Dalmacijo je popolniti razna mesta kotar
skih komisarjev, vladnih koncipistov in konceptmh 
praktikantov v IX., X. in XI. činovnem razredu н 
sistemiziranimi prejemki. . 

Za konceptne praktikante in začasne koncipiste 
se sprejmejo oni državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, ki so dovršili pravniške nauko 
ter s povoljnim uspehom prebili vsaj dva državna 
izpita, po razpoložnih mestih pa se tudi začasno 
imenujejo za vladne koncipiste. _ A , 

Ako imajo vse tri državne izpite, se imenujejo 
za začasne vladne koncipiste ali kotarske komisar
je, za stalne pa potem, ko prebijejo pohtično-prak-
tični izpit za politično službo. 

Oni, ki imajo ta izpit, se lahko takoj imenujejo 
za stalne. Prednost imajo oni, ki so že v politični 
ali drugi državni službi, ali pa so bili v politični 
službi ter so prebili praktično-politični izpit. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene s krst
nim in z domovinskim listom, z izpričevalom o do
vršenih naukih in o jezikovnem znanju, naj se po
šljejo podpisanemu predsednistvu do k o n c a m e 
s e c a a p r i l a 1 9 2 1 . 

Oni prosilci, ki so že v službi, morajo poslati 
prošnje po svojem nadrejenem oblastvu. 

Troški za potovanje na določeno službeno meeto 
se povrnejo. 

Predsedništvo pokrajinske vlade za Dalmacijo 
v Splitu, dne 29. marca 1921. 
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št. 8487. Razglas . m 

Za volitev odbornikov in namestnikov občin
skega odbora mestne občiae l j u b l j a n s k e dne 
26;aprila 1921. so bile vložene nastopne kandidatne 
liste, ki jih je potrdila deželna vlada za Slovenijo, 
poverjeništvo za notranje zadeve: 

I. Kandidatna lista Jugoslovanske demokratske 
stranke. 

Ï. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Dr. Vladimir Ravnihar, odvetnik, Knafljeva 

ulica 10. 
2. Engelbert Franchetti, brivec, Šubičeva uli

ca 3. 
3. Dr. Karel Triller, odvetnik, Nunska uhca 21. 
4. Ivan Jelačin mL, trgovec, Erjavčeva ce

sta 11. , ., T . 
5. Dr. Josip Tičar, železniški zdravnik, Igri

ška ulica 6. 
6. Franc Črnagoj, mestni nadučitelj, Ižanska 

cesta 40. 
7. Viktor Turnšek, inženjer, Tobačna ulica 11. 
8. Ivan Frelih, višji računski svetnik in posest

nik, Vrhovčeva ulica 9. 
9. Dr. Dinko Pue, odvetnik, Rimska cesta 20. 

10. Jože Dežman, železniški preglednik, Gospo-
svetska cesta 13. -

11. Fran Mam, pisarniški oficial, Rožna ulica 9 
12. Dr. Pavel Pestotnik, profesor, Beethovnova 

«lica 6. . . . . ... . 
13. Ivan Benkovič, višji sodni oficial, veliki 

Stradon 5. 
14. Josip Turk, prevoznik, Radeckega cesta o. 
15. Rudolf Rozman, knjigovodja, Kongresni 

trg 13. 
16. Simon Praprotnik, mizar, Jenkova ulica 7. 
17. Ivan Bajželj, trgovec, Gasilska ulica 15. 
18. Josip Breznik, realčni profesor, Gledališka 

ulica 10. 
19. Franc Planinšek, višji železniški revident, 

Lingerjeva ulica 1. 
20. Josip Malenšek, posojilniŠki uradnik, Miklo

šičeva cesta 28. 
21. Vincenc Janežič, višji poštni oficial, Stari 

trg 28. 
22. Franc Kavčič, gostilničar, Privoz 4. 
23.. Josip Kozak, mesar, Poljanska cesta 21. 
24. Franc Bonač, tvorničar, Čopova cesta 16. 
25. Dr. Fran Novak, odvetnik, Gosposvetska 

cesta 5. 
26. Daniel Battelino, zidar, Knezova ulica 258. 
27. Dr. Josip Klepec, odvetnik, Zrinjskcga 

cesta 7. 
28. Miroslav Urbas, trgovec, Slomškova ulica 13. 
29. Prof. dr. Alojzij Zalokar, primarij, Sodna uli

ca 1. 
30. Franc Skulj, učitelj, Tržaška centa 29. 
31. Ivan Kostevc, trgovec, Sv. Petra cesta 8. 
32. Andrej Groschel, inženjer, Poljanska cesta 7. 
33. Joža Bekš, davčni upravitelj, Dalmatinova 

ulica 3. 
34. Fran Jeran, profesor, Rimska cesta 7. 
35. Franc Urlep, oficial, Komenskega ulica 16. 
30. Franc Remic, trgovec, Gosposvetska ce

sta 1. 
37. Ivan Flerin, natakar, Dvorni trg 3. 
38. Avgust Jeršek, poštni poduradnik, Sv. Flo

riana ulica 13. 
39. Albert Sič, profesor, Gradaška ulica 18. 
40. Anton Zorko, sodni kanclist, Kavškova uli

ca 93. 
41. Rudolf Geyer, ključaničar, Cesta na gorenj

sko železnico 10. 
42. Anton Seliškar, strojnik, Zadružna ulica 10. 
43. Bogomir Fegic, učitelj, Celovška cesta 33. 
44. Jožef Drenovec, železniški poduradnik, Kav

škova ulica 224. 
45. Ivan Menart, čevljar, Dolenjska cesta 88. 
46. Julij Deu, posojilniŠki uradnik, Sodna uli

ca 1. 
47. Franc Kovač, trgovec, Rožna ulica 41. 
48. Srečko Potnik, tvorničar, Metelkova uli

ca 13. 
I I . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 

s k i h o d b o r n i k o v : 
1. Edvard Roš, predsednik organizacije invali

dov, Zalokarjeva ulica 13. 
2. Davorin Judnič, nadučitelj v p., Vodovodna 

cesta 23. 
3. Josip Milavec, polkovnik v p., Sodna ulica 12. 
4. Ivan Simončič, trgovec, Celovška cesta 2. 
5. Aleksander Gjud, brivec, Kongresni trg 6. 
6. Franc Naglost. hišni oskrbnik, Trnovski pri-

. star. S. 

7. Friinc Kane, poštni poduradnik, Zalokarjeva 
ulica 14. 

8. Miroslav Grsgorka, železniški uradnik, Sv. 
Petra cesta 11. 

9 Filip KeršičV avtovodja, Dolenjska cesta 12. 
10. Janko Ješe, čevljar, Cesta na- loko 20. 
11. Dr. Josip tavrenčič, odvetnik, Vegova 

nlioa 2. 
12. Milan Cimermssn, uradnik, Celovška cesta 75. 
13. Ignacij Vehar, mizar, Gradaška ulica 12. 
14. Ivan Skubic, delovodja, Sv. Petra-nasip 37. nik: 
15. Franc Hribernife, železniški uslužbenec, Sv. 

Martina cesta 1. 
16. Karel Cigler, gostilničar* Sv. Jerneja cesta 72. 
17. Alojzij Lombar, krojač, Celovška cesta 95. 
18. Anton Stirn, posestnik, Kavškova ulica 264. 
19. Ferdinand Ham> posestnik, Kolezijska 

ulica 2. 
20-.- Dr. Anton ŠvigelJ, odvetnik, Dalmatinova 

ulica 11. 
21.. Peter Košak, gostilničar, Krekov trg' 11. 
22. Andrej Berce, zasebni uradnik, Nunska ulita 

št. 17. 
23. Jakob Kralj, čevljarski pomočnik, Tabor 6. 
24. Ivan Strgulec, gostilničar, Gosposvetska ce

sta 8. 
25. Peter Šterk, trgovec, Sv. Jakoba nabrežje 17. 
26. Anton Virant, trgovski poslovodja. Vegova 

ulica 8. 
27. Lvan Jakopič, knjigovez, Sv. Petra cesta 07. 
28. Ivan Mohorič, pristav trgovske in obrtniške 

zbornice, Kralja Petra trg 8. 
29. Dr. Josip Grablovic, odvetnik, Miklošičeva 

cesta 18. 
30. Ivan Rozman, šolski sluga, Strossmayerjeva 

ulica 1. 
31. Franc Steiner, uradnik, Ilirska uliea 19. 
32. Avgust Prekuh, jermenar, Velika čolnarska 

ulica 19. 
33. Jožef Bizjak, krojač, Bohoričeva ulica 16. 
34. Inž. Alojzij Hrovat, komisar, Poljanska 

cesta 20. 
35. Ivan Korun, poštni uradnik, Tržaška cesta 

št. 11. 
36. Anton Jug, profesor, Aleksandrova cesta 10. 
37. Franc Majcen, tajnik politične stranke, Spod

nja Šiška 86/1. 
38. Fran Štrukelj, racun-ki asistent, Rožna uli

ca 5. 
39. Adolf Ribnikar, poverjenik, Cankarjevo na

brežje 1. 
40. Franc Martinec, tesar, Prule 8. 
41. Viktor Rohrmann, trgovec, Sv. Petra cesta 

št. 28. 
42. Dr. Albert Kramer, minister n. r., Knafljeva 

ulica 5. 
43. Dr. Stanislav Beuk, gimnazijski ravnatelj, 

Strossmayerjeva ulica 1. 
44. Ivan Smrekar, poslovodja, Radeckega cesta 

št. 20. 
45. Jožef Iteisner, profesor, Rimska cesta 9. 
46. Dr. Vladimir Knaflič, časnikar, Nunska ulica 

št. 21. 
47. Luka Jelene, šolski ravnatelj, Frančiškanska 

ulica 6. 
48. Dr. Oton Fettich - Frankheim, odvetnik, Mi

klošičeva cesta 18. 

na volišču 'Se Ludovik Sticfiv knjigovodja; 
na volišču 4: Franc Sattler, posestnik; 
na volišču 5: Andrej Verbič,- knjigovodja; 
tla volišču 6: Aoljzij Jakulin, uradnik; 
na volišču 7: Rudolf Geyer, ključaničar; 
иа volišču 8: Julij Deu, posojilniŠki uradnik; 
na' volišču 9: Ivan Jakopič, knjigovez; 
na-volišču 10: Franc Urlep, oficial in posestnik;: 
na volišču 11: Josip Sircelj, računski svetnik; 
na volišču 12: Milan Sterlekar, hranilniški urad

na volišču 13: КагеГ Cigler, gostilničar in posest-

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Josip Kozak, mesar; 
na volišču 2: Ivan Gjud, brivec; 
na volišču 3: Matija Rode, hranilniški uradnik; 
na volišču 4: Ivan Benkovič, višji sodni oficial; 
na volišču 5: dr. Josip Lavrenčič, odvetnik in 

posestnik; 
na volišču 6: Franc Krapeš, kavarnar in pre

voznik; 
na volišču 7: Joško Sever, lastnik informacijske 

pisarne; 
na volišču 8: Anton Gregore, višji revident južne 

železnice; 
na volišču 9: Ivan Skubic, delovodja; 
na volišču 10: Ferdo Accetto, stavbni oficial; 
na volišču 11: Ljubo Dermelj, učitelj; 
na volišču 12: Franc Svigelj, višji magistrate 

komisar in posestnik; 
na volišču 13: Daniel Battelino, zidar in po

sestnik; 
na volišču 14: Lovro Grčar, zasebnik. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: dr. Josip Klepec, odvetnik; 
na volišču 2: Josip Rebek ml., ključaničarski po

močnik; 

nik; 
na volišču 14: Ferdo- Tušar, pekov&ki pomočnik. 

II. Kandidatna lista Delavsko-kmetsfce republikan
ske skupine volllcev. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Ludovik Vencajz,. višji revident, Rožna ulica 

št. 23. 
2. Аппш Bartulovič,. uradnik, Rimuka cesta 16. 
3. Josip Pokovec, mizar, Hradeckega vas 41. 
4. Ivan Makuc, preraikač, Planinska cesta 273. 
.">. Ra-jko Osterc, tapetnik, Delamska ulica 8. 
6. Franc Čepeljnik, strojevodja, Resljeva cesta 

št. 27. 
7. Josip Vidmar, čevljar, Sv. Florijana ulica 23. 
8. Hinko Pavlic, železniški izprevodnik, Jenko

va ulica 13. 
9. Adolf Praček, elektrotehnik, Sv. Petra cesta 

št. 43. 
10. Peter Leban, žele-zniški uslužb&nec, baraka I 

pri Koliuski tovarni. 
11. Ignacij Celic, strojevodja in posestnik, Za

družna ulica 18. 
12. Franc Novak, mizar, Bohoričeva ulica 30. 
13. Josip Magister,, mehanik, Tržaška cesta 24. 
14. Oton Janko, krojač, Vrtna ulica 22. 
15. Josip Kregar,. višji izprevodnik, Bohoričeva 

ulica Ш. 
16.. Pavel OtiČ, iaprevodnik, Knezova ulica 235. 
17. Mihael Meglic, izprevodnik cestne železnice, 

Oscjiui pot 3. 
13. Miroslav Leopold, strojevodja, Resljeva ce

sta, 27. 
19. Franc Pod«?ržaj, pisarniški' pomočnik, Križev-

niäka ulica-2. 
20. Ludovik Baudaž,, mizarsiki pomočnik, Za gra

dom 4. 
21. Robert Ahčin, mehanik, Poljanska cesta 31.. 
22. Adolf Tekavc, tipograf, Cerkvena ulica 7. 
23. Josip Grosek, vlakûYodja, Sv. Jerneja cesti), 

št. 54. 
24. Alojzij Vrabec, klepar, Hranilnična cesta 6. 
25. Rudolf Žorga, strojevodja, Bojioričeva ulic« 

št. 26. 
26. Karel Hojkar, izprevodnik, Jenkova ulica 16. 
27. Dr. Milan Lemož, komisar, Cankarjevo na

brežje 1. 
28. Rihard Terpin, strojevodja in posestnik, Za

družna ulica 20. 
29. Karel Herbst, železniški ključaničar, Knezo

va ulica 235. 
30. Josip Kostanjevec, železniški ključaničar. 

Vodovodna cesta 24. 
31. Alojzij Osterman, železniški mizar, Lepodvov-

ska ulica 157. 
32. Marcel Zorga, strojevodja, Japljeva ulica 4. 
33. Juri Gabriel, vlakovodja, Frankopanska ce

sta 147. 
34. Franc Košir, višji izprevodnik v p., Planinsku 

cesta 198. 
35. Anton Krhe, železniški ključavničar, Kolo

dvorska cesta 185. 
36. Josip Prešeren, čevljar, Celovška cesta 82'. 
37. Mihael Lah, železniški delovodja, Gasilska 

cesta 219. 
38. Andrej Treven, železniški izprevodnik, Jen

kova ulica 16. 
39.»Anton Zaviršek, železničar, Zalokarjeva ulica-

št. 14. 
40. Ananija Zelič, kovač, Gosposka ulica 3. 
41. Gvidon Schmalz, višji železniški izprevodnik, 

Resljeva cesta 25. 
42. Jakob Luteršek, delavec, Celovška cesta 82. 
43. Anton Tuzelj, železniški zavirao, Ravnikar-

jeva ulica 3. 
44. Franc Okom, strojevodja, Sv. Petra cesta 37. 
45. Ignacij Svctič, vlakovodja, Resljeva cesta 25. 
46. Franc Sterle, čevljarski mojster, Sv. Jerneja 

cesta 47. 
47. Alojzij Božič, izprevodnik, Zalokarjova uli

ca 12. 
48. Peter Šare, višji izprevodnik, Zalokarjeva 

ulica 11. 
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I I . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Martin Pušnik, vlakovodja, Planinska ulica 
169. 

2. Ivan Mravlje, tipograf, Cerkvena ulica 21. 
3. Ivan Merjasec, kurjač, Planinska cesta 169. 
4. Anton Groboljšek, strojevodja, Resljeva ce

sta 29. 
5. Ivan Zupančič, strojni ključaničar, Emon-

ska cesta 10. 
6. Anton Semolič, železniški izprevodnik, Sv. 

Martina cesta 4. 
7. Tomaž Oblak, vlakovodja, Sv. Martina cesta 

St. 20. 
8. Josip Dermota, ortopedski pomočnik, Zvo-

narska ulica 11. . 
9. Peter Leban, pisar, baraka I pri Kohnski 

tovarni. . 
10. Franc Cvelbar, železniški premikač, Cojzova 
11. Karel Cerkvenik, strojevodja, Tabor 5. 
12. Ludovik Slamnjak, zasebnik, Dolenjska ce

sta 28. 
13. Ivan Baznik, izprevodnik, Zalokarjeva ulica 

št. 12. 
14. Jakob Smrtnik, strojevodja, Japljcva ulica 4. 
15. Alojzij Solan, čevljarski pomočnik, Hradee-

kega vas 7. 
16. Ivan Lednik, izprevodnik, Resljeva cesta J) . 
17. Vinko Jordan, strojevodja, Sv. Martina ce

sta 22. 
18. Ivan Sekula, krojaški pomočnik, Sv. Petra 
19. Jakob Žorga, strojevodja, Japljeva ulica 4. 
20. Alojzij Prešern, izprevodnik, Maurerjeva uli

ca 214. 
21. Ignacij Gorenc, kovinski strugar, Korunova 

ulica 5. 
22. Filip Naglic, stolarski pomočnik, Bohoričeva 

ulica 27. 
23. Ludovik Podobnik, delavec, Židovska ulica 5. 
24. Franc Jordan, železniški uslužbenec, Boho

ričeva ulica 11. 
25. Alojzij Santi, železniški uslužbenec, Kav-

Skova ulica 130. 
26. Alojzij Jeršin, delavec, Orlova ulica 7. 
27. Alojzij Stržinar, mizarski pomočnik, Osojna 

pot 3. 
28. Franc Raguza, čevljar, Poljanska cesta 60. 
29. Mihael Hruševar, železničar, baraka I pri Ko

linski tovarni. 
30. Anton Koren, železniški uslužbenec, baraka. 

I pri Kolinski tovarni. 
31. Josip Lovšin, kurjač, baraka I pri Kolinski 

tovarni. 
32. Ludovik Zadnik, uradni sluga, Zabjak 3. 
33. Matevž Uhan, železniški uslužbenec, baraka 

I pri Kolinski tovarni. 
34. Janez Omahen, železniški uslužbenec, Jenko

va ulica 18. 
35. Josip Lipoglavšek, krojaški pomočnik, Kam

niška cesta 186. 
36. Jakob Petrovčič, železniški uslužbenec, ba

raka I pri Kolinski tovarni. 
37. Franc Vidovič, železniški izprevodnik, Kne

zova ulica 235. 
38. Ivan Stopar, železniški uslužbenec, baraka VI. 
39. Matevž Tomšič, mizarski pomočnik, Na zavr

teli 1. 
40. Mihael Vahen, železniški izprevodnik, Jenko

va ulica 13. 
41. Mihael Gustin, delavec, Linhartova ulica 8. 
42. Ivan Brinskele, čevljarski pomočnik, Hreno

va ulica 17. 
43. Viktor Kolesa, zasebni uradnik, Cojzova ce

sta 9. 
44. Tomaž Avčin, pleskar, Ižanska cesta 11. 
45. Franc Gorenc, gozdni čuvaj, Korunova uli 

ca 5. 
46. Martin Mehle, železniški uslužbenec, Sv. Mar

tina cesta 22. 
47. Anton Dodič, železniški uslužbenec, Dovozna 

cesta 4. 
48. Josip Jansky, strojevodja, Prisojna ulica 1. 

na volišču 8: Franc Marinka, Cesta na južno 
železnico 32; 

na volišču 9: Franc Čepeljnik; 
na volišču 10: Adolf Praček; 
na volišču 11: Marcel Žorga; 
na volišču 12: Jožef Pokovec; 
na volišču 13: Jožef Curhalek, strojevodja dr

žavne železnice, Maurerjeva ulica 202; 
na volišču 14: Ivan Makuc. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Anton Jarc, krojač, Poljanska 
cesta 21; 

na volišču 2: Pavel Hirschman, solicitator, Žab-
jak 6; 

na volišču 3: Jožef Vidmar; 
na volišču 4: Ivan Zupančič; 
na volišču 5: Alojzij Walla, strojni ključaničar, 

Tržaška ees-ta 24; 
na volišču 6: Rihar'i Terpin; 
na volišču 7: Anton Peterlin, mizarski strokov-

nik, Hranilnična ce.-ia 7; 
na volišču 8: Rudolf Arhar, železniški izprevod

nik, Kolodvoibks cesta 18; 
na volišču 9: Ludovik Baudaž; 
na volišču 10: Marko Stefanciosa, železničar, 

Tabor 2; 
na volišča 11: Josip Kregar; 
na volišču 12: Ludovik Slamnjak; 
na volišču 13: Franc Lah, strojar, Kolort v и\-,ка 

cesta 165; 
na volišču 14: Ivan Merjasec. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Rajko Osterc; 
na volišču 2: dr. Milan Lemež; 
na volišču 3: Ludovik Vencajz; 
na volišču 4: Ignacij Gorenc; 
na volišču 5: Jožef Magister; 
na volišču 6: Ignacij Celic; 
na volišču 7: Alojzij Ankon, mizar, Dunajska ce 

sta 25; 

III. Kandidatna lista Narodno-socialistične stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Dr. Tone Jamar, zdravnik, Prešernova ulica 5. 
2. Karel Urbančič, višji poštni oficial, Gradišče 

št. 15. 
3. Tone Malgaj, pleskar, Knezova ulica 235. 
4. Ivan Tavčar, uradnik, Sv. Petra cesta 75. 
5. Fran Rupnik, železniški strojevodja, Dalma

tinova ulica 2. 
6. Anton Pesek, tiskarnar in posestnik, Wolfo-

va ulica 1. 
7. Jakob Babnik, vodovodni instalater, Kapitelj

ska ulica 2. 
8. Josip Ambrožič, mestni učitelj, Gosposvetska 

cesta 14. 
9. Karel Zorko, uradni sluga, Stari trg 34. 

10. Riko Jug, bančni uradnik, Bleiweisova 
cesta, 13. 

11. Fran Škof, železniški revident, Zvezdarska 
ulica 1. 

12. Dr. Viktor Peterlin, profesor, Bleiweisova ce
sta 11. 

. 13. Lovro Verčnik, plačilni natakar, Dunajska 
cesta 15. 

14. Uroš Pip, knjigovodja, Zalokarjeva ulica 9. 
15. Ferdo Podbevšek, kovač, Hranilnična cesta 

št. 12. 
16. Rudolf Velepič, skontist, Knafljeva ulica 7. 
17. Valentin Poženel, progovni mojster, Kladez 

na ulica 19. 
18. Vendelin .Sadar, mestni učitelj, Poljanska 

cesta 20. 
19. Ivan Tomažič, uradnik, Celovška cesta 91. 
20. Josip Mencin, instalater, Gosposvetska ce

sta 10. 
21. Maks Zupančič, uradnik, Gruberjevo na

brežje 16. 
22. Ivan Koprivec, skladiščnik, Maurerjeva 

ulica 277. 
23. Fran Šalehar, poštni oficial, "Dunajska ce

sta 63. 
24. Dominik Cebin, tiskarnar, Wolf ova ulica 1. 
25. Hrabroslav Sever, zasebni uradnik, Mala 

čolnarska ulica 14. 
26. Blaž Korošec, železniški izprevodnik, Poljska 

cesta 11. 
27. Ivo Verbič, uradnik, Poljanski nasip 34. 
28. Peter Porenta, delavec, Celovška cesta 76. 
29. Ivan Nedvëd, sodar, Gosposvetska cesta 13. 
30. Franc Pečnikar, postrešček, Gledališka stol-

ba 3. 
31. Ludovik Pust, mesarski pomočnik, Streliska 

ulica 31. 
32. Oroslav Ilešič, železniški uradnik, Aleksan

drova cesta 16. . 
33. Edvard Grcgorič, sodni sluga, Sredina 11. 
34. Fran Žagar, železostružec, Sv. Jerneja 

ulica 51. 
35. Mihael Buh, delovodja, Kolodvorska ulica 34. 
36. Ivan Rakovec, poštni uradnik, Mestni trg 17. 

37. Franc Gale, mestni učitelj, Poljanska co
sta 21. 

38. Josip Jermolj, progovni mojster, Šolska 
ulica 245. 

39. Anton Bezeljak, skladiški delavec, Aleksan
drova cesta 16. 

40. Leon Šubert, železniški strokovnik, Vod
nikova cesta 21. 

41. Davorin Stopar, zasebni uradnik, Celovška 
cesta 61. -

42. Rudolf Podpac, železniškopostajni odpravnik, 
Dunajska cesta 31. 

43. Aleš Jakič, zavarovalni uradnik, Pred ško
fijo 8. 

44. Anton Bezlaj, posestnik, Slovenska cesta 284. 
45. Franc Mikec, plačilni natakar, Rožna ulica 9. 
46. Valentin Jančigaj, uradnik, Resljeva ce

sta 28. 
47. Anton Vran, železničar, Cegnarjeva ulica 8. 
48. Zorko Fakin, vlsokošolec in uradnik, Breg 20. 

I I . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Alojzij Rozman, posestnik, Kmetijska uli
ca 235. 

2. Ivan Kranjc, finančni računski oficial, Pri-
voz 3. 

3. Milan Petek, železniški uradnik, Kolodvorska 
ulica 191. 

4. Ivan Kosiček, tapetnik, Krekov trg 2. 
5. Jože Zupan, zasebni uradnik,Vegova ulica 12. 
6. Ciril Ponikvar, železniški aspirant, Trnovski 

pristan 40. 
7. Ferdo Vrabec, sluga, Gosposka ulica 8. 
8. Martin Hercigonja, železniški uslužbenec v p., 

Celovška cesta 26. 
9. Hilarij Lavrenčič, železniški pristav, Gospo

svetska cesta 13. 
10. Janko Benedičič, detektiv, Kolodvorska 

ulica 31. 
11. Ludovik Fratina, železniški uradnik, Gospo

svetska cesta 14. 
12. Ludovik Rus, hišnik, Rimska cesta 18. 
13. Franc Saksida, poštni poduradnik, Konjušna 

ulica 12. 
14. Ivan Leskovec, pristav, Stari trg 24. 
15. Alojzij Novak, vozni mojster, Konjušna 

ulica 12. 
16. Viktor Fligl, klepar, Vrhovčeva %lica 3. 
17. Ivan Bufon, železniški poduradnik, 'Spodnja 

Šiška, baraka objekt 5. 
18. Andrej Senegačnik, poštni ekspedient, Pre

šernova ulica 50. 
19. Jernej GabriČ, železničar, Mala čolnarska 

ulica. 4. 
20. Matko Klavora, računski revident, Rimska 

cesta 12. 
21. Dragotin Klembas, strojevodja, Vodnikova 

cesta 21. 
22. Gašper Pezdir, progovni mojster, Cesta na 

južno železnico 3. 
23. Ivan Pahor, strugar, Kamniška cesta 186. 
24. Jakob Zadravec, premikač, Dunajska ce

sta 29. 
25. Joško Jesih, železniški poduradnik, Poljska 
26. Alojzij Bizjak, bančni poduradnik, Blei

weisova cesta 10. 
27. Fran Smrdu, pristav, Tobačna ulica 24. 
28. Jože Kovač, strugar, Kavškova ulica 139. 
29. Anton Brandner, uradnik, Sv. Petra cesta 75. 
30. Jože Vrankar, delavec, Kavškova ulica 139. 
31. Janko Medved, pristav, Dunajska cesta 17. 
32. Jože Fon, kretnik, Resljeva cesta 26. 
33. Alojzij Bašin, ključaničar, Sv. Florijana 

ulica 21. 
34. Martin Novak, železniški poduradnik v p., 

Vodovodna cesta 28. 
35. Lavoslav Slamic, uradnik, Mestni trg l l , I I . n . 
36. Friderik Repovš, učitelj, Poljanska cesta 19. 
37. Ciril Osana, železniški uradnik, Gledališka 

ulica 10. . 
38. Janez Tome, železniški ; uslužbenec, Zrinj-

skega cesta 5. 
39. Franc Praprotnik, mizar, Sv. Jerneja ulica.ol. 
40. Fran Leskovec, uradnik, Dunajska cesta 29. 
41. Alojzij Božič, izprevodnik, Železniška ce

sta 267. 
42. Milan Hvala, pristav, Jenkova ulica 6. 
43. Davorin Topolovec, višji železniški revi-

dent, Soteska 8. 
44. Josip Rožanc, uradnik, Cerkvena ulica 41. 
45. Anton Uršič, postni poduradnik, Rimska 
46. Jakob Otrin, uradnik, Hrenova ulica 17. 

fc ' j i ïiC. 
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47. Ivan Pirkovič, ključaničar, Gasilska cesta 134. 
48. Ivan Deržič, železniški uradnik, Vrhovčeva 

ulica 1. 

P r e d s t a v n i k l i s t e z a v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 10 
na volišču 11 
na volišču 12 
na volišču 13 
na volišču 14 

Vendelin Sadar; 
Edvard Gregorio; 
Maks Zupančič; 
Ciril Ponikvar; 
Ciril Zupan; 
Davorin Topolovec; 
Rudolf Podpac; 
Josip Lusitzky; 
Josip Fon; 
Dragotin Mandeljc; 
Milan Hvala; 
Ludo vik Pust; 
Josip Jermolj st.; 
Peter Porenta. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za vo
l i l n i o d b o r : 

na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 
na volišču 10: 
na volišču 11: 
na volišču 12: 
na volišču 13: 
na volišču 14: 

Aleš Jakič; 
Franc Batjel; 
Ivan Leskovec; 
Rudolf Šimnovcc; 
Ferdo Vrabec; 
Alojzij Bizjak; 
Alojzij Vadnjal; 
Fran Rupnik; 
Ivan Cesar; 
Ivan Sturm; 
Anton Vran; 
Hinko Magister; 
Josip Kovač; 
Ivan Pahor. 

IV. Kandidatna lista Slovenske ljudske stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Ivan Ogrin, stavbnik in posestnik, Gruber

jevo nabrežje 8. 
2. Franc Kremžar, urednik, Kopitarjeva ulica 6. 
3. Dr. Ivan Stanovnik, odvetniški koncipient, 

Sv. Petra cesta 91. 
4. Josip Pire, hišni posestnik in uradnik, Ceg-

narjeva ulica 10. 
5. Janko Jeglič, šolski ravnatelj in posestnik, 

Ilirska ulic» 27. 
6. Franc Orehek, posestnik, Spodnja Šiška 247. 
7. Ivan Srebot, čevljar in posestnik, Ravnikar-

jeva ulica 15. 
8. Alojzij Burkeljc, železniški vratar, Hrvatski 

trg 4. > 
9. Tobija Pezdir, posestnik, Ižanska cesta 7. 

10. Viktor Adamič, železniški revident, Sodna 
ulica 3. 

11. Albin Zajec, finančni računski svetnik, Sv. Te
tra cesta 21. 

12. Anton Medved, kletar, Frankopanska ce
sta 152. 

13. Dr. Franc Kulovec, profesor, Sv. Petra ce
sta 80. 

14. Franc Ambrožič, cerkovnik, Zaloška cesta 2. 
15. Srečko Žumer, črkostavec, Škofja ulica 3. 
16. Ivan Krvina, urarski pomočnik, Opekarska 

cesta 12. 
17. Leopold Faganel, višji paznik, Kongresni 

trg 2. 
18. Fran Lavtižar, deželni uradnik, Ahacljeva 

cesta 9. 
19. Dr. Mirko Božič, uradnik, Hilšerjeva ulica 10. 
20. Dr. Anton Brecelj, zdravnik, Breg 10. , 
21. Franc Čeme, državni veterinar, Poljanska 

cesta 6. 
22. Ivan Kranjc, čevljar, Vodnikova cesta 4. 
23. Matija Sintič, pomožni skladiščnik, Gospo-

svetska cesta 2. 
24. Jožef Rutar, tiskarniški uslužbenec, Wolfova 

ulica 12. 
25. Franc Himmelreich, krojaški mojster, Pred 

Škofijo 9. 
26. Ivan Rakovec, upravitelj, Kopitarjeva uli

ca 6. 
27. Peter Jamnik, sluga, Študentovska ulica 2. 
28. Janez Hribar, zidar, Sv. Petra cesta 49. 
29. Jakob Grčman, barvarski pomočnik, Sv. Pe

tra nasip 29. 
30. Jernej Zamljen, tvorniški delavec, Hrenova 

ulica 17. 
31. Peter Bergant, knjigovodja, Kersnikova ulir 

ca 5. 
32. Matevž Logar, sluga, Cerkvena ulica 21. 
33. Franc Šuštar, pismonoša, Celovška cesta 27. 
84. Franc Smodej, urednik, Ahacljeva cesta 7. 

35. Anton Logar, čevljarski mojster, Dalmatino
va ulica 7. 

30. Alojzij Zaje, strojni stavec, Ulica na grad 1. 
37. Alfonz Valand, kovinski strugar, Hrenova 

ulica 17. 
38. Ivan Perme, krojač, Gledališka stolba 3. 
39. Ignacij Štrekelj, vrtnar, Celovška cesta 66. 
40. Anton Besov, delavec tobačne tvornice, 

Sv. Florijana ulica 28. 
41. Dr* Josip Mal, muzejski kustos, Čopova 

cesta 19. 
42. Franc Kožar, višji kurjač, Šolska cesta 145. 
43. Vinko Gostinčar, strojni ključaničar, Karlov-

ška cesta 13. 
44. Anton Zupiii, tiskarniški uslužbenec, Ulica na 

grad 2. 
45. Ivan Jakopič, pisarniški sluga, Dunajska ce

sta 17. 
46. Lovro Fleischman, višji respicient finančne 

straže v p., Cerkvena ulica 15. 
47. Josip Pečan, delovodja,. Sv. Petra cesta 74. 
48. Martin Knez, cerkovnik, Kongresni trg 17. 

I I . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Ivan Mazovec, profesor, Komenskega ulica 10. 
2. Juri Moser, posestnik in izvošček, Zeljaiv.ka 

ulica 4. 
3. Mihael Moškerc, urednik, Dunajska cesta 38. 
4. Josip Zupančič, pisarniški ravnatelj, Galjc-

vica 5. 
5. Dr. Alojzij Remec, odvetniški kandidat, Stavi 

trg 2. 
6. Inž. Franc Rueh, komisar, Dalmatinova uli

ca 7. 
7. Josip Rajnar, železniški uslužbenec in posest

nik. Kavškova ulica 193. 
8. Franc Hrastnik, upravni uradnik, Kongresni 

•trg 5. 
9. Josip Wagner, učitelj, Jenkova ulica 6. 

10. Avgust Bercicri, zasebni uradnik, Škofja uli
ca 9. 

11. Bogumil Remec, profesor, Valentin-Zarnikova 
ulica 17. 

12. Lovro Korenčan, krojaški pomočnik, Hreno
va ulica 17. 

13. Anton Sušnik, profesor in narodni poslanec, 
Zrinjskega cesta 8. 

14. Franc Milavec, korektor, Gradaška ulica 18. 
15. Franjo Gorše, izprevodnik, Žibertova uli

ca 160. 
16. Kristjan Dietz, bančni uradnik, Sv. Petra 

nasip 21. 
17. Anton Dokler, ravnatelj, Resljeva cesta 10. 
18. Franc Verbič, delavec tobačne tvornice, Raz-

potna ulica 10. 
19. Ivan Pate, skladiščnik, Krakovska ulica 15. 
20. Janko Čepon, učitelj, Gledališka idica 7. 
21. Anton Lavrič, knjigotržec, Gosposka uli

ca 17. 
22. Anton Medved, računski oficial, Hilšerjeva 

ulica 10. 
23. Anton Kralj, komercialni uradnik, Streliška 

ulica 5. 
24. Alojzij Trink, mizar in posestnik, Linhartova 

ulica 8. 
25. Jakob Golmajer, sluga, Kongresni trg 2. 
26. Ludovik Šinkovec, strojni ključaničar, Hre

nova ulica 17. 
27. Ivan Dcžman, obratni vodja, Domobranska 

cesta 5. 
28. Henrik Zirkelbach, faktor in posestnik, Mala 

čolnarska ulica 9. 
29. Leopold Rihar, poštni uradnik, Linhartova 

ulica 30. 
30. Lovro Zupan, čevljar, Ravnikarjeva ulica 12. 
31. Ivan Vrhovec, knjigovodja, Karlovška ce

sta 15. 
32. Franc. Poženel, strojnik, Krakovski nasip 26. 
33. Franc Bartol, trgovec, Sv. Florijana ulica 35. 
34. Pavel Zaje, katehet, Semeniška ulica 2. 
35. Avgust Ložar, posestnik in vojni invalid, 

Rečna ulica 6. 
36. Viktor Seliškar, pisarniški pomočnik, Hreno

va ulica 10. 
37. Maks Mastnak, trgovski sluga, Sv. Florijana 

ulica 13. 
38. Oroslav Slapar, krojaški mojster, Ravnikar

jeva ulica 13. 
39. Luka Bergant, poštni poduradnik v p., Trnov

ski pristan 14. 
40. Franc Verbajs, železniški kurjač, Hilšerjeva 

ulica 10. 
4L Marko Kostanjevac, uradni sluga, Pred ško

fijo 9. 

42. Ivan Fras, uradni sluga, Kongresni trg 2. 
43. Dr. Jakob Mohorič, odvetniški koncipient, 

Resljeva cesta 1. 
44. Anton Nadižar, posestnik, Kmetijska uli

ca 291. 
45. Karel Gruber, finančni računski svetnik. 

Sv. Petra cesta 51. 
46. Franc Zabret, stolni vikar, Semeniška ulica 2. 
47. Franc Pavlin, trgovski sotrudnik, Poljanska 

cesta 10. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Viktor Cencio, urednik, Domobran

ska cesta 7; 
na volišču 2: Andrej Kalan, visokošolec, lûoca 

na grad 1 ; ' 
na volišču 3: Alojzij Zajec, strojni stavec, Ulica 

na grad 1; 
na volišču 4: Matevž Logar, sluga, Cerkvena uli

ca 21; 
na volišču 5: Franc Fabinc, profesor, Židovska 

ulica 4; 
na volišču 6: Jožef llutar, tiskarniški uslužbenec, 

Wolfova ulica 12; 
na volišču 7: Mihael Moškerc, urednik, Dunajska 

cesta 38; 
na volišču 8: inž. Franc Rueh, komisar, Dalma

tinova ulica 7; 
na volišču 9: Albin Zajec, finančni računski svet

nik, Sv. Petra cesta 21; 
na volišču 10: Janko Jeglič, šolski ravnatelj, Ilir

ska ulica 27; 
na volišču 11: Josip Wagner, učitelj, Jenkova 

ulica 6; 
na volišču 12: Josip Zupančič, pisarniški ravna

telj, Galjevica 5; 
na volišču 13: Franc Kožar, višji kurjač, Šolska 

cesta 145; 
na volišču 14: Ignacij Štrekelj, vrtnar, Celovška 

cesta 66. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Ivo Peršuh, jurist, Mestni trg 8; 
na volišču 2: Josip Lončar, trgovec in posestnik, 

Sv. Florijana ulica 3; 
na volišču 3: Jernej Šerjak, trgovski poslovodja, 

Sv. Florijana ulica 11; 
na volišču 4: Franc Milavec, korektor, Građaška 

ulica 18; 
na volišču 5: Ivan Lazar, tajnik, Rimska cesta 9; 
na volišču 6: Ivan Fras, uradni sluga, Kongresni 

trg 2; 
na volišču 7: Peter Bergant, knjigovodja, Kersni

kova ulica 5; 
na volišču 8: Ivan Pengov, podobar, Kolodvor

ska ulica 20; 
na volišču 9: dr. Ferdinand Tomažič, Slomškova 

ulica 7; 
na volišču 10: Luđovik Tomažič, Hrvatski trg 4; 
na volišču 11: Lovro Zupan, Ravnikarjeva uli

ca 12; 
na volišču 12: Tobija Pezdir, Ižanska cesta 7; 
na volišču 13: Ivan Kranjc, Vodnikova cesta 4; 
na volišču 14: Josip Rajnar, Kavškova cesta 193. 

V. Kandidatna lista Samostojne kmetijske'stranke 
za Slovenijo. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Franc Melik, kmet, Črna vas 11. 
2. Ivan Rojina, posestnik in klepar, Sv. Jerneja 

ulica 59. 
3. Inž. Mate Kosmač, agrarni referent, Dalma

tinova ulica 11. 
4. Valentin Breskvar ml., posestnik, Konjušna 

ulica. 
5. Jože Kunstler, kovaški mojster, Lepi pot 1. 
6. Jakob Jarc, posestnik, Ižanska cesta 34. 
7. Anton Škraba, kmet, Črna vas 48. 
8. Anton Vokal, kmet, Hauptmanca 12. 
9. Inž. Rado Lah, tajnik Kmetijske družbe za 

Slovenijo, Gruberjevo nabrežje 16. 
10. Anton Cepin, kmet, Hauptmanca 5. 
U. Ivan Zadnikar, kmet, Črna vas 12. 
12. Alojzij Hočevar, kulturni inženjer, Sv. Petra 

nasip 51. 
13. Alojzij škafar, kmet, Ižanska cesta 55. 
14. Jožef Vidmar, kmet, Črna vas 38. 
15. Jožef Grdodolnik, kmet, Ižanska cesta 46. 
16. Josip Babšek, kmet, Ižanska cesta 49. 
17. Ivan Žitnik, kmet, Ižanska cesta 51. 
18. Jože Zidanšek, živinozdravniški nadzornik, 

Dunajska cesta 71. 
19. Janez Jankovič, kmet, Črna vas 41. 
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20. Janez Žitnik, kmet, Crna vas 46. 
21. Josip Trček, kmet, Crna vas 47. 
22. Frane Jankovič, kmet, Crna vas 43. 
23. Ivan Sturm, posestnikov sin, Velika čolnar

ska ulica 13. 
,24. Jakob Škraba, kmet, Crna vas 44. 
25. Ivan Petrič, sodni poduradnik v p., Gospo-

svetska cesta 13. 
26.-Albin Vidmar, kmet, Crna vas 38. 
27. Anton Škraba, kmet, Črna vas 39. 
28. Miha Koželj, posestnik, Sv. Jerneja ulica 45 
29. Matevž Vidmar, kmet, Črna vas 36. 
30. Janez Boltezar, kmet, Črna vas 3. 
3i. Ivan Pire, višji geometer, Prisojna ulica 3. 
. . Franc Vidmar, kmet, Črna vas 2. • 
33. Ivan Pire, strojar, Črna vas 5. 
34. Ivan Remžgar, kmet, Črna vas 1. 
35. Aleksander Zeleznikar, urednik, Ambrožev 

trg 10. 
36. Jakob Objak, posestnik, Tržaška cesta 15. 
37. Franc Gombač, višji vinarski nadzornik, Du

najska cesta 38. 
38. Anton Kofol, računski svetnik, Ulica Stare 

pravde 6. 
39. Franc Zanoškar, kovaški mojster, Tržaška 

testa 17. 
40. Ivan Traun, posestnik, Tobačna ulica 5. 
41. Franc Vrhovec, posestnik, Sv. Jerneja uli-

«•a 47. 
42. Ivan Sirnik, posestnik, Sv. Jerneja ulica 44. 
43. Ivan Perko, posestnik, Sv. Jerneja ulica 36. 
44. Miha Dovžan, posestnik, Kavškova ulica 84. 
45. Franc Bizjan, kmet, Vodovodna ulica 252. 
46. Jože Mohar, kmet, Sv. Jerneja ulica 60. 
47. Martin Marinko, kmet, Sv. Jerneja ulica 37. 
48. Fran Zupančič, oblastno poverjen civilni in

ženjer, Ilirska ulica 21. 
I [. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 

s k i h o d b o r n i k o v : 
1. Adolf Hostnik, kmet, Sv. Jerneja ulica 35. 
2. Franc Simončič, oenolog, Čopova cesta 22. 
3. Anton Stopar, kmet, Celovška cesta 63. 
4. Boštjan Tome, kmet, Celovška cesta 14. 
5. Ivan Taškar, kmet,'Celovška cesta 19. 
6. Josip Ocvirk, mesar in gostilničar, Tržaška 

cesta 4. 
7. Franc Prešeren, kmet, Železničarska ulica 157. 
8. Franc Modic, krojač, Velika čolnarska uli

ca 8. 
9. Alojzij Šlajpah, uslužbenec, Sodna ulica 3. 

10. Adolf Žabjek, posestnik, gostilničar in mesar, 
Poljanska cesta 55. 

11. Fran Breskvar, posestnikov sin, Trnovska 
ulica 4. 

12. Ciril Prijatelj, agronom, Dalmatinova ulica 1. 
13. Jernej Pire, posestnik, Vodmatski trg 4. 
14. Lojze Jevnikar, posestnik, Poljska cesta 4. 
15. Anton Marn, sluga, Turjaški trg 3. 
16. Ivan Globočnik, sluga, Rožna ulica 3. 
17. Alojzij Škrlj, uradnik, Opekarska cesta 40. 
18. Josip Lokar, uradnik, Vegova ulica 10. 
19. Josip Urbančič, oskrbnik, Poljanska cesta 59. 
20. Viktor Novak, gozdarski tehnik, Gradaška 

ulica 18. 
21. Jože Selan, kmet, Črna vas 31. 
22. Ivan Japelj, kmet, Črna vas 18. 
23. Franc Sturm, posestnik, Velika čolnarska 

ulica 13. 
24. Franc Zadnikar, kmet, Črna vas 30. 
25. Alojzij Breceljnik, mesar, Celovška cesta 25. 
26. Josip Korošec, knjigovodja, Gosposvetska 

cesta 13/60. 
27. Matija Dolničar, restavrater, Cesta na južni 

kolodvor 1. 
28. Fran Majcen, uradnik, Prisojna ulica 6. 
29. Ivan Vrbinc, sedlar, Ilovica 19. 
80. Matija Šerjak, kmet, Ilovica 11. 
31. Janez Strgar, kmet, Ilovica 10. 
32. Franc Jamnik, uradnik, Hrenova ulica 11. 
33. Janko Vičič, upravnik «Kmetijskega lista», 

Gosposvetska cesta 14. 
34. Jakob Gale, kmet, Ilovica 9. 
35. Franc Kadunc, kmet, Ilovica 45. 
36. Ignacij Oblak, posestnikov sin, Tržaška ce

sta 15. 
37. Valentin Breskvar,posestnik, Konjušna ulica. 
38. Anton Virant, kmet, Ilovica 22. 
39. Franc Virant, kmet, Ilovica 22. 
40. Jakob Škraba, posestnikov sin, Črna vas 44. 
41. Pavel Štrukelj, kmet, Ilovica 54. 
42. Franc Zaje, posestnik, Ižanska cesta 31. 
43. Vladimir Svetličič, tehnik, Spodnja Šiška, 

Kolodvorska cesta 181. 
44. Anton Bukovec, uradnik, Streliška ulica 8. 

45. Viljem Rohrman, kmetijski svetnik, Bleiwei-
sova cesta 15. 

46. Gustav Pire, generalni ravnatelj, Pokopali
ška ulica 6. 

47. Franc Jereb, travniški mojster, Ilirska uli
ca 20. 

48. Dipl. agronom Alojzij Jamnik, kmetijski stro
kovnjak, Miklošičeva cesta 8. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Alojzij Hočevar, Sv. Petra nasip 71; 
na volišču 2: Jože Zidanšek, Dunajska cesta 71; 
na volišču 3: Ivan Pire, Prisojna ulica 3; 
na volišču 4: Valentin Breskvar, Konjušna uli

ca 3; 
na volišču 5: Jože Kunstler, Lepi pot 1; 
na volišču 6: Ivan Petrič, Gosposvetska cesta 13; 
na volišču 7: Janko Vičič, Gosposvetska cesta 14: 
na volišču 8: inž. Mate Kosmač, Dalmatinova 

ulica 11; 
na volišču 9: Ciril Prijatelj, Dalmatinova ulica 1; 
na volišču 10: inž. Franc Zupančič, Ilirska uli 

ca 21; 
na volišču 11: Jernej Pirc^ Vodmatski trg 4; 
na volišču 12: Anton Vokal, Hauptinanca 12; 
na volišču 13: Miha Koželj, posestnik, Sv. Jerneja 

ulica 45; 
na volišču 14: Ivan Rojina, klepar, Sv. Jerneja 

ulica 59. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Viktor Novak, Gradaška ulica 18: 
na volišču 2: Franc Jamnik, Hrenova ulica 17; 
na volišču 3: Josip Lokar, Vegova ulica 10; 
na volišču 4: Ivan Šturm, Velika čolnarska uli

ca 13; 
na volišču 5: Ivan Marinko; 
na volišču 6: Miha Dovžan, Kavškova ulica 84; 
na volišču 7: Aleksander Zeleznikar, Ambrožev 

trg 10; 
na volišču 8: dipl. agronom Alojzij Jamnik,, Mi

klošičeva cesta 8; 
na volišču 9: Jakob škraba, Črna vas 44; 
na volišču 10: Alojzij Skrlj, Opekarska cesta 40: 
na volišču 11: Adolf Hostnik, Sv. Jerneja uli

ca 85; 
na volišču 12: Alojzij škafar, Ižanska cesta 55: 
na volišču 13: Ivan Sirnik, Sv. Jerneja ulica 44; 
na volišču 14: Ivan Perko, Sv. Jerneja ulica 36. 

VI. Kandidatna lista Jugoslovanske socialnodenio-
kratične stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Ivan Kocmur, tajnik okrajne bolniške bla

gajne, Križevniška ulica 10. 
2. Anton Komac, vlakovodja v p., Kolodvorska 

cesta 115. 
3. Dr. Ljudevit Peric, odvetniški kandidat, Po-

nasip 10. 
4. Ivan Kocijan, uradnik bolniške blagajne, Du

najska cesta 47. 
5. Ivan Kralj, trgovski uradnik, Hilšerjeva uli

ca 12. 
6. Franc Krašovec, črkostavec, Trnovski pri

stan 3. 
7. Ivan Svetlin, železniški izprevodnik, Kavško

va ulica 207. 
8. Stanko Likar, koncipist, Poljanska cesta 87. 
9. Josip Bole, zasebni uradnik, Gosposvetska 

cesta 1. 
10. Alojzij Blatnik, pekovski pomočnik, Emon-

ska cesta 10. 
11. Karel Kordelič, čevljar, Rimska cesta 5. 
12. Dr. Anton Sagadin, ravnatelj, Cankarjevo na

brežje 1. 
13. Lovro Koman, kurjač državne železnice, Ve

lika čolnarska ulica 17. 
14. Viljem Rudolf, postajni odpravnik, Žibertova 

ulica 188. 
15. Franc Jurca, knjigovez, Poljska cesta 13. 
16. Jakob Goljar, mizarski pomočnik, Hranilnič-

na cesta 2. 
17. Mihael Tarman, železniški izprevodnik v p., 

Kmetijska ulica 217. 
18. Mihael Klobčič, sodar, Celovška cesta 104. 
19. Frane Marn, železniški pristav v p., Rimska 

cesta 17. 
20. Anton Beve, sedlar, Sv. Petra cesta 74. 
21. Ivan Hle.bš, tajnik kovinarjev, Gajeva ulica 2. 
22. Ladislav šloser, mizar, Planinska cesta 198. 
23. Viktor Heine, delavec, Resljeva cesta 15. 
24. Ivan Pestotnik, zasebni uradnik, Prule 6. 
25. Josip Breskvar, čevljar. Škof ja ulica 10. 

26. Jakob Kovač, železniški izprevodnik, Žiber
tova ulica 188. 

27. Juri Kolarič, pivovar, Celovška cesta 104. 
28. Juri Brozovič, uslužbenec bolniške blagajne, 

Gosposvetska cesta 13. 
29. Josip Zupan, mizar tobačne tvornice, Hranil-

nična cesta 13. 
30. Josip Tome, bivši strojar, Zrinjskega cesta 5. 
31. Josip Škorpik, strojevodja državne železnice, 

Križevniška ulica 2. 
32. Josip Ogrin, mizarski pomočnik, Sv. Jerneja 

ulica 72. 
33. Karel Čaks, kletar, Celovška cesta 104 a. 
34. Karel Kisovec, skladiški paznik, Velika čol

narska ulica 8. 
35. Josip Magušar, pekovski pomočnik, Sv. Petra 

cesta 41. 
36. Jakob Bernard, tvorniški mizar, Hranilnična 

ulica 7. 
37. Josip Planine, čevljar, Krakovska ulica 20. 
38. Ivan Vrhovec, bandažist, Križevniška ulica 4. 
39. Peter Favai, uradnik okrajne bolniške bla

gajne, Kolodvorska cesta 150. 
40. Rajko Tavčar, čevljar, Cerkvena ulica 21. 
41. Martin Kralj, čevljar, Cerkvena ulica 21. 
42. Stanko Urbane, zasebni uradnik, Šolska uli

ca 243. 
43. Josip Malin, livarski pomočnik, Velika čol

narska ulica 6. 
44. Josip Kunaver, zasebni uradnik, Sv. Petra 

cesta 12. 
45. Rudolf Golouh, urednik, Aleksandrova cesta 

št. 9. 
46. Franc Mrak, pekovski pomočnik, Spodnja Ši

ška, baraka objekt XI. 
47. Franc Rozman, strojni ključaničar, Dunajska 

cesta 47. 
48. Mihael Rožanec, stavec, Tržaška cesta 21, 

I I . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Ivan Mlinar, uradnik, Krakovski nasip 10. 
2. Anton Belic, železostružec, Sv. Jerneja ulica 

št. 39. 
3. Dr. Celestin Jelenec, odvetniški kandidat, 

Bleiweisova cesta 16. 
4. Alojzij Košak, črkostavec, Velika čolnarska 

ulica 10. 
5. Karel Brozovič, črkostavec, Poljanski nasip 

št, 34. 
6. Zvonimir Bernot, zasebni uradnik, Valvazor-

jev trg 1. 
7. Josip Prijatelj, železniški poduradnik, Spod

nja Šiška, baraka objekt X. 
8. Josip Rijavec, hišni oskrbnik, Vodnikova ce

sta 97. 
9. Josip Brodar, ključaničar, Kavškova ulica 224. 

10. Josip Janda, višji sodar, Sv. Jerneja ulica 205. 
11. Franc Zanoškar, kolar, Kmetijska ulica 230. 
12. Jakob Vehovec, zasebni uradnik, Dunajska' 

cesta 35. 
13. Karel Vasle, ključaničar, Cegnarjeva ulica C. 
14. Ignacij Mihevc, tajnik kovinarjev, Skofjaiili-

ca 13. 
15. Maks Koman, uslužbenec državne železnice, 

Velika čolnarska ulica 17. 
16. Anton Dolenc, mizar, Sv. Petra cesta 78. 
17. Franc Dcžman, preglednik bolniške blagajne, 

Gledališka ulica 10. 
18. Franc Seme, ključaničarski pomočnik, Jap-

ljeva ulica 4. 
19. Nikola Radočaj, črkostavec, Sv. Martina ce

sta 14. 
20. Jerko Jurinac, zasebni uradnik, Valvazorjev 

trg 1. 
21. Ivan Jager, livar, Za gradom 9. 
22. Valentin Mihler, inkasant, Zrinjskega cesta 8. 
23. Josip Verhovec, delavec, Cerkvena ulica 21. 
24. Avgust Muzlovič, livarski pomočnik, Gospo

svetska cesta 4. 
25. Jakob Koder, krojač, Vodnikova cesta 6. 
26. Franc Cerar, šofer, Mestni trg 6. 
27. Franc Kožuh, tvorniški mizar, Hranilnična 

cesta 1.1. 
28. Franc Popek, krojač, Kongresni trg 7. 
29. Albin Jerin, kotlar, Kmetijska ulica 212. 
30. Josip Škrajnar, pek, Kolodvorska cesta 200. 
31. Karel Tekauc, skladiščnik, Cerkvena ulica 7. 
32. Gabriel Masnec, čevljarski pomočnik, Go-

rupova ulica 4. 
33. Josip Pleško, livar, Velika čolnarska ulica 20. 
34. Alojzij Škrlj, knjigovodja, Stari trg 24. 
35. Ivan Potočnik, kotlarski pomočnik, Linhar* 

tova ulica 8. 
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36. Maks Pavšek, kovinski strugar, Krakovska 
ulica 3. 

37. Dr. Franc Petrič, absolv. jurist, Gosposvetska 
eeeta 16. 

38. Matevž Ježek, mizarski pomočnik, Hranilnič-
na cesta 7. 

39. Rudolf Kordelič, zasebni uradnik, Rimska ce
sta 5. 

40. Anton Baggio, tvorniški ključaničar, Tržaška 
cesta 41. 

41. Franc Dežman, zavirač državne železnico, 
Spodnja Šiška, baraka objekt VIII. 

42. Anton Adamič, železniški izprevodnik, Go
sposvetska cesta 13. 

43. Franc Kosec, kleparski pomočnik, Velika čol
narska ulica 10: 

44. Ivan Selan, delavec, Stari trg 11. 
45. Josip Udovč, železniški nadziratelj, Gasilska 

cesta 219. ' 
46. Anton Letnar, pek, Celovška cesta 1. 
47. Andrej Bradeško, mizarski pomočnik, Za gra

dom 4. 
48. Rado Čelešnik, zavarovalni uradnik, Zalokar-

jeva ulica 3. 
P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 

na volišču 1 : Josip Tome, bivši strojar, Zrinjske-
ga cesta 5; 

na volišču 2: Karel Krušič, livar, Sredina 11; 
na volišču 3: Ivan Pestotnik, zasebni uradnik. 

Prule 6; 
na volišču 4: Josip Ogrinc, livar, Križevniška 

ulica 10; 
na volišču 5: Ivan Kralj, trgovski uradnik, Hil-

šerjeva ulica 12; 
na volišču 6: Juri Brozovič, uslužbenec bolniške 

blagajne, Gosposvetska cesta 13; 
na volišču 7: Rudolf Kordelič, zasebni uradnik. 

Rimska cesta 5; 
na volišču 8: Josip Breskvar, čevljar, Škof ja uli

ca 10; 
na volišču 9: Anton Beve, sedlar, Sv. Petra ce

sta 74; 
na volišču 10: Ignacij Mihevc, strokovni tajnik 

kovinarjev, škof ja ulica 13; 
na volišču 11: Ivan Tokan, uradnik strokovni! 

komisije, Ilirska ulica 22; 
na volišču 12: Andrej Bradeško, mizarski pomoč

nik, Za gradom 4; 
na volišču 13: Josip Berdajs, zasebni uradnik, 

Tržna ulica 54; 
na volišču 14: Josip Rijavec, hišni oskrbnik, Vod

nikova cesta 97. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b or : 

na volišču 1: Valentin Mihler, inkasant, Zrinjäke-
ga cesta 8; 

na volišču 2: Ivan Jager, livar, Za gradom 9; 
na volišču 3: Ivan Selan, delavec, Stari trg 11; 
na volišču 4: Josip Škorpik, strojevodja državne 

železnice, Križe vniška ulica 2; 
na volišču 5: Leopold Sušnik, livar, Aleksandro

va cesta 10; 
na volišču 6: Franc Rozman, strojni ključaničar. 

Dunajska cesta 47; 
na volišču 7: Josip Kunaver, zasebni uradnik. 

Sv. Petra cesta 12; 
na volišču 8: Štefan Lehpamer, uradnik, Prisojna 

ulica 1; 
na volišču 9: Josip Bole, zasebni uradnik, Gospo

svetska cesta 1; 
na volišču 10: Maks Pavšek, kovinski strugar, 

Krakovska ulica 3; 
na volišču 11: Adolf Stresen, uradnik, Cerkvena 

ulica 27; 
na volišču 12: Ivan Vrhovec, bandažist, Križev-

niška ulica 4; 
na volišču 13: Josip Prijatelj, železniški podurad-

nik, Spodnja Šiška, baraka objekt X; 
na volišču 14: Ivan Svetlin, železniški izprevod

nik, Kavškova ulica 287. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 12. aprila 1921. 

Župan: dr. Ivan Tavčar s.r. 

Dražbeni pogoji so na vpogled do navedenega, 
dne ob običajnih uradnih urah v mestnem ekspeditu, 
Mestni trg 27/Ш. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 12. aprila 1921. 

se je določil narok za ustno razpravo pod aj in b) 

Št. 1146/26. 631 
Razglas glede voližoa za volitve občin

skega odbora v Ptuja. 
V zmislu § 26., odstavka 2., uredbe z dne 17. fe

bruarja 1921., št. 59 Ur. L, se za volitve občinskega 
odbora mestne občine ptujske, razpisane s tuuradnun 
razglasom z dne 26. marca 1921., določa kot volišče 

p o s v e t o v a l n a d v o r a n a 
na mestnem magistratu, II. nadstropje. 

Na tem volišču se bo tudi razglasil izid volitev. 
Mestni magistrat v Ptuju, 

dne 10. aprila 1921. • 
Vladni komisar: dr. M. Senear s. r. 

Št. 7687. 

Razglas. 
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Št. 4989. 565 3—3 

Razglas. 
Združene papirnice Vevče, Goričane in Medvode 

imajo po oblastvenem dovolilu (odlok okrajnega gla
varstva v Ljubljani z dne 11. avgusta 1896., 
št. 15.789, in z dne 6. junija 1905., št. 13.600) pra
vico ukoriščati na levem bregu Ljubljanice 11 m3/ 
sek., na desnem bregu 13 m'/sek., skupaj torej 
24 m'/sek. vodne sile na Ljubljanici pri Fužinah ob 
sočasni višini vodne gladine nad jezom 8*25 m po 
kotah načrta. 

Od teh 24m8/sek. vodne sile namerja podjetje 
ukoriščati v hidrocentrali ob levem bregu 18 m3/sek. 
Obenem namerja dvigniti krono novo projektiranega 
jezu iz višine 8*25 m na višino 9-10 m ter zgraditi na 
desnem bregu centralo za kapaciteto 20ms/sek. 

Zato razpisuje okrajno glavarstvo v zmislu § 60. 
zakona z dne 15. maja 1872., drž. zak. št. 16, §§ 12. 
in 90. stavbnega reda za Kranjsko in § 25. obrtnega 
reda, dotični komisijski ogled in obravnavo na licu 
mesta pri gradu na Fužinah na dan 

ob devetih. 18. m a j a 1 9 2 1 . 
Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-

stavkom, da morajo svoje pomisleke zoper napravo 
prijaviti ali pred obravnavo pri okrajnem glavarstvu 
ali med obravnavo pri vodji komisije, ker se bo sicer 
smatralo, da nimajo nikakih ugovorov zoper napravo 
ali zoper eventualno obremenitev svojih zemljiških 
posestev in se bo razsodba izrekla ne glede na poz
nejše ugovore. 

Dotični načrti so na vpogled med uradnimi ura
mi pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1921. 

Dr.Ferjančič s.r. 
Št. 929/21. ~ 3—3 

Natečaj. 
Službe opraviteljev državnega pravdništva na 

okrajnih sodiščih v L o g a t c u , K r a n j s k i g o r i . 
na V r h n i k i , v Š o š t a n j u , S l o v e n s k i B i 
s t r i c i in B r e ž i c a h . 

Prošnje je vložiti do dne 
14. m a j a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 37. 
Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 

dne 2. aprila 1921. 

na dan 
pod c) na dan 

19. a p r i l a 1 9 2 1 . , 

Prostovoljna javna dražba treh vagonov emajli
rane posode bo v četrtek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . 
o b d e v e t i h v ekladišču spedicijeke firme R. Ran-
zinger v Ljubljani, Cesta na južno železnico. 

Cb 34/21—1, Cb 35/21—1, Cb 32/21—1 in 
Cb 36/21—-1. 631» 

0 tožbah: OkliO. 
a) Jurija Fortuna v Obrhu št. 13 zoper zamrla Ja

neza F o r t u n a v Obrhu št. 6 in Katarino M i -. 
h e 1 i č e v o, rojeno Fortunovo, v Gorenjem Su-
horju št. 3 zaradi lastnine; 

b) Franca Fortuna v Obrhu št. 6 zoper zamrla Petra 
F o r t u n a v Obrhu št. 13 in Katarino M i h e -
1 i č e v o, rojeno Fortunovo, v Gorenjem Suhorju 
št. 3 zaradi lastnine; 

c) Jurija Bariča v Srednjih Radenicah št. 7 zoper za
mrlo Marijo M u h v i č e v o ietotam št. 11 zaradi 
priznanja kupne pogodbe in 

č) Jurija Bariča v Sodevcah št. 9 in Katarine Bari-
čeve istotam zoper zamrlega Petra P a n j a n a 
istotam zaradi lastnine 

26. a p r i l a 1 921 . , 
in pod č) na dan ~ 

2 9. a p r i l a 1 9 2 1., 
vselej ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 

Tožencem imenovani skrbnik gospod Gažper 
Skok v Črnomlju jih bo zastopal v teh pravnih -stva
reh, dokler se ne zglase dediči. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 13. aprila 1921. 

Firm. 1060, Rg.A II 183/10. 599 

Razglas. 
Izbrisala se je danes v registru vsled razdružitve 

javnih družbenikov Alojzija Drufovke in Pavla Fa
biani ja firma: A Drufovka 
s sedežem v L j u b l j a n i , Kolodvorska ulica st. 3, 

obratni predmet: trgovina z manufakturnim, 
modnim in galanterijskim blagom na debelo in na 
drobno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 24. marca 1921. 

Firm. 1001, Rg. B I 1/54. 600 

Razglas. 
Izbrisala se je danes v registru vsled opustiue 

podružnice firma: 
Podružnica c. kr. priv. avstrijskega kreditnega za

voda za trgovino in obrt v Ljubljani, 
s sedežem v L j u b l j a n i , podružnica glavnega 
zavoda na Dunaju. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 25. marca 1921. 

Razne objave. 
627 Razglas. 

Lokalna železnica Grobelno - Rogatec potrebuje 
takoj 3000 (tritisoč) normalnih železniških zdravih 
hrastovih pragov v dimenzijah 2-40X0-15X0-15X 
0-26 in 350 (tristoinpetdeset) železniških zdravih hra
stovih pragov za tirne sklepe v dimenzijah 2-J0X 
0-18X0-16X0-30. Dobava se mora izvršiti takoj. 

Ponudbe, v katerih je navesti ceno in prejemno 
postajo ob železnici, sprejema podpisano ravnatelj
stvo do dne 20. a p r i l a 1 9 2 1 . 

Obratno ravnateljstvo južne železnice 
v Ljubljani, oddelek V/5. 

Obrat malih in lokalnih železnic. 

629 Vabilo na občni zbor, 
ki ga bo imelo hranilno in posojilno društvo Spar-
und Kreditverein v Konjicah v nedeljo dne 1. m a j a 
19 2 1 . ob desetih v društveni sobi v K o n j i c a h 

h. št. 48. 
S p o r e d : 

1.) Čitanje zapisnika o zadnjem zboru. 
2.) Računsko poročilo za upravno leto 1920. in 

odrešnica zadružnemu načelništvu. 
3.) Sklepanje, da bi se dvignil vlpžek pri hranil

nici v Schluckenauu. 
4.) Sklepanje o obrestni meri. 
5.) Slučajnosti. 

Hranilno in posojilno društvo Spar- und Kreditverei» 
v Konjicah, 

dne 13. aprila 1921. 
Predstojnik: Lovrenc Hasenbichel s.r. 

6 2 8 Vabilo. 
Pašna zadruga pri Sv. Ambrožu, občina Cerklje 

pri Kranju, naznanja vsem članom, da bo dne 
2 4. a p r i l a 1 9 2 1 . ob desetih občni zbor imeno
vane zadruge pri Sv. Ambrožu v hiši Ignacija Slat-
narja. • 

P r i Sv. A m b r o ž u , dne 12. aprila 1921. 

Ignacij Slatnar s. r., predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d, v Ljubljani. 
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Poštnina pavèalîrana. 

V Ljubljani, dne 16. aprila 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vaablma- Iz Službenih Novin kraljevne Srba, Hrvata i Slovenaca". — Naredba deželne vlade za Slovenijo, в katero BO gozdnopplicijeki predpiBi, veljavni т Sloveniji, razširjajo 
ла Prekmiirie 'karcdba poverjenistva za notranje zadeve, в katero BO občina Žiri zopet prideljuje okrajnemu glavarstvu v Logatcu. — Razglasi osrednje vlade : Izpremembe tarif» 
za staro železo DoDolnitov potuiSke tarife za luksuen* vlake. — Razglasi deželne vlado za Slovenijo : Razglasa poverjenistva za notranje zadeve o izpremembah v obcinekin gerent-
stvih RazDU»t 'druitva „Freiwillige Feuerwehr" v Marenbergu. Eazplas o taksi za vidiranje potnih listov avstrijskih državljanov. Razpis mesta začasnega zdraviliškega ravnatelja 

pri državnem zdravilišču v Rogaški Slatini. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 80 z dne 11. aprila 1921.: 
Naredbi Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 16. februarja 
1921., s katerima se sprejemlje ostavka, ki jo J i : 
dr. Milan S r S k i ć, predsednik deželne vlade v oa-
rajevu, podal na državno službo, in se dr. Nikola 
D j u r d j e v i ć, poverjenik za pravosodje v Hr
vatski in Slavoniji, imenuje za predsednika deželne 
vlade v Sarajevu. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 14. marca 1921., 
s katero se sprejemlje ostavka, ki jo je Milan J a 
k l i č , načelnik II. razreda pri ministrstvu za social
no politiko, podal na državno službo. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 25.marca 1921., 
s katero se področja otoka Krka in onih delov dose
danje krajevne občine kastavske, ki so na podstavi 
rapallske pogodbe pripadli kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev, do nadaljnje zakonite ureditve po
stavljajo pod'upravo kraljevske hrvatsko-slavonske 
deželne vlade. 

Objava ministrstva za promet, da ob sedanjih 
razmerah nikakor ni mogoče ustrezati prošnjam, s 
katerimi razna zasebna in druga oblastva, društva 
itd. zahtevajo brezplačno ali znižano vožnjo po dr
žavnih železnicah in ladjah za udeležence raznih 
siavnosti, izletov i. dr. Železniški dohodki navzlic po
višanim tarifam ne morejo pokrivati ogromnu) izdat
kov. Take prošnje je treba skrčiti na najmanjšo mero 
in za najnujnejše potrebe; sicer bi moralo ministr
stvo za promet sploh ukiniti vse olajšave te vrste, 
tom bolj, ker v tem času napornega in vestnega 
dela za obnovo in prospeh države ne kaže prirejati 
zabav, koncertov itd. 

Številka 81 z dne 12. aprila 1921.: 
Zapisnik o 11. redni seji ustavotvorne skupščine 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dm: 
14. marca 1921. 

do ureditve ustave in do rešitve po zakoniti poti iz
dale nekatere gozdno-policijske in vodno-policijske 
odredbe. 

§ 3 . 
Ogrski gozdno-policijsld zakoni, doslej veljavni 

za Prekmurje, se razveljavljajo. 

§ 4 . 
Ta naredba dobi moč z dnem 1. avgusta 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 5. aprila 1921. 

Dr. Baltic s. r.x predsednik. 
Dr. Ravnihar s. r. Rlbnikar s.r. 

104. 
Naredba poverjenistva za notranje zadeve, 
s katero se občina Žiri zopet prideljuje okraj

nemu glavarstvu v Logatcu. 
Politična občina Žiri, ki je bila na podstavi na

redbe poverjenistva za notranje zadeve z dne 27. no
vembra 1918., št. 140 Ur. 1., zaradi italijanske oku
pacije začasno odcepljena' od okrajnega glavarstva 
logaškega ter priklopi jeva,, okrajnemu glavarstvu 'v 
Kranju, se, kolikor je po rapallski pogodbi pripadla 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, prideljuje 
upostavljenemu okrajnemu glavarstvu v Logatcu. 

V L j u b 1 j a n i, dne 12. aprila 1921.; št. 3659/pr. 
Dr. Baltic s. r. 

Naredba deželne vlade za Slovenije, 
103. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo, 
s katero se gozdno-policijski predpisi, veljavni 

v Sloveniji, razširjajo na Prekmurje. 
S pritrditvijo ministrstva za gozde in rudnike se 

začasno do ureditve ustave in do rešitve po zakoniti 
poti odreja to-le: 

§ 1-
Veljavnost cesarskega patenta z dne 3. decembra 

1852., avstr. drž. zak. št. 250, s katerim se je izdal 
gozdni zakon, se razširja na Prekmurje. 

§ 2. 
. Istočasno se uveljavlja za Prekmurje tudi na-

• ralba celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 
19. maja 1920., št. 241 Ur. 1., s faterò so se začasno 

Razglasi osrednje vlade. 
Izpremembe tarife za staro železo.* 
Za tovorne pošiljke s t a r e g a i z k r h n j e n c -

g a ž e l e z a, ki ni za drugo rabo nego samo za top
ljenje, se računi voznina po postavki razreda C za 
najmanj 10.000 kilogramov za voz in tovorni list ali 
če se za toliko plača voznina. 

Ta izprememba stopi takoj v veljavo. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 19. marca 1321.; št, 7052/21. 

Dopolnitev potniške tarife za Jnksusae 
vlake.** 

Izza dne 1. maja 1921. je za vse luksusne vlake 
to je za vlake, ki so sestavljeni izključno iz spalnih, 
jedilnih in salonskih voz ali iz voz I. razreda, poleg 
redne voznine lokalne tarife račuuiti še dodatek 
25 %, in sicer tako za prevoz potnikov kakor tudi 
za prenos prtljage in ekspresnih tovorkov. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 4. aprila 1921.; št, 10.039/21. 

* Razglašene v «Službenih Novinali kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 80, izdanih dne llega 
aprila 1921. 

** Priobeena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 81, izdanih dne 12egu 
aprila 1921. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Razglasa poverjenistva za notranje zadeve 

o izpremembah v občinskih gerentstvih. 
Št. 8646. 

Namesto Franca L o č n i k a, ki se je razrešil po
slov občinskega gerenta v Guštanju, je imenovan га 
občinskega gerenta v Guštanju Franc K o t n i k , že
lezniški nadzornik v p. istotam, ki so mu dodeljeni 
za prisednike: posestnik in gostilničar Franc L e č -
n i k, jeklarniški uradnik • Anton K o n e č n i k, po
sestnik in kovinar Valentin P o r i , posestnik Miloi 
J u r a k , kovinar Miloš Ovid,.Aleš P o g a č , Fer
dinand N a v e r š n i k , vratar jeklarne Franc Š u -
1 e r (obenem gerentov namestnik), Luka J u h , Jožef 
V i d r i h, delavec Jožef S i k o r a, uradnik Rajko 
K o t n i k in državni nadzornik jeklarne dr. Maks 
O b e r s n e 1 — vsi v Guštanju. 

Št. 8723. 
Namesto Alojzija A g n i t s c h a, ki je umrl, j« 

imenovan za občinskega gerenta v Koprivniku dose
danji prisednik sosveta Ivan M e d i t z na Hribu. Za 
prisednika sosveta pa je poleg dosedanjih prisediii-
kov imenovan Matija J a k l i t s c h na Hribu št. 8. 

V L j u b l j a n i , dne 10. aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

Št. 3726/pr. 

Razpust društva. 
Društvo «Freiwillige Feuerwehr» v Marenbergu 

(okraj Slovenjgradec) se razpušča iz državnih inter
esov. 

V L j u b l j a n i , dne 6. aprila 1921. 

Predsedstvo poverjenistva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjenistva: Kremenšek s.r. 

Št. 5185. 

Razglas. 
Postavka «Avstrija» v razglasu deželne vlade z 

dne 25. februarja 1921., št. 4178, priobčenem v Urad
nem listu 28 z dne 16. marca 1921., se po razpisu 
ministrstva za notranje zadeve št. SI. 7t>6 z dne 
17. februarja 1921. izpreminja ter se" glasi: 

«Avstrija 25-50 (petindvajset in pol) dinarja.» 
V L j u b l j a n i , dne 9. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjenistva: Kremenšek s.r. 

Št, 250/preds. 2—2 

Razpis. 
Pri državnem zdravilišču v Rogaški Slatini se 

razpisuje pogodbeno mesto začasnega zdraviliškega 
ravnatelja za sedaj za dobo enega leta. Pogoji za to 
mesto so temeljita strokovna izobrazba v upravnem, 
ekonomskem in trgovskem oziru kakor tudi potrebne 
zmožnosti za izpolnjevanje reprezentacijskih dolž
nosti. 

S tem mestom so združeni prejemki, ki so vsako
krat enaki prejemkom VI. činovnega razreda držav
nih uradnikov, nadalje 6000 K letne reprezentacij-
ske doklade poleg prostega stanovanja z vrtom, sve
čavo in deputatom za kurjavo. 
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Prosilci za to mesto naj vlože svoje pravilno 
kolkovane prošnje, ki naj bodo opremljene z vsemi 
potrebnimi prilogami — posebno pa se jim dodaj 
še izčrpen curriculum vitae — do dne 

2 4. a p r i l a 1 9 2 1 . 
pri poverjeništvu za javna dela v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 11.aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za javna dela. 

Vodja: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
«t. 1110/21. «13 

Razglas. 
Za volitev odbornikov in namestnikov občinske

ga odbora mestne občine c o 1 j s k e dne 26. aprila 
1921. so bile vložene nastopne kandidatne liste, ki 
jih je potrdilo okrajno glavarstvo v Celju: 

I. Kandidatna lista Jugoslovanske socialnodemokra-
tične stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Franc Koren, pekovski mojster, Gosposka 

ulica 3. 
'2. Alojzij Leskošek, tajnik, Gosposka ulica 26. 

3. Karel Felicijau, skladiščnik,Vodnikova ulica. 
4. Maks Žager, zasebni uradnik, Levstikova uli-

ea 3. 
5. Alojzij Pukmeister, krojaški mojster, Ozka 

ulica 3. 
6. Avgust Šviga, mizarski mojster, Gosposka 

ulica 28. 
7. Karel Vidic, železničar, Krekov trg 1. 
8. Anton Stern, trgovski agent, Gosposka 

ulica 19. 
9. Matija Speglič, gostilničar, Gosposka ulica IG. 

10. Štefan Lah, pekovski pomočnik, Kralja Pe
tra cesta 5. 

11. Štefan Mastnak, sedlarski mojster, Kralja Pe
tra cesta 23. 

12. Josip Deleja, strojevodja, Prešernova ulica 3. 
13. Franc Dvoršek, trgovski sluga, Glavni trg 18. 
14. Franc Rehar, delavec, Gosposka ulica 34. 
15. Florijan Selič, železničar, Za kresijo 14. 
16. Mihael Šerbec, krojaški mojster, Glavni trg 9. 
17. Jožef Tekauc, izvošček, Pred grofijo 9. 
18. Jakob Jane, kamenosek, Benjamin-lpavčeva 

ulica 10. 
19. Ivan Gobec, kovač, Strossmayer je va ulica 3. 
20. Ivan Urbajs, trgovski nastavljenec, Glavni 

trg 16. 
21. Vid Perehlin, skladiščnik, Ozka ulica 5. 
22. Ivan Huš, pekovski pomočnik, Za kresijo 12. 
23. Ivan Bogovič, pekovski pomočnik, Glavni 

trg 7. 
24. Ivan Kompan, železničar, Razlagova ulica. 
25. Matija Lah, pekovski pomočnik, Gosposka 

ulica 3. 
26. Anton Senkar, delavec, Dolgo polje 8. 
27. Franjo Resnik, delavec, Gosposka ulica 34. 
28. Ivan Germ, krojač, Za kresijo 1. 
29. Ivan Iskrač, delavec, Cankarjeva ulica 5. 
30. Matija Orešnik, zlatar, Gosposka ulica 5. 
31. Anton Bovha, zlatarski pomočnik, Ljubljan

ska cesta 4. 
32. Simon Krivec, železničar, Benjamin-lpavčeva 

ulica. 
П. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 

s k i h o d b o r n i k o v : 
1. Ivan Šmigl, skladiščnik, Benjamin - Ipavčeva 

ulica 16. 
2. Anton Krajne, skladiščnik, Mariborska cesta 

št. 5. 
3. Franc Hojnik, brzojav, urad. zlatar, Prešer

nova ulica 4. 
4. Anton Breznik, železničar, Matija - Gubčeva 

ulica 2. 
5. Jožef Pretner, železničar, Razlagova ulica 11. 
6. Evstazij Jegrišnik, zlatar, Gosposka ulica 15. 
7. Hinko Verbnik, krojaški mojster, Dečkov trg 

št. 2. 
8. Matija Sabukošek, poštni sluga, Za kresijo 

št. 16. 
9. Franc Kalander, delavec, Ozka ulica 5. 

10. Josip Soline, železničar, Aškerčeva ulica 7. 
11. Bertold Walencak, klepar, Pred grofijo 9. 
12. Josip Seničar, delavec, Za kresijo IG. 

13. Anton Orešnik, sedlarski pomočnik, Maribor
ska cesta 13. 

14. Anton Zorzini, krojaški mojster, Mariborska 
cesta 13. 

15. Miha Pak, čevljar, Na okopih 4. 
16. Joško Mar, poslovodja bolniške blagajne, 

Vodnikova ulica 1. 
17. Juri Sekirnik, hišnik, Vodnikova ulica 3. 
18. Dominik Lovšin, strugar, Vodnikova ulica 1. 
19. Franc Caks, delavec, Mariborska cesta 9. 
20. Alojzij Koren, zasebnik, Gosposka ulica 13. 
21. Alojzij Zapušek, delavec, Gledališka ulica 5. 
22. Anton Rojnik, delavec, Gosposka ulica 13. 
23. Anton Wengust, železničar, Benjamin-lpav

čeva ulica 11. 
24. Anton Jošt, krojaški mojster, Gosposka uli

ca 3. 
25. Josip Tekauc I, delavec, Pred grofijo 9. 
26. Josip Seničar I, ključaničar, Za kresijo 16. 
2.7. Matevž TurnSek, delavec, Pred grofijo 10. 
28. Ignacij Majerič, mizarski pomočnik, Ljub

ljanska cesta 20. 
29. Henrik Leskošek, delavec, Slomškov trg 5. 
30. Martin Verbančič, delavec, Dolgo polje 15. 
31. Jakob Zupančič, čevljar, Benjamin-lpavčeva 

ulica 6. 
32. Alojzij Rajniš, zidar, Levstikova ulica o. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Alojzij Leskošek; 
na volišču 2: Karel Felicijan. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Alojzij Pukmeister; 
na volišču 2: Štefan Lah. 

H. Kandidatna, lista Narodno-socialistične stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k o: 
1. Dragotin Zabkar, skladiščnik, Razlagova 

ulica 8. 
2. Franc Koštomaj, brivec, Ozka ulica 3. 
3. Franc Kramar, trgovec, Kralja Petra ce

sta 41. 
4. Davorin Beranič, profesor, Kersnikova ulica 8. 
5. Dragotin Gobec, knjigovodja, Razlagova 

ulica 11. 
6. David Modic, 'sođnV oficial, Na okopih 1. 
7. Franc Kapelj, delavec, Cankarjeva ulica 11. 
8. Alojzij Zapušek, zlatarski delavec, Gleda

liška ulica 5. 
9. Simon Cvar, sodni sluga, Kralja Petra ce

sta 28. 
10. Ivan Pilko, izprevodnik državne železnice, 

Klavna ulica 1. 
11. Josip Božja, višji poštni oficial, Aškerčeva 

ulica 10. 
12. Franjo Golič, trgovski nastavljenec, Samo

stanska ulica 8. 
13. Martin Ranzinger, železniški uradnik, Go

sposka ulica 17. 
14. Josip Gorjup, krojač, Glavni trg 11. 
15. Anton Rom, poštni poduradnik, Benjamin-

lpavčeva ulica 10. 
16. Miloš Bobek, tajnik NSS, Kralja Petra ce

sta 33. 
17. Alojzij Višnar, premikač, Krekov trg 1. 
18. Franjo Cepin, oficiant, Gosposka ulica 25. 
19. Adolf Bervar, oficiant, Slomškov trg 9. 
20. Franc Stojkovič, železničar, Benjamin-lpav

čeva ulica 17. 
21. Karel Gračner, ključaničar, Pred grofijo 9. 
22. Josip Gruber, pisarniški poduradnik, Gospo

ska ulica 22. 
23. Franc Kompoš, železničar, Za kresijo 12. 
24. Ivan Kolčne, revident, Vodnikova ulica 7. 
25. Miha Boštjančič, mizar, Mariborska cesta 7 a. 
26. Josip Schweitzer, postajni odpravnik, Krekov 

trg 1. 
27. Josip Majerič, poduradnik, Trubarjeva ulica 1. 
28. Anton Delakorda, železničar, Gledališka uli

ca 7. 
29. Marko Vrečko, čevljar, Gosposka ulica 32. 
30. Josip Stern, skladiščnik, Prešernova ulica 22. 
31. Gregor Dvoršak, sodni sluga v p., Kralja 

Petra cesta 22. 
32. Josip Steinbühler, železničar, Strossmayer-

jeva ulica 1. 

II. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Franc Pavlinič, revident, Gosposka ulica 4. 
2. Josip Kapun, trgovski nastavljenec, Prešer

nova ulica 5. 

3. Janko Bovha, trgovec, Kralja Petra cesta Si. 
4. Juro Detiček, notarski kandidat, Cankarjeva 

ulica 11. 
5. Viktor Čonč, trgovski nastavljenec, Vrazov 

trg L 
6. Karel Novak, kanclist, Gosposka ulica 18. 
7. Ivan Arnšek, krojač, Aleksandrova ulica 7. 
8. Josip Deleja, poduradnik, Gosposka ulica 9. 
9. Josip Zorman, vlakovodja, Glavni trg 8. 

10. Franc Erman, poštni uradnik, Slomäkov 
trg 10. 

11. Andrej Anžlovar, poštni oficial, Gregorči
čeva ulica 2. 

12. Josip Jošt, uradnik južne železnice, Kersni
kova ulica 4. 

13. Jakob Oblak, krojač, Za kresijo 14. 
14. I «m Kaus, brzojavni delavec, Benjamin-

lpavčeva ulica 16. 
15. Franc Jaklič, davčni izterjevalec, Levsti

kova ulica 5. 
16. Ivan Istenič, strojnik, Krekov trg 1. 
17. Franc Kocjan, oficiant okrajnega glavarstva, 

Gosposka ulica 3. 
18. Vinko Orthaber, uradnik, Mariborska ulica 1. 
19. Alojzij Pestivšek, krojač, Savinsko nabrežje 1. 
20. Ivan Ogrizek, železničar, Razlagova ulica 9. 
21. Luka Keber, čevljar, Samostanska ulica 4. 
22. Franc Plavčak, poštni poduradnik, Benjamin-

lpavčeva ulica 10. 
23. Ivan Rapotec; železničar, Mariborska cestaio. 
24. Jernej Vovk, poštni poduradnik, Mariborska 

cesta 1. 
25. Josip Novak, postajni odpravnik, Pred gro

fijo 5. 
26. Alojz Turin, čevljar, Kapucinska ulica 8. 
27. Anton Barbiš, pisarniški sluga, Aleksandrova 

ulica 7. 
28. Ivan Romih, davčni izterjevalec, Kralja Pe

tra cesta 33. 
29. Franc Motoh, krojač in hišni posestnik, Go

sposka ulica 5. 
30. Franc Frajle, invalid, Gosposka ulica 7. 
31. Anton Jelen, železničar, Savinsko nabrežje S. 
32. Anton Ogrizek, branjevec, Dolgo polje 16. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Franjo Pavlinič; 
na volišču 2: Franjo Golič. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Dragotin Zabkar; 
na volišču 2: Franjo Kapelj. 

III. Kandidatna lista Slovenske ljudske stranke. 
I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 

1. Dr. Anton Ogrizek, odvetnik, Kralja Petra 
cesta 28. 

2. Makso Janič, hišni posestnik, Gosposka uli
ca 23. 

3. Franc Kuret, poštni poduradnik, Za kresijo 0. 
4. Silvester Fohn, ravnatelj, Cankarjeva ulica 9. 
5. Martin Slaje, pekovski pomočnik, Za kre

sijo 14. 
6. Martin Skale, oskrbnik, Gosposka ulica 1. 
7. Jakob Krajne, tvorniški delavec, Razlagova, 

ulica 6. 
8. Ivan Taček, krojaški mojster, Ozka ulica 4. 
9. Anton Cestnik, gimnazijski profesor, Vodni

kova ulica 10. 
10. Ludovik Lajnšič, sodni sluga, Kralja Petra 

cesta 8. 
11. Franc Krušič, trgovski sotrudnik, Benjamin-

lpavčeva ulica 4. 
12. Anton Lasbacher, kaplan, Slomškov trg 8. 
13. Ferdo Biderman, trgovski sluga, Kralja Pe

tra cesta 26. 
14. Edvard Germ, hotelski vratar, Slomškov 

trg 6. 
15. Josip Pretner, uradnik, Vodnikova ulica 8. 
16. Anton Raštevc, hotelski sluga, Krekov trg S. 
17. Miha Altziebler, trgovec, Kapucinska ulica 1. 
18. Anton Bec, mizarski mojster, Gosposka uli

ca 9. 
19. Josip Kmecl, šolski sluga, Zrinjeki-Franko-

panska ulica 1. 
20. Valentin Korošec, cerkovnik, Slomškov trg 4.. 
21. Franc Lukman, katehet, Prešernova ulica 12. 
22. Josip Krošl, kaplan, Slomškov trg 8. 
23. Karel Potočnik, hlapec, Gosposka ulica 1. 
24. Jakob Rronovšek, pletarski mojster, Go

sposka ulica 28. 
25. Alojzij Kronovšek, starinar, Gosposka Bu

ca 24. 
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26. Friderik Тегбек, slaščičar, Razlagova ulica 8. 
27. Franc Kač, čevljarski mojster, Aleksandrova 

«Цса 9. 
28. Peter Klobasa, hlapec, Vodnikova ulica 8. 
29. Metod Žižka, mojster-mehanik, Glavni trg 16. 
80. Franc Vehovar, mizarski mojster, Benjamin-

Ipavčeva ulica 6. 
31. Viktor Hohnjec, mesarski mojster, Dečkov 

trg 6. 
32. Josip Lapuh, pomočnik, Glavni trg 8. 

II. K a n d i d a t i z a n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Konrad Kager, zlatar, Gosposka ulica 10. 
2. Konrad Beloglavec, čevljar, Dečkov trg 6. 
3. Simon Beloglavec, čevljarski mojster, Deč

kov trg 6. 
4. Jakob Trobiš, krojač, Gosposka ulica 9. 

' 5. Miloš Komercky, agent, Vodnikova ulica 7. 
6. Franc Ogradi, opat, Slomškov trg 2. 
7. Feliks Mahor, učitelj v p., Ljubljanska ce

sta 21. 
8. Feliks Zunder, zasebnik, Jurčičeva ulica 3. 
9. Ivo Prevolšek, hišni posestnik, Gosposka 

•ulica 9. 
10. Janko Kramar, učitelj, Aškerčeva ulica 6. 
11. Anton Kapla, zasebnik, Zrinjski-Frankopan-

ska ulica 7. 
12. Franc Logar, sluga, Gosposka ulica 1. 
13. Stjepan Kovačevič, šolski ravnatelj, Benja

min-Ipavčeva ulica 14. 
14. Alojzij Stert, zlatar, Matija-Gubčeva ulica 2. 
15. Alojzij Zelenko, vrtnar, Ljubljanska ce

sta 21 a. 
16. Josip Kardinar, gimnazijski profesor, Vod

nikova ulica 10. 
17. Josip Vorbach, poStni sluga, Cankarjeva 

ulica 12. 
18. Franc Vrabič, poštni poduradnik, Aškerčeva 

ulica 13. 
19. Josip Slemenik, zasebnik, Kralja Petra ce

sta 28. 
20. Karel Bervar, organist, Slomškov trg 9. 
21. Dr. Franc Krančič, sodni svetnik, Sa vinsko 

nabrežje 3. 
22. Franc Weitz, sodni oficial, Prešernova uli

ca 17. 
23. Peter Vene, tesar, Za kresijo 2. 
24. Franc Kmecl, krojaški mojster, Matija-Gub

čeva ulica 2. 
25. Franc Kač, hišni posestnik, Glavni trg 7. 
26. Franc Pečnik, trgovec, Vrazov trg 1. 
27. Adolf Woisk, mesarski mojster, Gosposka uli-

-ca 2. 
28. Anton Kopriva, mizarski mojster, Glavni trg 

St. 15. 
29. Franc Ocvirk, vrtnar, Za kresijo 3. 
30. Jakob Lopan, pekovski mojster, Za kresijo 

št. 12. 
31. Matija Stiglio, višji poštar, Gregorčičeva uli

ca 5. 
82. Franjo Sribar, klobučar, Kocenova ulica 10. 

P r e d s t a v n i k l i s t o z a v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Makso Janič; 
na volišču 2: dr. Anton Ogrizek. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Anton Cestnik; 
na volišču 2: Franc Lukman. 

IV. Kandidatna lista Jugoslovanske demokratske 
stranke. 

1. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Ivan Rebek, ključaničarski mojster, Mikloši-

•č-eva ulica 8. 
2. Dr. Ernest Kalan, odvetnik, Gregorčičeva 

ulica 7. 
3. Avgust Sedlar, finančni svetnik, Krekov 

trg 8. 
4. Rudolf Stermecki, trgovee, Gregorčičeva uli

ca 5. 
6. Dr. Anton Božič, odvetnik, Miklošičeva uli-

«a 6. 
6. Ivan Bizjak, krojaški mojster, Za kresijo 16. 
7. Ivan Prekoršek, upravitelj bolnice, Benjamin-

Ipavčeva ulica 8. 
8. Franc Strupi, trgovec, Kralja Petra cesta 16. 
9. Dr. Juro Hrašovec, odvetnik, Savinsko na-

Ђтегје 3. 
10. Franc Mravljak, profeser, Savinsko nabrež

je 3. 
11. Karel Caricar, trgovec, Cankarjeva ulica 11. 

12. Vekoslav Spindler, urednik, Dolgo polje 1. 
13. Dr. Martin Rus, sodnik, Kralja Petra cesta 31. 
14. Drago Bernardi, hotelir, Kralja Petra cesta 9. 
15. Ivan Ravnikar, trgovec, Kralja Petra cesta 21. 
16. Janko Smodiš, revizor Zadružne zveze, Mari

borska cesta 7. 
17. Beno Serajnik, ravnatelj meščanske šole, 

Kapucinska ulica 3. 
18. Karel Pere, gostilničar, Dečkov trg 6. 
19. Karel Pajk, trgovec, Vodnikova ulica 9. 
20. Alojzij Rihteršič, okrajni gozdar, Kersnikova 

ulica 4. 
21. Karel Gregorič, hišni posestnik, Vodnikova 

ulica 5. 
22. Rudolf Zontič, čevljarski mojster, Kralja Pe

tra cesta 33. 
23. Jernej Plahuta, trgovec, Cankarjeva ulica 12. 
24. Martin Kovač, višji finančni komisar, Cankar

jeva ulica 11. 
25. Ivan KapuB, brivec, Kralja Petra cesta 11. 
26. Janko Božič, trgovec, Miklošičeva ulica 2. 
27. Hinko Mravljak, pisarniški predstojnik, Mi

klošičeva ulica 2. 
28. Jože Zabukovšek, skladiščnik, Gledališka 

ulica 1. 
29. Josip Pelikan, fotograf, Razlagova ulica 1. 
30. Joahim Sonc, policijski nadzornik, Jurčičeva 

ulica 5. 
31. Franc Lukas, trgovec, Aškerčeva ulica 6. 
32. Anton Robek, gostilničar, Kralja Petra ce

sta 41. 

П. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Martin Mastnak, profesor, Kersnikova ulica 0. 
2. Franjo Dolžan, kleparski mojster, Kralja Pe

tra cesta 8. 
3. Dr. Emerik Breschar, zdravnik, Ljubljanska 

cesta 1. 
4. Anton Volavšek, hišni posestnik, Cankarje

va ulica 7. 
5. Dragotin Pertot, kamenoseški vodja, Razla

gova ulica 7. 
6. Dr. Josip Karlovšek, odvetnik. Cankarjeva 

ulica 7. 
7. Martin MedveSek, jetniški paznik, Gosposka 

ulica 19. 
8. Karel Loibner, , trgovec, Kralja Petra ce

sta 17. 
9. Franc Stadler, višji davčni upravitelj, Can

karjeva ulica 11. 
10. Riko Pestevšek, učitelj, Benjamin-Ipavčeva 

ulica 12. 
11. Robert Diehl, veletržec, Dolgo polje 6. 
12. Josip Matkovič, veletržec, Glavni trg 8. 
13. Ivo Rekinšek, poštni poduradnik, Benjamin-

Ipavčeva ulica 15. 
14. Rihard Kraupner, medicar, Glavni trg 8. 
15. Franc Leskovšek, trgovec, Ljubljanska ce

sta 1. 
16. Anton Štrucl, finančni preglednik. Cankar

jeva ulica 11. 
17. Rudolf Dečman, kanclist, Mariborska ce

sta 7. 
18. Franc Zagoričnik, jetniški paznik, Gledališka 

ulica 1. 
19. Ludovik Petek, trgovec, Razlagova ulica 11. 
20. Josip Majdič, gostilničar, Vodnikova ulica 5. 
21. Viktor Zimič, davčni praktikant, Kersnikova 

ulica 8. 
22. Karel Praunseis, revident južne železnice, 

Vrvarska ulica 1. 
23. Anton OraŽen, krojaški mojster, Gledališka 

ulica 7. . 
24. Sebastijan SeliŠek, hišni posestnik, Prešer

nova ulica 18. 
25. Maks Zabukovšek, krojaški mojster, Gleda

liška ulica 1. 
26. Zdravko Deleja, trgovec, Prešernova ulica 5. 
27. Franjo Žagar, učitelj, Gosposka ulica 19. 
28. Josip Cilenšek, ključaničar, Prešernova uli

ca 17. 
29. Josip Žumer, goetilničar, Gosposka ulica 2. 
30. Vekoslav Finžgar, trgovec, Gosposka uli

ca 16. 
31. Franjo Kunšek, fotograf, Ljubljanska ce

sta 22. 
32. Ivan Karnjovšek, slikar, Benjamin-Ipavčeva 

ulica 10. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
na volišču 1: Mirko Gruden, bančni ravnatelj, 
na volišču 2: Janko Lešničar, tajnik Zadružne 

zveze. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za v o 
l i l n i o d b o r : 

na volišču 1: Drago Sirec, trgovec, 
na volišču 2: Karel Pere, gostilničar. 

Mestni magistrat v Celju, 
dne 13. aprila 1921. 

Vladni komisar: dr. Žužek s. r. 

Št. 1145/26. 
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Za volitev odbornikov in namestnikov občin
skega odbora mestne občine p t u j s k e dne 26. apri
la 1921. so bile vložene nastopne kandidatno liste, 
ki jih je potrdilo okrajno glavarstvo v Ptuju: 

I. Kandidatna lista Jugoslovanske demokratske 
stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e . 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ptuju. 
5. 

Ptuju. 
6. 

Ptuju. 
7. 
8. 
9. 

Ptuju. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Dr. Matej Senčar, odvetnik v Ptuju. 
Franjo Vajda, gimnazijski ravnatelj v Ptuju. 
Dr. Ivan Fermevc, odvetnik v Ptuju. 
Franc Mahorič, gostilničar in posestnik v 

Dr. Bela Stuhec, zdravnik in posestDik v 

Ivan Klemenčič, nadučitelj in posestnik v 

Ignacij Zelenko, čevljarski mojster v Ptuju. 
Franc Lenart, trgovec in posestnik v Ptuju. 
Drago Zupančič, gostilničar in posestnik v 

Dr. Tone Gosak, odvetnik v Ptuju. 
Franc Košar, davčni upravitelj v Ptuju. 
Josip Senčar, gimnazijski sluga v Ptuju. 
Franc Urbančič, trgovec v Ptuju. 
Tomaž Breznik, trgovski pomočnik v Ptuju. 
Janez Franci, delavec v Ptuju. 
Štefan Horvatič, mizar v Ptuju. 
Anton Brenčič, trgovec v Ptuju. 
Franc Podgoršek, mesar v Ptuju. 
Vinko Orešnik, gostilničar v Ptuju. 
Milko Senčar, trgovec v Ptuju. 
Konrad Segula, inženjer v Ptuju. 
Franc Potočnik, usnjar v Ptuju. 
Franc Vaupotič, tapetnik v Ptuju. 
Anton Sega, trgovec v Ptuju. 

I I . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b é i u -
s k i h o d b o r n i k o v ; 

1. Dr. Fran Jurtela, odvetnik v Ptuju. 
2. Dr. Janko Košan, sodnik v Ptuju. 
3. Alojzij Brenčič, trgovec v Ptuju. 
4. Pavel Fiere, nadzornik v Ptuju. 
5. Martin Segula, jermenar v Ptuju. ; 
6. Franc Alič, profesor v Ptuju. 
7. Valentin Kajnih, učitelj in posestnik v Ptuju. 
8. Alojzij Barle, višji gozdar v Ptuju. 
9. Dr. Franjo Šalamun, odvetnik v Ptuju. 

10. Franc Pečnik, špediter v Ptuju. 
11. Josip Fauland, trgovec v Ptuju. 
12. Franc Toplak, posestnik v Ptuju. 
13. Ivan Snoj, trgovec v Ptuju. 
14. Drago Kveder, ravnatelj v Ptuju. 
15. Payel Dostal, posestnik v Ptuju. 
16. Franc Omerzu, višji geometer v Ptuju. 
17. Franc Zorčič, ealagatelj v Ptuju. 
18. Konrad Čeh, meroizkusnik v Ptuju. 
19. Josip Peteršič, trgovec v Ptuju. 
20. Josip Ramšak, pek v Ptuju. 
21. Anton Vaupotič, trgovec v Ptuju. 
22. Josip Gorup, nadučitelj v Ptuju. 
23. Josip Bregant, solicitator v Ptuju. 
24. Franc Korže, trgovec v Ptuju. 

P r e d s t a v n i k l i s t e z a v o l i l n i o d b o r . : 
Franc Mahorič, gostilničar in posestnik. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za 
v o l i l n i o d b o r : 

Dr. Franjo Šalamun, odvetnik. 

II. Kandidatna lista Narodno-socialistične stranke, 
I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 

1. Vinko Serona, učitelj, Ljutomerska cesta 18. 
2. Dr. Luđovik Jenko, zdravnik, Florijanskl 

trg 1. 
3. Ciril Tušek, trgovec, Prešernova ulica. 
4. Simon Führer, davčni upravitelj, Med vrti 4. 
5. Bernard Mikuletič, sodni kanclist, Vseh sveV 

nikov ulica 13. 
6. Anton Blažek, knjigovodja, Trubarjeva uli-' 

ca 6. 
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7. Karel Pavelka, kovač, Na tratah 1. 
8. Franc Wolf, čevljar, Cankarjeva ulica 18, 
9. Anton Wagner, poštni oficial, Ormoška ce

sta 1. 
10. Ivan Antanovič, delavec, Muršečeva ulica 9. 
11. Anton Fabjan, finančni paznik, Krempljeva 

ulica 7. 
12. Miha Cajzek, poštni poduradnik, Vseh svet

nikov ulica 16. 
13. Anton Zveglič, državni uradnik, Slovenski 

trg 15. 
14. Jakob Arnuš, davčni uradnik, Minoritski 

trg 3. 
15. Alojzij Brecelj, kavarnar, Prešernova ulica 3. 
16. Julij Wagrandl, mesar, Prešernova ulica 15. 
17. Jože Vončina, čevljar, Slomškova ulica 5. 
18. Jože Horvat, izterjevalec, Cafova ulica 1. 
19. Matija Pal, kretnik, Kolodvorska ulica 2. 
20. Miha Kramberger, železničar, Kolodvorska 

ulica 2. 
21. Franc Glavnik, poštni sluga, Slovenski trg 9. 
22. Jože Kogej, 6odni kanclist, Trubarjeva uli-

ea 12. 
23. Štefan Taboršak, magister, Prešernova uli

ca 1. 
24. Hinko Valenčak, pisarniški pomočnik, Miklo

šičeva ulica. 

I I . K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Hinko Perno, finančni tajnik, Trubarjeva uli
ca S. 

2. Ladislav Jerše, davčni upravitelj, Srbski 
trg 3. 

3. Viktor Lugarič, pek,. Slomškova ulica 11. 
4. Mirko Majcen, učitelj, Ljutomerska cesta 18. 
5. Franc Lenarčič, železniški uradnik. Prešer

nova ulica 19. 
G. Avgust Peček, učitelj, Slovenski trg 15. 
7. Karel Krajne, delavec, Za postajo 6. 
8. Matjaž Lesničar, čevljar, Cankarjeva ulica 6. 
9. Jakob Tobias, višji davčni upravitelj, Ljuto

merska cesta 25. 
10. Jože Golež, sodni kanclist, Slomškova uli

ca 6. 
11. Kristjan Jeglič, poštni oficial, Krempljeva 

ulica 3. 
12. Franc Petek, poštni oficial, Hrvatski trg 4. 
13. Matevž Habjanič, davčni kontrolor, Ormoška 

cesta 5. 
-4. Franc Novak, poštni sluga, Muršečeva ulica 4. 
15. Herman Budau, davčni upravitelj, Ljutomer

ska cesta 6. 
16. Franc Marinič, poštni sluga. Panonska uli

ca 16. 
17. Miroslav Fischer, višji.finančni komisar, Lju

tomerska cesta 10. 
18. Josip Dvoršak, poštni uradnik, Slovenski 

trg 9. 
19. Milan Subič, davčni upravitelj, Ljutomerska 

cesta 18. 
20. Jože Gajser, trgovec, Ormoška cesta 2. 
21. Blaž Travižan, uradni sluga, Krempljeva uli

ca 7. 
22. Anton Vaupotič, pek, Prešernova ulica 8. 
23. Franc Kranjc, železničar, Za postajo 6. 
24. Miloš Karner, davčni asistent, Panonska uli

ca 10. 

P r e d s t a v n i k l i s t e za v o l i l n i o d b o r : 
Franc Lenarčič. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t e za 
v o l i l n i o d b o r : 

Vinko Šerona. 

III. Kandidatna lista Jugoslover.ske socialno-
demokratične stranke. 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1- Ivan šegula, delavec južne želc-znicr-, Za po

stajo 16. 
2. Ivan Kristanič, krojač, Cankarjeva ulica G. 
3. Franc Levauič, usnjar, Cvetkov trg 5. 
4. Andrej Hernja, lončar, Cankarjeva ulica 16. 
5. Adolf Tomanič, krojač, Prešernova ulica 20. 
(5. Franc Rozman, delavec južne železnice, Za 

potajo 10. 
7. Tomaž Lozinšek, pek, Hrvatski trg i. 
8. Mihael Zamuda, slikar, Prešernova ulica 21. 
9. Alojzij Kaisersberger, sodar. Prešernova uli

ca 8. 
10. Franc Vezjak, kolar, Trstenjakova ulica 5. 
11. Alojzij Klančič, delavec, Grajska ulica 5. 
12. Srečko Auer, brivec, Miklošičeva ulica 11. 
13. Jože Grašič. mehanik, Prešernova ulica 9. 

14. Alojzij Kral, krojač, Miklošičeva ulica 9. 
15. Jože Žula, delavec, Na pristanu 5. 
16. Štefan Pepelko, čevljar, Zelenikova ulica 2. 
17. Franc Sprah, delavec, Miklošičeva ulica 12. 
18. Ivan Potočnik, čevljar, Miklošičeva ulica 11. 
19. Anton Pavlic, rudar, Aškerčeva ulica 12. 
20. Franc Mislovič, čevljar, Aškerčeva ulica 5. 
21. Ivan Rolke, zidar, Prešernova ulica 33. 
22. Tomaž Kokol, delavec, Grajska ulica 4. 
23. Juri Lepej, pek, Slomškova ulica 6. 
24. Adam No*/ak, krojač, Vošnjakova ulica 15. 

I I K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v : 

1. Ivan Borovšak, železničar, Ljutomerska ce
sta 30. 

2. Franc Urban, mesar, Panonska ulica 6. 
3. Anton Kelc, usnjar, Muršečeva ulica 12. 
4. Ludovik Gabrian, ključaničar, Aškerčeva uli

ca 12. 
5. Juri Pinterič, usnjar, Hrvatski trg 1. 
6. Franc Hojker, mizar, Prešernova ulica 3. 
7. Alojzij Tušek, delavec, Prešernova ulica 30. 
8. Jože Kranjc, krojač, Prešernova ulica 20. 
9. Anton Mahorič, delavec, Grajska ulica 4. 

10. Alojzij Kristan, delavec, Na pristanu 5. 
11. Ivan Brumen, čevljar, Vseh svetnikov uli

ca 14. 
12. Ferdinand Kokol, posestnik, Vseh svetnikov 

ulica 18. 
13. Franc Amejčič, čevljar, Cankarjeva ulica 6. 
14. Franc Lazar, sluga, Zrinjski - Frankopanska 

ulica 2. 
15. Jakob Gačar, čevljar, Vseh svetnikov uli

ca 14. 
16. Matija Mele, vratar, Zrinjski - Frankopanska 

ulica 10. 
17. Matija Persil, krojač, Prešernova ulica 8. 
18. Ivan Zaler, delavec, Muršečeva ulica 26. 
19. Franc Sirec, delavec, Ormoška cesta 7. 
20. Ignacij Horvat, strugar, Vseh svetnikov uli

ca 17. 
21. Ivan Petrovič, delavec, Hrvatski trg 1. 
22. Martin Beranič, postrešček, Cankarjeva uli

ca 5. 
23. Franc Malek, mizar, Ljutomerska cesta 22. 
24. Valentin Singer, uradnik, Trubarjeva ulica 2. 

P r e d s t a v n i k l i s t e z a v o l i l n i o d b o r : 
[van Segula. 

N a m e s t n i k p r e d s t a v n i k a l i s t a z a 
v o l i l n i o d b o r : 

Ivan Kristanič. 

Mestni magistrat v Ptuju, 
dne 11. aprila 1921. 

Vladni komisar: dr. Senear s. r. 

Preds. 4615/18/20—14. 

Razglas. 
Za H. redno porotno zasedanje imenujem za pred

sednike porotnih sodišč in njih namestnike: 
I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

za predsednika: predsednika deželnega sodišča 
drja. Otona P a p e ž a ; 

za namestnike: dvornosodnega svetnika in pod
predsednika deželnega sodišča Frana R e g a 11 y j a, 
dvornosodnega svetnika Frana V e d e r n j a k a. 
višje deželnosodne svetnike Alojzija Ž e b r e t a, 
Frana R e k a r j a in Antona B u l o v ca in dežel-
nosodnega svetnika Frana P c r n u š a; 

II. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
za predsednika: dvornosodnega svetnika in .pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k a-, 
za namestnike: višje deželnosodne svetnike drja. 

Friderika B r a č i č a , drja. Ivana P r e in se h a k a 
in drja. Henrika S t e p a n č i č a in deželnosodnega 
svetnika Valentina L e v i č n i k a; 

III. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r « : 
za predsednika: predsednika okrožnega sodišča 

Tomaža C a j n k a r j a; 
za namestnike: višja deželnoscdna svetnika Ale

ksandra R a v n i k a r j a in Josipa S t e r g e r j a in 
deželnosodne svetnike Frana P os e g o, drja. Frana 
P i c h 1 e r j a in drja. Antona M u 1 e j a; 

IV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

za predsednika: predsednika okrožnega sodišča 
drja. Jurija P o 1 e n š k a; 

za namestnike: višja deželnosodna svetnika drja. 
Vladimirja F o e r s t e r j a in Jurija K o z i n o ÎB 
deželnosodnega svetnika Antona K u d r a . 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 10. aprila 1921. 
Kavčnik e. r. 

T 29/21—4. 606 
Amortizaoija. 

Na predlog Ane S t u k 1 j e v e, posestnice v 
Otovcu št. 2, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilne knjižice, ki jo je predlagateljica baje 
izgubila: Hranilna knjižica št. 6573 posojilnice v Čr
nomlju v vrednosti 210 K 56 v, glaseča se na ime: 
Ana Štukelj. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravico tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi sicer po 
tem roku hranilna knjižica izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 9. aprila 1921. 

St. 1128. 

Razglas o kompetenol za izdajanje 
avtorizaoij. 

Po odloku ministra za gradbe z dno 22. marca. 
1921., št. 4443, je upravičeno izdajati pooblastila za 
izvrševanje civilne inženjerske (geometrske) prakse 
na vsem ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev edinole ministrstvo za gradbe na predlog pri
stojnih gradbenih direkcij. 

Pooblastila, izdana do danes po deželnih in po
krajinskih vladah in po raznili upravnih oblastvih 
v državi, so dne 22. marca 1921. minila. 

Do sedaj avtorizirani tehniki se pozivljejo, naj 
vlože prošnje za podelitev nove avtorizacije, ako jim 
ni ministrstvo za grad be v Beogradu podelilo stare 
avtorizacije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

St. 714/m. š. sv. 635 2—1 

Razpis služb. 
Na javnih mestnih osnovnih in meščanskih Šolah 

v Ljubljani se razpisuje s privolilom višjega šol
skega sveta z dne 5. aprila 1921., št. 4282, š e s t 
k r e i r a n i h u č n i h m e s t za s r b o h r v a š č i 
n o v stalno namestitev, in sicer: tri za učitelje in 
tri za učiteljice. 

Prosilci in prosilke za omenjene službe morajo 
biti izprašani (izprašane) iz srbohrvaščine kot učnega 
jezika. 

Pravilno opremljene prošnje naj se po predpisani 
službeni poti vlože pri podpisanem mestnem šol
skem svetu najkesneje do dne 12. m a j a 1 9 2 1 . 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 9. aprila 1921. 

Razne odjave« 
Vabilo na I. redni občni zbor 

„Delniške tiskarne, d. d." v Ljubljani, 
ki bo dne 6. m a j a 19 2 1 . ob pol dvajsetih (ob pol 
osmih zvečer) v družbeni pisarni v Ljubljani, Miklo

šičeva cesta št. 16. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo o poslovanju v minulem letu. 
2.) Poročilo o bilanci za leto 1920. 
3.) Razdelitev dobička, določitev nagrade uprav

nemu svetu in nadzorništvu. 
4.) Volitev nadzorništva. 
5.) Predlogi delničarjev. 
G.) Slučajnosti. 

# * * 
§ 27. pravil: Glasovalno pravico na občnem zboru 

imajo oni delničarji, ki najkesneje osem dni pred 
občnim zborom založe delnice, katere tvorijo pod
stavo za njih glasovalno pravico, na.mestu, objav
ljenem v vabilu, s katerim se sklicuje občni zbor. 

Delnico naj se založe pri družbeni blagajni ali 
pa pri Jadranski banki, podružnici v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 15. aprila 1921. 

Upravni svet. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

тг«Љ1па- Uredba o uoliedolekem kreditu. - Pravilnik o državnih avtomobilih za oeebno uporabo. Popravek k odločbi, в katero ee prepoveduje izvoz vseh vret žita, koruze, iena 
v » e m u » , uruuu» v y j i n g l a m e _ j^gjjgj r a z n i h drugih uradov ÌD oblaetev. _ ^ _ 

105. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petr»a I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za kmetijstvo in vode 
ki po zaslišanju Našega ministrskega svete pred

pisujemo to-le 

Uredbo o poljedelskem kreditu.* 
Clon 1. 

Da ee organizira osebni poljedelski kredit, se pri 
upravi fondov ustanavlja «direkcija za poljedelski 
kredit. Uprava fondov naj zaradi tega takoj 
prione otvarjati potrebne podružnice in agencije v 
važnejših središčih države, kjer jih- doslej ni imela. 

Za organizacijo te direkcije, za njen stališ in 
način poslovanja veljajo vsi predpisi in vse odredh,-
zakona o ureditvi uprave fondov, začasne uredbe o 
dopolnitvah in izpremembah v organizaciji uprave 
fondov z dne 12. avgusta 1920.** in izpremembah 
in dopolnitvah uredbe z dne 13. novembra 1920.,*** 
kolikor jih ne izpreminja ta uredba. 

Člen 2. 
Začetna glavnica za organizacijo poljedelskega 

kredita pri upravi fondov znaša 100,000.000 (sto mi
lijonov) dinarjev, ki jih po potrebi in na njeno za
htevo ministrstvo za finance postopno izroča upravi 
fondov za direkcijo za poljedelski kredit. 

Razen tega se ta glavnica 100,000.000 dinarjev 
vsako leto, pričenši s tem proračunskim letom, do
tiraj z letnim proračunom po 20,000.000 (dvajset 
milijonov) dinarjev. Naposled se ta glavnica pove
čaj vsako leto še za dve tretjini čistega dohodka 
razredne loterije, kolikor ta dohodek doslej ni an
gažiran. 

Člen 3. 
Iz te glavnice izdaja uprava fondov po določilih 

te uredbe posojila samo poljedelcem, prvenstveno 
ekonomsko šibkejšim, t. j . onim, ki plačujejo na leto 
manj nego 50 dinarjev neposrednjega davka. 

Kdo se smatraj za poljedelca, to je določeno v 
členu 43. začasnega zakona o likvidaciji moratornega 
stanja. Predpisi omenjenega člena veljajo tudi za 
poroke, določeno v tej uredbi. 

Člen 4. 
Uprava fondov daje za sedaj poljedelcem posojila 

e 6%nimi letnimi obrestmi; pozneje pa bo po stanju 
denarnega trga odrejal obrestno mero ministrski 
svet na predlog ministra za kmetijstvo in vode, ko 
prej zasliši upravo fondov. 

Iz dohodkov teh obresti pokriva uprava fondov 
prvenstveno režijske stroške direkcije za poljedelski 
kredit. 

Člen 5. 
Posojila se dajo neposredno pri direkciji za po

ljedelski kredit ali pa po podružnicah in agencija!; 
uprave fondov samo za nakupovanje živine, kmetij-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 74, izdanih dne 2. apri
la 1921. 

** Uradni list pod št. 398 iz leta 1920. 
*** Uradni list pod št. 34 iz leta 1921. 

skih priprav in strojev in semena, za melioracije 
zemljišč in vobče samo za produktivne kmetijske 
posle. 

Ta posojila se smejo dajati: 
1.) na obligacije, izdane po onem, ki zahteva po

sojilo, s podpisi treh porokov, zmožnih za plačilo, a 
največ do tritisoč dinarjev; 

2.) na živino in kmetijske priprave in stroje, shra
njene pri dolžniku samem, toda ob poroštvu dveh 
oseb, zmožnih za plačilo, največ do pettisoč dinarjev; 

3.) na vrednostne papirje, državne ali državno 
garantirane, največ do desettisoč dinarjev; 

4.) na tekoče račune proti hipotekam na zastav
no imenje, a največ do desettisoč dinarjev. 

Za posojilo pod točkama 1. in 2. so odgovorni 
dolžnik in poroki solidarno. 

Člen 6. 
Uprava fondov daje taka posojila tudi nacional-' 

nim poljedelskim zadrugam in vobče nacionalnim 
poljedelskim organizacijam vedno samo po njih cen
tralnih upravah, in sicer na njih nepremičnine in 
stvarne zastave iz člena 5. Poljedelskim zadrugam 
se smejo ta posojila dajati tudi na obligacije za
drug. Toda ta posojila ne sinejo znašati več nego 
20 % skupne glavnice, s katero razpolaga direkcija 
za poljedelski kredit. 

Člen 7. 
Vse, kar se nabavi iz posojila: živina, seme, po

ljedelske priprave in stroji ali drug gospodarski 
predmet, se smatra za zastavo danemu posojilu. Upra
va fondov obvešča po dovoljenem ' posojilu občino 
uradno o tem, kateri predmeti so vzeti v zastavo, 
občina pa jih mora vpisati v poseben občinski regi
ster. Pravice uprave proti tretjim osebam teko od 
dne, ko se zastavljeni predmeti vpišejo v register, 
za predmete, nabavljene iz posojila, pa od dne njih 
nakupa. 

Člen 8. 
Vsaka občina mora osnovati poseben register, v 

katerega se vpisujejo ona posojila na zastave, ki jih 
je dala uprava fondov poljedelcem dotične občine. 
V ta register se vpisuje dolžnikovo.ime, velikost po
sojila, rok posojila, vrsta zastave in kraj (okoliš), 
kjer je zastava. Istotako mora občina tudi vpisati v 
ta register, da je dolžnik upravičen razpolagati z 
zastavljenimi predmeti. 

Člen 9. 

Kmetijske priprave in stroji, živina in vobče pred
meti, nabavljeni' s posojilom po tej uredbi, se ne 
smejo jemati v popis za davek in doklado kakor 
tudi vobče ne za kakršnekoli dolgove, dokler njih 
lastnik upravi fondov popolnoma ne poplača dolga. 

Za dokaz, da so ti predmeti nabavljeni s poso
jilom iz uprave fondov in da po njih dolg še ni po
polnoma poplačan, služi potrdilo, ki ga uprava fon
dov, oziroma njene podružnice in agencije, izdajajo 
vsakemu svojemu dolžniku brez pristojbine. 

Člen 10. 

Ce dolžnik svojega dolga ne poplača ob roku, 
ima uprava fondov mimo vseh drugih upnikov in 
brez sodne pomoči pravico, da se odškoduje iz onih 
predmetov, ki so ji bili označeni za zastavo in ki jih 
je dal dolžnik sam zaradi zavarovanja dolga. Ce pa 
se dolg popolnoma ne poravna iz zastave, se po
stopa zoper dolžnika in zoper poroke po členu 12. 
te uredbe. 

Stvari, ki so za borzo, se prodado na borzi, ostale 
pa na javni dražbi, ki jo izvrši uprava fondov vpričo 
osebe, nalašč za to določene po pristojnem oblastvu. 
Ce po poplačilu glavnega dolga, obresti in stroškov 

še kaj ostane, se to vrne dolžniku; če pa je ta umrl 
ali če ga ni, se pošlje prebitek sodišču na razpolago. 

Člen 11. 
Uprava se pooblašča, da sme predmete, ki so ji 

bili po dolžniku ali zanj v zavarovanje dolga dani 
za zastavo, in sicer kmetijske priprave in stroje in 
živino, pustiti v uporabljanje in čuvanje dolžnikom 
samim. Prej pa je treba pred dvema pričama in kra
jevnim oblastvom sestaviti točen popis vseh zastav
nih predmetov in te predmete žigosati tako, kakor 
je to pač mogoče. 

Dolžniki, ki se jim tako puste v čuvanje in upo
rabljanje zastavljeni predmeti, so odgovorni za njih 
neoporečnost. Teh predmetov ne smejo odsvajati 
brez prejšnjega dopustila in privolila upravp (§ 289. 
kazenskega zakona). 

Dolžniki, ki bi tako zastavljene predmete skri
vali, prodajali ali kakorkoli izkoriščali ali odsvajali 
brez prejšnjega dovolila in pritrdila uprave fondov, 
so odgovorni kot uničevalci imenja, ki jim je po
verjeno v čuvanje. Ta odgovornost velja tudi za 
kupce zastavljenih predmetov (§ 255. kazenskega 
zakona). 

Tudi pri teh zastavah veljajo glede njih upo
rabljanja predpisi zakona o civilnosodnem posto
panju. 

Člen 12. 
Glede posojil na obveznice (obligacije), ki jim je 

rok potekel in jih dolžnik ne vrne, mora uprava fon
dov zahtevati, da jih izterjaj pristojno sodišče. 

Take zahteve morajo sodišča reševati in rešiti 
najpozneje v petnajstih dneh od dne, ko se je vlo
žila tožba; izvršuje pa jih uprava fondov sama po 
predpisih, ki veljajo za njene izvršbe vobče. 

Sodišča obveščajo upravo fondov o izvrsnosti 
najpozneje v treh dneh, odkar so postale izvršne. 

Člen 13. 
Občinski uradniki so odgovorni po predpisih ka

zenskega zakona, če bi neresnično potrjali obstoj 
cele ali delne zastave ali če bi, preden se postavi 
pravica na zastavo, prikrili, da je bila zastava že 
prej zastavljena, če zamolče, da je že kaj takih-
okolnosti, ki ovirajo, da se uprava ne more odško-. 
dovati iz zastave, ali če bi dovolili, da se zastav
ljeni predmeti odsvoje in poskrijejo. V takih pri
merih se smatrajo za soudeležene pri dejanju, ki ga 
je storil dolžnik. 

Po vpisu v občinski register ostanejo popisane 
stvari pod nadzorstvom občine, ki brez dovolila 
uprave fondov ne sme dopustiti prodajanja, skri
vanja ali uničevanja teh stvari. 

Člen 14. 
Roki za dovoljena posojila so ti-le: 
1.) od 6 do 12 mesecev za posojila na obligacije; 
2.) od 6 do 18 mesecev za posojila na zastav

ljeno živino, kmetijske priprave in stroje; in 
3.) od 2 do 5 let za posojila na hipoteko — za

stavo imenja na tekoči račun in na zastavo vred
nostnih papirjev. 

Člen 15. 
Posojila na tekoči račun ob zastavi imenja mo

rajo biti zavarovana s hipoteko na prvem, drugem 
ali daljnjem mestu. Toda velikost vseh posojil na 
eno zastavo ne sme biti nikoli večja nego polovica 
vse vrednosti zastave — imenja. 

Posojilo na obligacije ne sme biti večje nego dve 
tretjini vsote, na katero slove izdana obligacija. 

Posojila na zastavo živine, kmetijskih priprav üi 
strojev ne sme biti večje nego 60 %, cenilne vred
nosti zastave. 
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Posojila na zastavo vrednostnih papirjev ne sme

jo biti večja nego 75 % njih vrednosti po dnevnem 
borznem kurzu. 

Način, kako je ceniti zastave, se uredi 8 pravil
nikom. 

Člen 16. 
Na posojila, ki jim je rok potekel, a niso porav

nana, plača dolžnik za prvi mesec po preteku roka 
do plačila poleg rednih obresti še 1 % naknadnih 
obresti, izza drugega meseca pa do izplačila dolžne 
vsote še 2 % naknadnih obresti. 

Člen 17. 
Občinski predstojniki morajo sprejemati prijave 

poljedelcev, s katerimi ti zahtevajo posojilo od direk
cije za poljedelski kredit pri upravi fondov. Te pri
jave morajo oni, ki zahtevajo posojilo, podajati 
vpričo dveh porokov in občinskega tajnika. Ti f;po-
razumno predlagajo večino možnega kredita za po
ljedelca, rok izplačila, podstavo, velikost in vrsto za
stave za zahtevano posojilo. Istotako vpričo njih 
oni, ki zahteva posojilo, izpolni obveznico — obli
gacijo — ter jo podpiše skupno s poroki. 

Predstojnik in tajnik občine, odkoder je oni, ki 
zahteva posojilo, dajeta vse zahtevane podatke o 
velikosti njegovega gospodarstva, o njega marlji
vosti in gospodarjenju kakor tudi o številu, vrsti 
in vrednosti v občinski register vpisanih zastav 
onega, ki zahteva posojilo, in porokov. Poročilo 
mora obsezati tudi podatke o glavnem in stran
skem poklicu onega, ki zahteva posojilo, in o pra
vici, da svobodno razpolaga z zastavljenim pred
metom ali imetjem, vpoštevaje pri tem oni del imet
ja, ki je zaščiten v § 471. zakona o civilnokazen-
skem postopanju. 

To prijavo s poročilom vred pošlje občina ta
koj, a najkesneje v dveh dneh po prejemu, naj
bližji podružnici ali pa upravi fondov za direkcijo 
za poljedelski kredit. S to prijavo se mora tudi po
slati potrdilo občinskega urada o tem, da so po
roki lastniki svojih imetij po tapiji ali po izvršeni 
sodni razsodbi. 

Občinski predstojnik in občinski tajnik morata 
pri tem kontrolirati uporabo kredita v zmislu čle
na 5. uredbe in, če bi se zlorabljal, takoj obvestiti 
upravo fondov ali njeno najbližjo podružnico uli 
agencijo. 

Člen 18. 

Podružnice uprave fondov smejo ob pogojih, ki 
se predpišejo za te posle, tudi same dovoljevati 
manjša posojila ali obnavljati že dovoljena v me
jah pravilnika. 

Člen 19. 
Uprava fondov se pooblašča, da sme direkciji za 

poljedelski kredit po določilih zakona o ureditvi 
uprave fondov in pravilnika za njeno poslovanje, 
in sicer po odobritvi in odločbi ministrskega sveta, 
otvarjati potrebne kredite na zastavo obligacij za 
posojila, izdana poljedelcem. Poleg te zastave iz
daja direkcija za poljedelski kredit upravi fondov 
za njej dovoljene kredite še posebne obligacije --
zastavna pisma — ki jih sopodpisuje tudi minister 
za finance, zavezovaje s tem državo za terjatev 
uprave fondov, in sicer do vsot, na katere se glase 
izdane obligacije — zastavna pisma. 

Člen 20. 

Na podlagi teh obligacij — zastavnih pisem — 
sme uprava fondov izdajati svoje obveznice, ki jih je 
upravičena prodajati kakor tudi dajati v zastavo. 

Člen 21. 
Za obveznice o poljedelskem kreditu veljajo po

vsem določila členov 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 
31., 32., 34., 35. in 36. zakona o ureditvi uprave 
fondov. 

Člen 22. 

Posle direkcije za poljedelski kredit vodi uprava 
fondov ločeno od ostalih svojih poslov, po poseb
nih knjigah in s posebno bilanco. Po njih je v teko
čem računu z direkcijo za poljedelski kredit. 

Člen 23. 
Cisti dobiček iz poslov direkcije za poljedelski 

kredit se ugotovi tako, da se prej od kosmatega 
zaslužka odbijejo režijski stroški uprave fondov za 
posle poljedelskega kredita. 

Od tako ugotovljenega čistega dobička pri teli 
poslih se uporablja: 
a) 75 % za ustanovitev rezervnega fonda za pokri

vanje škod; 

b) 10% za pokrivanje splošnih administrativnih 
stroškov uprave fondov za posle, ki so ji dode
ljeni s to uredbo; in 

c) 4 % za tantieme uslužbenemu osebju direkcije za 
poljedelski kredit, ki se vanje všteva tudi uprav
nik uprave fondov. ' 
Ostanek služi za povišbo osnovne glavnice di

rekcije za poljedelski kredit. 
Glavnica za poljedelski kredit in rezervni fond 

predstavljata imovino države. 

Člen 24. 

Poljedelci so oproščeni državnih in občinskih 
pristojbin za potrjanje obligacij, listin, izpričeval 
itd., če jemljejo denar na posodo pri upravi fondov 
po tej uredbi, kakor tudi za vse ostale opravke, ki 
jih imajo pri državnih in občinskih oblastvih, da *i 
nabavijo potrebne listine za dobivanje posojil. 

Člen 25. 

Uprava fondov глота takoj, ko se razglasi ta za
kon, vsakemu občinskemu uradu v vsej deželi dopo-
slati to uredbo v posebe natisnjenih knjižicah in 
čim prej tudi pravilnik za posle, določene s to 
uredbo. 

Člen 26. 

Uprava fondov sme pri direkciji za poljedelski 
kredit imenovati osebje ter mu določati plače ne
zavisno od zakonitih določil, s katerimi se urejajo 
plače državnih uradnikov in uslužbencev. 

Proračun direkcije za poljedelski kredit določa 
upravni odbor uprave fondov; definitivno pa ga 
oflobruje minister za kmetijstvo in vode. 

Za posle direkcije za poljedelski kredit glede 
nadzorstva glavne kontrole veljajo predpisi člena 
13. a, izprememb in dopolnitev v začasni uredbi o 
dopolnitvah in izpremembah v organizaciji uprave 
fondov kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 12. avgusta 1920. 

Člen 27. 
Kadar se bodo posli direkcije za poljedelski 

kredit razvili krepkeje, se njih opravljanje poveri 
posebni «Državni poljedelski banki», ki bo pod ne-
posrednjim nadzorstvom in upravljanjem ministra 
za kmetijstvo in vode. Po ustanovitvi bo prevzela 
od uprave fondov vsa aktiva in pasiva kakor tudi 
osebje direkcije za poljedelski kredit. 

Člen 28. 

Uprava fondov mora najpozneje čez tri mesece 
od dne, ko se razglasi ta uredba, pričeti z dajanjem 
posojil v zmislu te uredbe. 

Člen 29. 

Natančnejša določila o izvrševanju te uredbe 
predpiše s pravilnikom minister za kmetijstvo in 
vode sporazumno z upravo fondov. 

Člen 30. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Našemu ministrskemu svetu naročamo, naj skrbi 
za izvrševanje te uredbe, oblastvom zapovedujem •. 
naj postopajo po njej, vsem in vsakomur pa, naj se 
ji pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. marca 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

dr. V. Janković s. r. 

Naredbe osrednje vlade, 
106. 

Pravilnik o državnih avtomobilih 
za osebno uporabo.4* 

A. Splošna določila. 

Člen 1. 
Resortni ministri imajo pravico do dveh avto

mobilov: do enega za redno uporabo in do enega, 
ki služi za rezervo. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 71, izdanih dne 
30. marca 1921. 

Ministrstvo za zunanje zadeve ima še tretji av
tomobil, ki služi za uporabo tujim osebam, priha
jajočim v Beograd po službenih opravilih. 

Člen 2. 

Razen ministrov imajo pravico do enega držav
nega avtomobila: komandanti armij, načelnik glav
nega generalnega štaba in dvorna.adjutantura; ban 
in predsedniki pokrajinskih vlad; komandanti divi
zijskih oblasti; mestni komandant v Beogradu; orož-
niški komandant v Beogradu; mestni upravitelj; di
rektorji gradbenih direkcij; vladni komisar za južno 
Srbijo. 

Člen 3. 

Ministrski svet odloča utemeljeno v vsakem po
sebnem primeru, ali se pravica do državnega avto
mobila priznaj tudi drugim osebam, pri katerih bi 
to zahtevala narav njih stališa. 

Člen 4. 

O uporabi avtomobilov in o potrošku bencina 
se mora voditi v vsakem ministrstvu najstrožja kon
trola. 

Popravila se izvršujejo v garaži tovornih avto
mobilov ministrstva za promet ob stroških vsakega 
ministrstva. 

B. Prehodna določila. 
Člen 5. 

Vsi avtomobili in vozovi, ki niso navedeni v tom 
pravilniku, se morajo takoj prodati na javni dražbi 
v korist državne blagajne. 

Člen 6. 

Zaradi ščedenja se mora odpustiti iz državno 
službe vse nepotrebno osebje (šoferji, kočijaži in 
njih pomočniki), ki bi po tej redukciji vozil ostalo 
nezaposleno. 

Člen 7. 

Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. aprila lor i . 

Ministrski svet je v seji z dne 25. marca t. 1., 
št. 1913, povsem sprejel ta pravilnik. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

M.Trifković s.r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za promet: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za pravosodje: 
M.Djuričić s.r. 

Namestnik ministra za verstvo: 
dr. V. Janković s. r. 

Namestnik ministra za gradbe: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribičević s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr.V.Kukovec s.r. 

Minister za kmetijstvo in vodo: ' 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nikola Uzuhović s. г. 

Minister za vojno in mornarnieo: 
general Branko Jovanović s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. Slavko Miletlć s. r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H.Krizman s.r. 

Namestnik ministra za narodno zdravje: 
dr.Slavko Miletić s.r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. M. Jovanović s. r. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudl e. r. 
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f07. 
Popravek k odločbi, 

8 katero se prepoveduje tares vseh Trst žita. 
когпке, sena ÌH alarne.* 

V «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
S lovenaca« dne 11. aprila 1921., št. 80,** je bila raz
glašena odločba ministrskega sveta C br. 21.465 z 
dne 1. aprila t. L, s katero se prepoveduje izvoz ljud
ske in živalske hrane. Pri prepisu jo slučajno iz
ostalo, da se tiče prepoved razen naštetih predmetov 
tudi moke vsakovrstnih cerealij in otrobov. 

To se razglaša interesentom v znanje in rav
nanje. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 11. aprila 1921.; C br. 23.764. 

izza dne l .maja 1921., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 31. marca 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
T 53/21—3; T 8 5 / 2 1 - 3 ; T 87/21—5. 574 

Amortizacija. 
Na prošnjo a) Ivana M a t e 1 i č a v Livku-Rav-

neni št. 88, b) b a n k e S1 a v i j e v Ljubljani, c) 
Jerice G r a b n e r j e v e v Ljubljani, Sv. Florijana 
ulica št. 15, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih vrednostnih papirjev, ki so se baje izgubili: 

ad a) polica banke Slavije št. 141.027—11 na do
živetje in 6mrt Ivana Mateliča za 4000 K; 

ad b) življenska polica št. 152.686, glaseča se na 
ime: Georg Gcrlep v Vintlu za 2000 K; 

ad c) hranilna knjižica mestne hranilnice ljub
ljanske št. 130.577 v vrednosti 1000 K. 

Imetnik teh vrednostnih papirjev se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v 

T V 2 / 2 1 - 2 . 503 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Dušana Z a n g g e r j a , trgovca v 

Celju, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
nega zastavnega lista, ki ga jo prosilec baje izgu
bil: Zastavni list (Hinterlegungsschein) št. 135.853 
gotaške zavarovalne banke za življenje d. d. (Go
thaer Lebensversicherungs-Bank A. G.) o zavaroval
nem listu št. 447.457 (za 20.000 mark). 

Imetnik tega zastavnega lista se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v 
izza dne to objave, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je zastavni list brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 

dne 10. marca 1921. 

št. 23/631 z vlogo 812 K 77 v, glaseča se na ime: 
Martin Karo. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi ве sicer 

po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna, okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 25. marca 1921. 

528 

T 49/21—4. 521 

Amortizaoija. 
Po prošnji Matijo A n d r e j e a, posestnika v 

Strukovcih št. 61, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Hranilna knjižica hranilnice v Murski So
boti št. XXI/444 s stanjem 5187 K 14 v, glaseča че 
na ime: Matija Andreje. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna, okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 25. marca 1921. 

T 45/21—5. 

Amortizaoija. 
Po prošnji Adolfa S i e g e j a , gledališkega rav

natelja v Mariboru, Slomškov trg št. 13/1, se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopne priznanice, ki 
jo je prosilec baje izgubil: Priznanica o 20%nem od
bitku, izdana ob kolkovanju kron dne 3. novembra 
191-9. po Ljubljanski kreditni banki, podružnici v 
Mariboru, pod serijo 093, št. 09044 za 1510 K in gla
seča se na ime: Adolf Siege. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da priznanica ni več ve
ljavna, okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 29. marca 1921. 

Vpisale so se 
stopne firme: 

* Pri občen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 83, izdanih dne 14cga 
aprila 1921. 

** Uradni list pod št. 99. 

52; T 57/21—5. 

Amortizaoija. 
Po prošnji Janeza K a r a , posestnika v Gruškov-

cu št. 32, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgu
bil: Hranilna knjižica mestne hranilnice v Ptuju 

Št. 3376/1.. R a z g l a s . 
Nastopne tobačne trafike se 8 tem razpisujejo po javnem n a t e č a j u : 

617 

a л 
пз JA Kraj, ulica, hišna številka sedanje 

trafike in davčni okraj 

Prekopa št. 3 
Čeplje St. 25 

(davčni okraj Celje) 

Grabe št. 20 
(davčni okraj Ormož) 

Središče št 114 
(davčni okraj Ormož) 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Celje 

Ptuj 

Ptuj 

Kosmati dobiček 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

2018 
1614 

kolkih 

K 

poštnih 
znamkah 

Jamîcine 
je položiti 

3627 

3941 

2915 

Vransko št. 9 
(davčni okraj Celje) 

Srednja Bistrica št. 32 
(davčni okraj Dolnja Lendava) 

Savci št. 34 
(davčni okraj Ormož) 

3* 

10 

11 

12 

Bakovci št. 133 
(davčni okraj Murska Sobota) 

Vodranci št. 2 
(davčni okraj Ormož) 

Gornja Sv. Kungota št. 192 
Gornja Sv. Kungota št. 208 

(davčni okraj Maribor) 

Celje 

Dolnja Lendava 

Ptuj 

Hodoš 

Ptuj 

Maribor 

1748 

78 

22 

94 

36 

1263 

1621 

899. 

2483 

Golavabuka št. 28 
(davčni okraj Slovenjgradec) 

Jeriševci št. 89 
(davčni okraj Murska Sobota) 

Hodoš Cankova Št. 76 
(davčni okraj Murska Sobota) 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko 

Slovenjgradec 

Hodoš 

3866 
3231 

10 

02 

92 

7098 

1229 

968 

969 

01 

88 

600 

600 

400 

200 

200 

250 

1000 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu' v Mariboru, najpozneje do đne 
1 0 . m a j a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, BO razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pr i gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se j e ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da SB 
bodo mogle-ponudbe vpoštevati kot sprejemljivo, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit n a uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in n a uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebno opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnatel jstvo т Mariboru, dne 8. aprila 1921. jyT p o y a i e j 8 i r . 

Razglas. 40° 
danes v trgovinski register na-

Finn.557, Rg. A III 221/1. 

a) Ivan Sax 

s sedežem v L j u b l j a n i , 
obratni predmet: trgovina z obleko in manufak

turnim blagom, 
imetnik: Ivan Sax, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 559, Rg. A III 222/1. 

b) Jože! Svetic 
s sedežem n a V r h p o l j u št .29 p r i K a m n i k u , 

obratni predmet: trgovina z lesom, 
imetnik: Jožef Svetic, trgovec z lesom n a Vrhpo-

lju št. 29 pri Kamniku-. 
Firm. 570, R g . A III 223/1. 

c) Avg. čadež 
s sedežem v L j u b l j a n i , Kolodvorska ulica š t 3 5 , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Avgust Čadež, trgovec v Ljubljani, Za

loška cesta št. 15/1. 
Fi rm.571, R g . A III 224/1. 

č) Franc Siare 
s sedežem v K a m n i k u , na Grabnu št .37, 

obratni predmet: trgovina z lesom, 
imetniki: Franc Stare, trgovec z lesom v Kam

niku. 
Firm.584, R g . A III 225/1. 

d) Marija Rančigaj 
s sedežem v T o p l i c a h št .37 p r i Z a g o r j u 
o b S a v i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
vinom'in pivom v zaprtih steklenicah, 

imemica: Marija Rančigaj. 

Firm.585, Rg.A III 226/1. 

e ) A. Scbumi 

s sedežem v L j u b 1 j a n i, 
obratni predmet: trgovina z damsko konfekcijo, 
imetnik: Alfred Schumi, trgovec v Ljubljani, 

Rimska cesta št. 7. 
F i rm.591, R g . A III 227/1. 

f) Ana Cotman 

s sedežem v L j u b l j a n i , 
obratni predmet: trgovina z mešanim Magoni, 
imemica: Ana Cotman, trgovka v Ljubljani. 

Firm.605, R g . A III 228/1. 

g) K. Favai 

s sedežem v L j u b l j a n i , 
obratni predmet: trgovina s špecerijskim blagom, 
imetnik: Karel1 Favai, trgovec v Ljubljani. 

R i m . 6 0 6 , R g . A III 229/1. 

h) Lavtar Frane 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim Wagom, 
razen z blagom, omenjenim' v § 38./5. obrtnega 
reda, «.. • 

imetnik: Franc Petan, trgovec v Ljubljani, 
Grajska planota s t 1, 
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Firm. 607, Rg.A III 230/1. 

i) Franc Petan 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: trgovska agentura in komisij
ska trgovina, 

imetnik: Franc Petan, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 620, Rg.A III 231/1. 
j) Doroteja Kregar 

a sedežem v D r a v l j a h , 
obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imemica: Doroteja Kregar, trgovka v Dravljah. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. ll'L, 
dne 23. februarja 1921. 

Bazglas. *03 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 
Firm. 643, Rg. A III 232/1. 

a) Franja Karba 
s sedežem n a J e s e n i c a h št. 129, 

obratni predmet: trgovina z manufakturnim in 
galanterijskim blagom, 

imemica: Franja Karba, trgovka na Jesenicah 
št. 129. 

Firm.649, Rg.A III 233/1. 
b) F. & J. Peneš 
s sedežem v M o s t a h p r i L j u b l j a n i , 

obratni predmet: prodaja žganja, ruma, vina in 
piva v zaprtih steklenicah in trgovina z mešanim 
blagom na drobno, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. oktobra 1919., 

družbenika: Franjo Peneš, trgovec, in Jerica Pe
neš, trgovka, oba v Mostah. 

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika, 
vsak samostojno. 

Firm.716, Rg.A III 234/1. 
c) Ivan Pakiž 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z zlatnino in srebr-
nino, 

imetnik: Ivan Pakiž, trgovec v Ljubljani. 
Firm. 655, Rg.C I 112/1. 

č> „Vulkan ', 
Jugoslovanski avtozavodi, 

družba z o. z., 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Družba 
a) izdeluje motorna vozila vseh vrst, stroje in njih 

dele; 
b) vzdržuje popravljalhico za motorna vozila vseh 

vrst, stroje, strojne dele in pnevmatiko; 
c) vzdržuje lastne garaže; 
č) nakupuje in prodaja vsa omenjena vozila, njih 

dele, potrebščine, gonilne snovi kakor tudi raz
lične stroje in njih dele. 
Družbena pogodba z dne 3. januarja 1921., 

posi. št. 1486. 
Višina osnovne glavnice: 40.000 K, ki je v goto

vini popolnoma vplačana ter dana poslovodjema na 
prosto razpolago. 

Poslovodji: Stanko Oražem, trgovec v Ljubljani, 
Poljanska cesta št. 69, in Emanuel Rosa, zastopnik 
firme Laurin & Klement v Mladi Boleslavi. 

Za zastopanje sta upravičena oba poslovodji ko>-
lektivno. 

Firmo podpisujeta kolektivno oba poslovodji ali 
pa en poslovodja z enim prokuristom ali dva proku-
rista tako, da pod njeno odtisnjeno ali napisano 
besedlilo pristavljata svoja podpisa, prokurista s pri-
6tavkom „p.p.". 

Firm.656, Rg.C I 114/1. 
d) „Vulkan ', 

tvornica za gumijeve izdelke, 
družba z omejeno zavezo v Kranju, 

s sedežem v Kranju . 
Obratni predmet: 

a) izdelovanje vseh vrst gumijevih predmetov; 
b) trgovina z gumijevimi izdelki, sirovinami, od

padki in potrebščinami za fabrikacijo gumija; 
c) vulkanizacija in popravljanje predmetov, spada-

jočih v gumijevo stroko. 
Družbena pogodba z dne 5. januarja 1921., 

sklenjena za dobo do dne 31. decembra 1930. 

Osnovna glavnica 500.000 K je v gotovini po
plačana. 

Poslovodje družbe so: 1) Franc šumi, trgovec 
v Kranju; 2.) Peter šumi, trgovec v Kranju; 3.) Al
fonz Pire, tehnik v Kranju; 4.) Joško Veber, trgo
vec v Zalem logu. 

Zastopstvo družbe: kolektivno dva poslovodji, 
odnosno namestnika. 

Firmo podpisujeta kolektivno dva poslovodji, 
odnosno namestnika, ali en poslovodja, odnosno 
namestnik, skupno z enim prokuristom tako, da pod 
njeno odtisnjeno ali napisano besedilo pristavljata 
svoja podpisa, prokurist s pristavkom „p. p.". 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. II., 

dne 25. februarja 1921. 

Firm. 648, Rg.A П 97/10. 590 

Razglas. 
Izbrisala se je danes v registru vsled opu-ita 

firma: Alois Krenner 

a sedežem v Š k o f j i L o k i , 
obratni predmet: elektrarna, čiščenje vojaških 

odej in krtačenje volne. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 
dne 9. marca 1921. 

Firm. 429/20, Rg. A I 154/8. 42 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V register A se je vpisala danes pri firmi: 

L. R. Schütz, Ing. Pavlin i drug, 
keramična industrija Petrovče-Celje, 

nastopna izprememba: 
Na podstavi likvidacije, ki jo je po odloku mini

strstva za pravosodje z dne 23. oktobra 1920., S broj 
6415, izvršilo ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, s kupno pogodbo z dne 9. no
vembra 1920., so iz te firme izstopili kot javni druž
beniki državljani Nemčije, in sicer: Frančiška Haas, 
rojena Schütz, v Monakovein, nedoletna Wolfram 
in Friderik List v Monakovem in Lujiza Nippmann, 
rojena Schütz, v Bonnu; na njih mesto pa je vsto
pil inž. Josip Pavlin kot imetnik njih družbenih 
deležev. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 25. januarja 1921. 

Firm. 47/21, zadr .II 156/7. 75 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: в ј к 0 г е ј 8 к а z a d r u g a v Zavodnjem, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 

1.) Dodatno k tusodnemu sklepu z dne 13. marca 
1913., Firm. 137/13, sta člana načelništva w l i An
ton Kugonič, posestnik v Zavodnjem, in \nl/ej 
Knez, posestnik pri Sv. Vidu, kot namestnika. 

2.) Iz načelništva je izstopil Franc Zlebnik; vsto
pila pa sta v načelništvo kot namestnika Anton 
Kotnik, posestnik v Zavodnjem št. 10, in Vincenc 
Potočnik, posestnikov sin v Zavodnjem št. 22. 

Za načelnika je bil izvoljen Anton Kugonič. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 22. februarja 1921. 

St. 419. 
Oglas. 

eie 

V zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik St. 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zale. št. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu m a r c u 1921. nevračljive poštne 
pošiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu poštncera in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po
šiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki že za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi. 

1. Priporočena pisma. 
1.) Ljubljana 1, dne 21. 2. 1921., naslov: Kunčič 

Pavla, Bled. 
2.) Ljubljana 1, dne 20. 12. 1920., n.: Kršclič Josip, 

Brodvaj. 
3.) Ljubljana 2, dne 15. 1. 1921., n.: Launč Marica, 

Kranj. _ , . 
4.) Ljubljana 1, dne 19. 2. 1921., n.: Tollens, Göt

tingen. 

6.) Ljubljana 6, dne 29. 12. 1920., n.: Zorni« Mili», 
Cleveland. 

6.) Ljublj&n» 1, dne 16. 2. 1921., n.: Zorič Fančku, 
Zagreb. 

7.) Ljubljana, dne 17. 2. 1921., n.: Muhar Ella, Beo
grad. 

8.) Ptuj, dne 27. 11. 1920., n.: Sudar Prako, Lipik. 
9.) Ptuj, dno ?, n.: Novotny Franc, Wien XI. 

10.) Ptuj, dne ?, n.: Kfivan Josip, Wien XVm. 
11.) Maribor 2, dne 28. 2. 1921., n.: Osterman Ana, 

Celje. 
12.) Celje, dne ?, n.: Krasovski A., Belgrad. 
13.) Celje, dne 30. 1. 1921., n.: Florijan Alojzija, 

Maribor. 
14.) Celje, dne 26. 1. 1921., n.: Andorovič Mara, Sr . 

Kluka. ' 
15.) Celje, dne 19. 1. 1921., n.: Kincl Elsa, ? 
16.) Ljubljana 7, dne 22. 11. 1920., n.: Nagyvan Ja-

nos, Novi Segedin. 
17.) Ljubljana 7, dne 4. 2. 1921., n.: Durnik EmiL 

Bač. 
18.) Črna, dne 4. 1. 1921., n.: Rebetz Tončka, Zellach. 
19.) Crna, dne 17. 1. 1921., n.: Predlnik John, Pre-

valje. 
20.) Brežice, dne 15. 9. 1919., n.: Savrič Fani, Cle

veland. 
21.) Brežice, dne 30. 12. 1920., n.: Weber Karl, Ma

ribor. 
22.) Zagorje, dne 14. 2. 1921., n.: Hranilnica in po

sojilnica v Vače. 
23.) Slovenska Bistrica, dne 20. 2. 1921., n.: Pliber-

šek Anton, Hoče. 
24.) Novo mesto, dne 20. 1. 1921., n.: Zucato Karlo, 

Trieste. 
25.) Sevnica, dno 29. 5. 1920., n.: Piderman Jakob, 

Stari Ban. 
26.) Guštanj, dne 21. 1. 1920., n.: Bevez Josip, Colje. 
27.) Ljubljana 1, dne 22. 12. 1920., n.: Cedilnik Jo-

han, San Francesko. 
28.) Ljubljana, dno 28. 2. 1921., n.: Edouardoff, Berlin. 
29.) Ljubljana, dne ?, n.: Georgyevic, Wien XIX. 
30.) Ljubljana, dne ?, n.: Gjukič Dmiter, Udbina. 
31.) Ljubljana, dne ?, n.: Jeraša Alojz, Superior 

Box. 
32.) Ljubljana 3, dne 18. 2. 1920., n.: Kamnikar Iva

na, Aliguipa. 
33.) Ljubljana 2, dne 7. 3. 1921., n.: Kastclič Josef, 

Šmarje, Dol. 
34.) Ljubljana 1, dne 6. 12. 1920., n.: Klančnik Bar

tol, Milwaukee. 
35.) Ljubljana 1, dne ? 9. 1920., n.: Maric Stevan, 

Canada. 
36.) Ljubljana, dne ?, n.: Makse Anton, Kempto. 
37.) Ljubljana, dne 22. 12. 1920., n.: Primožič Edvin, 

New York. 
38.) Ljubljana, dne 5. 3. 1921., n.: Ronjitza Ristich, 

Kragujevac. 
39.) Ljubljana, dne 1. 3. 1921., n.: Stadler Max, 

Wien IH. 
40.) Ljubljana, dne 18. 12. 1920., n.: Rodič Stevan, 

Lipik. 
41.) Ljubljana, dne 28. 2. 1921., n.: Stankovič Nata

lija, ? 
42.) Ljubljana, dne 3. 3. 1921., n.: Stanovnik Frank,. 

Cleveland. 
43.) Ljubljana, dne 18. 1. 1921., n.: Topalovič Dušan, 

Mostar. 
44.) Ljubljana, dne ?, n.: Toplek Margita, Čakovec. 
45.) Ljubljana, dne ?, n.: Zloich Štipan, Globe Ari

zona. 
46.) Ljubljana 6, dne 3. 3. 1921., n.: Zniderčič Mira, 

Beograd. 
47.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Birtič Danilo, Šabac. 
48.) Ptuj, dne ?, n.: Radočaj Ivan, Oberdorf. 
49.) Dolnja Lendava, dne 25. 2. 1921., n.: Pintorics 

Mihaly, Vojnikis. 
50.) Dolnja Lendava, dne 21. 2. 1921., n.: Čerovič 

Sava, Sombor. 
51.) Dolnja Lendava, dne 13. 11. 1920., n.: Dominko 

Andro, Alevrtorn. 
52.) Dolnja Lendava, dne 5. 2. 1921., n.: Ismajilovič 

Memet, Fužina. 
53.) Dolnja Lendava, dne 16. 12. 1920., n.: Horvath 

Steve, Betlehem. 
54.) Čakovec, dne 28. 6. 1920., n.: Dechant Adele, 

Agram. 
55.) Dolnja Lendava, dne 9. 9. 1920., n.: Kosijer 

Ana, Divuso. 
56.) Dolnja Lendava, dne 16. 12. 1920., n.: Horvath 

Steve, Betlehem. 
57.) Skofja Loka, dne 5. 11. 1920., n.: Borozan Lojzi, 

Fiume. 
58.) Škof ja Loka, dne 7. 12. 1920., n.: Lužar Fani,. 

Šmarjeta, Dol. 
59.) Slovenjgradec, dne 8. 3. 1921., n.: Cuturilo Mi

lan, Zagreb. 
60.) Slovenjgradec, dne 9. 3. 1921., n.: Meržnar 

Alojz, Köflach. 
61.) Maribor 1, dne 16. 1. 1921., n.: Peserl Anton, 

Sv. Lenart v Slovenskih goricah. 
62.) Maribor, dne 4. 3. 1921., n.: Kronast Lazko, Ca~ 

kovec. 
63.) Maribor, dne 3. 3. 1921., n.: Korman, Wien. 
64.) Maribor, dne 23. 8. 1920., n.: Lamprecht Ivan, 

Aerolito. 
65.) Maribor, dne 5. 2. 1921., n.: Križan Tončka, 

Ljubljana. 
66.) Maribor, dne ?, n.: Blažun Stevo, Beograd. 
67.) Maribor, dne 10. 3. 1921., n.: Cučkovič Zani, 

Ma-Ito lo 
68.) "Maribor, dne 4. 3. 1921., n.: Djurič Branko, Trst. 
69.) Gornja Radgona, dne 28. 2. 1921., n.: Slavic Mi

hael, Graz. 
Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav

nateljstva za slovensko ozemlje v Celja, 
dne 31. marca 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavéalirana. 
V Ljubljani, dne 21. aprila 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

~ — Z o, xi. v «„„»„ Vr«liA»ine Srba' Hrvat* i Slovenac»" — Naredba, kako se nadziraj izvrževaDJe predpisov uredbe o delovnem času. Odločba, s katero, se izpreminj» 
« « P r a v i l n a f c Ì Z Ì & ^ ^ \ ^ n i ^ l C % 7 ^ r uredbe o postavljanju davénih izvrševalce ,̂ i Ballasi deželne vlade.« Slovenijo :. lyemombe v o»eb 
SSli, .I S u n M « T r e z k u S n i e s a telovadbo na ljudskih in mešeanskih Šolah; izpopolnitev izprasevalne komisije. Ouobritev šolskih knjig. - Razglasi zdravstvenega odsek» 
S a w e X P ^ Ž ^ X A k M " » X l j i ^ boleznih na ozemlja deielne vlade za Slovenijo od dne 27. marca do dne 4 aprila 1921. - Razglas, vojask.h oblastev: Pngla-
z» Slovenijo in Istro ^aen j intendane! za Slovenijo v likvidaciji. - oglas i raznih drugih uradov m oblastev. - Razne objave. 

Iz „Službenih Nevin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 83 z dne 14. aprila 1921.: 
Zapisnik o 12. redni seji ustavotvorne skupščine 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 5ega 
aprila 1921. 

Številka 84 z dne 15. aprila 1921.: 
Minister za trgovino in industrijo je odobril ime

novanje Franca B e r a n a za strokovnega učitelja 
za keramiko v X. činovnem razredu pri uradu za 
pospeSevanje obrti v Ljubljani, izvrženo sporazumno 
med deželno vlado (oddelkom tega ministrstva) v 
Ljubljani in rečenim uradom. 

Številka 86 z dne 18. aprila 1921.: 
Zapisnik o 13. redni seji ustavotvorne skupščine 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 8ega 
aprila 1921. 

Naredbe osrednje vlade. 
108. 

Naredba, 
kako se nadzira) izvrševanje predpisov uredbe 

o delovnem času.* 
§ 8. uredbe o delovnem času z dne 12. septem

bra 1919.** določa, da morajo izvrševanje te uredbe 
nadzirati obrtna oblastva in obrtni nadzorniki mini
strstva za socialno politiko. Skladno s členom 4., 
točko 3., omenjene uredbe so ista oblastva pristojna 
izdajati tudi dovolila za delo čez uro. 

Da si ne bi zgoraj omenjena oblastva odslej na
sprotovala v pristojnosti, odrejam to-le: Izvrševanji; 
predpisov uredbe o delovnem času v zmislu § 8. iste 
uredbe nadzirajo v vseh pokrajinah oblastne inspek
cije dela, oziroma rudarska nadzorstvena oblastva za 
rudarska podjetja. Prijave v zmislu § 4. se vlagajo 
edino pri inšpekcijah dela, oziroma pri rudarskih 
nadzorstvenih oblastvih za rudarska podjetja, ki 
odločajo tudi o podaljšavi delovnega časa po § 4. 
ter izrekajo kazni po § 9. te uredbe v prvi stopnji. 

V-onih pokrajinah, kjer še niso ustanovljene in
spekcije dela, oziroma kjer ni rudarskih nadzor
stvenih oblastev, opravljajo ta posel politična obla
stva prve stopnje, dokler se ne ustanovi inspekcija 
dela, oziroma rudarsko nadzorstveno oblastvo za 
rudarska podjetja. Ta politična oblastva poročajo 
ministrstvu za socialno politiko mesečno o izdanih 
dovolilih za delo čez uro in o vseh primerih kazno
vanja za prekoračitev delovnega časa, predpisa
nega z uredbo. 

Zoper odločbe teh oblastev se smejo interesenti 
pritožiti na pristojna poverjeništva za socialno skrb
stvo, v pokrajinah pa, kjer takih ni (Bačka, Banat, 
Baranja, Srbija in Crna gora), in v zadnji stopnji na 
ministrstvo za socialno politiko v zmislu § 8. ome
njene uredbe. 

Poverjeništvu za socialno skrbstvo predpišem 
na podstavi te naredbe v svojem službenem listu 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 67, izdanih dne 
25. marca 1921. 

** Uradni list pod št. 674 iz leta 1919. 

okrožja inšpekcij dela za izdajanje dovolil za delo] 
čez uro in za kaznovanja, če se predpisani delovni 
čas prekorači-. 

V B e o g r a d u , dne 10.marca 1921.; 
št. 14.619.* „ . . • . . ,.f.. 

Minister za socialno politiko: 
dr. M. Jovanović s. r. 

1 0 9 . 

Odločba, 
s katero se izpreminja Člen 25. pravilnika o 

pobiranja davka na poslovni promet.** 
Na podstavi člena 127. začasnega finančnega za

kona za leto 1920./1921. o d r e j a m : 
Osmi odstavek člena 25. pravilnika za izvrše

vanje določil začasnega finančnega zakona za leto 
1920./1921. o davku na poslovni promet*** naj se iz-
premeni tako, da se glasi: 

«Razen pod točko d) se vlagajo prošnje pri onem. 
oblastvu, ki je pobralo davek; to pa jih mora naj-
kesneje v osmih dneh z vsemi podatki vred poslali 
generalni direkciji neposrednjih davkov, ki izda o 
njih potrebno odločbo.» 

V B e o g r a d u , dne 7. aprila 1921.; 
št. 14.664. ... . . ,. 

• Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

110. 
Dopolnitev uredbe o postavljanju davčnih 

Izvrševalcev/ 
Gospod minister za finance je z odlokom z dne 

26. marca 1921., št. 12.580, dopolnil svojo uredbo 
št. 14.335 iz leta 1920.,++ kjer naj se člen 2. po točki 
6. glasi: 

Pri postavljanju davčnih izvrševalcev se zlasti 
vpoštevajo: dobrovoljci, dosluženi podčastniki voj
ske in mornarnice, vojni invalidi, bivši orožniki, dr
žavni policijski in finančni stražniki, ki imajo neopo
rečno službovanje. 

Člen 1. 
Ta dopolnitev uredbe stopi v veljavo z dnem, ko 

se objavi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca». 

Iz pisarne generalne direkcije neposrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne. 26. marca 1921.; št. 12.580. 

* Datum te naredbe je tukaj natisnjen po po 
pravku, priobčenem v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, izdanih dne 
6. aprila 1921. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 83, izdanih dno 14ega 
aprila 1921. 

*** Uradni list pod št. 32 iz leta 1921. 
t Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 81, izdanih dne 12ega 
aprila 1921. 

tt Uradni list pod št. 5 iz leta 1921. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Agrarski stavbni svetnik Josip P e 1 k o je z uka
zom Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled
nika z dne 28. marca 1921. imenovan za višjega 
agrarskega stavbnega svetnika v VI. činovnem raz
redu državnih uradnikov. 

" Franc T r a m p u š, kmetijski potovalni učitelj, 
je imenovan za poljedelskega višjega nadzornika v 
VII. činovnem razredu; vladni tajnik dr. Frane 
S p i l l e r - M u y s za okrajnega glavarja v VII.či
novnem razredu; inž. Albin C o t i č, provizorni asi
stent državnega kmetijsko - kemijskega zavoda v 
Ljubljani, za definitivnega asistenta v X. činovnem 
razredu. 

Alojzij Z a r n i k, deželni živinozdravnik v Trno
vem pri Ilirski Bistrici, je sprejet v tukajšnjo držav
no službo za provizornoga državnega živinozdrav-
nika v IX. činovnem razredu. 

Dr. Vrtačnik s. r. 
Imenovani so: 
za višje pisarniške oficiale preko sistemiziranega 

stanja na dosedanjih službenih mestih pisarr 
niški oficiali: Vincenc G a j š e k v Celju, Milan 
K l e m e n č i č v Ljubljani, Ivan R o z m a n v Ve
likih Laščah, Franc W e i t z v Celju, Josip S k e r -
1 a v a j v Ljubljani, Franc F1 u x v Gornjem gradu, 
Franc V o g r i n c v Novem mestu, Franc S b r i -
z a j v Ribnici, Ivan K o l i n a , sedaj v Radovljici, 
Josip D r a š 1 e r v Novem mestu, Juri Š i 1 e c pri 
Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, Anton G r a f e n -
a u e r na Vranskem, Josip V o v k v Škof ji Loki, 
Valentin R u p n i k v Ljubljani, Franc P o d b o j т 
Ljubljani, Franc H u d e v Kočevju, Martin P e n v 
Sevnici, sedaj v Murski Soboti, Leon T e r s t e n j a k 
v Ljubljani in Roman N e m e c v Ljutomeru; 

za višjega pisarniškega oficiala na Bistemiziranem 
mestu pisarniški oficial Ivan Ž m a h e r v Ptuju; 

za višjo pisarniško oficialinjo preko sistemizira-
nega stanja in brez določenega službenega mesta 
začasna pisarniška oficialinja Julija Ar h v Ljub
ljani; 

za pisarniške oficiale preko sistemiziranega sta
nja na dosedanjih službenih mestih kanclisti: 
Srečko K o m a n v Radovljici, Ivan J a r c v Novem 
mestu, Avguštin G r e j a n v Mariboru, Ivan G r o 
fa e 1 n i k v Slovenjgradcu, Martin Z o r j a n v 
Kranjski gori, Alojzij B i z j a k v Trebnjem, Frano 
P o d g o r š e k v Marenbergu, Ivan Z a g o r e v 
Višnji gori, Ivan S e i k o v Kamniku, Franc K o -
p i č v Mariboru, Gregor R o ž i č v Ptuju, Anton 
P r e d i k a k a v Šmarju, Franc F e r e n č a k v 
Kozjem, Juri K a r b a v Mariboru, Ivan Š i n k o v e c 
na Vrhniki, Josip C a m p a v Ljubljani, Anton 6 i-
k o š e k v Brežicah, Drago S c h m i d t v Trebnjem, 
Franc B e z 1 a j v Kranju, Ivan H u m a r, sedaj v 
Mariboru, Henrik T o p l a k v Celju, Mijo P o t o б-
n ile v Gornji Radgoni, Božidar K r y I v Ljutomeru, 
Rudolf R o t t e r v Ljubljani, Anton D o k l e r v 
Sevnici, Josip L a š i č v Ormožu, Franc K u š t r i n 
v Ljubljani, Alojzij J u r š i č v Gornjem gradu, Baj
ko F a n i n g e r v Mariboru, Ivan Š e m r o v v Pre
val jah. Martin B a j d e v Mariboru, Avguštin M a s t-
n a k v Konjicah in Josip B r o u č v Radovljici; 

kanclistu Rudolfu H a b j a n u v Višnji gori je 
pridržan čin; 

za pisarniške oficiale preko sistemiziranega sta
nja in brez določenega službenega mesta: začasna 
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oficiala Josip M o z e t i č in Drago F r a n k , oba v 
Ljubljani; začasni kanclisti: Janez Š t r u k e l j na 
Brdu, Josip Č e r n i v e c v Ljubljani, Ignacij K 1 o p-
6 i č v Radečah, Viktorin S t e g n a r v Ljubljani, 
Avguštin J u h v Ljubljani, Franc R o b i d a v Ljub
ljani, Ignacij K o š č a k v Novem mestu, Ivan B u d -
n a r v Ljubljani in Josip T u r k v Ptuju; 

za kancliste (kanclistinje) preko sistemiziranega 
stanja in brez določenega službenega mesta začasni 
kanclisti (kanclistinje): Franc W o s c h n i g na 
Vranskem, Albin L i 11 e g v Krškem, Ivan T i l l e r 
v Brežicah, Alojzij B r e s k v a r v Ljubljani, Marlin 
T r o j n e r v Mariboru, Josip K i a u t a v Kranju, 
Franc R o m v Kočevju, Karel M a h o r č i č v No
vem mestu, Anton G o s t i š a v Radečah, Pavel 
S a t t l e r v Slovenski Bistrici, Josip P a n n v Ce
lju, Andrej H u 11 e r v Kočevju, Gašper S k o k v 
Črnomlju, Rudolf K n o 11 v Novem mestu, Jakob 
Z e v n i k v Kamniku, Fran I v a č i č v Krškem, 
Emil G r i l l v Ljubljani, Ivan S t r e h o v c v Rib
nici, Josip M e r v a r v Novem mestu, Rudolf B i -
ž a 1 v Slovenski Bistrici, Janko M i š i c a v Črnom
lju, Toussaint O 1 j š a k v Ljubljani, Janez S k v a r-
ë a na Vrhniki, Viktor B o n č a v Mariboru. Anton 
Z o r j a n v Kozjem, Anton N o v 1 j a n v Novem 
mestu, Jakob Z a r g i v Kostanjevici, Albert S a 1 o-
m o n v Trebnjem, Ivan R u p n i k v Šmarju pri Jel
šah, Angela L a p a j n a r v Ljubljani, Ljudevit 
F ü r s t v Šmarju pri Jelšah, Josip K o r o š a k v 
Ljutomeru, Ana C e r č e k v Ljubljani, Marko R a -
k u š v Gornjem gradu, Drago P r e ž e 1 j v Litiji, 
Konrad L o s c h d o r f e r v Sevnici, Matija M e z -
n a r i č v Ormožu, Julko M a r c i o v Prevaljah, 
Maks P a v 1 i č e k v Laškem, Bernard M i k u 1 e -
t i č v Ptuju, Josip F e r e n c v Konjicah, Ivan B e r-
n o b i č v Ormožu, Alojzija P a 1 o u z v Ljubljani, 
Karel N o v a k v Celju, Henrik K o p a č v Laškem, 
Josip M è d v e š č e k v Ljubljani, Viktor N e m e c 
v Murski Soboti, Franc K o v a č e v i č v Sevnici, 
Alojzij P u p i s v Mariboru, Anton K r a m e r v Ce
lju, Andrej M i li e 1 i n v Novem mestu, Stanko Č u k 
v Kranjski gori, Franc N a g l i c v Radovljici, Jan
ko F r a s v Šmarju pri Jelšah. Joško Z i li e r 1 v 
Ljubljani in Karel F i s c h e r v Kostanjevici. 

Kavčnik s. r. 
St. 1909. 

Posebne nsposobljenostne preizkušnje za telo
vadbo na ljudskih io meščanskih šolah; izpo

polnitev izprasevalne komisije. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je izpopolnilo 

izpraševalno komisijo za ljudske in za me.-carMo" 
žole v Ljubljani in Mariboru glede posebnih uspo-
sobljenostnih preizkušenj za telovadbo na ljudski''. 
in na meščanskih šolah (glej Uradni list 28 z dne 
16. marca 1921.) še z dvema i^jua^ujuèima članom;'-. 
in sicer je imenovalo v mariborsko komisijo Adoifa 
S c h a u p a, telovadnega učitelja na državnem mo
škem učiteljišču v Mariboru, v ljubljansko komi;ij<. 
pa Ferdinanda M a r o l t a , profesorja na državnim 
moškem učiteljišču v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 12. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

st. 1102. Odobritev šolskih knjig. 
V zinislu razpisa ministrstva za prosveto z dno 

17. februarja 1921., O. N. br. 4496, in po sklepu de
želne vlade za Slovenijo z dne 5. marca 1921. se je 
odobrila knjižica: «Narodne himne in domorodne 
pesmi za mladino», ki jo je priredil ljubljanski uči
telj Fran M a r o 11, kot šolska knjiga za pouk petja 
na ljudskih, meščanskih in srednjih šolah in na uči
teljiščih v Sloveniji. 

Št. 1381. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je z razpisom 

z dne 31. marca 1921., št. 1381, odobrilo šolsko knji
go: «Prirodopis živalstva za meščanske šole. Sesta
vil Ivan M a c h e r, bivši ravnatelj mestnega dekli
škega liceja. II. stopnja. Druga bistveno neizpre-
menjena izdaja. Cena knjigi 40 K. V Ljubljani 1921. 
Založila Ig. pi. Klcinmayr & Fed. Bamberg.» 

V L j u b l j a n i , dne 12. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št. 4516/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlja deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 27. marca do dne 4. aprila 1921.) 

O k r a j O b 6 i n s *• C 

11 

K o z e ( V a r i o l a ) . 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

, Konjice okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Guštanj 

Trbovlje . . . 
Marija Gradec . 
Dramlje . . . 
Velika Pirešica. 
Ljubno . . . . 
Luče 
Bočna . . . . 
Celje okolica . . 
Rečica . . . . 
Kalobje . . . . 
Solčava . . . . 
P o n i k v a . . . . 
Loka 
Nova cerkev . . 
Sv. Lenart. . . 
Sv. Kriätof. . . 
Slivnica . . . . 
Gornji grad . . 
Kokarje . . . . 
Žalec 
Sv. Lovrenc n. P. 
Celje . . . . . 
Gozd 
Kozjak . . . . 
Brezovica . . . 
Ljubljana . , . 
Poljčane. . . . 
Statenbrfg. . . 
Laporji . . . . 
Zamarkovo. . . 
P r e v a l j e . . . . 
Crna 

3 
1 
7 

12 
6 
3 
8 
2 
6 
5 
3 
2 

T r e b u S n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 

Celje 

Kamnik 

Kranj 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

Brežice 
BizelJ8ko . . . . 
Trbovlje . . . . 
Št. Juri ob Taboru 
Nova cerkev . . . 
Dolsko 
Kamuik 
Jurée 
Predoalje . . . . 
Dobrava 
Polhov gradeč . . 
Črni vrh . . . . 
Ljubljana . . . . 
Maribor 
Kamna gorica . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Maribor mesto | Maribor | 2 | . | 1 | . | 1 

Ljubljana meato 
Litija 

Maribor okolica 

Š k r l a t i c a ( S c a r l a t i n a ) . 
3 Ljubljana 

Hotič . . 
Pdbrežje 

D a v i c a ( D i p b t e r i a ) . 
Krško 
Ptuj 

Mureka Sobota 

Kamnik 

Celje okolica 
Litija 

Ljutomer 

KrSko. . 
Janževci. 
Bratunci. 

! 
3 
1 
i ! 

T r a h o m : 
Kamnik . . • • | 1 | - | . | . | 1 

M o r b i l l i . 
Nova Štifta . . 
Hotič . . . . • 
Branoslavci . • 

414 
4212 
5823 

30 
35 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 12. aprila 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 

Razglasi vojaških oblastev, 
St. 837/III. " 

Priglasitev terjatev vojaški intendancl 
za Slovenijo v likvidaciji. 

V zmislu odloka deželne vlade za Slovenijo z 
dne 1. aprila 1921., št. 5029, se pozivljejo vsi oni, ki 

imajo pri vojaški intendanci za Slovenijo še kaj ter
jatev za vojaške dobave, najemnine itd. za čas od 
preobrata do vštetega dne 31. avgusta 1919., naj te 
terjatve prijavijo podpisani intendanci najkesnejo 
do dne 3 1. m a j a 1 9 2 1 . 

Prijave po navedenem roku se zaradi zaključka 
likvidacije ne bodo več vpoštevale. 

Odškodnine za zaplenjeno prtljago itd. čast
nikov tu ne prihajajo v poštev, ker zadeva še ni 
končno rešena. 

V L j u b l j a n i , dne 13.aprila 1921. 

Vojaška intendanca za Slovenijo v likvidaciji. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
A VI 248/20—1. 626 3—t 

Poklio neznanih dedičev. 
Janez G l a s e r , tesar v Počehovi, je dne 16. apri

la 1920. umrl, ne da bi bil zapustil poslednjo voljo. 
Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 

zapuščini se postavlja gospod Alojzij Roth, višji, ofi-
cial v Mariboru. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom o n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku 
tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dedi
či svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgo
dilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 6. aprila 1921. 

A I 264/20—2. 578 

Okli o, s katerim se sklioujejo 
zapuščinski npniki. 

Jožef P r a v d i č, zasebnik iz Budine, jo dne 
19. julija 1920. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivlje
jo, naj napovedo in dokažejo svoje terjatve dno 

12. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri4em sodišču v sobi št. 17 ustno aH pa 
do tega dne pismeno. Sicer no bi imeli upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, nikake nadaljnje 
pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila napo
vedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek I., 
dne L aprila-1921. 

T 21/21.-3. Ö47 

R a z g l a s . 

Oklicni roki, razglašeni v Uradnem listu 37 v, 
dne 12. aprila 192.1., so glede opr. št. T 21/21—^ 
T 15/21—3, T 5 / 2 1 - 3 , T 12/21—6 in T 9/21—4 po
daljšani do dne 12. oktobra 1921., glede T 14/21—4 
pa de dne 12. aprila 1922. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 16. aprila 1921. 

41/21- 637 

Amortizaolja. 
Po prošnji Antona Me n e i n a , posestnika v 

Dvorski vasi št. 31, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnega kuksnega lista, ki ga je prosilec 
baje izgubil: Kuksni list št. XXIV rudarske družbe 
«Ilirije». 

Imetnik tega lista se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. ju
nija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je kuksni list brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 0. aprila 1921. 

T 89/21—1, T 7 1 / 2 1 - 3 , T 317/20—6. G38 

Amortizacija. 
Po prošnji: a) Andreja K u m š e t a , posestnika v 

Iški loki št. 1, b) Vinka J l a j d i č a , volctvžca v 
Kranju, in c) Franca K a l a n a, posestnika v Žor-
javku, občina Smlednik, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih vrednostnih papirjev, ki so 
jih. prosilci baje izgubili: Ad a) : Priznanica ser. 88, 
št. 08.539, glaseča se na 20%ni odbitek v znesku 
1122 K; ad b) začasno potrdilo 4%nih državnih bo
nov na nomin. 30.000 K, glaseče se na ime: Vinko 
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Majdič, Kranj; ad c) priznanica ser. 59. št. 6331 i'i 
i t . 6051 v znesku 2038 K in 1930 K. 

Imetnik teh vrednostnih papirjev se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v 
izza dne l .maja 1921., ker bi se sicer po ion roku 
izreklo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek 111., 
dne 8. aprila 1921. 

Ne I 493/21—2. 641 

Amortizaojja. 
Po prošnji Antona P i r š a , posestnika v Jerov-

ski vasi št. 39, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Hranilna knjižica hranilnice in posojilnice v 
Šmarju, št. 4180 nominale 731 K 60 v, glaseča se n a 
ime: Ana Lah, Pečica. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od prve objave, 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da hranilna knji
žica ni več veljavna. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek L, 
dne 9. aprila 1921. 

616 

Ne 209/21—1. 640 

Oglas. 
V soboto pred Malim Šmarnom leta 1920. je bila 

na cesti med Grahovim in Radljakom, sodni okraj 
cerkniški, najdena veoja vsota, nekaj nad 1000 K. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 
dne 16. marca 1921. 

Razglas. " 2 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 
Firm-. 666, Rg. A III 235/1. 

a) Franc Bar 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s stroji, njih deli in 
s pisalnimi potrebščinam^ 

imetnik: Franc Bar, trgovec v Ljubljani. 

Finn. 667, Rg. A Hi 236/1. 
b) P. šterk 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

Proglasitve za mrtve. 
Okrožno sodišče T M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-

ianci za mrtve, ker so moro o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drz._zak.jst. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči 
eodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stau 
in zadnjo bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. St. 

oklica 

Aleksander Veren, 
roj™ due 26. oktobra 
1888., posestnik v Bo-

doncih. 
Frano Araejiok, 

rojon duo 22. novembra 
1898., čevljarski pomoćnik 

v Konjicah. 

Martin Toplak, 
rojen due 5.oktobra 1880., 
posestnik v Tešanovcih. 

P e t e r Bartmann, 
rojeu dno 29. junija 1879., 
posestnik v Kozjem vrhu 

St. 35. 

Filip Jnhart, 
rojen dne 30. aprilu 1882., 

posestnik na C;gonci. 

Frano Vidovlo. 
rojeu dne 27. novembra 
188i., poeestnik v Spod-

Bjcm Hajdinu. 

Là 

Janez Cizerl, 
roien dne 30. decembra 
1879 , delavec pri Sv. Tro
jici v Slovonakih goricah. 

Ludovlk Hergonth, 
r-j«Mi dne 11. nv;:uata 
1880, posestnik v Gore

njih Hočah. 

Vojak 20. honvedskega pe
hotnega polka; baje padel 
dne 7. septembra 1914. 

pri Lublinu. 

Služil pri 26. brambovekem 
polku; baje padel dne 

13. junija 1917. 

Baje padel kot vojak 
20. honvedskega pehot
nega polka dae 4. novem
bra 1914. pri Jaroptawii. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; zadnjič pisal ob pre
obratu iz vojnega ujetništva 

v Italiji. 
Služil pri 2. gorskem pol
ku na italijanskih bojiščih ; 
zadnjič pisal dno 16. ok

tobra 1918. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dno 

1. decembra 1914. 

Vojak 47. pohotnega pol
ka; pogrešan uza meseca 

junija 1916. 

Žena 
Marija Veren, 

poseetnica 
v Bodoncih. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Mati 
Liza Petrovič 

v Spodnji 
Polskavi. 

Žena 
Ana Toplak, 

poseatnica 
v Tešanovcih. 

Zona 
Reza Hartmann 
v Kozjom vrhu. 

Žena 
Ana Juhart, 

posestniea 
na Cigonci. 

Zona 
Marija Vidovič, 

poseetnica 
v Spodnjem 

Hajdinu. 

Vojak 26. brambovelcoga 
polka; pogrešan izza dne 

20. novembra 1914. 

Martin Zelenko, 
rojen dne 8. novembra 
1885 , delavec na Teznu. 

Anton Fljačko, 
rojen dno 5. januarja 
1886., zelar v Hlaponcih. 

Ciril Vezonik, 
rojeu ODO 18. julija 1889., 

delavec na Lomšniku. 

Friderik 
Kronawotter, 

rojen duo 12. julija 1883., 
delavec v Motavi pri Ma

riboru. 

Rok Bauman, 
rojen dne 14. avgusta 
1877., rudar iz Zgornje 

Ročice. 

Žena 
Helena Hergoutb, 

poseetnica 
T Gorenjih Hočah. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku na galiških bojiščih ; 
baje umrl dne 29. maja 

1915. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; bajo umrl v ru
skem vojnem ujetništvu. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pisal zadnjič meseca 
julija 1917. iz bolnice v 
Oronburgu na Ruskem. 

Od takrat pogrešan. 
Služil pri 26. brambov
ekem polku, prišel v itali
jansko vojno ujetništvo v 
di Ris di 8anta Maria, 
odkoder pisal zadnjič dno 

30. januarja 1919. 

Žena 
Jula Cizerl, 

dniuarica 
v Počeniku. 

Janoz Petrovič, 
stanovnik 
v Spodnji 
Polskavi. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Franc Perkuš, 
trgovec 

v Marenbergu. 

Rajko Foigel, 
Bolicitator 

v Slovenski 
Bistrici. 

Anton 8venšek, 
posestnik 
v Hajdinu. 

Anton Wrotzl, 
posestnik 

v Gorenjih Hočah. 

Žena 
Kata Zelenko 

na Teznu št. 16. 

Žena 
Marija Fijačko, 
žolarka v Hla

poncih. 

Brat 
Jakob Vozonik, 

kočar v Vasi. 

Žena 
Jula Kronawetter, 

dninarica 
v Metavi pri 

Mariboru. 

Martin Kotnik, 
rojen dne 7. novembra 
1889., zidar v Novi vasi 

liri Ptuju. 
Anton Črnlveo, 

rojen dne 8. junija 1890., 
posestnikov sin v Bre

zovcu. 

Trenski vojak, naposled , . 0 
ne italijanskem bojišču; A n t o n B a u r a a n 

pogrešan od pomladi leta 
1918. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku; po došlih vesteh 
umrl v ruskom vojnem 

ujetništvu. 
Aktiven vojak 87. pehot
nega polka; pogrešan izza 
bojev na srbskih bojiščih 
dne 13. septembra 1914. 

na Zgornji 
Ročici. 

Sestra 
Marija Kotnik 
v Novi vasi. 

Ferdo Plesničar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

10.4.1921.; 
T 10/21-10. 

10. 4.1921.; 
T 16/21-10. 

10.4.1921.: 
T 28/21—7. 

10.4.1921.; 
T 32/21—23. 

10.4.1921.; 
T 41/21-5. 

10. 4. 1921.; 
T 48/21 —6. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

l.maja 1922 

l.maja 1922. 

Kari Klanfer 
na Teznu št. 16. 

Franc Šmigovec, 
v Kukovi št. 19. 

Martin Verovnik, 
posestnik 

v Vasi. 

Franc Kopic, 
sodni kanclist 
v Mariboru. 

Fran Roškarič, 
posestnik ua 

Zgornji Ročici. 

Mati 
Marija Črnivec 

v Brezovcu. 

Jožef Ferk, 
slikar 

v Ragoznici. 

Janez Črnivec 
v Brezovcu. 

10.4.1921.; 
T 54/21-7. 

10.4. 1921.; 
T 58/21-6. 

10. 4. 1921.; 
T 60/21-8. 

10.4.1921.; 
T 44/21-10. 

10.4.1921.; 
T 55/21-6. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

10.4.1921.; 
T 72/21-6. 

10. 4. 1921.; 
T 1/21-16. 

10.4. 1921- ; 
T 62/21-6. 

10.4. 1921.; 
T 38/21-6. 

l.maja 1922. 

l.maja 1922. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

obratni predmet: trgovina z modnim blagom, 
imetnik: Peter Šterk, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 668, Rg.A III 237/1. 
c) Ivan Vreček 
s sedežem v L j u b 1 j a ni, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
umetnik: Ivan Vreček, trgovec v Ljubljani. 

Firm.735, Rg.A III 238/1. 
č) Stanko Žargi 
8 sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Stanko 2argi, trgovec v Ljubljani. 

Firm.745, Rg.A III 239/1. 
d) Mih. Tomšič 
s sedežem n a Vrhn iki št.51, 

obratni predimet: trgovina z lesom, 
imetnik: Miha Tomšič, trgovec in posestnik na 

Vrhniki št 51. 
Prokuro lima Fani Tomšič, trgovčeva soproga na 

Vrhniki št. 51. 
Firm.768, Rg.A IV l/i. 

e) Franja Slovnik 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z izgotovljenirni oble
kami in manufakturnim blagom na drobno, 

.mernica: Franja Slovnik, trgovka v Ljubljani. 

Firm.854, Rg.A IV 2/1. 
f) „Progres", 
Prva jugoslovanska tvornica za izdelovanje igrač, 
norimberškega blaga, čepic, kravat i-td. Ljudmila 

Schiffrer in dr. 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: 
1) izdelovanje in1 prodajanje igrač, družabnih 

iger, norimberškega blaga, raznih umetniških in ga
lanterijskih predmetov, rezbarskih izdelkov iz lesa 
in bronsiranih topov iz malca; 

2.) izdelovanje in prodajanje čepic, modnih klo
bukov, kravat, kopalnih kostumov, otroških oblek in 
perila. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. januarja 1921. 

Družbeniki: 1.) Lovrenc Schiffrer, zasebnik v 
Rožni dolini; 2.) Ljudmila Schiffrer, zasebnica y 
Rožni dolini št. 250; 3.) Ciril Dolenc, ravnateij 
Obrtne banke v Ljubljani; 4.) Franc Rožanc, tvor-
ničar v Ljubljani, Soteska št. 10; 5.) Vladimir Ale-
ksandrovič Mai kov, begunec v Ljubljani-; 6.) inž. 
Vladini V Štefanovič Čebotarev, begunec v Ljubljani ; 
7.)Minajko Dimitrijevič Kostrovskij, begunec v Ljub
ljani, hotel „Tivoli". 

Za zastopanje sta upravičena družbenika Lov
renc Schiffrer in Ciril Dolenc. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta kolektivno druž
benika Lovrenc Schiffrer in Ciril Dolenc ali pa eden 
izmed njiju skupno z enim prokuristom tako, da pod 
njeno odtisnjeno ali po komerkoli napisano besedilo 
postavljata svoja podpisa, prokurtet s pristavkom 
„p. p." (per procura). 
"' ' Firm.855, Rg.A IV 3/1. 
g) Viktor Stazzi 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovska agentura in komisij
ska trgovina, 

imetnik: Viktor Stuzzj v Ljubljani, Sodna ulica 
št. 4/II. 

Finn.856, Rg.A- IV 4/1. 
h) Bašin i drug, 
prva jugoslovanska tvornica telovadnega, športnega 

in igralnega orodja, 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: izdelovanje telovadnega orodja 
na tvorniški nach, 

družbena oblika : javna trgovska družba izza dne 
22. oktobra 1920., 

družbenika.: 1.) Stane Vidmar, trgovec v Ljub
ljani, Pred škofijo št. 19; 2.) Alojzij Bašn, trgovec 
v Ljubljani, Pred škofijo št. 19. 

Za zastopanje je upravičen Stane Vidmar. 
Podpis firme: Družbenik Stane Vidmar pristav

lja natisnjenemu, napisanemu ali s štatmpiljo odtis
njenemu besedilu tvrdke svoje ime. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. II., 

dne 7. marca 1921. 
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Razglas. 
Dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 1 . ob desetih se bo pri 

podpisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 3 na jav
ni dražbi oddajal v zakup lov občine Device Marije 
v Polju za petletno dobo, t. j . od dne 1. julija 1921. 
do dne 30. junija 1926. 

Na to dražbo se vabijo interesenti s pristavkom, 
da dražbene pogoje lahko vsak dan ob navadnili 
urah vpogledajo pri podpisanem okrajnem glavar
stvu. Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
! dne 11. aprila 1921. 

Dr. Ferjančič s. r. 

8t. 77/1. 6 5 1 

Razpis uöiteljflkih služb v gornje-
grajskem okraja. 

Po odredbi višjega Eolskega sveta z dne 31. mar
ca 1921., št. 3801, se razpisujeta v stalno namestitev 
nastopni učiteljski službi: 

1.) na štirirazrednici v G o r n j e m g r a d u služ
ba za učiteljico; 

2.) na gtirirazrednici v M o z i r j u služba za uči
telja ali za učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje do dne 
2 0. m a j a 1 9 2 1 . 

dotičnima krajnima šolskima svetoma. 
Okrajni šolski svet gornjegrajski v Celju, 

dne 14. aprila 1921. 
Predsednik: dr. Žužek s. r. 

Razglas. 643 

Pri trinajstem žrebanju 4Уг%шћ zastavnih listov 
in 41/2%nih komunalnih zadolžnic Kranjske deželne 
banke, ki se je vršilo dne 15. aprila 1921., so bile 
izžrebane te-le številke: 

I. 4y2%ni z a s t a v n i l i s t i . 

Po 10.000 K št. 26, 38; 
po 2000 K št. 22, 42, 72, 95, 105, 110, 17S, 198, 

200, 206, 208. 211, 233, 288, 245, 248, 252; 
po 1000 K št. 53, 65, 71, 75, 85, 150, 158, 17Ö, 

191 197" 
po 200 K št. 6, 8, 35, 39, 87, 94, 98, 111, 139, 

208, 220; 
po 100 K št. 18, 44, 59, 60, 61, 62, 63. 

П. 4Уг%.ne k o m u n a l n e z a d o l ž n i c e . 
Po 10.000 K št. 17, 35, 41, 78, 109, 119, 139, 153, 

208, 214, 260, 288, 362, 369, 439, 476, 486, 487, 495; 
po 2000 K št. 41, 40, 105, 113, 129, 142, ••57. '>'}8, 

209, 218, 228, 275, 281, 283, 307, 325, 326, 342, 347, 
379, 384, 452, 493, 517, 612, 641, 650, 687, 738, 74S, 
763, 775, 789, 818, 826, 837, 856; 

po 1000 K št. 21, 39, 152, 205, 221, 253, 284, 313, 
335, 339. 378, 394, 395, 402, 412, 445, 446, 447, 456, 
528, 536', 542, 545, 588, 602, 609, 689, 734; 

po 200 K št. 3, 31, 65, 85, 93, 177, 216, 219, 250, 
331 336, 344, 365, 419, 425, 442, 448, 456, 535, 501, 
567; 636, 654, 724, 728, 734; 

po 100 K št. 3, 12, 22, 67, 109, 135, 152, 262, 265, 
297, 329, 335, 349. 

Te zastavne liste in komunalne zadolžnice bo iz
plačevala blagajna Kranjske deželne banke proti 
vročitvi izza dne 1. julija 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 15.aprila 1921. 
Kranjska deželna banka. 

4.) Imenovanje zapisnikarja občnemu zboru. 
5.) Legitimiranje navzočnih zadružnih delegatov. 
6.) Pretres in formuliranje pravil. 
7.) Volitev upravnega odbora Zveze. 
8.) Volitev nadzorstvenega odbora Zveze. 
9.) Določitev največje vsote, do katere sme 

upravni odbor zadolžiti Zvezo: 
a) s hranilnimi vlogami zadružnikov; 646 
b) s posojili. 

10.) Določitev kraja prihodnjemu občnemu zboru. 

Pripombe: 1.) Občnega zbora se smejo udeležiti 
delegati nabavljalnih zadrug državnih uslužbencev, 
če njih pravila ustrezajo določilom uredbe z dne 
5. decembra 1920. 2.) Delegati teh zadrug morijo 
prinesti s seboj: a) dokazilo, da so pravila odobrena 
in da je zadruga odobrena; b) posebno pooblastilo, 
s katerim jih zadruga pooblašča, da na občnem zbo
ru obvezno zastopajo svojo zadrugo; c) po pravilih 
spisano pristopnico, s katero zadruga jamči svoj 
vstop v Zvezo kot članica ter izreka, da s e poko
rava njenim pravilom, da prevzame jamstvo za ob
veznosti Zveze, da dovoljuje zveznim revizorjem 
pregled in da podpiše po pravilih predpisano število 
deležev, ki jih bo z vpisnino vred plačevala po do
ločilih pravil. 3.) Vsaka zadruga ima pravico, da, 
pošlje na občni zbor za vsako začeto stotino svojih 
zadružnikov do petsto po enega zastopnika, a za 
vsakih nadaljnjih petsto zadružnikov še po enega 
predstavnika. Zato morajo prinesti predstavniki do
kazilo o številu zadružnikov svoje zadruge. 4.) Dan 
pred občnim zborom se vrši ob petnajstih priprav
ljalna konferenca delegatov v pisarni cPotrošačke 
zadruge beogradskih činovnika» v parku finančnega 
ministrstva. Ta pisarna daje vsa potrebna ustna in 
pismena obvestila (pojasnila). 

V B e o g r a d u , dne 14.aprila 1921. 

Ustanovni odbor Z^eze nabavljalnih zadrug državnih 
uslužbencev. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Dopolnilna volitev odbora. 
4.) Nova volitev nadzorstvenega sveta. 
5.) Izprememba pravil. 
6.) Slučajnosti. 

664. 

Odbor. 

Vabilo na VII. redni občni zbor 
K r e d i t n e z a d r u g e , 

regietrovane sadruge z omejeno zaveso 
v Ljubljani, ш 

ki bo v četrtek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . ob pet
najstih (treh popoldne) v zadružni pisarni v Ljub

ljani, Kongresni trg št. 4. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o prejšnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo in predlogi načelništva. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Potrditev računskega sklepa za leto 1920. 
5.) Izpopolnitev načelništva in nadzorništva. 
6.) Slučajnosti. 

* • * 
Občni zbor je sklepčen, če je navzočna ali i&-

etopana vsaj ena desetina članov, upravičenih za 
glasovanje. Ako bi občni zbor, sklican na petnajsto 
uro, ne bil sklepčen, se bo vršil z istim dnevnim re
dom na isti dan ob šestnajstih (štirih popoldne) na. 
istem prostoru drugi občni zbor. 

Vabilo na 46. redni občni zbor 
kreditnega društva 

Kranjske hranilnioe v Ljubljani, 
ki bo v četrtek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 1 . ob šest
najstih v zgornjih prostorih Kranjske hranilnice v 

Ljubljani z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo odbora o društvenem delovanju v 
letu 1920. 

St. 2324—III. 65ft. 

Razglas družbe južne železnioe. 
Izpopolnitev potniške in prtljažne tarife, del II. 

Izza dne l.maja 1921. se bo pobiral pri luksus-
nih vlakih, t. j . pri vlakih, ki so sestavljeni iz luksuz
nih voz, spalnih voz in salonskih voz ali iz voz I. raz
reda, za potnike, pse, prtljago in ekspresno blago 
poleg redne vozarine še poseben 25%cn dodatek k 
skupni ceni po potniški in prtljažni tarifi, del II. 

V L j u b l j a n i , dne 16. aprila 1921. 

Razid društva. «42 

Krajevna skupina splošne železničarske organi
zacije za Jugoslavijo v Hočah pri Mariboru se je pro
stovoljno razšla. Ker je prispevke svojih članov me
sečno pošiljala centrali v Ljubljani, ji ni ostalo nié 
imovine. A n t o n Pte.iog 8 г ; b i v S i p r c a S ednik. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 8. aprila 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na občni zbor za ustanovitev Zveze nabav-
Ijalnib zadFDB državnih uslužbencev v Beogradu. 

Na podstavi pooblastila gospoda finančnega mi
nistra z dne 24. marca 1921., št. 39.934, sklicujemo 
občni zbor za ustanovitev Zveze nabavljalnih zadrug 
d) žavnih uslužbencev v Beogradu, ki bo v Beogradu 
dne 8. m a j a 1 9 2 1 . ob devetih s tem-le 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Otvoritev občnega zbora. 
2.) Pristop k Zvezi; izročitev pristopnic. 
3.) Volitev predsednika občnemu zboru in dveh 

podpredsednikov. 

A le t i i r » . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,357.143 92 
v kovanem srebru 16,455.907-50 
v tujih valutah 4,030.269"-58 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 348,900.541-90 
Posojila : 

na menice 198,741.502-41 
na vrednostne papirje 23,547.044-55 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.194,968.781-60 
po računu zamene 374,909.250-84 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 150,912.252-68 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.962,346.788-74 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic . . . . . . 

Saldo raznih računov 

Dinarjev 

Proti prejšnjemu. 
stanju 

dinarjev 

433,743.862-90 +1,513.806-92 

222,288.546 96 +5,626.260-43-

3.683,137.073 • 86 +200,013.858-50' 

2.138,377.163- — 
13,257.018-39 

6.490,803.665 11 
Glavnica din. 50,000.000-—, 

od te vplačano v kovanem zlatu . 
Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 
obveznosti na žiro-račune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene, 
Saldo raznih računov . 
653 

P a s i v a . 

374,909.250-84 
192,282.042-76 
61,361.605-64 

10,384.500- — 
821.192-87 

3.712,667.910— + 212,311.670-— 

628,552.899-24 +20,157.434-25' 
2.138,377.163--

6.490,803.665 • 11 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
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111. 
V imenu NjegoVega Veličanstva 

P e t p a X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo od

redili in odrejamo 

uredbo o izpremembah in dopolnitvah v 
uredbi o delovnem času z dne 12. septem

bra 1919.* 
Clcn 1. 

V § 4. se po drugem odstavku točke 3. uredbe o 
delovnem času** dodaja nova točka 4., ki se glasi: 

«V manjših obrtnih obratih se sme delovni čas 
podaljšati do 10 ur na dan ali 60 ur na teden. 

Za mali obrt se smatra samostojno podjetje, v 
katerem se ne uporablja elementarna (kakor n. pr. 
parna, vodna, električna itd.) sila, nego je delo iz
ključno ročno ter v podjetju ni zaposlenih več nego 
pet delavcev. 

Obrtna podjetja, ki so sestavni del večjega pod
jetja, ne smejo uporabljati te ugodnosti.» 

Člen 2. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
predpiše pravilnik za izvrševanje uredbe o delovnem 
času in o teh izpremembah in dopolnitvah. 

Člen 3. 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, 
ko jih kralj podpiše, obvezno moč pa dobe 10. dan 
po razglasitvi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 8. aprila 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. V. Kukovec s. r. 

112. 
V imenn Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 

prestolonaslednik, 
•na predlog Našega ministra za finance in po zasli-
äanju Našega ministrskega sveta smo proglasili in 

proglašamo 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 84, izdanih dne 15ega 
aprila 1921. 

** Uradni list pod št. 674 iz leta 1919. 

uredbo o plačevanju za blago, ki se uvaža 
iz Nemčije v kraljevino Srbov, Hrvatov in 

Slovencev.* 
Člen 1. 

Uvoznik nemškega blaga mora položiti carinar
nici 50 % vrednosti uvoženega blaga. Carinarnična 
priznanica oprašča uvoznika proti nemškemu proda
jalcu. 

Člen .2. 
Odredba iz člena l .se uporablja na vsako blago, 

izdelano ali fabricirano v Nemčiji, ki ima v sebi nad 
60% nemškega materiala in dela. 

Člen 3. 
Minister za finance se pooblašča, da sme v inter

esu trgovine odrejati izjeme od tega pravila. 

Člen 4. 
Minister za finance naj predpiše in odredi vse, 

česar je treba za uporabljanje te uredbe. 

člen. ô. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

y «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca». 

Naš minister za finance naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 9. aprila 1921. 

Minister za finance: 
dr. Ivosta Kumanudi s. r. 

Aleksander s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
113. 

Navodilo carinarnicam, kako na] izvršu
jejo uredbo o plačevanju za blago, ki se 

nvaža iz Nemčije.* 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

9. aprila 1.1., ki je priobčen v današnji številki 
«Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca», se razglaša uredba o plačevanju za blago 
nemškega izvora, po kateri polaga uvoznik carinar
nici 50 % vrednosti uvoženega blaga*. 

Da bi mogle carinarnice, izvrševaje to uredbo, 
postopati pravilno, se jim daje to-le pojasnilo in na
vodilo: 

Člen 1. 
Po členu 1. te uredbe polaga uvoznik 50 %, vred

nosti onega blaga nemškega izvora, ki ga uvaža. Ta 
odstotek vrednosti se računi po vrednosti, označeni 
v fakturi, s katero se zahteva izplačilo kupljenega 
blaga ali označuje vsota, dolžna za kupljeno, oziro
ma prodano blago. Carinarnica izda uvozniku o tako 
pobrani vrednosti posebno priznanico, ki ga oprašča 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 85, izdanih dne 
16. aprila 1921. 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 85, izdanih dne 16ega 
aprila 1921. 

plačilne obveznosti proti nemškemu prodajalcu za j 
toliko vsoto, kolikršno je položil carinarnici, kakor :; 
je to jasno povedano v omenjenem členu ukaza. 1 

Ker blago nemškega izvora lahko prihaja ali ne
posredno iz Nemčije ali preko drugih držav, v ka
terih se je samo reekspediralo, naj carinarnice, da 
se popolnoma uporablja ta odredba o plačevanju 
50 %, vrednosti, postopajo tako-le: . 

1.) Če prihaja blago neposredno iz Nemčije, če- [ 
mur služijo za dokaz železniški in ladijski tovorni 
listi, je nemški izvor s tem nedvojbeno ugotovljen 
in carinarnice naj pobirajo 50 % vrednosti. 

2.) Če blago nemške proizvedbe ali fabrikacije 
ne prihaja neposredno iz Nemčije in je njega izvor 
na ta način nedvojben,' nego je prišlo v druge 
države ter se odtod reekspedira v našo kraljevino, 
naj pobirajo carinarnice v vseh takih primerih 50 % 
njegove vrednosti, kakor je to zgoraj označeno. Da 
zaradi takih primerov ne zastaja blagovni promet, 
morajo tisti, ki uvažajo blago iz drugih držav, preko 
katerih se lahko pošilja blago nemškega izvora, 
predložiti ob uvozu potrdilo o izvoru. Poleg tega 
morajo carinarnice zahtevati od uvoznika, naj iz
javi v carinski deklaraciji (v splošnem delu), da 
jamči, da blago ni nemški proizvod in da se obve
zuje, ako se dokaže nasprotno dejstvo, naknadno 
plačati 50 % vrednosti uvoženega blaga. Čim se iz
polnijo ti pogoji, naj carinarnice dopuste uvoz blaga — 
po splošnih predpisih, ne da bi uporabljale določila 
iz 1. člena uredbe. 

3.) Če bi se po izvršeni zacarinitvi dokazalo na
sprotno dejstvo, t. j . da je bilo blago nemškega iz
vora, ne pa tiste države, kakor je deklarirana in 
kakor se glasi potrdilo o izvoru, se od uvoznika 
naknadno pobere 50 %. vrednosti. Vse neugodne po
sledice za vsako neresnično prijavo trpe uvozniki . 
sami, ki morajo vedeti, kakšno blago uvažajo in 
kakšen je njegov izvor. Torej morajo v tem ozira ^ 
olajševati izvrševanje naloge, ki je z ukazom naro- -, 
cena carinarnicam. 

Člen 2. 

Odredba, ukrenjena v 1. členu uredbe, se po 2. ; 

členu uredbe uporablja tudi za ono blago, ki je iz
delano in fabricirano v Nemčiji in ki ima v sebi nad f 

50 % nemškega materiala in dela. Če ima torej / 
manj' odstotkov, zanje ni pobirati 50% njegove 
vrednosti. 

Primeri, ki spadajo pod to določilo, se presojajo 
vsak posebe po meri, kakor se pojavljajo, in za vsa
kega je treba posebne odločbe, ker se po samem 
bistvu stvari ti primeri ne morejo videti in določati 
že naprej. Tudi tukaj se nalaga uvoznikom dolžnost, 
da razlože pravo stanje stvari in da v vsakem prime
ru, kjer znašata nemški material in nemško delo nad 
50 % z vštetim materialom in delom, uporabljenim za 
proizvedbo in fabrikacijo dotičnega predmeta, to iz
razijo v deklaraciji. Če ne bi prijavili, da je blago . s 

izdelano z nad 50% nemškega materiala in dela, :; 
morajo v deklaraciji podati izjavo o tem tako, ka- , 
kor je predpisano v točki 2.; za netočno prijavljanje •* 
trpe posledice iz točke 3. .' 

Od uporabljanja te odredbe o pobiranju 50 % -; 
vrednosti blaga nemškega izvora so izvzeti ti-le pn- ; 
meri: 

1.) vse državne nabave; 
2.) vse blago, ki je bilo kupljeno in plačano T 

Nemčiji, preden je stopila v veljavo ta uredba. 
Izjeme od uporabljanja uredbe se smejo odre

jati še: -
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a) z ozirom na bistvo in vrsto blaga; b) z ozi-

rom na uvažanje blaga s pravico do povračila. Sa
mo po sebi se uraeje, da se na tranzit nemškega 
blaga ali blaga, ki bi se spravilo v skladišča, ne 
uporablja uredba. 

O primerih pod a) odloča minister za finance. 
V B e o g r a d u , dne 12. aprila 1921.; 

C br. 23.778. ' 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
114. 

Naredba poverjeništva za nk In bogočastje, 
s katero ee izpreminja § 1. naredbe st. 194 Ur. 1. 

iz leta 1920. 
§ 1. naredbe z dne 23. aprila 1920., št. 194 Ur. 1., 

o usposobljenostnem ocenjanju učiteljev na javnih 
ljudskih in meščanskih šolah v Sloveniji se izpremi
nja ter se glasi to.ko-le. 

Ravnatelji in nadučitelji večrazrednili šol pred
lože zadnji mesec šolskega leta, in sicer najkesueje 
14 dni pred koncem šolskega leta, okrajnemu (mest
nemu) šolskemu svetu za vsakega podrejenega uči
telja službeni popis glede zmožnosti, metode, mar
ljivosti, točnosti in vestnosti, uporabnosti in vedenja. 

V L j u b l j a n i , dne 12. aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

115. 
Naredba poverjeništva za Javna dela 
o zdraviliškem reda za zdravilišče Bled. 
Na podstavi § 1. kranjskega deželnega zakona z 

dne 1. avgusta 1897., dež. zak. št. 29, in § 9. kranj
skega deželnega zakona z dne 4. maja 1914., dež. 
гак. št. 14, se sporazumno s poverjeništvom za no
tranje zadeve odreja to-le: 

Člen I. 
Določila zdraviliškega reda za zdravilišče Bled 

po besedilu razglasa bivšega c. kr. deželnega preii-
sed:iika za Kranjsko z dne 8. aprila 1908., dež. 2 ik. 
št. 8, se razveljavljajo. 

Člen U. 
Na mesto zdraviliškega reda, razveljavljenega 

s členom L, stopajo ta-le določila: 

§ 1 -
Zdravilišče Bled obseza vso krajevno občino 

blejsko. 
§ 2 . 

Občinskemu zastopu na Bledu je prideljen zdra
viliški odsek kot posvetovalen in izvršujoč organ v 
vseh zdraviliških zadevah. 

§ 3 . 
Člani zdraviliškega odseka so: 

a) župan na Bledu, oziroma njegov namestnik; 
b) en zastopnik hotelskih' posestnikov; 
c) dva zastopnika posestnikov vil; 
ë) _en zastopnik gostilničarjev; 
d) okrožni zdravnik; 
e) dva zastopnika zdraviliških gostov. 

§4. 
Zastopnike hotelskih posestnikov, posestnikov 

vil in gostilničarjev izvolijo volu ci izmed sebe; opra
vilna doba teh zastopnikov je enaka poslovni dobi 
Občinskega zastopa. 

Oba zastopnika zdraviliških gostov kooptira 
zdraviliški odsek izmed gostov. Mandatna doba teh 
kooptiranih članov zdraviliških gostov se sklada z 
zdraviliško dobo, v katero so bili kooptirani. 

§ 5 . 
Za pripravo in izvedbo teh volitev in za izvolitev 

načelnika zdraviliškemu odseku in-njegovega na
mestnika je zmiselno uporabljati volilni red za vo
litve članov odpravljene zdraviliške komisije za 

zdravilišče Bled, objavljene z razglasom bivšega 
c. kr. deželnega predsednika za Kranjsko z dne 
1<>. maja 1904., dež. zak. št. 10, z nastopnimi izpre-
memkimi: 
a) Namesto določil §§ 1. in 2. glede omejitve aktiv

ni, in pasivne volilne pravice je uporabljati do
tična določila občinskega volilnega reda za Slo
venijo, veljavnega ob času, ko se voli zdraviliški 
odsek; 

b) posle, ki jih § 5. odkazuje zdraviliškemu načelni-
štvu, § 7. pa zdraviliški komisiji, opravlja žu
panstvo; 

c) o ugovorili v zmislu § 6. odloča občinski odbor; 
č) člani; volilne komisije v zmislu § 9. izvoli občin

ski odbor izmed sebe; 
d) v ostalih določilih stopa zdraviliški odsek na 

mesto zdraviliške komisije. 

§6. 
Tudi volitve načelnika zdraviliškemu odseku in 

njegovega namestnika veljajo za toliko časa, koli
kor časa traja poslovna doba občinskega zastopa. 

§ 7. 
Občinski odbor določi zdraviliškemu odseku 

opravilni red, ki se mora predložiti v odobritev poli
tičnemu okrajnemu oblastvu. 

§8. 
Kadar so na dnevnem redu seje občinskega od

bora zdraviliške zadeve, se mora dnevni red pravo
časno naznaniti političnemu okrajnemu oblastvu, 
da eventualno pošlje zastopnika k seji, in zdravili
škemu odseku zaradi udeležbe. 

§ 9 -
Imovino zdravilišča mora blejska občina uprav

ljati ločeno od druge občinske imovine ter voditi o 
njej poseben inventar. 

Tudi mora občina zaračunavati prejemke in iz
datke zdraviliškega zaklada ločeno od prejemkov 
in izdatkov godbenega zaklada. 

Za eventualen primanjkljaj proračuna zdravili
škega ali godbenega zaklada je vstaviti pokritje v 
občinski proračun. 

Dohodki zdravilišča R» nikakor ne smejo porab
ljati za splošne občinske potrebe. 

§10. 
Občina daje zdraviliškemu odseku poslovne pro

store, pisarniške potrebščine in po potrebi tajniško in 
drugo pomožno osebje; to osebje ostane v discipli
narnem oziru podrejeno občini, ki mu določa tudi 
prejemke in sploh službene pogoje. 

§ H . 
V področje zdraviliškega odseka spadajo te-le 

zadeve: Zdraviliški odsek . 
a) izvršuje nove in vzdržuje že narejene naprave, 

pospešujoče razvoj in promet zdravilišča, pred 
vsem poti, zavode, poslopja, parke, nasade, vo
dovodne in razsvetljavne naprave — vse to v 
okviru odobrenega proračuna, oziroma sklepov 
občinskega odbora; 

b) se briga za primerno stanovanje zdraviliških ob
iskovalcev, za njih oskrbo z živežem, za topliški 
kom fort, za občila itd.; 

c) vpliva, da se"" odpravlja vse, kar škoduje dobremu 
imenu zdravilišča ter zdraviliškim gostom greni 
bivanje v zdravilišču; 

č) vpliva na cene in tarife; 
d) posreduje med zdraviliškimi gosti in podjetniki, 

najemodajalci stanovanj in producenti; 
e) skrbi za športne, koncertne in druge prireditve, 

ki nudijo zdraviliškim gostom zabavo in razve
drilo; 

f) nadzira zdraviliško osebje, da se proti vsem zdra
viliškim gostom brez izjeme vede povsod in ved
no vljudno in uslužno; sprejema od zdraviliških 
gostov pritožbe glede uslužbencev hotelov, kopa
lišč in drugih zasebnih ali javnih podjetij ter 
vpliva, da se odpravljajo povodi pritožbam; v ta 
namen mora biti v pisarni zdraviliškega odseka 
vedno na razpolago pritožna knjiga. 

§ 12. 
Pri sestavljanju proračuna zdraviliškega in god

benega zaklada sodeluje zdraviliški odsek ter po
daja nasvete glede vrste in višine potrebščin, ki naj 
se sprejmejo v proračun. 

Zdraviliški odsek določi enega ali več svojih 
članov, ki zastopajo želje in nasvete zdraviliškega 
odseka v tistih sejah občinskega odbora, v katerih 
se obravnavajo zdraviliške zadeve. Pravica glasova
nja v seji občinskega odbora tem zastopnikom ne 
gre, če niso obenem člani občinskega odbora. 

§ 1 3 . 
O ugovorih ali pritožbah, ki jih zdraviliški odsek 

zoper sklepe občinskega odbora v zdraviliških za
devah vlaga pri županstvu, odloča v prvi stopnji 
politično okrajno oblastvo, v drugi stopnji tisto po
krajinsko oblastvo, ki mu resortira dotična zadeva. 

§ 14. 
Poverjeništvo za javna dela sme ob navedbi raz

loga zdraviliški odsek razpustiti in ukreniti primci-
ne odredbe za oskrbovanje opravil zdraviliškega 
odseka. 

§ 1 5 . 
Vsak tujec, ki v dobi od dne l.maja do dne 

30. septembra prebiva v zdraviliškem okraju nad tri 
dni, mora plačati zdraviliško takso in v času, ko 
igra zdraviliška godba, tudi godbeno takso. 

Zdraviliške takse so ali dnevni ali pa sezijski 
zneski. 

Dnovni zneski se pobirajo pri bivanju nad tri 
dni do štirih tednov; zdraviliška in godbena taksa 
znašata po 1 dinar za osebo in dan. Sezijski zneski 
se pobirajo pri bivanju nad štiri tedne; vsaka taksa 
znaša po 30 dinarjev za osebo. 

Zdraviliško in godbeno takso plača pri rodbinah 
rodbinski gospodar v popolnem znesku, vsak drugi 
rodbinski član pa samo polovico. Pri plačevanju se-
zijskih zneskov se že vplačani dnevni zneski vraču-
navajo. 

Dan prihoda se šteje za popoln dan. 
Izpreminjati višino zdraviliške in godbene takse 

po predlogu občine je pristojno le poverjeništvo za 
javna dela. 

§ 16. 
Plačevanja zdraviliške takse so oproščeni zdrav

niki, njih soproge, nedoletni sinovi in neomožene 
hčere. 

Plačevanja zdraviliške in godbene takse so 
oproščeni otroci do 12. leta in služinčad v spremstvu 
svojih gospodarjev. 

Občinskemu odboru je prepuščeno, da na pred
log zdraviliškega odseka v vpoštevnih primerih vse 
takse primerno zniža ali tudi odpusti. 

§ 17. 
Zdraviliške davščine (zdraviliško takso in god

beno takso) pobira stanodajalec. Ta je tudi dolžan 
naznaniti občini tistega, ki ne bi hotel plačati zdra
viliških davščin; razen tega jamči za prikrajšbe 
zdraviliškega in godbenega zaklada, ki bi se zgodile 
po njegovi krivdi. 

§ 18. 
Zdraviliške davščine se morajo plačati proti pre-

jemnemu potrdilu pri občinskem predstojništvu ali 
takoj, ko. se zglasi tujčev prihod, ali pa najkesneje 
v štirih dneh po njegovem prihodu. Zglasilni vpis
niki (tujska knjiga in zglasilne pole) služijo za kon
trolo vplačevanja. 

§19. 
Odrečene zdraviliške davščine izterjuje občinsko 

predstojništvo po cesarskem ukazu z dne 20. aprila 
1854., drž. zak. št. 96. 

§20. 
O morebitnih pritožbah zaradi tega, da se je od

rekla oprostitev zdraviliške in godbene takse, kakor 
tudi o sporih zaradi zdraviliških davščin sploh raz
soja končnoveljavno politično okrajno oblastvo. 

§ 21. 
Stanodajalec je dolžan strankam, ki vzamojo pri 

njem stanovanje, v izpolnitev predložiti zglaailne 
pole (naznanjanje tujcev), ki se dobivajo in brez
plačno oddajajo v občinski pisarni. Izpolnjene in po 
stanodajalcu podpisane pole mora stanodajalec v 
zmislu namestništvenega razpisa z dne 20. septembra 
1858., dež. zak. št. 24, da se izogne kazni, določeni 
v § 320. občinskega kazenskega zakona, tisti dan, 
ko je prišel tujec, ali če je prišel pozno zvečer, dru
go jutro do 9. ure izročiti občinskemu predstojništvu 
v presojo in zabeležbo. Občinsko predstojništvo po
datke zglasilne pole takoj prepiše v tujsko knjigo 
(priloga III. zgoraj navedenega namestništvenega 
ukaza) ter zglasilno polo, ako ni že iz nje razvidno, 
da je tujec zopet zapustil stanodajalčevo hišo ali da 
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je odpotoval, vrne tistemu, ki jo je prinesel, zapi-
savši nanjo občinskega urada pristavek: «Videl». 

Kadar tujec pozneje stanovanje premeni ali odpo
tuje, je to občinskemu uradu vselej naznaniti s tem, 
da se mu iznova predloži zglasilna pola. 

Tiste zglasilne pole, iz katerih je razvidno, da je. 
tujec stanovanje premenil ali da je odpotoval, pre
vzame občinsko predstojništvo, jih uredi kronološko 
ter na njih podstavi uradno postopa zoper tiste 
tujce, ki niso ugodili takšni dolžnosti, oziroma zoper 
njih stanodajalce. 

Člen Ш. 

Za čas, dokler traja poslovna doba sedanjega ob
činskega zastopa, izvoli člane zdraviliškega odseka, 
navedene v § 3. pod b), c) in č), občinski odbor iz
med pripadnikov dotičnih skupin; izvolitev se mora 
izvršiti v teku 14 dni po objavi te naredbe v «Urad
nem listu deželne vlade za Slovenijo». 

Vendar mora županstvo tudi, če se dotlej ne iz
voli nov občinski zastop, za volitev članov zdravili
škega odseka, navedenih v § 3. pod b), c) in č), po 
določilih §§ 4. in 5. te naredbe volilne imenike sesta
viti ter v občinski pisarni razgrniti najpozneje do 
dno 15. maja 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 14. aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za javna dela. 
Vodja poverjenižtva: inž. Klinar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas, la Je nvoz mesa In prašičev 

v Švico prepovedan.* 
Ministrstvo za zunanje zadeve je dne 11. aprila 

1521., K T br. 4665, naznanilo ministrstvu za kme
tijstvo in vode, da je od našega poslaništva v Bernu 
prejelo brzojavno poročilo, po katerem so pristojna 
veterinarska švicarska oblastva prepovedala uvoz 
svežega mesa in prašičev za mesec april 1.1. 

O tem se obveščajo interesenti z dostavkom, da 
je odrejeno, da veterinarji ne smejo izdajati potrdil 
niti ne poverjati listin, ki bi se glasile na rečeno 
pošiljke, namenjene v Svico. 
Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za kmetij

stvo in vode v Beogradu, 
one 13. aprila 1921.; Vt.br. 2325. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebja. 

Premeščena sta: Martin Z e l e n k o , okrajni taj
nik pri okrajnem glavarstvu v Ptuju, k okrajnemu 
glavarstvu v Celju; Janko G o m b a č, kanclist pri 
okrajnem glavarstvu v Celju, k okrajnemu glavar
stvu v Ptuju. Dr. Baltic's.r. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je pravnega 
praktikanta drja. Maksa P e t er l i n a v Ljubljani 
imenovalo za avskultanta. Kavčnik s.r. 

St. 3650/pr. —1921. 

Razpust drnštva. 
Društvo «Zweigverein des Landes- und Frauen-

Hilfsvereines vom Roten Kreuze> v Celju se na pod
stavi veljavnih društvenopravnih predpisov razpu-
šča, ker ni več pogojev za njegov pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 12.aprila 1921. 
Predsedstvo poverjertištva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjenižtva: Kremenšek s. r. 
St. 5879. 

Dolenjske Toplice za invalide. 
Dne 1. maja t. 1. prične invalidska uprava z brez

plačnim zdravljenjem invalidov v dolenjskih Topli
cah. Oni invalidi, ki se žele zdraviti v teh toplicah, 
naj pošljejo svoje prošnje najkesneje do dne 2 0ega 
m a j a 1 9 2 1 . invalidskemu oddelku poverjeništva 
za socialno skrbstvo (šentpetrska vojaščnica). 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 84, izdanih dne ICwga 
aprila 1921. 

Prošnje morajo biti opremljene z izvidom o iiad-
pregledu in z zdravniškim izpričevalom okrajnega 
ali okrožnega zdravnika, kjer se potrjuje, da je pro
silec res potreben zdravljenja v dolenjskih Toplicah 
in da je bolezen dejansko v vzročni zvezi z njegovo 
invalidnostjo. Prošnje, ki ne bi bile opremljene v 
tem zmislu, še ne morejo vpoštevati. Zdravljenje bo 
trajalo povprečno za vsakega invalida tri do šest 
tednov. Onim invalidom, ki so že l e t o s vložili 
prošnje za sprejem v dolenjske Toplice, prošenj ni 
treba ponavljati. 

V L j u b l j a n i , dne 16. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. -
Poverjeništvo za socialno skrbstvo, 

invalidski oddelek. 
St. 1269. 

Izlaz o stanjii živalskih kaznih bolezni 
v Sloveniji z dne 16. aprila 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnii 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami, številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Zakot 2:2. Novo mesto: Žužemberk 1:3. 
Ptuj: Kršovina 1:1, Mestni vrh 1:1, Ragoznica 1: 2. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Slovenjgradec: Šmartno na Paki 1:2. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Krško: Kostanjevica 2:2. Ljubljana okolica: Do
brova 1:1, Vrhnika 1:1. Ljutomer: Bolehneci 1:1, 
Sv. Juri ob Ščavnici 1:1, Ljutomer 1:2. Maribor: 
Sv. Juri v Slovenskih goricah 1:1. Novo mesto: Bela 
cerkev 1:1, Smihel-Stopiče 1:1. Ptuj: Savci 2:2. 

G a r j e k o n j . 
Politična ekspozitura Mozirje: Rečica 1:1. Črno

melj: Gradac 1:1. Guštanj: Tolsti vrh 1:1. Kočevje: 
Mala gora 1:1. Litija: kolovrat 1:1. Ljubljana oko
lica: Št. Vid 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. Maribor: 
Hošnice 1:2, Pekre 1:3, Pohorje 1:1, Rdeči breg 
1:4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:2. Ptuj: Slovenja 
vas 1:1, Šikola 1:1, Sv. Lovrenc 1:1, Trnovci-Sela 
1:1. Slovenjgradec: Velenje 1:2, Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 

Politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, Solčava 
2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Krško: Čatež 1:1. Ljubljanska okolica: Ig-Stu-
denec 1:1. Maribor: Selnica ob Dravi 1:1. Ptuj: Ro
gatec 1:1, Spodnje Sečovo 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakot 1:1. Črnomelj: Črnomelj 1:5, Do-
bliče 1: 4, Dolenja Podgora 2: 4, Metlika 1: 4, Podze
melj 1:4, Radovica 1:1, Semič 1:2, Stari trg 3:4, 
Vinica 4:17. Kočevje: Koprivnik 2: 2, Novi Lazi 1:1. 
Krško: Cerklje 1:1, Mokronog 1:1, Raka 1:4, Ra
deče 1:1, Št. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Račna 
1:1. Litija: Češnjice 1:1, Krka 1:1. Maribor: Jelo-
vec-Makole 1:2, Karčevina 1:2, Pekre 1:7, Spodnji 
Šentjakobski dol 1:4, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Lenart 
v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Martin na Pohorju 
1:5. Novo mesto: Ajdovec 1:1, Selo-Šumberk 1:1, 
Trebnje 3:4, Velika Loka 1:1, Žužemberk 4:4. Ra
dovljica: Bled 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Vir 1:1, Smarca 1:1. Mozirje: Mozirje 

okolica 1:1. Ptuj: Breg 1:1> Cirkovci 1:1, Hermans 
1:2, Jastrebci 1:1. Civilni komisariat Murska Sobo
ta: Prosenjak ovci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Guštanj: Prevalje 1:3. Ptuj: Sv. Janž na Drav
skem polju 1:8. 

T u b e r k u l o z a g o v e đ i . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2: 3, 
Melincil:!. 

Prestale so: 
G a r j e k o n j . 

Celje: Petrovce 1:1. . 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Čeplje 1:1, Loka 1:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Vir 1:1, Smarca 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 16.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Pauliu s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg I 67/21—1. 646 

Oklio. 
Firma Karel Breznik, trgovska agentura v Celju, 

zastopana po drju. Gvidonu Srebretu, odvetniku v 
Celju, je vložila zoper Milana H e b e r l e j a , bivše
ga hotelirja v Celju, tožbo zaradi 28.000 K s pri-
padki. 

Prvi narok za ustno razpravo se j« doloëil ш 
dan 4. m a j a 1 9 2 1 . 
ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 

Ker je bivališče Milana Heberleja neznano, se 
mu postavlja za skrbnika gospod dr. Juro Hrasovec, 
odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 9. aprila 1921. 

Cg 1 b 77/21—1. 

Oklio. 
M4 

Mestna hranilnica v Mariboru je vložila zoper za
puščino Friderika S e r s c h ö n a st., gostilničarja v 
Mariboru, in zoper Friderika S o r s c h ö n a mL, po
slovodjo v Fiirstenfeldu, tožbo zaradi plačila zneska 
5937 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. m a j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 84. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja gospod dr. Ru

dolf Ravnik, odvetnik v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. b, 

dne 6. aprila 1921. 

C П 138/21—1. 

Oklio. 
049 

Zoper Milana H e b e r l e j a , zasebnika v Celju, 
čigar bivališče je neznano, je podala pri okrajnem 
sodišču v Celju firma Kirac ia drug v Celju tožbo 
zaradi 4891 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno- spor
no razpravo na dan 

2. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

V obrambo pravic Milana Heberleja se postavlja 
za skrbnika gospod dr. Anton Ogrizek, odvetnik v 
Celju. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Milan Heberle ali ne zglasi pri sodišču ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 13. aprila 1921. 

C15/21—1. «00 
Oklio. 

Ciril Podgornik, trgovec z lesom v Begunjah pri 
Cerknici, toži Edvarda M i 1 o s t n i k a, trgovca z le
som na Rakeku, zaradi 4000 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9. a p r i l a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Edvarda Milostnika neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod Lovrenc Premrov 
v Cerknici, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Cerknici, odd. H., 
dn« IS. april* 1921, 

- ' V f c ^ . ^ - . ^ . k E A t S - r ' ' • 
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C П 179/21—1. 316 

Oklio. 
Firma Pugel in Rosman, ki jo zastopa doktor 

Mühleisen, je vložila zoper Leona P ö 1 z e r j a, prej 
stanujočega na Teznu, tožbo zaradi 401 K 40 v in 
izročitve enega soda. 

Prvi narok se je določil na dan 
3. m a j a 19 2 1. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Leona Pölzerja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič, odvet
nik v Mariboru, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam aH ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 30. marca 1921. 

Ker je bivališče Jerneja Laha neznano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin gospod Jože Eržen, 
posestnik v Velikih Poljanah, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 7. aprila 1921. 

C П 469/20—5. 621 

Oklic 
Alojzij Peklar v Krčevini, ki ga zastopa odvet

nik dr. Mühleisen v Mariboru, je vložil zoper Maksa 
S c h 1 e s i n g e r j a, agenta v Cvajiiiku št. 103, se
daj nezrianega bivališča, tožbo zaradi 2140 K. 

Prvi.narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. m a j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Maksa Schlesingerja neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod dr. Kimovec, od
vetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na njega ne
varnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 8. aprila 1921. 

C II 55/21—1. 515 
Oklic. 

Franc Drenik, posestnik v Prečni, je vložil zoper 
Franca H r o v a t a i; Malega vrha št. 10, sedaj ne
znanega bivališča, tožbo zaradi 2377 K 10 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. m a j a 1 9 2 1. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker je bivališče Franca Hrovata neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Ivan Smolik, sodni ofi-
cial v p. v Novem mestu, ki ga bo zastopal na njega 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 31. marca 1921. 

C 27/21—1. 

Oklio. 
648 

Jože Rodič, posestnik v Gorenji vasi št. 43, kot 
Izkazani pooblaščenec Jožeta Rodiča v Ameriki, je 
vložil zoper Jerneja L a h a tožbo zaradi 3700 K. 

Narok za ustno razpravo je določen na dan 
12. m a j a 1 9 2 1. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 

614 

C III 55/21—1 in C П1 56/21—1. 531 

Oklio. 
Zoper Frana R i h t e r i č a, posestnika v Zavrču, 

čigar sedanje bivališče je neznano, je podal pri okraj
nem sodišču v Ptuju Anton Habjanič, stanovnik v. 
Cogetincih, okraj Sv. Lenart, dve tožbi zaradi izro
čitve premičnin. 

Na podstavi tožb se je določil narok pri tem 
sodišču na dan 4 . m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih v sobi št. 14. 

V obrambo pravic Frana Rihteriča se postavlja 
za skrbnika gospod Mihael Rihterič v Hrastovcu 
št. 39. Ta skrbnik ga bo zastopal v ozriamenovanili 
pravnih stvareh na njega nevarnost ins troske, do
kler se Fran Rihterič ali ne zglasi pri sodišču ali ne 
imenuje pooblaščenca. -'• 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 30. marca 1921. 

A VI 248/20—1. 626 3—2 

Poklio neznanih dedičev. 
Janez G l a s e r , tesar v Počehovi, je dne 16. apri

la 1920. umrl, ne da bi bil zapustil poslednjo voljo. 
Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 

zapuščini se postavlja gospod Alojzij Roth, višji ofi-
cial v Mariboru. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku 
tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dedi
či svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgo
dilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 6. aprila 1921. 

T 93/21—5. 659 

Uvedba postopanja v dokaz emrtL 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-

šanci za mrtve, ker se more o njih po § 10. zakona z dne 18. februarja 1883., drž. zak. st. 20, 
domnevati da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoČi 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Bibine B a h o v č e v e , usmiljenke v 

Ljubljani, Slomškova ulica št. 26, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki 
jo je prosilka baje izgubila: Hranilna knjižica Ljud
ske posojilnice v Ljubljani št. 46.131 z vlogo 20u Li, 
glaseča se na mie: Terezija Bahovec. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1.ma
ja 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 16. aprila 1921. 

Ne V 697/21—3. 660 3—1 

Ime in rojstni dan, etau 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Anton Labi, 
rojen dne 8. decembra 
1889., posestnikov sin na 

Gomili. 

Frano Vidoviô, 
rojen due 29. februarja 
1886., posestnik v Tram-

berku. 

Janez Šiftar, 
rojen due 27. fehruarja 
1886., posestnik v Stru-

kovcib. 

Alojzij Zadraveo, 
rojen dne 11. juliju 1J-85., 
posestnikov sin v Gerluvi 

pri Ljutomeru. 

Anton Cvllak, 
rojen dne 3. maja 1893., 
posestničin sin v Cerš&ku. 

Konrad Brog, 
rojen due 24 fenruarja 
1876., vmičar ua Hlapju. 

Alojzij Jaunlg. 
rojeu du« z3 maja 1873, 

delavec v Muri buru. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Vojak 26 brambovskega 
polka; padel po izpovedbi 
priče Antona Verbanjšča-
ka v bitki pri Grodku dae 

21. in 22. marca 1915. 

Služil pri 87. pebotnem 
polku ter po izpovedbi 
price Rudolfa i-, opšota 
umrl duc 12 aprila 1920. 
v bolnici v Omsku za ti-

fuzom. 
Služil pri 18. honvedskem 
pebotnem polku ter po 
izjavi gamovirica Pavla 
halmana padel dne 2. av

gusta 1915. 
"Tojak 3. etrelskega polka; 
po izpovedbi pričo Matije 
Rajnorja umrl dne 3. no
vembra 1918. za doblje

nimi ranami. 
Služil pri 3. saperskem 
bataljonu v Ptuju ter po 
poročilu Rdeče«» križa 
umrl dne 20. dicemlira 
1918. v Asinaru na Ita

lijanskem. 
Crnovojniški topničsr v 
r'rzemyàlu; po izpovedbi 
prif>e tovariša. Petra KBÌ-
if-rerja umrl dne 18. maja 
1916. v ruskem vojnem 

ujetuištvu z» tifuzom. 

Vojak 27. pehotnega pol
ka; umrl po uradnih po-
roč lih in po izpovedbi 
priče Franca Facka v bol

nici v Meidlingu. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Franc Lubi, 
posestnik v Bim-
čanih pri Ljuto

meru. 

Žena 
Ana Vidovič, 

posestoica 
v Tramberku. 

Žena 
Julija Šftar, 

posestnica 
v Strukovcib. 

Oče 
Matija Zadravec, 

posestnik 
na Gerla vi. 

Sestra 
Frančiška Cvilak 

v Ceržaku. 

Žena 
Ana Kr̂ g, vini-

č;.rka v G<>rrnjem 
Jakobakem dolu. 

Žena 
Marija Jaunig, 

delavka v Pekrah. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil poetavljen 
pogrešanen 

Anton Osterc, 
posestnik 

v Bunčanib. 

Josip Mihelač, 
P"Sestnik 

v Pobrežju pri 
Ptuju. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

— 

Ferdo Plesničar, 
sod u i sluga 
v Mariboru. 

Franc K'.pič, 
sodni kanclist 
v Mari buru. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

10.4.1921.; 
T 3/21-10. 

10 4. 1921.; 
T 20/21-7. 

10.4.1921.; 
T 36/21-9. 

10 4. 1921.; 
T 42/21-6. 

10 4.1921.; 
T 63/41-6. 

10. 4. 1921.; 
T 66/21 - 7. 

10. 4.1921.; 
T 71/21 - 8. 

Okli eni rok 
poteče dne 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

1. avgusta 
1921. 

Amortizaoija. 
Po prošnji Viljema W e i s s a, kotlarja v Mari

boru, Trg svobode, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnih povzetnih izkaznic, ki ju je prosi
lec baje izgubil: Povzetni izkaznici južne železnice 
v Mariboru št. 9690 z dne 2. julija 1920. za 13.950 
kron in št. 251 z dne 17. avgusta 1920. za 702-50 di
narjev. 

Imetnik teh izkaznic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da povzetni izkaznici 
nista več veljavni. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 8. aprila 1921. 

E 268/20—5. 504 

Dražbenl oklio. 
Na predlog Katarine I l l e s o v e v Dolnji Len

davi bo dne 17. m a j a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin, vpisanili v zemljiško knjigo za Dolnjo Len
davo: 

Označba nepremičnin: VI. št. 1366: solastninska 
pravica do Vs hiše v Dolnji Lendavi št. 141 (cenilna 
vrednost 10.000 K); detaUirano: stavba in stavbišče 
(cenilna vrednost 48.000 K), hišica in dvorišče (ce
nilna vrednost 12.000 K), lesena drvarnica (cenilna 
vrednost) 2500 K), lesen svinjak (cenilna vrednost 
1000 K), travnik in njiva (cenilna vrednost 16.500 
kron). Skupna cenilna vrednost znaša 80.000 K, % 
deleža torej 10.000 K. Najmanjši ponudek znaša 
5343 K 35 v. 

Priteklin ni. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 

dne 12. aprila 1921. 

E 378/20. 
Dražbeni oklio. 

554 

Na predlog državnega zaklada kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, po finančni prokuraturi v 
Ljubljani, bo dne 

1. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi 
odobrenih pogojev dražba nastopnih nepremičnin, 
vpisanih v zemljiški knjigi za Brezen pod vložno 
številko 44: 

Označba nepremičnin: hiša št. 29, cenilna vred
nost 2000 K; gospodarsko poslopje, cenilna vrednost 
3000 K; utica za drva, cenilna vrednost 300 K; njive, 
cenilna vrednost 8323 K 50 v; travniki, cenilna 
vrednost 3719 K 80 v; gozd, cenilna vrednost 93.164 
kron 80 v. Skupna cenilna vrednost 110.508 K 10 v. 
Najmanjši ponudek 73.672 K. 
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Pod tem ponudkom se ne bo prodajalo. Vadij 
znaša 11.050 K 81 v. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 30. marca 1921. 

Oklio. 632 

Popolnoma sta preklicana: 
1.) Ignacij V o z e l j , kmetiški delavec v GoriČa-

nah, občina Peče, zaradi bebstva (sklep z dne 15ega 
novembra 1920., L 8/20, P 118/20), skrbnik: Anton 
Malin, posestnik na Straži št. 41, občina Drtija; 

2.) Anton A r m o n i , posestnik v Spodnjem Tu-
Stanju št. 15, občina Moravče, zaradi slaboumnosti 
(sklep z dne 20. januarja 1921., L 18/20, P 22/21), 
skrbnik: Martin Učakar, posestnik v Spodnjem Tu-
žtanju, občina Moravče. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I., 
dne 11. aprila 1921. 

585 L I 2/20—6. 
Razglasitev preklioa. 

S sklepom tega sodišča z dne 29. maja 1920., 
L I 2/20—5, je bil Stefan U p 1 a z n i k, posestnik 
pri Sv. Magdaleni, zaradi zapravljivosti omejeno pre
klican. 

Za skrbnika mu je postavljen Franc Uplaznik, 
posestnik v Št. Lovrencu. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 26. februarja 1921. 

P I 182/20—9. 633 
Oklio. 

587 P 43/21—5. 
Razglasitev preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 6. marca 
1921., opr. št. L 2/21—12, je bil Jožef K n o<d 1, p. d. 
Blauweber, posestnik v Konjišču št. 5, zaradi slabo
umnosti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Franc Triller, 
posestnik v Konjišču št. 1. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek I., 
dne 8. aprila 1921. 

P 38/21—2. • 580 
Oklio. 

Janez B u r g a r, posestnik v Mostah št. 50, je 
zaradi zapravljivosti \omejeno preklican. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek I. 
dne 7. aprila 1921. 

L 8/21—4. «62 
Oklio. 

Preklic, izrečen s sklepom tega sodišča z dne 
24. maja 1902., opr. št. P 114/2, nad Janezom K o s 
m a č e m, posestnikom v Lahovčah št. 77, zaradi za
pravljivosti, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek I., 
dne 16. aprila 1921. 

P 1/21—18. 588 
Oklio. 

S tusodnim sklepom z dne 29. decembra 1920., 
L. 3/20—10, je bil Janez R a t k o v i č, kočar v Ore-
hovcu št. 61, zaradi umobolnosti omejeno preklican. 

Pomočnica mu je njegova žena, Marija Ratkovič. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, 

dne 8. aprila 1921. 

P 50/21-1. ~ 5 1 2 

Preklic. 
Jožef E r ž e n , posestnikov brat na Okroglem 

št. 10, je bil zaradi slaboumnosti popolnoma pre
klican. •••••%•>&;%:$ 

Skrbnica mu je Marija Eržen na Okroglem št.10. 
Okrajno sodišče v Kranju, oddelek I., 

dne 31. marca 1921. 

L 1/21—5. 625 
Sklep. 

S sklepom z dne 11. aprila 1921. je bila Marija 
M o ž i n a v Višnjem grmu št. 13 zaradi slaboumno
sti popolnoma preklicana. Njen skrbnik je Ivan Ko
rošec v Višnjem grmu št. 14. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek L, 
dne 11. aprila 1921. 

Preklic, s tusodnim sklepom z dne 11. maja 1920., 
L VIII 66/20—6, napovedan Heleni S t e l c t o v i . 
24 let stari samski hčeri vinskega trgovca v Ljub
ljani, Gasilska cesta št. 172, zaradi umobolnosti, je 
ukinjen. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 1. aprila 1921. 

P I 60/21—10, P I 63/21. 634 

Razglasitev preklioa. 
S tusodnim sklepom z dne 6., oziroma z dne 

10. marca 1921., opr. št. L I 250/19—10 in L I 
279/20—12, sta bila: 1.) dr. Žiga V o d u š e k, tajnik 
finančno prokurature, prej stanujoč v Ljubljani, Ve
gova ulica št. 6, in 2.) Marija H r a s t a r, tobačna 
delavka iz Ljubljane, Cesta v mestni log št. 5, zaradi 
umobolnosti popolnoma preklicana. 

Za skrbnika sta, bila postavljena: ad 1.) Jerica 
Vodušek v Ljubljani, Vegova ulica št. 6, ad 2.) oče 
Janez Hrastar v Ljubljani, Cesta v mestni log št. 5. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 9. aprila 1921. 

Firm. 790, Rg. A II 210/5. ' 593 

Razglas. 
Izbrisala se je danes v registru vsled opušta 

firma: Anton Deghenghi & sinova 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 
dne 11. marca 1921. 

Firm. 18/21, Rg.B I 35/1. 41 

Vpis družbene firme. 
Vpisala se je danes firma: 

Podružnica Ljubljanske kreditne banke v Brežicah 
а-Ц francosko: 

Succursale de la Banque de Crédit de Ljubljana 
à Brežice 

ali angleško: 
Branch office of the Credit bank of Ljubljana 

in Brežice 
ali nemško; 

Filiale der Laibacher Kreditbank in Brežice 
ali italijansko: 

Succursale della Banca di Credito di Ljubljana 
a Brežice. 

Sedež centrale enakega imena: Ljubljana. 
Sedež podružnice: B r e ž i c e . 
Področje: 
1.) Družba eskontira in reeskontira menice in ka

kršnekoli druge terjatve. 
2.) Dovoljuje akceptne, kontokorentne, davčne in 

pokrite kredite, posreduje in izvršuje vsakovrstne 
finančne in kreditne operacije na račun države, po
krajin, okrožij, občin, korporacij, družb ali zasebni
kov ter izvršuje opravila, ki so s temi operacijami v 
zvezi. 

3.) Nakupuje in prodaja vrednostne papirje, dv,-
vize, novce, kovine, drugo blago in sirovine vseh 
vrst in terjatve kakor tudi nepremičnine ter posoja 
na vse te reči za lastni kakor tudi za tuj račun, a 
z izključitvijo pravih poslov hipotečnih bank. 

4.) Sprejema denarje ali na tekoči račun — tedaj 
sme razpolagati vlagatelj s svojo terjatvijo tudi s 
čekom — ali na vložne knjižice ali pa proti obresto-
nosnim blagajniškim potrdilom z določenim odpo
vednim rokom. 

Blagajniška nakazila se morajo glasiti najmanj 
na 100 K. Prva vloga na hranilno knjižico mora zna
šati najmanj 50 K. 

Vloge, sprejete na vložne knjižice in proti bla
gajniškim potrdilom, se morajo vsak mesec objaviti 
in oba zneska skupaj ne smeta presezati dvojnega 
zneska vplačanega delniškega kapitala. 

Obrazci vložnih knjižic in blagajniških potrdil so 
zavezani državni odobritvi. 

5.) Nabavlja in prodaja tuzemske in inozemske 
privilegije za lastni ali pa za tuj račun. 

6.) Ustanavlja, pridobiva in upravlja industrijska, 
trgovska, poljedelska in prometna podjetja ter se 
udeležuje pri njih; ustanavlja in pospešuje te delni

ške in druge družbe, služeče gospodarskim name
nom, vodi njih posle ter prodaja njih delnice in 
deleže. 

7.) Sprejema vrednostne papirje, valute in druge 
pripravne predmete v shrambo in upravljanje. 

8.) Nakupuje, prodaja, eskontira in lombardira 
lastne bančne zadolžnice, katerih prodajo si smo 
družba pridržati ob dovoljevanju odnosnih posojil. 

Banka je nadalje upravičena izdajati bančne za
dolžnice v industrijske in trgovinske namene, in 
sicer: 

I. na podstavi posojil, dovoljenih v industrijske 
in trgovinske namene, oziroma pridobljenih s cesijo, 
katerih obrestovanje in poplačilo je zagotovljeno s 
plačilno ali poroštveno obljubo države ali njene sa
mostojne upravne celote; 

II. a) na podstavi hipotečnih posojil, dovoljenih 
ob posebnih, v bančnih pravilih določenih pogojih, 
na tuzemske nepremičnine, ki služijo trgovskim in 
industrijskim podjetjem, ali pa na podstavi tako 
vknjiženih, s cesijo pridobljenih terjatev; 

b) na podstavi takih vrednostnih papirjev ali za-
dolžnic tuzemskih industrijskih in trgovskih podje
tij, ki jih ima družba v posesti, če je v varnost teh 
papirjev v javni knjigi vknjižena zastavna pravica 
ali če obstoji zanjo plačilna ali poroštvena obljuba 
države, pokrajine ali druge samostojne upravne ce
lote; 

c) na podstavi posojil, dovoljenih proti zastavi 
vrednostnih papirjev, ki so označeni pod točko b), in 

č) na podstavi posojil, doyoljenih v industrijske 
in trgovinske namene okrožjem, občinam in drugim 
tuzemskim javnim korporacijam. 

Družba je ustanovljena na nedoločen čas. 
Višina delniške glavnice 30,000.000 K, razdelje

nih na 75.000 popolnoma vplačanih delnic, ki *e 
glase na imetnika po 400 K nominale. 

Delniška družba temelji na pravilih, odobrenih 
po ministrstvu za trgovino in industrijo, oddelku v 
Ljubljani z dne 3. avgusta 1920., št. 5287. 

Družbene razglase objavlja upravni svet v 
«Slovenskem Narodu» in v «Uradnem listu deželne 
vlade za Slovenijo», izhajajočih v Ljubljani. 

Firmo podpisujeta pod besede: Ljubljanska kre
ditna banka ali: Banque de Crédit de Ljubljana ali: 
Laibacher Kreditbank ali: Banca di Credito di Ljub
ljana ali: Credit Bank of Ljubljana, ki so po komer
koli napisane ali s štampiljo natisnjene, en član 
upravnega sveta in en ravnatelj ali eden izmed 
uradnikov, pooblaščenih za sopodpisovanje. 

Ravnatelji in uradniki, ki so pooblaščeni za so
podpisovanje, morajo pristavljati pred svoje ime 
črki p. p. (per procura). Zaradi poslovne olajšave 
sme upravni svet podeliti pravico podpisovanja za 
posamezne posle po dvema ali po več višjim urad
nikom, ki podpisujejo firmo s pristavkom: kot po
oblaščenci. 

Lokalno vodstvo vsake podružnice je poverjeno 
posebnemu predstojništvu kot pooblaščencu uprav
nega sveta. Predstojništvo je sestavljeno iz zaup
nikov, imenovanih po upravnem svetu, ki so temu 
odgovorni za izpolnjevanje navodil. Upravni svet 
določa število zaupnikov in njih poslovno dobo. 

Vse pravnoobvezne izjave, Id se tičejo podruž
nice, se morajo opremljati s trgovineko-sodno pro-
tokolirano firmo podružnice in s podpisom enega 
člana predstojništva in dirigenta ali njegovega 
namestnika. Dirigent in njegov namestnik podpi
sujeta s pristavkom: p. p. (per procura). Namesto 
dirigenta in njegovega namestnika sme podpisovati 
na isti način tudi drug uradnik, ki ga upravni svet, 
pooblasti za to. 

Firmo podružnice Ljubljanske kreditne banke v 
Brežicah zastopata in sopodpisujeta v imenu pred
stojništva podpredsednik upravnega sveta dr. Karel 
Triller in upravni svetnik Alojzij Vodnik. 

Prokura za podružnico se je podelila vodji Josipu 
Pogačarju in namestniku Karlu Justinu. 

Datum vpisa: dne 25. januarja 1921. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. IL, 

dne 25. januarja 1921. 

Firm. 23/21, A. I. 60/3. 542 

Izbris firme. 
Izbrisala se je v trgovinskem registru vsled opu-, 

sta kupčevanja firma: 
Ivan Kramer 

s sedežem v T r b o v l j a h , 
obratni predmet: trgovina z vsem blagom, dovo< 

ljenim v prostem prometu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 15. marca 1921. 



1 
43. 232 Letnik III. 

602 Firm. 1051. zadr. 1П 71/38. 

Razglas. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Hranilnica in posojilnica v Smledniku, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Martin Bukovec, vstopil 
pa je v načelništvo Franc Verlič. posestnik v Smled
niku. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. II., 

dne 25. marca 1921. 

77 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobi
vajo interesenti med uradnimi urami pri oddelku 
IV. b gradbene direkcije in pri gradbenem vodstvu v 
poslopju prisilne delavnice. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, pravilno kolko-
vane, opremljene s potrdilom, da je vplačan pri 
finančni deželni blagajni vadij v znesku 5 % ponud-
ne vsote, in z izjavo, da ponudnik v celoti sprejem-
Ije stavbne pogoje. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela, ako se ji vidi to iz kakršnegakoli vzro
ka opravičeno, brez ozira na ponuđeno vsoto. 

V L j u b l j a n i , dne 16. aprila 1921. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r 

Št. 472. 

Firm. 20/21, zadr. I 302/35. 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Hranilnica in posojilnica v Slovenjem Gradcu, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva je izstopil Franc Rotovnik, vstopil 
pa je v načelništvo Anton Kuhar, župnik v Pamečah. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 25. januarja 1921. 

Preselitev. 
Podpisana inspekcija se je iz hiše na Turjaškem 

trgu št. 1 preselila, na Ambrožev trg št. 7. Stranke ч<: 
sprejemajo vsak dan od devetih do dvanajstih. 

V L j u b l j a n i , dne 19.aprila 1921.. 

Generalna inspekcija vodâ. 

prodajala netto 16 kg električnih žarnic v vrednosii 
(756) sedemstošestinpetdeset dinarjev. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 18. aprila 1921. 

Firm. 119/21, zadr. II 58/4. 541 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: Tvorna čevljarska zadruga v Ptuju. 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

na podstavi sklepa občnega zbora z due 24. januarja 
1921. nastopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji blagajnik Franc Arnejčič, 
vpisal pa se je novoizvoljeni blagajnik Matija Les-
nikar. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 22. marca 1921. 

Št. 13.594. ti»6 
Oglas. 

Uprava «Senjskog rudnika» potrebuje 80 rudar
jev po strokovnem poklicu. Tisti, ki bi hoteli na to 
delo, naj se ji neposredno prijavijo. 

Iz ravnateljstva državnih železnic v Beogradu, 
dne 1. aprila 1921. 

Št. 714/m. š. sv. 635 2—2 

Razpis služb. 
Na javnih mestnih osnovnih in meščanskih šolah 

v Ljubljani se razpisuje s privolilom višjega šol
skega sveta z dne 5. aprila 1921., št. 4282,' š e s t 
k r e i r a n i h u č n i h m e s t za s r b o h r v a š č i 
n o v stalno namestitev, in sicer: tri za učitelje in 
tri za učiteljice. 

Prosilci in prosilke za omenjene službe morajo 
biti izprašani (izprašane) iz srbohrvaščine kot učnega 
jezika. 

Pravilno opremljene prošnje naj se po predpisani 
službeni poti vlože pri podpisanem mestnem šol
skem svetu najkesneje do dne 12. m a j a 1 9 2 1 . 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 9. aprila 1921. 

Razne objave. 
Št. 6765—III. 668 

Razglas družbe južne železnice. 
Povračilo vozarinskih razločkov. 

Z veljavnostjo izza dne 1. aprila 1921.se v raz
glasu družbe južne železnice, priobčenem v Urađneir 
listu 4 z dne 13. januarja 1921. pod št. 6765/ПТ, 
črta drugi stavek predzadnjega odstavka in nado
mešča s temi določili: 

Za podstavo preračunjanju veljajo tečaji, ki so 
bili razglašeni na avstrijskih postajah južne želez 
nice, in sicer: 

1.) Za preračunjanje zneskov, izračun jenih v di
narjih: 
a) ako je bila o svojem času vozarina plačana v di

narjih, tečaj za denar, 
b) drugače pa tečaj za blago, o svojem Času uporab

ljen pri preračunjanju. 
2.) Za preračunjanje zneskov, zaračunjenih v 

lirah: 
a) ako poda poznejši preračun za italijanske proge 

višjo vozarino, doplača stranka vozarinski raz
loček v lirah po tečaju za blago, 

b) drugače pa se, povrne stranki vozarinski razloček 
v lirah po tečaju za denar. 
Razen tega se v prvem odstavku v 9. in 10. vrsti 

črtajo besede: «preko Spielfelda-Logatca» in nado
meščajo z besedami: «preko Spielfelda-Postojnc 
(Postumie)». 

V L j u b l j a n i , dne 13. aprila 1921. 

Družba južne železnice. 

Št. 563/0. š. sv. 

Preklic 
üd5 

Razpis stalnega učnega mesta za učiteljico na 
K o r o š k i B e l i (Uradni list 32) se preklicuje. 

Okrajni šolski svet v Radovljici, 
dne 15. aprila 1921. 

Št. 1815. 
Razglas. 

5S1 

Št. 8164/G—1921. 650 3- 1 

Dobava lesa za podžiganje. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo, da si zagotovi dobavo lesa za podžiganje, in 
sicer samo odpadkov pri žaganju ali lesa, vezanega 
v snopih do 50 cm dolžine, v skupni količini 730 
vagonov po 10 ton. 

Ponudbe na uradni golici, opremljene s kolkom, 
naj se do dne 15. m a j a 1 9 2 1 . 
do dvanajstih vlože (ali dopošljejo po pošti) oddelku 
podpisane direkcije za nabavo materiala in inven
tarja, kjer se dobivajo tudi natančnejša pojasnila. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, sestavljene 
po predpisu na uradni golici. Golice je moči naba
viti pri oddelku direkcije za nabavo materiala in in
ventarja v Zagrebu, Mihanovićeva ulica št. 12 (soba 
št. 11). 

Ponudbe se otvorijo in prečkajo pri istem oddel
ku dne 15. maja 1.1. ob dvanajstih. 

Pri dražbeni razpravi smejo biti navzočni tudi po
nudniki ali njih zastopniki. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov In Slovencev v Zagrebu, 

meseca marca 1921. 

Preložitev občnega zbora. 6 5 7 

Občni zbor konjerejskega odseka I Kmetijske 
družbe za Slovenijo v Ljubljani je zaradi občinskih 
volitev p r e l o ž e n na soboto dne 14. m a j a 1.1. 

V L j u b l j a n i , dne 18. aprila 1921. 

Franc Zupančič s. r., predsednik. 

Št. 1398. . 65S 

Razglas. 
Dne 3 0. a p r i l a l 9 2 1 . o b enajstih bo pri grad

beni direkciji za Slovenijo v Ljubljani, Turjaški trg 
št. 1, II. nadstropje, v sobi št. 12 

p o n u d n a o b r a v n a v a 
za prevzem dobave betonskih stopnic v anatomskem 
institutu v Ljubljani. 

Na podstavi členov 128., 129. in 146. carinskega 
zakona bo podpisana carinarnica dne 2 5. m a j a 
19 2 1 . ob desetih prodajala na javni dražbi: 

1.) 10 kg bombaževih trakov, tkanih, pobarvanih, 
v vrednosti 2000 dinarjev, 

2.) 3kg volnenih trakov, tkanih, pobarvanih, v 
vrednosti 1000 dinarjev; 

3.) 2 kg polsvilenih trakov, pobarvanih, v vred
nosti 1000 dinarjev; 

4.) 3y 2kg polsvilenih trakov, pobarvanih, v ripsu 
izdelanih, v vrednosti 1000 dinarjev, 

5.) 1 kg svilenih trakov, pobarvanih, v vredno
sti 400 dinarjev; 

6.) 2 kg (17) sedemnajst ženskih klobukov, 
opremljenih, v vrednosti 1000 dinarjev; 

7.) 1 kg šivanega blaga iz gladke bombaževe 
tkanine, pobarvane, ki tehta v 1 m2 nad 120 g ter ima 
v 1 cm2 50 do 80 niti, v vrednosti 400 dinarjev, 

8.) 2 kg gladke bombaževe tkanine, ki tehta v 
1 m2 nad 120 g ter ima v 1 cm2 v votku in v osnovi 
50/80 niti, pobarvane, v vrednosti 200 dinarjev; 

9.) 0-650 kg (šeststopetdeset g) svilene tkanine, 
pobarvane, v vrednosti 400 dinarjev; 

10.) 0-700 kg (sedemsto g) povoščenega platna v 
kosu, ki se prodaja na meter, v vrednosti 100 di-
narjeV; 

11.) 44-150 kg kovčeg iz mehkega lesa, nepreciz
no pooblan, pobarvan, v vrednosti 100 dinarjev. 

To blago se je pri tihotapstvu zaseglo Heleni 
Pavlasovi z Dunaja. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 6. aprila 1921. 

Preložitev občnega zbora. 661 

Zaradi nastalih težkoč bo občni zbor V z a j e m 
n e z a v a r o v a l n i c e z že razglašenim dnevnim 
redom dne 3 0. m a j a t. 1. ob šestnajstih (ob štirih 
popoldne). 

Prodaja lesa. ш 

Veleposestvo kneza Windisch-Grätza Slatna-Bo-
genšperk proda okoli 200 m3 hrastovega okroglega 
lesa najboljše kakovosti. Natančna pojasnila daje 
gozdna uprava Slatna, pošta Šmartno pri Litiji. 

Št. 5557. 664 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega zakona 
bo podpisana carinarnica dne 5. m a j a 1 9 2 1 . ob 
petnajstih v carinskem skladišču na javni licitaciji | 

Št. 239. 670 
Razpis. 

Podpisano oskrbništvo ima na prodaj nastopni 
rezani hojev material v dolgosti 4 metrov, in sicer 
približno 224 m3 škart 13 mm, 492 m» četrtink 
20 mm, 338 ms colaric 25 mm, 45 m3 desk 30 mm, 
27 m" desk 40 mm, 39 ma desk 50 mm in 59 m5 raz
nih moralov. 

Ponudbe na vso partijo naj se vlože pri podpi
sanem oskrbništvu do dne 

3 0. a p r i l a 1 9 2 1. ob d v a n a j s t i h , 
in sicer loco žaga Marof, loco rampa Rakek ali loco 
rampa Št. Peter. 

Pogoji so enaki pogojem prejšnjih prodaj ter so 
na vpogled pri podpisanem oskrbništvu. 

Gozdno oskrbništvo graščine snežniške, 
pošta Stari trg pri Rakeku. 

Razid druStva. 6 " 
Vojaško veteransko društvo v Rušah javlja, da 

se je prostovoljno razšlo. 
V R u š a h , dne 10. aprila 1921. 

Franc Toplak s. r., bivši načelnik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 26. aprila 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Ш^ШШШШШВ^^ s SS^Ss^SS SMS S $ S Ä 
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Iz. „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 87 z dno 19. aprila 1921.: 
Zapisniki o 127., 128., 129., 130., 131. in 132. 

redni seji začasnega narodnega predstavništva uje
dinjene kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 28., 29. in 30. septembra, 1., 2. in 12. oktobra 
1 9 2 0 ' Številka 88 z dne 20. aprila 1921.: 

Zapisnik o 15. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 15ega 
aprila 1921. 

Številka 89 z dne 21. aprila 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 18.marca 1921., 
s katero se dr. Gregor Ž e r j a v , narodni poslanec, 
imenuje za člana upravnega odbora državnih mo
nopolov. 

Številka 90 z dne 22. aprila 1921.: 
Naredba Njegovo kialjcvske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 18.marca 1921., 
s katero se dr. Ciril Ž i ž e k , pristav finančne pro-
kurature v Ljubljani, imenuje za tajnika I. razreda 
pri ministrstvu za trgovino in industrijo. 

Zapisnik o 14. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 14ega 
aprila 1921. -

Objavi generalne direkcije carin, da je minister 
za finance proglasil mesti Krste L j u b i b r a t i ć a, 
revizorja III. razreda pri ljubljanski carinarnici, m 
Frana S t u h c a, carinika IV. razreda pri carinarnici 
v Murski Soboti, za izpraznjeni. 

Številka 91 z dne 23. aprila 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 19.marca 1921., 
s katero se določa, da se dr. Karel V e r s t o v s e k , 
prejšnji poverjenik za uk in bogočastje, vrni na red
no službo srednješolskega profesorja. 

Objava generalne direkcije katastra, da jo mini
ster za finance proglasil mesto Rudolfa J u i č i č a, 
geometra I. razreda pri uradu za evidenco katastra 
v Brežicah, za izpraznjeno. 

Zapisnik o 16. redni seji ustavotvorne skupščino 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dno 16ega 
aprila 1921. 

•• § 2. 
Šolske zgradbe in šolski prostori se smejo tudi 

uporabljati za poučna predavanja na polju umstvene 
ali gospodarske prosvete," ako vodi ta predavanja 
učitelj. ' 

Učitelj pa je odgovoren za to, da se predavanja 
ne zlorabljajo za ščuvanje zoper državo, zakonu, 
državna oblastva in njih odredbe. 

Shodi in zborovanja politične naravi se v šolskih 
zgradbah ali prostorih ne smejo prirejati. 

§ 3 . 
Šolske telovadnice služijo šolski telovadbi in 

šolskim prireditvam. Razen tega jih smejo uporab
ljati telovadna društva za telovadbo. 

Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. 
V L j u b l j a n i , dne 19.aprila 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
ne. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
o uporabljanju zgradb za javne sole, ki so pod
rejene poverjenistvu za uk in bogočastje in 

višjemu eolskemu svetu v Ljubljani. 

§ i-
Šolske zgradbe in šolski prostori se smejo nače

loma uporabljati samo za namene šole m za šolske 
prireditve (t. j . za šolske slavnosti, koncertne, telo
vadne, dramatične in slične predstave, ki jih prire
jajo učitelji z učenci). 

Razglasi osnrdnje vlade. 
Raiglas glede izvoza selitvenih stvari 

iz naše države.* 
Gospod minister za finance je z odlokom z dne 

26. marca 1921. pooblastil generalno direkcijo carin, 
da sme dovoljevati izvoz selitvenih stvari iz naše 
države, in sicer brez plačila izvozne carine in davka 
na poslovni promet in brez zavarovanja valute, ob 
nastopnih pogojih: 

Kdor prosi za oprostitev, mora vložiti prošnjo pri 
generalni direkciji carin ter ji priložiti ta-le doka
zila : 

1.) dovolilo pristojnega političnega oblastva, da
še sme prosilec z rodbino vred izseliti iz naše dr
žave; 

2.) potrdilo občinskega oblastva, poverjeno po 
policijskem oblastvu onega kraja, kjer je bil prosilec 
stalno nastavljen, o tem: 
a) čigav državljan je dotični izseljenik; 
b) njegov poklic; 
c) s koliko in katerimi rodbinskimi člani se hoče 

izseliti; 
č) katere predmete in v koliki množini hoče izvoziti 

iz naše države; 
d) da so označene stvari res njegova lastnina in da 

se ujemajo z njegovim imovinskim stanjem in 
poklic,em. 
Za selitvene stvari, ki jih sme izseljenik izvoziti 

iz naše države ob preselitvi v inozemstvo, se sma
trajo: uporabljano odelo in perilo, posteljnina, poso
de, pohištvo, rokodelsko orodje in drugi predmeti, 
ki se ujemajo z izseljenikovim poklicem, njega imo
vinskim stanjem in vsakdanjimi potrebami in ki no
sijo vidne znake uporabe, toda niso trgovinski pred
meti. 

Potemtakem se ne smejo puščati brez plačila ca
rine in zavarovanja valute: živa živina, ljudska in 
živalska hrana, jestvine, pijače, sirovine, polizdelki 
in sploh očito novi in neuporabljeni predmeti, ako 

in kolikor so zavezani plačilu carine in zavarovanju 
valute. 

Ekspedicije selitvenih stvari izseljenikovih s« 
vrše ali z deklaracijo ali pa po malem zapisniku, ko-
likršna je pač njih vrednost. 

Carinarnica ne zahtevaj, da bi se za selitven« 
stvari izseljenikove predložila tarifna prijava, neg« 
v deklaraciji je treba samo označiti: «Uporabljano 
pohištvo (orodje) — selitev». 

S stvarmi, ki niso navedene v dotičnem seznam-
ku in tudi niso z odločbo generalne direkcije cari* 
oproščene plačila izvozne carine in zavarovanja va
lute, naj se ravna kakor z izvoznim blagom sploh; 
morajo se posebe prijavljati in zacarinjati. 

Brez plačila izvozne carine in davka na poslovni 
promet smejo izseljeniki poleg dovoljenih stvari s 
seboj jemati tudi živila, potrebna za dva dni poto
vanja. 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu. 

št. 2839/21. R a z g l a g i 

Kompenzacijska pogodba 33/SHS., sklenjena me
seca maja 1919. med kraljevino Srbov, Hrvatov i* 
Slovencev in Nemško Avstrijo, je v likvidaciji. Vpla
čila in izplačila na podstavi te pogodbe se z dnem 
objave tega razglasa ne smejo več izvrševati. 

Akreditivi, otvorjeni po Jadranski banki, oziroma 
njenih korespondentin, pri nemškoavstrijskem bla
govnem prometnem uradu (Warenverkehrsbureau) na 
Dunaju zaradi dobavitve blaga, se stornirajo, koli
kor niso izrabljeni, neizrabljeni del akreditiva pa se 
vrne strankam. 

Po izvršitvi teh operacij se reklamacije ne bodo 
več vpoštevale. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 25. marca 1921. 

Dr. Marn s. r. 

* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 87, izdanih dne 19ega 
aprila 1921. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 10.047. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o imenovanju prisednikov v sosvet občinskemu 

gerentu v Dolenjem Logatcu. 
Za prisednike v sosvet občinskemu gerentu v D J -

lenjem Logatcu so imenovani: Anton de G1 e r i a, 
posestnik in trgovec v Dolenjem Logatcu (obenem 
gerentov namestniki: Anton P e č k a j v Dolenjca 
Logatcu št. 26 in Jakob Š k o f v Dolenjem LogaUn 
št. 100. 

V L j u b 1 j a n i, dne 20. aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s.r. 

Št. 4169/pr. 

Razpust društev. 
Prostovoljno gasilno društvo v Vojniku in drtf-

štvo «Athletik Sportklub> v Vojniku se razpušČata 
iz državnih interesov. 

V L j u b l j a n i , dne 18. aprila 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek в.г. 
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st. 1289. Razglas. 
Na podstavi brzojavnega obvestila ministrstva za 

kmetijstvo in vode z dne 12. aprila 1921., št. 8.">16/IV. 
je v zraislu odloka gospodarsko-finančnega ministr
skega komiteta z dne 4. aprila 1921., št. 85—61/IV, 
razveljavljena prepoved klanja telet moškega spola 
v starosti pod dvema mesecema, kolikor se naredba 
osrednje vlade z dne 12. junija 1920., št. 9698/IV 
(Uradni list pod št. 274 iz leta 1920.) nanaša na Slo
venijo, Hrvatsko in Slavonijo. 

To se daje na splošno znanje. 
V L j u b l j a n i , dne 19.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s. r. 

Č t 1383. 

Razglas e iivozn žlTine la živalskih ilrovla 
v Italijo. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je prejelo obve
stilo, da je italijansko ministrstvo za notranje za
deve preklicalo uvozno prepoved z dne 15. marca 
t . L i n da na podstavi naredbe z dne 9.aprila t .L 
pripušča v Italijo uvoz sira, mlečnih izdelkov in 
gnoja, uvoz prežvekovalcev (goved, ovac in koza), 
prašičev in konj, toda ob posebnih pogojih, ki ob-
sezajo posebne sanitarne predpise. 

Na podstavi teh sanitarnih predpisov se zahteva, 
da se morajo prežvekovalci (goveda, ovce, koze) in 
prašiči, ki se uvažajo iz naše države, odpošiljati ne
posredno v klalnice, zvezane z železnico. 

To se po brzojavnem naznanilu ministrstva za 
kmetijstvo in vode z dne 19. aprila 1921., št. 2411, 
vet., daje na splošno znanje. Obenem se preklicuje 
tukajšnji razglas z dne 29. marca t. L, št. 1050 (Ur. 
1. 36). 

V L j u b l j a n i , dne 20. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

St. 4370. 

Razglas. 
Zaradi enotnega postopanja je zdravstveni odsek 

sklenil, da se morajo, dokler se ne odredi drugače, 
vsi zdravstveni zavodi ravnati po teh-le navodilih: 

1.) Vsem državnim oblastvom in njim podrejenim 
uradom se pošlje p o p i s b o l e z n i na njih zahte
vo v p r e p i s u brezplačno, in sicer po upraviteljski 
pisarni. 

2.) Ako zahtevajo sodišča izvedeniška mnenja za-
vodnih zdravnikov, bolnični zdravniki kot taki niso 
dolžni, da bi se odzvali zahtevi, razen če jih sodišče 
povabi kot izvedenec ir jih kot take zasliši v zmislu 
predpisov za sodno postopanje; za to pa so zdrav
niki upravičeni zahtevati odškodnino. 

3.) Splošni delavski zavarovalnici zoper nezgode, 
ki je ustanovljena na podstavi državnega zakona, in 
pa železniškim zavarovalnicam zoper nezgode, ki na
domeščajo splošno delavsko zavarovalnico, pošlje 
upraviteljska pisarna p o p i s b o l e z n i v prepisu 
brezplačno, ako se zahteva. Glede tiskovin, ki jih 
imenovana zavarovalnica predloži zavodu, da jih 
zdravnik izpolni, je postopati tako kakor doslej. Za 
vsako nadaljnjo zdravniško izjavo in vsako nadalj
nje zdravniško mnenje ima zdravnik pravico zahte
vati honorar, upraviteljska pisarna pa primerno pi
sarniško pristojbino, ki jo za vsak primer posebe 
določi pisarniški predstojnik. 

4.) Vse druge, zasebne in življenske zavaroval
nice morajo zdravniška izpričevala katerekoli vrsti. 
zdravnikom plačati, pisarni pa nakazati pisarniške 
pristojbine, ako je pisarna posredovala. Pristojbino 
določi v vsakem primeru predstojnik pisarne. To 
velja tudi za pravne zastopnike zasebnih strank. 

5.) P o p i s i b o l e z n i s e z a s e b n i m k o r -
p o r a c i j a m i n s t r a n k a m načeloma ne izroča
jo. Le potrdilo upraviteljstva, da je bil bolnik od 
tega do tega dne oskrbovan v bolnici — toda brez 
bolezenske diagnoze — se sme na zahtevo vročiti 
tudi posameznikom. 

6.) Upraviteljstvom se naroča, naj se pri spreje
manju dopisov ravnajo strogo po vsakokratnih pred

pisih o kolkovanju vlog, ki se pošiljajo javnim dr
žavnim uradom. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 20. aprila 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 
St. 4791/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 3. do dne 9. aprila 1921.) 

O k r a j O b č i n » 

Koze (Variola). 
Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Konjice okolica 

Ljubljana meato 
Maribor okolica 

Ptuj okolica 
Guštanj 

TrboTlje . . . , 
Marija Gradec . , 
Dremlje. . . . , 
Ljubno . . . . 
Luče 
Bočna . . . . 
Celje okolica . . , 
Rečica 
Kalobje 
Solčava . . . . 
Ponikva. . . . , 
Loka , 
Slivnica . . . . 
Žalec 
Dol 
Sv. Lovrenc n. P. 
Laško 
Celje , 
Gozd 
Kozjak . . . . 
Brezovica . . . 
Tolsti vrh . . . , 
Bezina . . . . 
Ljubljana . . ". , 
Statenbreg. . . , 
Hrastovee . . . 
Sv. Ana . . . . , 
Laporje . . . . 
Zamarkovo. . . 
Majžperg . . . 
črna 
Prevalje. . . . 

1 

1 

1 
1 

2 

4 

1 
1 

. 
• 

3 

2 

i 
3 
• 
1 
2 

2 
3 

1 
l 
7 
8 
i 
2 
4 
2 
5 
3 
1 

i 
1 
2 

. 

2 
2 
• 

• 
* 

t 

• 

• 

i 

• 

, 

• 

• 

i 
. 
1 

, 

i 

1 

2 

i 
1 
• 

• 

1 

ti 
n 
<5f 

Trebušni tifnz (Typhus abdominalis). 
Brežice 

Celje okolica 

Kamnik 

Kranj 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

Bizeljsko . . . . 
Trbovlje . . . . 
Celje okolica. . . 
Št. Jari ob Tabora 
Nova cerkev . . . 
Dolsko 
Kamnik 
Jarše 
Predoslje . . . . 
Dobrava 
Polhov gradeč . . 
črni vrh . . . . 
Ljubljana . . . . 
Maribor 
Kamna gorica . . 

G r i ž a ( D y e e n t e r i a ) . 
Ljubljana mesto 

Maribor mesto 
Ljubljana 
Maribor . 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Ljubljana mesto 
Litija 

Maribor okolica 
Maribor mesto 

Ljubljana 
Hotič . . 
Pobrežje 
Maribor . 

3 
1 
1 

. 
, 
t 

1 

2 

, 
1 . 

Davica (Diphteria). 
Cerknica 

Kranj 
Ljubljana mesto 

Ptuj okolica 
Radovljica 

Murska Sobota 

Kamnik 

Brežice 
Celje okolica 

Kranj 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Bloke. . 
Preddvor 
Ljubljana 
Janževci. 
Begunje. 
Crenšovci 

3 
1 
1 

1 
1 

, 

i 
1 
. 

. 
1 
1 

, 
. 

T r a h o m : 
Kamnik . . . Ill 

Morbilli-
Zabukovje . 
Nova Štifta 
Brezoica. . 
Ljubljana . 
CezaDJevci. 
Braneslavci 
Stara cesta 
KammiMak 
Pristava. . 
Cven . . . 
Ljutomer . 

4 
4 
2 
1 

21 
6 
5 
16 
2 
14 
2 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 18. aprila 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiwels s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
E.broj 4316. 679 

Razglas zaradi nabave drv 
za kurjavo. 

Na razpis, razglašen v tem listu, se je prijavilo 
komandi Dravske divizijske oblasti samo malo šte
vilo konkurentov za nabavo in oddajo 13.130 n r 
drv za ljubljansko garnizijo. 

Zato se vabijo interesenti na drugo ofertalno 
licitacijo, ki bo dne 2. m a j a t. 1. 

Ponudbe se sprejemajo do enajstih omenjenega 
dne v pisarni podpisane intendanture ob istih po
gojih, kakor so bili razglašeni v Uradnem listu 35 
in 36. 

Iz intendanturne pisarne komande Dravske 
divizijske oblasti v Ljubljani, 

dne 22. aprila 1921. 

St. 282. 409 3 - Î 

Razglas. 
Uprava delavnice za vojaške obleke v .Vevčah 

pri Ljubljani (železniška postaja v Zalogu) primi i 
dne 2 3 . j u n i j a 1 9 2 1 . ob osmih II. ofertalno 
licitacijo izločenih odpadkov (ostankov), ki so v 
njenih skladiščih in ki jih je do sedaj okoli 192.186 
kilogramov. Odpadki so iz starega usnja, sukna, 
platna in jute, potem iz raznih starih vrvi, podprog, 
kožuhovine (krzna), različne pločevine in medi, konč
no novi odpadki sukna, platna in črnega satina, na
stali pri krojenju nove obleke. 

Pogoje, ob katerih se prodado ti odpadki, kakor 
tudi odpadke same lahko pregledajo ponudniki do 
dne licitacije v omenjeni delavnici vsak delavnik 
med uradnimi urami. Reflektanti se morajo licitacije 
udeležiti osebno. — Ponudbe, poslane po pošti ali 
brzojavno, se ne bodo vpoštevale. S ponudbo vred 
morajo ponudniki v posebnem zavitku položiti kav
cijo, in sicer naši državljani 10 %, tuji pa 20 %, celo
kupne ponuđene vsote. 

Sicer pa veljajo za to II. ofertalno licitacijo 
analogno določila zakona o nabavah vojaških po
trebščin v zvezi z zakonom o državnem računovod
stvu. 

Iz pisarne delavnice za vojaške obleke v Vevčah 
pri Ljubljani, 

dne 20. aprila 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
A VI 248/20—1. «526 »—3 

Poklio neznanih dedičev. 
Janez G l a s e r , tesar v Počehovi, je dne 16. apri

la 1920. umrl, ne da bi bil zapustil poslednjo Toljo. 
Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 

zapuščini se postavlja gospod Alojzij Roth, višji ofi-
cial v Mariboru. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku 
tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dedi
či svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgo
dilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 

dne 6. aprila 1921. 

Ne V 697/21—3. 660 8 - 2 

Amortizacija. 
Po prošnji Viljema W e i s s a, kotlarja v Mari

boru, Trg svobode, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnih povzetnih izkaznic, ki ju je prosi
lec baje izgubil: Povzetni izkaznici južne železnice 
v Mariboru št. 9690 z dne 2. julija 1920. za 13.950 
kron in št. 251 z dne 17. avgusta 1920. za 702-50 di
narjev. 

Imetnik teh izka.znic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da povzetni izkaznici 
nista več veljavni. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 8. aprila 1921. 

*' 
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Ne I 4 5 8 / 2 1 — 1 . Proglasitve za mrtve. 677 

O k r o ž n o s o d i š č e т C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj naređeni pogre
š a n a za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. m a r c a 1918., d r ž z a k . St. 128, 
К п Г а Г а а ' s o umrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli, teh p o g r e s a n c e v , n a j te» ? p o r o & 
sodišču ali p a skrbniku. Pogresance same p a pozivlje sodišče, naj se zglase pr i njem, ako бе žive, 
ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

gresancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil poBiavljen 

pogrešancu 

Frano Blazlö, 
rojen dne 4. septembra 
1894., posestnikov sin v 

Skalah pri Velenja. 

Jožef Jag, 
rojon dne - 27. februarja 
1886., posestnik v Vodi

cah pri Slivnici. 

Gaipar Ocepek, 
rojen dne 28. decembra 
1875, posestnik v Starem 

trgu. 

Odrinil dne 26. oktobra 
1914. k 87. pehotnemu 
polku ter bil na italijanski 
fronti; zadnjič pisal dne 

13. oktobra 1912. 
Odrinil dne 1. februarja 
1916. k 26. domobranske
mu pehotnemu polku v 
Maribor. Zadnjič pieal 
koncem meseca avgusta 
1918.; baje umrl v mestni 
bolnici v Larinu, provinca 
Campobasso, dne 9. de

cembra 1918. 

Frano Dol iak, 
rojen dne 2. oktobra 
1877., v Slatini, okraj 
ptujski, pristojen v Sla

tino. 

Frano Metulj, 
rojen dne 19. maja 189< 

posestnik T R&duhi. 

Odrinil dne 27. avgusta 
1914. v Maribor k 1./115. 
črnovojniški stotniji, pri
šel leta 1916. v rusko 
ujetništvo ter pieal zadnjic 
meseca decembra 1916. 
Baje dne 26. julija 1915. 

umrl v ruski bolnici. 

Oče 
Luka Blažič. 

Žena 
Neža Jug. 

Služil pri 26. črnovojni-
škem bataljonu, bil v 
srbskem ujetništvu ter 
zadnjič pisal dne 15. ja
nuarja 1915. iz bolnice v 
Valjevem, ki pa je ob 

umiku Srbov zgorela. , 

Frano Grelner, 
rojen dne 12. septembra 
1883, posestnik v Mali 

Mislinji. 

Odrinil ob splošni mobili 
zaciji leta 1914. s87. pehot
nim polkom na rusko bo
jišče; zadnjič pisal iz Lw6-
wa dne 25. avgusta 1914. 
Tamkaj baje padel v bitki 

Žena 
Marija Ocepek. 

Dan 
in opr. šl 

oklica 

22.3.1921.; 1. novembra 
T I 41/21-2. 1921. 

Oklicni rok 
poteče dne 

Jakob Zaveršek 
v Voducah. 

22. 3.1921.; 
T I 42/21—2 

Dr Josip Ogrizek 30.3.1921.; 
T I 38/21-1 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

Žena 
Marija Dolšak 
v Gladbecku, 

Langestraße 35. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 4. pe
hotnemu polku ter zadnjič 
pisal iz ruskega ajetništva 
dne 10. januarja 1916. iz 
Taškenta. Tam meseca 
marca 1916. baje umrl, 

Maria Matulj, 
posestnica 
v Radubi. 

Dr. Joeip Sernec, 
odvetnik v Celju. 

Dr. Gvidon 
Sernec, 

odvetnik v Celju 

Žena 
Jožefa Greiner. 

Frano OOlo, 
rojon dne 4. decembra 
1888. v Slakah, pristojen 

T Podčetrtek. 

Janez Jnhart, 
rojen dne 24. marca 1874., 
v Topolah, občina Bra-

slovče, tja pristojen. 

Valentin Smonker, 
rojen dne 6. februarja 
1881. v Smiklavžu, tja 
pristojen, stanujoč v 8ent 

Vidu nad Valdekom. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 15. pe
hotnemu polku v Lebring 
in odtod na severno bo
jišče. Zadnjič pisal me

seca novembra 1915. 
Odrinil dne 16. avgusta 
1914. k črnovojniškemu 
bataljonu št. 29, 4. stot
niji, v Maribor; izza dne 
4. decembra 1914. pogre
šan s srbskega bojišča, 
kjer je bil najbrže ujet. 

Frano Žovne, 
rojen dne 24. septembra 
1851., posestnik v Savini. 

Odrinil dne 16. novembra 
1916. k domobranskemu 
pehotnemu polku v Leo-
ben, služil naposled pri 
gorskem topniškem od
delku 2., bataljonu 2., 
vojna pošta 178, ter bil na 
italijanskem bojišču ujet. 
Zadnjič pisal dne 17. ja
nuarja 1919. Umrl baje 
meseca februarja 1919. v 

taborišču pri Genovi 

6. 4.1921.; 
T I 47/21-1 

6. 4.1921.; 
T I 48/21-2, 

1. novembra 
1921. 

Dr.GvidonSrebre, 
odvetnik v Celju. 

1. novembra 
1921. 

12.4.1921.; 
T I 53/21-2 

Franc in Eliza
beta Bornih, 
posestnika 
v Slakah. 

Brat 
Franc Jubart, 

usnjarski pomoč 
nik 

na Vranskem. 

14. 4.1921.; 
T I 39/21—2 

Vinko 
Praprotnik, 
posestnik 

na Vranskem. 

13.4.1921.; 
T I 40/21-2. 

Joeip Pnhan, 
rojen dne 19. decembra 
1878., skladiščnik pri Maj-

diču v Celju. 

Ignaci j Breznik, 
rojen dne 27. julija 1880., 
drvar v Sevnici pri Ko

njicah, 

Odšel pred več nego 30 leti 
kot zidar v Rumimi jo; 
od takrat ni več glasu o 

njem, 
Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k črno
vojniškemu pehotnemu 
polku št. 3 v Gradec, pri
šel v rusko ujetništvo ter 
zadnjič pisal dne 11. de
cembra 1914. iz bolnice 

v Moskvi. 

Žena 
Antonija 
Smonker. 

Skrbnik , 
Franc Ermenc, 

posestnik 
v Savini. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

14. 4.1921.; 
T I 44/21—2 

Žena 
Anastazija Puhan 

v Celju. 

Dr. J. Skoberne, 
odvetnik v Celju. 

Anton Vrefi, 
rojen dne 27. maja 1884., 
posestnik v Donački gori. 

Odšel začetkom vojne lota 
1914. k 87. pehotnemu 
polku, bil dodeljen top
niškemu polku št. 101, 
nato pruski armadi v 
Belgiji ter bil na umiku 
blizu Montmédyja dno 
4. novembra 1918. težko 

poškodovan. 

Tomaž Fnklaveo, 
rojen dne 16. decembra 
1876., kočar v Slatinah, 

okraj šoštanjski. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 26. do
mobranskemu pehotnemu 
polku v Maribor; zadnjič 
pisal dne 1. oktobra 1914. 

Žena 
Marija Breznik 

v Modriču št. 22. 

12.4.1921.; 
T I 45/21-2. 

1. novembra 
1921. 

Letnik Ш. 

Razglas. 691 

1. novembra 
1921. 

14.4. 1921.; 
T 143/21-2 

Dr. A. Schurbi, 
odvetnik v Celju. 

16. 4.1921.; 
T I 46/21-2 

Žena 
Marija Vreš. 

Odrinil dne 27. februarja 
1914. k 26. domobranske
mu polku v Maribor, pri
šel dne 28. januarja 1916. 
v rusko ujetništvo ter 
zadnjič pisal dne 11. maja 
1916. iz Sisrana v Sibiriji. 

Žena 
Terezija 

Puklavec. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

20. 4.1921.; 
T I 60/21-2 

20. 4.1921.; 
T I 64/21-6. 

1. novembra 
1921. 

1. novembra 
1921. 

V trgovinskem registru se je vpisala danee pri 

firmah: Firm. 726, Rg B I 114/4. 

a) Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani, 
nastopna izprememba pravil z dne 22. septembra 
1919., sklenjena na občnem zboru dne 29. aprila 
1920. in odobrena po ministrstvu za trgovino in in
dustrijo z dne 30. decembra 1920., št. 9496/20, v d o . 
ločilih § 6., ki se sedaj glasi: 

Delniška glavnica družbe je znašala prvotno 
2,000.000 K, z besedami: dva milijona kron, ter je 
bila razdeljena na 5000 delnic po 400 K, a ве je 
s sklepom izrednega občnega zbora z dne 29. aprila 
1920. povišala na 2,500.000 K, z besedami: dva mi
lijona petstotisoč kron; razdeljena je na 6250 delnic 
po 400 K, ki se glase na prinosnika. Vsa glavnica 
se mora takoj plačati v gotovini. 

Delniška glavnica se sme po sklepu občnega 
zbora zvišati brez državnega odobrila na 3,500.000 
kron, z besedami: tri milijone petstotisoč kron, tako 
da se izda še 2500 novih delnic po 400 K. — Izpre-
menila so se tudi določila § 7. 

Firm. 736, Rg B I 161/2. 

b) Slovenska banka 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Prokura se je podelila ravnatelju Gjuru Rašici in 
Davorinu Sladonji, ki podpisujeta firmo kolektivno 
z enim upravnim svetnikom ali z ravnateljem ali » 
prokuristom, vselej z označbo prokure. 

Firm. 737, Rg. C I 89/5. 

c) «Štora», 
družba z o. z. v Št. Vidu nad Ljubljano, 

s sedežem v S t. V i d u n a d L j u b l j a n o , 
obratni predmet: izdelovanje in razprodajanje 

preprog, štorov, čipk, perila, odej, vezenin in drugih 
konfekcijskih predmetov, 
nastopna izprememba: 

§§ 6. in 7. družbene pogodbe z dne 29. decembra 
1919. sta se izpremenila v tem, da se prvotna osnov
na glavnica 220.000 K zvišaj na 1,000.000 K, ki je 
že vplačana deloma po novih družbenikihj § 20. pa 
se je izpremenil v tem, da se občni zbori vrše v Ljub
ljani ali v Št. Vidu po preudarku poslovodij. 

Firm. 746, posam. I 187/14. 

č) Jobannes Müller sen. 
s sedežem v Z a g o r j u o b S a v i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
nastopna izprememba: 

Vpisal se je za obratni predmet tudi žganjetoč, 
izbrisala pa se je podružnica v Retjah pri Trbovljah 
vsled opušta kupčevanja. 

Firm. 767, Rg. A Ш 62/3. 

d) Franc Miklič 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: trgovina z lesom, 
nastopna izprememba: 

obratni predmet odslej tudi trgovina z vinom na 
debelo. 

Firm. 788, posam. I 281/1. 
e) Jos. Bernard's NacM. Julius Klein 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s steklenim in porce-. 
lanastim blagom, 
nastopna izprememba: 

V besedilu firme se izpušča označba «Jos.Ber-
! nard's Nachf.», pristavlja pa se slovensko besedilo: 

Julij Klein. 
Firm. 789, posam. II 266/17. 

{) Anton Jelene 

s sedežem v T r ž i č u , 
obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, so-

davico in žganjem, 
nastopna izprememba: 

Obratni predmet je tudi trgovina s čevlji na de
belo in na drobno. 

Firm. 857, Rg. B I HO/6. 
g) Strojne tovarne in livarne d. d. 
s sedežem v L j u b 1 j a n i nastopna izprememba: 

§ 6. družbenih pravD se izpreminja po sklepu obč
nega zbora z dne 23. junija 1920., odobrenem z od
redbo ministrstva za trgovino in induetnjo, 0™,е1Ка 
v Ljubljani, z dne 24. januarja 1921., Èt.^b/<21, 
tako, da se je osnovna delniška glavnica, ki je 
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prvotno znašala 6,000.000 K, zvišala na 10,000.000 K 
in je sedaj razdeljena na 25.000 v gotovim vplača
nih delnic po 400 K. Po potrebi se sme ta osnovna 
glavnica zvišati na podstavi sklepa občnega zbora 
z nadaljnjo izdajo popolnoma vplačanih delnic v 
enakem nominalnem znesku do 25,000.000 K. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 
dne 9. marca 1921. 

Firm. 120/21, Rg. A II 30/1. 539 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala danes 

firma: Ivan Kovačec, 
trgovina z mešanim blagom na debelo in na drobno 

v Ptuju, 
s sedežem v P t u j u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 
debelo in na drobno, 

imetnik: Ivan Kovačec, trgovec v Ptuju. 
Firma se podpisuje tako, da pod njeno napisa

no, natisnjeno ali odtisnjeno besedilo postavlja njen 
imetnik svoje ime «J. Kovačec». 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 22. marca 1921. 

Št. 8164/G—1921. 650 3—2 

Dobava lesa za podžiganje. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo, da si zagotovi dobavo lesa za podžiganje, in 
sicer samo odpadkov pri žaganju ali lesa, vezanega 
v snopih do 50 cm dolžine, v skupni količini 730 
vagonov po 10 ton. 

Ponudbe na uradni golici, opremljene s kolkom, 
naj se do dne i 5. m a j a 1 9 2 1. 
do dvanajstih vlože (ali dopošljejo po pošti) oddelku 
podpisane direkcije za nabavo materiala in inven
tarja, kjer se dobivajo tudi natančnejša pojasnila. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, sestavljene 
po predpisu na uradni golici. Golice je moči naba
viti pri oddelku direkcije za nabavo materiala in in
ventarja v Zagrebu, Mihanovićeva ulica št. 12 (soba 
št. 11). 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo pri istem oddel
ku dne 15. maja 1.1. ob dvanajstih. 

Pri dražbeni razpravi smejo biti navzočni tudi po
nudniki ali njih zastopniki. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev v Zagrebu, 
meseca marca 1921. 

7 3 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za 
drugi: Firm. 9/21, zadr. I 293/30. 

a) Hranilnica in posojilnica v Dobrni, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva je izstopil Janez Vebar, vstopil pa 

je v načelništvo Josip Svent, posestnik na Klancu, 
Dobrna pri Celju. 

Firm. 393/20, zadr. II 116/29. 
b) Stavbinska zadruga Lastni dom v Trbovljah, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: / 

Iz načelništva so izstopili Franc Kos, Leopold 
Bullinger, Alojzij Bolte in Ivan Lamper, vstopili pa 
so v načelništvo Blaž Kralj, posestnik in tesar v Oj-
strem št. 85; Vekoslav Kadunc, kurjač v Trbovljah-
Lokah št. 65; Jožef Žmavc, kaplan v Trbovljah 
št. 11; Ivan Leve, rudarski paznik v Lokah št. 141. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 15. januarja 1921. 

Razne objave. 
6 7 5 Vabilo na I. redni občni zbor 

„Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo" 
v Ljubljani, 

ki bo v četrtek dne 12. m a j a 1 9 2 1 . ob. devetih 
v sejni sobi zavoda v Ljubljani, Prešernova ulica 

št. 50, z nastopnim d n e v n i m r e d o m : 
1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 

1920., predložitev bilance z dne 31. decembra 1920. 
in podelitev absolutorija. 

3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Odobritev bilance za leto 1920. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička. 

5.) Volitev nadzorstvenega sveta in namestni
kov. 

6.) Slučajnosti. ... ^ 

O p o m b a : V zmislu § 17. pravil imajo pravico 
glasovanja na občnem zboru delničarji, ki založe 

najket-neje šest dni pred občnim zborom delnice, ute
meljujoče njih glasovalno pravico, pri blagajni Kre
ditnega zavoda za trgovino in industrijo. Ker so pa 
vse delnice še v depotu pri zavodu samem, naj se 
zglase delničarji, ki še hočejo udeležiti občnega 
zbora, pri tajništvu zavoda, kjer se jim izclado legi
timacije. 

Posest 25 delnic daje pravico do enega jiasn 
(§ 16. pravil). 

V L j u b l j a n i , dne 24. aprila 1921. 
Upravni svet. 

6 8 2 Vabi lo na izredni občni zbor 
„ K o i r i i a e " , 

prve jugoslovanske metalurgične Industrije, 
delniške dreibe v Mariboru, 

ki bo dne 19. m a j a 1 9 2 1 . ob desetih v družbenih 
prostorih v Mariboru, Prešernova ulica št. 2, s tem-Ie 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Sklepanje o povišbi delniške glavnice od 

2,500.000 K na 6,000.000 K in o načinu, kako naj 
se izdado nove delnice. 

2.) Sklepanje o izdaji kumulativnih delnic. 
3.) Izprememba pravil (§ 6.: povišba glavnice, na

čin izdaje delnic in kritje glavnice; § 7.: kumulativ
ne delnice). 

4.) Slučajnosti. 

Delničarji, ki hočejo izvrševati pravico glaso
vanja, morajo svoje delnice položiti najmanj štiri 
dni pred sestankom občnega zbora proti položnicam 
pri družbeni blagajni v Mariboru. Posest vsakih 
deset delnic daje pravico do enega glasu. Glasuje ..•• 
osebno ali pa po pooblaščencih, ki so izkažejo s po
oblastilom upravičenčevim. 

V M a r i b o r u , dne 23. aprila 1921. 
Upravni svet. 

Št. 835 V/5 ex 1921. «83 

Razpis restavracije na kolodvoru 
v Rogaški Slatini. 

Restavracija na kolodvoru v Rogaški Slatini se 
z dnem 15. maja 1.1. odda v najem. Restavracija se
stoji iz restavracijskih prostorov z najpotrebnejšimi 
inventarjem in iz malega stanovanja. 

Ponudbe z navedbo najemnine naj se pošljojo de 
dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 1 . podpisanemu radu. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 
obrat malih in lokalnih železnic, oddelek V/5. 

St. 11.316/3/pr. 
Razg las . 

Po sklepu ljubljanskega občinskega sveta z dne 
22. marca 1921., je vožnja s težkimi avtomobili, ki 
imajo na kolesih železne obroče, po mestu sploh pre
povedana. Prestopki te odredbe se kaznujejo poli
cijsko po ministrski naredbi z dne 30. septembra 
1857., drž. zak. št. 198, z globo do 4000 K, oziroma 
14 dni zapora. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 22. aprila 1921. 

Št. 9931. 671 

R a z g l a s . 
Prepoved živinskih sejmov na Vrhniki ostane 

do preklica še v veljavi, ker sejmišče ni urejeno po 
predpisih. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 14. aprila 1921. 

Dr. Ferjančič s. r. 

St, 6361/21. 674 

Razglas. 
Lovi krajevnih občin mirenske, trebanjske in 

velikološke se bodo na javni dražbi, ki bo n a 
u r a d n e m d n e v u v T r e b n j e m dne 

10. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih, oddajali v zakup za dobo od dne 1. av
gusta 1921. do dne 31. julija 1926. 

Zakupni in dražbeni pogoji so na vpogled med 
uradnimi urami pri podpisanem okrajnem glavar
stvu, okrajno glavarstvo v Novem mestu, 

dne 19. aprila 1921. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. aprila 1921. 

A k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,383.053-92 
v kovanem srebru 16,455.907 "50 
v tujih valutah 4,766.433-28 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 350,394.014-79 
Posojila : 

na menice 190,161.703-55 
na vrednostne papirje 23,515.1.24-55 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.195,055.864-10 
po računu zamene 374,909.250-84 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 151,666.813-95 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.962,346.788-74 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000 • - , Ж» a e i тг a . 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond . 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 374,909.250-84 
obveznosti na žiro-račune . . . . 211,610.697-39 
obveznosti po raznih računih . . . 65,937.269-98 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 
684 

Dinarjev 

Proti prejšnjem 
stanju 

dinarjev 

435,999.409-49 -f 2,255.546 -59 

213,676.828-10 —8,611.718-86 

3.683,978.717-63 -j-841.643 77 

2.138,377.163- — 

-27,466.171-11 

6.499,498.289-33 

10,384.500-— 
821.228-12 

3.697,458.180- — 15,209.730 — 

652,457.218-21 +23,904.318-97 
2.138,377.163- — 

6.499,498.289-33 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d, v Ljubljani. 
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Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo fllede odredb, 

i katerimi le je prepoTedal iivoi ljudske In 
živalske hrane.* 

V pojasnilo in dopolnitev vseh dosedanjih odredb, 
s katerimi se je prepovedal izvoz ljudske in živalske 
hrane, potem zato, da se ne bi nepotrebno zadrževali 
transporti, odpremljeni v inozemstvo, preden se j>: 
Odredila prepoved, in da bi se obenem preprečile 
težke in škodljive posledice, ki zaradi tega zadevajo 
trgovino, dajem carinarnicam to-le pojasnilo in na
vodilo: 

1. 

Prepoved se nanaša savno na tc-le proizvode: 
pšenico, rž, ječmen, oves, piro, koruzo, moko iz teh 
proizvodov, otrobe, seno in slamo. Vseh drugih pro
izvodov se prepoved, odrejena pod C br. 21.465 z dne 
1. aprila 1,921.,":* ne tiče. 

Vsem transportom, za katere se dokaže s tovor
nimi listi, da so bili naloženi, preden se je odredil:; 
prepoved omenjenih proizvodov, katerih izvoz je s.> 
daj prepovedan, se dovoljuje izvoz po določilih, ki 
veljajo za izvoz tuzemskih pridelkov. Prejšnja odred
ba se dopolnjuje v toliko, da se tudi tovori, nalo
ženi dne 1. in 2. aprila, ko se še ni moglo vedeti za 
prepoved, smatrajo za take, ki so se naložili, pre
den se je odredila prepoved. 

Da se je blago naložilo za izvoz, preden se je 
odredila prepoved, je smatrati tudi: 
H) ako je bilo blago poslano iz kraja, kjer je bilo 

naloženo za notranjo postajo, kjer se mora pre
tovoriti ali zacariniti ter potem odpremiti v ino
zemstvo — če se predlože dokazila, da je r.a 
tako blago zavarovana valuta in da je bilo nalo
ženo, preden se je odredila prepoved, in sicer 
najkesneje do vštetega dne 2. aprila; 

b) ako se je natovarjanje pričelo, preden se je od
redila prepoved, ali najkesneje vštetega dne 
3. aprila, najsi se je končalo tudi po 2. aprila. 
Za dokazilo temu služijo naročbe vlačilnic in že
lezniških voz in izpiski iz poročil'prometnih na
prav, kdaj se je natovarjanje končalo. 

3. 
Naročbe vlačilnic. ali železniških voz, ki do 

vštetega dne 2. aprila niso bili postavljeni ïa 
natovarjanje, se ne vpoštevajo, nego prepoved iz
voza se uporablja na vse take primere. Izjeme se 
Odrejajo samo za one transporte ovsa, o katerih se 
dokaže, da se je ministrstvu za vojno do vštetega 
dno 2. aprila odstopil pogojeni procent. Taki trans
porti se dopuščajo ne glede na to, kdaj so bili nalo
ženi. 

4. 
Ne dopušča se izvoz onih transportov, ki naj

kesneje do konca meseca junija t, 1. ne prestopijo 
meje. 

5. 
S tem se ukinjajo vse prejšnje odredbe o pre

povedi-izvoza, kolikor bi nasprotovale tej odredbi. 

Carinarnice morajo postopati po tem pojasnilu 
in paziti, da trgovcem це provzročajo in ne ustvar
jajo nobenih ovir in nçprilik.. Če bi bilo carinar
nicam kaj nejasno, naj ziihtevajo pojasnilo; nikar pa 
naj ne čakajo, da bi galkahtevale stranke. 

V B e o g r a d u , dne 19. aprila 1921.; 
C br. 25.959. ' Minister za finance: 

đr. Kosta Kumanudi 8.7. 

Itiilai, 
da se dne 1. Jinija 1.1, okine brezplačne letanje 

Maia na ielesniikfh postajal.* 
Dne 1. junija t. 1. se po odločbi gospoda mi

nistra za promet ukine brezplačno ležanje onega 
blaga na postajah, ki se predaja v prevoz do mogoče 
odprave in ki je bilo doslej v področju posameznih 

^krajinskih železniških direkcij oproščeno plače
vanja ležnine. 
— Izza omenjenega dne se bo tudi za tako blago 
pobirala ležriina, predpisan po tarifi. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 15. aprila 1921.; št, 9142. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 
je blagovolil z ukazom z dne 10. aprila 1921. ime
novali drja. Ivana Z o r j a n a, praktičnega zdrav
nika v Mariboru, za policijskega zdravnika v VIII. 
činovnem razredu pri policijskem komisariatu v Ma
riboru. Dr. Baltic s. r. 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 90, izdanih dne 22ega 
aprila 1921. 

** Uradni list pod št. 99. 

Ministrstvo za gozde in rudnike je gozdarskega 
oskrbnika inž. Zmaga pl. Z i e r n f e 1 d a na Bledu 
in inž. Franra S u 1 g a j a v Ljubljani imenovalo za 
višja gozdarska oskrbnika v VIII. činovnem razredu. 

Rustia s. r. 
Imenovani so: 
za izvršilne uradnike sodni poduradniki: Rudolf 

L u k e s c h in Ivan R a k o v e c v Ljubljani, Ivan 
J u g v Mariboru, Jožef O b e d v Novem mestu in 
Josip W o l u u s e k v Mariboru; 

za sodne poduradnike sodni sluge: Josip F r a n k 
v Ljubljani, Aleksander K u m p v Kranju, Frane. 
D e b e v c v Radovljici, Ivan P e C l i n v Litiji, 
Franc S i m o n č i č v Mariboru, Josip K e u s c h -
n i g g v Provaljah, Blaž М е б к о v Slovenski Bi
strici, Anton V o 1 k v Celju, Fran L a v r i б v Bre 
žicah, Ivan P a j v Konjicah, Anton S p e c v Koz
jem, Martin K r a j fi e k v Šmarju pri Jelšah in 
Jakob T o r k a r v Novem mestu. Kav&Hfc s. r. 

St. 10.554/pr.—1921. 

Raspisi drnitra. 
Društvo «Pettauer Musikverein* s sedežem v 

Ptuju se razpušča iz državnih interesov in ker je 
prekoračilo svoje statutarno področje. 

V L j u b l j a n i , dne 24. aprili 1921. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Dr. Baltic s. r. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 91, izdanih dne 23egà 
aprila 1921. 

Št. 2138. 

Raialas. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je izpremeniJu 

razglas št. 174 z dne 21. januarja 1920. (Ur. 1.14 z 
dne 30. januarja 1920.) glede pravilnika za izprašo-
valno komisijo za slovensko stenografijo v Ljub
ljani v točki 10., ki naj se glasi: 

«10.) Izpraševalna pristojbina v znesku 30 dinar
jev = 200 kron se mora pred preizkušnjo izročiti 
predsedniku komisije». 

V L j u b l j a n i , dne 21. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočaetje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skàbernè ». r. 
St. 1382. • - . . • - ; 

likai o stanja italskih kninifc soient 
? Sloveniji s dne 23. aprila 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih flavarsttT in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občim 
pa z navadnimi črkami. Številka, pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem št&vilo zakuženih dvorcev v obžini. 

Obatoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brežice: Zakot 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:8. 
Ptuj: Krčovina 1:1, Mestni vrh 1:1, Ragozmca 1: 2. 
Ptuj mesto 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Tanca gora 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Krško: Kostanjevica 2: 2. Ljubljana okolica: Mo
ste 1:1, Šmarje 1:1, Št. Vid 1:1. Ljutomer: Boleh-
neci 1:1, Sv. Juri ob Ščavnici 1:1, Ljutomer 1:2. 
Maribor: Sv. Juri v Slovenskih goricah 1:1. Nov* 
mesto: Bela cerkev 1:1, Smihel-Stopiče 1:1. Ptuj: 
Savci 2: 2. 

G a r j e k o n j . 
Politična ekspozitura Mozirje: Rečica 1:1. Črno

melj: Gradac 1:1. Guštanj: Tolsti vrh 1:1. Litija: 
Kolovrat 1:1. Ljubljana okolica: Št. Vid 1:1. Ljuto
mer: Moravci 1:1. Maribor: Hošnice 1:2, Pohorje 
1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slo
venskih goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:8. 
Ptuj: Slovenja vas 1:1, Sikola 1:1, Traovci-Sela 
1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2, Velenje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, Solčava 

2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2. Slovenj
gradec: Šmartno na Paki 2: 2. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Črnomelj: Petrova vas 1:1. Krško: Radeče 1:1. 
Civilni komisarlat Murska Sobota: Kapca 1:1, Ko-
stanjevcl 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Črnomelj 1:5, Do* 

bliče 1:4, Dolenja Podgora 2:4, Metlika 1:1, Pod
zemelj 1:4, Radovica 1:1, Semič 1:2, Stari 
trg 3:4, Vinica 4:17. Kočevje: Koprivnik 2:2. 
Krško: Cerklje 1:1, Mokronog 1:1, Raka 1:4, Ra
deče 1:1, Št. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: RaČna 
1:1. Litija: Češnjice 1:1, Krka 1:1. Maribor: Jelo-
vec-Makole. 1:2, Sv. Benedikt 1:1, Sv. Martin na 
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Pohorju 1:5, Novo mesto: Ajdovec 1:1, Dobrniče 
1:1, Selo-Sumberk 1:1, Trebnje 3:4, Velika Loka 
1:1. Žužemberk 7:7. Radovljica: Bled 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Vir 1:1, Smarca 1:1. Ljutomer: Klju-

Sarovci-Grabe 1:1, Ljutomer 1:2. Ptuj: Breg 1:1, 
Cirkovci 1:1, Hermanci 1:2, Jastrebci 1:1. Civilni 
komisariat Murska Sobota: Prosenjakovci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Guštanj: Prevalje 1:3. Ptuj: Sv. Janž na Drav

skem polju 1:8. 
Prestale so: 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Slovenjgradec: Šmartno na Paki 1: 2. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Ljubljana okolica: Dobrova 1:1, Vrhnika 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Kočevje: Mala gora 1:1, Maribor: Pekre 1:3, 

Ptuj: Sv. Lovrenc 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Zakot 1:1. Kočevje: Novi Lazi 1:1. 

Konjice: Zreče 1:1. Maribor: Karčevina 1:2, Pekre 
1:7, Spodnji Šentjakobski dol 1:4, Sv. Lenart v 
Slovenskih goricah 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Politična ekspozitura Mozirje: Mozirje okolica 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Civilni komisariat Murska Sobota: Beltinci 2: 3, 

Melinci 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 23.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
E. broj 4316. 679 2 - 2 

Razglas zaradi nabave drv 
za kurjavo. 

Na razpis, razglaSen v tem listu, se je prijavilo 
komandi Dravske divizijske oblasti samo malo šte
vilo konkurentov za nabavo in oddajo 13.130 m8 

drv za ljubljansko garnizijo. 
Zato se vabijo interesenti na drugo ofertalno 

licitacijo, ki bo dne 2. m a j a t. 1. 
Ponudbe se sprejemajo do enajstih omenjenega 

dne v pisarni podpisane intendanture ob istih pogo
jih, kakor so bili razglašeni v Uradnem listu 35 in 36. 
Iz intendanturne pisarne komande Dravske divizijske 

oblasti v Ljubljani, 
dne 22. aprila 1921. 

St. 282. 409 3—2 
Razglas. 

Uprava delavnice za vojaške obleke v Vevčal 
pri Ljubljani (železniška postaja v Zalogu) prin 
dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 1 . ob osmih II. ofertalno 
Hcitacijo izločenih odpadkov (ostankov), ki so v 
njenih skladiščih in ki jih je do sedaj okoli 192.186 
kilogramov. Odpadki so iz starega usnja, sukna, 
platna in jute, potem iz raznih starih vrvi, podprog, 
kožuhovine (krzna), različne pločevine in medi, konč
no novi odpadki sukna, platna in črnega satina, na-
Btali pri krojenju nove obleke. 

Pogoje, ob katerih se prodado ti odpadki, kakor 
tudi odpadke same lahko pregledajo ponudniki do 
dne licitacije v omeDJeni delavnici vsak delavnik 
med uradnimi ur&mi. Reflektanti se morajo licitacije 
udeležiti osebno. — Ponudbe, poslane po pošti ali 
brzojavno, se ne bodo vpoštevale. S ponudbo vred 
morajo ponudniki v posebnem zavitku položiti kav
cijo, in 6icer naši državljani 10 %, tuji pa 20 %, celo
kupne ponuđene vsote. 

Sicer pa veljajo za to II. ofertalno licitacijo 
analogno določila zakona o nabavah vojaških po
trebščin v zvezi z zakonom o državnem računovod
stvu. 

1st pisarne delavnice za vojaške obleke v Vevčah 
pri Ljubljani, 

dne 20. aprili". 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastov. 
Pr. VI 4/21—1. 688 

Izreoilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Okrožno sodišče v Mariboru kot tiskovno sodi
šče je na predlog državnega pravdništva potrdilo po 
kr. policijskem komisariatu v Mariboru ukrenjeno 
zaplembo številke 38 periodične tiskovine «Straža^, 
izhajajoče v Mariboru, z dne 8. aprila 1921. ter v 
zmislu § 493. k. p. r. odločilo tako-le: 

Vsebina članka zgoraj navedene tiskovine na 
strani 1 pod naslovom: «Naši poslanci proti mobili
zaciji», in sicer v odstavku od besed: «Skrajna drz
nost . . . » do besed: «svojih edinicah», ima vse ob
jektivne znake pregreška po §§ 92. in 103. srb. k. z.: 
zato se prepoveduje nadaljnje razširjenje zaplenje
nega članka ter odreja, da je uničiti izvode imeno
vane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih 
je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskarski 
stavek in da se objavi to izročilo. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 13. aprila 1921. 

S 1/21—5. 085 
Konkurzni oklio. 

Razglasitev konkurza o zapuščini po Adolfu 
B e r n h o l z u, trgovcu v Ptuju, umrlem dne 26. fe
bruarja 1919. 

Konkurzni komisar okrajni sodnik dr. Anton 
Stuhec okrajnega sodišča v Ptuju. 

Upravnik mase gospod dr. Alojzij Visenjak, od
vetnik v Ptuju. 

Prvo zborovanje upnikov pri imenovanem so
dišču dne 25. a p r i l a 1 9 2 1. 
ob devetih. 

Oglasitveni rok do dne 
15. m a j a 1 9 2 1 . 

Narok za ugotavljanje pri imenovanem sodišču 
d n e 3 0. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 23. aprila 1921. 

Cg I.a 60/21—1. 670 
Bazglae. 

Uršula Mausar, rojena Plut, v Gorenjih Lazih, po 
drju. Josipu Globevniku, odvetniku v Novem mestu, 
toži Josipa P l u t a , posestnika iz Gorenjih Lazov, 
sedaj neznanega bivališča, oziroma njegovo zapu
ščino, zaradi 4865 K 85 v. 

Prvi narok bo dne 
4. m a j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Gospod dr. Franjo Ivanetič, odvetnik v Novem 

mestu, se postavlja za skrbnika ,na čin ter bo zasto
pal odsotnega toženca, dokler se ta ali ne zglasi 
sam ali pa ne naznani sodišču pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I.a, 
dne 21. aprila 1921. 

Cb II 37/21—1. 680 
Oklio. 

Zoper Milana H e b e r 1 e j a, prej hotelirja v 
Celju, čigar bivališče je neznano, je podal pri okraj
nem sodišču v Celju Bogomir Gradt, umetni ključa-
ničar v Celju, tožbo zaradi 317 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

9. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih v sobi št. 6. 

V obrambo pravic Milana Heberleja se postavlja 
za skrbnika gospod dr. Juro Hrašovec, odvetnik v 
Celju. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Milan Heberle alt ne zglasi pri sodišču ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 14. aprila 1921. 

C 42/21—1. 
Oklio. 
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Zoper Jero S e d l a r j e v o , preužitkarico v La-
hovčah št. 55, sedaj neznanega bivališča, je podil 
pri okrajnem sodišču v Kamniku Janez Globočnik, 

posestnik v Lahovčah št. 55, tožbo zaradi zastaranja, 
terjatve 740 K s pripadki. 

Ustna razprava je odrejena na dan 
6. m a j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 
Kurator Josip Prusnik v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 22. aprila 1921. 

C II 11/21—1. 681 
Oklio. 

Zoper Franca Z a l o k a r j a, posestnika v Prili-
pah, čigar sedanje bivališče je neznano, je podal pri 
okrajnem sodišču v Kostanjevici Andrej Jalovec 
ml., posestnik v Cerini št. 9, tožbo zaradi 669 K 
80 v. 

Na podstavi tožbe se je odredil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

7. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod Ivan Gerlovič, posestnik v Kosta
njevici. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Fran Zalokar ali ne zglasi pri sodišču ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 15. aprila 1921. 

A VI 258/19—16. 692 3-1 

Poklio neznanih dedičev. 
Frančiška P1 e š k o v Studencih, Suštcričeva. 

ulica št. 11, je dne 1. marca 1919 umrla, ne da hi 
bila zapustila poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod dr. Franc Firbas, no
tar v Mariboru. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes daljo naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po tem 
roku se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno' sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 18. aprila 1921. 

T 97/21—3. 672 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Jerneja S k u 1 j a, posestnika v Skri-
ljah št. 24, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgu
bil: Hranilna knjižica Kmetske posojilnico ljubljan
ske okolice v Ljubljani št. 27.513 v znesku 3400 K, 
glaseča se na ime: Jernej Škulj. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoj J 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1.maja 
1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v LJubljani, oddelek III., 
dne 18. aprila 1921. 

T 28/21-8. 666 
Amortizaoija. 

Na predlog Agate K o z o r o g o v e, posostnlcc 
na Praprotnem pri Radečah, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne priznanice, ki jo je prositeljica 
baje izgubila: Priznanica, serija 119 št. 05.327 za 
754 K. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v teku š e s t ih m e s e c e v , ker bi 
sicer po tem roku priznanica izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 18. aprila 1921. 

Ne V 697/21—3. 660 3—3 

Amortizaoija. 
Po prošnji Viljema W e i s s a, kotlarja v Mari

boru, Trg svobode, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnih povzetnih izkaznic, ki ju je prosi
lec baje izgubil: Povzetni izkaznici južne železnice 
v Mariboru št. 9690 z dne 2. julija 1920. za 13.950 
kron in št. 251 z dne 17. avgusta 1920. za 702-50 di
narjev. 

Imetnik teh izkaznic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
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se Bicer po tem roku izreklo, da povzetni izkaznici 
nista več veljavni. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 8. aprila 1921. 

Firm. 45/21, Rg. A. II 76/1. 545 

Vpis firme. 
V register, oddelek A, se je vpisala danes firma: 

Franc Cater 
s sedežem v š m a r j e t i p r i C e l j u , 

obratni predmet: trgovina s stavbnim gradivom, 
osobito z lesom vseh vrst, in z deželnimi pridelki, 

imetnik: Franc Cater, posestnik in trgovec v 
Žmarjeti pri Celju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 16. marca 1921. 

7 6 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za
drugi: Firm. 51/20, zadr.II 162/7. 
a) Bikorejeka zadruga v Hrastniku, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva so izstopili Janez Sovre, Juri Spei
ser in Miha Rotar, vstopili pa so v načelništvo 
Franc Zupan, posestnik v Prapretnem, kot tajnik in 
blagajnik, Valentin Ačkun, posestnik v Studencah, 
in Stefan Majdič, posestnik v St. Lenartu, kot na
mestnika. 

Firm. 50/21, zadr. II 2/5. 
b) Splošna gospodarska zadruga v Sevnici ob Savi, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: x 

Iz načelništva je izstopil predsednik Ernest Kru-
lej, v načelništvo pa je vstopil Franc Trupej, posest
nik v Šmarju, kot podpredsednik; prejšnji podpred
sednik Stefan Lamper je bil izvoljen za predsed
nika. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 23. februarja 1921. 

ske operacije v Ljubljani postavila dvornega svet
nika drja. Ivana V r t a č n i k a krajnim komisarjem 
za agrarske operacije; da se izvrše nastopne agrar-
ske operacije: 

1.) uredba užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 56 in 57 
davčne občine hribčke, sodni okraj kočevski; 

2.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 76 davčne občine hribslte in vi. št. 87 
davčne občine bukovogorske, sodni okraj kočevski; 

3.) nadrobna razdelba pare. št. 796 davčne ob
čine zalološke, sodni okraj škofjeloški; 

4.) nadrobna razdelba pare. št. 2930 davčne ob
čine otoške II, sodni okraj cerkniški; 

5.) nadrobna razdelba in uredba užitnih in go
spodarskih pravic na ' skupnem svetu, ki je vpisan 
pod vi. št. 368 davčne občine dolenjevaške, sodni 
okraj cerkniški; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 137 davčne občine kočevskoreške, 
sodni okraj kočevski; 

7.) nadrobna razdelba. skupnega sveta in uredba 
užitnih in gospodarskih pravic na skupnem svetu, 
ki je vpisan pod vi. št. 41 davčne občine knežjelip-
ske, sodni okraj kočevski; 

8.) uredba užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 240 davčne 
občine laniške, sodni okraj ljubljanski; 

9.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 60 davčne občine površke, sodni 
okraj krški. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., drž. zak. kr. št. 2 iz leta 1888 , 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da 
morajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi 
izvršitve agrarske operacije. 
Deželna komisija za agrarske operacije v Ljubljani, 

dne 18. aprila 1921. 
Predsednik: Detela s.r. 

poznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitve 
agrarske operacije. 
Deželna komisija za agrarske operacije v Ljubljan«, 

dne 18. aprila 1921. 
Predsednik: Deteta s.r. 

St. 510/1/Pr. 
Razglas. 

Ker se pijančevanje vzlic strogim protialkohol- . 
nim odredbam nadaljuje, opozarja policijsko ravna
teljstvo občinstvo, da bo odslej zoper vsakega 
zasačenega pijanca kar najstrože policijsko-kazen-
sko postopalo v zmislu ministrske naredbe z dne 
13. novembra 1919. kakor tudi po naredbi z dne 
26. aprila 1854. Vsak aretirani pijanec brez razlike 
stanu se bo pridržal najprej v policijskih zaporih in 
se bo zaslišal šele popolnoma trezen. Pijanci, ki 
bodo aretirani zvečer ali ponoči, ostanejo čez noč v 
policijskih zaporih. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 24. aprila 1921. 

St. 328. t » î 
Razpis uftiteljske službe. 

Na petrazrednici v A r t i č a h se po ukazu viš
jega šolskega sveta z dne 13. aprila 1921., št. 4461, 
razpisuje učiteljska služba v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti do dne 

3 1 . m a j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 23. aprila 1921. 

Razglas. ш 

V zadružnem registru so je vpisala danes pri za
drugah: Firm. 748, zadr. I 91/53. 

a) Splošno kreditno društvo, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo 

v Ljubljani, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je član upravnega sveta Ignacij Gašpa-
rič, vstopil pa je Ivan Podlesnik, ravnatelj Nakupo
valne zadruge v Ljubljani. 

Firm. 772, zadr. VII 52/5. 

bj Oblačilnica za Slovenijo, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva so se izbrisali Ivan Podlesnik, Ste

fan Dražu, Anton Kralj, Filip Uratnik, dr. Milko 
Brezigar in Fran Govekar, vpisali pa so se Albin 
Prepeluh, publicist v Ljubljani; dr. Ivan Slokar, rav
natelj Zadružne gospodarske banke v Ljubljani; 
dr. Ivan Petrič, ravnatelj Nakupovalne zadruge v 
Ljubljani; Milan Bogady, ravnatelj Slovensko 
eskomptne banke v Ljubljani. 

Firm. 839, zadr. VI 1/24. 
Kmetijsko društvo v Šenčurju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
..nastopna izprememba: 

Izstopil je član načelniStva Aleš Vidmar, vstopil 
pa je Anton Umnik, posestnik v Šenčurju št. 20. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 9. marca 1921. 

c) 

*t, 91, 94, 110, 127, 128, 142, 165, 163 in 590. 

Razglasilo. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak, 

kr. št. 2 te leta 1888., je deželna komisija za agrar-

St. 161, 164, 165, 171, 434, 600, 601, 602 in 603. 

Razglasilo. 
Po § 64. zakona z dne' 25. maja 1909., dež. zak. 

staj. št. 44, je deželna komisija za agrarske opera
cije v Ljubljani postavila okrajnega glavarja drja. 
Frana S p i l l e r j a - M u y s a krajnim komisarjem 
za agrarske operacije, da se izvrše nastopne agrar
ske operacije: 

1.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 84 davčne občine hodoške, sodni 
okraj ptujski; 

2.) uredba užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 78 davčne 
občine podgorske, sodni okraj ormoški; 

3.) nadrobna razdelba (a pridržkom) skupnega 
sveta, ki je vpisan pod vi. št. 106 davčne občine so-
dinške, sodni okraj ormoški; 

4.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 2 davčne občine bistriške pri Rušah, 
sodni okraj mariborski; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 47 davčno občine stogovške, nadalji 
pare. št. 344/4 in 344/5, ki sta vpisani v seznamku 
IV. davčne občine stogovške, sodni okraj ptujski; 

6.) nadrobna razdelba (s pridržkom) skupnega 
sveta, ki je vpisan pod vi. št. 59 davčne občine spod-
njerečiške, nadalje vi. št. 74 in 75 davčne občine 
zgornjepobreške, sodni okraj gornjegraški; 

7.) nadrobna razdelba (s pridržkom) skupnega 
sveta, ki je vpisan pod vi. št. 21 in 22 davčne občine 
pristovške, sodni okraj ljutomerski; 

8.) nadrobna razdelba (s pridržkom) skupnega 
sveta, ki je vpisan pod vi. št. 111 davčne občine bc 
čenske, sodni okraj gornjegraški; 

9.) nadrobna razdelba (s pridržkom) skupnega 
sveta, ki je vpisan pod vi. št. 119 davčne občine bo-
čenske, sodni okraj gornjegraški. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 25. maja 1909., dež. zak. staj. št. 44, glede pri
stojnosti oblastev, potem neposredno in posredno 
udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, ki jih te 
oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled gle
de zaveznosti pravnih naslednikov, da morajo pri-

5t. 444. 6TÖ 

Razpis uòiteljskih služb vkonjiikem 
eolskem okraju. 

V stalno namestitev se razpisujejo ta-le učna 
mesta: 

1.) na enorazrednici v R e s n i k u služba učite-
lja-voditelja s službenim stanovanjem; 

2.) na enorazrednici v S k o m a r j u služba uči-
telja-voditelja s službenim stanovanjem; 

3.) na deški šestrazrednici v K o n j i c a h služba 
za učitelja; 

4.) na šestrazrednici v č a d r a m u služba za 
učiteljico; 

5.) na trirazrednici v S p i t a l i č u služba za uči
teljico; 

6.) na trirazrednici na K e b 1 j u služba za učite
lja ali učiteljico; 

7.) na dvorazrednici pri Sv. K u n i g u n d i služ
ba za učiteljico s prostim stanovanjem. 

Pravilno opremljene prošnje naj se pošljejo po 
službeni poti dotičnim krajnim šolskim svetom do 
dne 3 1 . m a j a 1 9 2 1 . 

Za učiteljsko službo v Konjicah imajo prednost 
prosilci s sposobnostjo za pouk na obrtnih nadalje
valnih šolah. 

Okrajni šolski svet v Konjicah, 
dne 20. aprila 1921. 

Predsednik: Trstenjak s. r. 

St. 8164/G—1921. 650 S—3 

Dobava lesa za podžiganje. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo, da si zagotovi dobavo lesa za podžiganje, in 
sicer samo odpadkov pri žaganju ali lesa, vezanega 
v snopih do 50 cm dolžine, v skupni količini 780 
vagonov po 10 ton. 

Ponudbe Da uradni golici, opremljene s kolkom, 
naj se do dne ..15. m a j a 1 9 2 1 . 
do dvanajstih vlože (ali dopošljejo po pošti) oddelku 
podpisane direkcije za nabavo materiala in inven
tarja, kjer se dobivajo tudi natančnejša pojasnila. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, sestavljene 
po predpisu na uradni golici. Golice je moči naba
viti pri oddelku direkcije za nabavo materiala in in
ventarja v Zagrebu, Mihanovićeva ulica št. 12 (soba 
št. 11). 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo pri istem oddel
ku dne 15. maja 1.1. ob dvanajstih. 

Pri dražbeni razpravi smejo biti navzočni tudi po
nudniki ali njih zastopniki. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva

tov In Slovencev v Zagrebu, 
meseca marca 1921. 

•^еШШТ:" ivseää Ш^ mm 
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Razne objave. 
Vabilo na 48. redni občni zbor 

delnidarjev < « " 
„Stavbne družbe, d. d. v Ljubljani," 
ki bo v soboto dne 14. m a j a 1 9 2 1 . ob sedem
najstih v pisarniških prostorih Stavbne družbe, d. d. 

v Ljubljani, Levstikova ulica št. 19. 
Vsi delničarji, ki imajo pravico do glasovanja, 

se vabijo, naj polože svoje delnice najkesneje do 
vštetega dne 8. maja 1921.* pri blagajni Stavbne 
družbe, pri ljubljanski podružnici Jadranske banke 
ali pa pri Kreditnem zavodu za trgovino in indu
strijo v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 26. aprila 1921. 
Upravni svet. 

D,n e v n i r e d : 
1.) Predložitev bilance in poročilo o poslovanju 

za leto 1920. 
2.) Poročilo revizijskega odseka in predlog glede 

absolutorija. 
3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Določitev pavšala izvrševalnemu odboru 

(§ 20. pravil). 
5.) Določitev nagrade pregledovalnemu odboru 

(§ 24. pravil). 
6.) Volitev v upravni svet (§ 14. pravil). 
7.) Volitev pregledovalnega odbora. 
8.) Predlog o izpremembi družbenih pravil. 
9.) Eventualni predlogi v zmislu § 34. pravil. 

St. 2083—III. 673 

Razglas. 
Tovorni promet med Nemčijo na eni strani in Italijo 
na drugi strani preko Brennerja, Innichna, Trbiža, 

Podbrda** in Postojne. 
Za direktni tovorni promet iz Italije in v Italije 

veljajo ta-le določila: 
I. Kolikor naslednji predpisi ne določajo dru

gače, se prevažajo pošiljke z mednarodnim tovornim 
listom po določilih mednarodnega dogovora z dne 
14. oktobra 1890. z vsemi dodatki in dodatnimi do
ločili kot pogodbenim pravom. 

II. Mednarodne tovorne liste, ki se glase narav
nost do namembne postaje, morajo spremljati vsi ca
rinski in drugi spremni papirji (carinske deklaracije, 
izvozna, uvozna in prevozna dovolila, statistične pri
jave itd.), ki jih predpisujejo zakoni in naredbe dr
žav, po katerih se vrši prevoz. (Primeri člen 10. med
narodnega dogovora.) 

Pošiljatelj mora torej ali tovorni list opremiti s 
potrebnimi dovolili tuje države ter izjaviti v njem 
ali pa v tovornem listu, da taka dovolila niso po
trebna. 

Pri pošiljkah, za katere je izdala Italija splošna 
uvozna dovolila, zadošča, ako polpži pošiljatelj 
splošno uvozno dovolilo pri onem italijanskem carin
skem uradu, pri katerem se mora izvršiti ocarinitev, 
in ako v tovornem listu pripomni, kje (kraj in ime) 
je bilo položeno splošno uvozno dovolilo. 

III. Glede vozarine, postranskih pristojbin in iz
datkov v gotovini so pošiljke v obeh smereh do ita
lijanske prehodne postaje zavezane frankaturi. Vo
zarine, pristojbine, izdatki in carine, ki narastejo od 
italijanske prehodne postaje, se nakažejo. 

Isvzcte so pošiljke železniških pragov, ki so pre 
dani v prevoz na naslov italijanskih državnih želez 
nie preko Kuisteina-Brennerja, pošiljke pokatranjeue 
lepenke, določene za italijansko vlado in naslovljene 
na višjega inženjerja pri uradu G e n i o C i v i l e v 
R e g g i j u d' E m i 1 i a, in povračilne pošiljke živih 

* § 29. pravil: Glasovati smejo oni delničarji, ki 
so najmanj šest dni pred občnim zborom delnice, 
utemeljujoče njih glasovalno pravico, 8 kuponi vred 
založili pri družbi ali pri drugih poslovalnicah, po 
upravnem svetu odločenih v razglasu; za to prejmejo 
potrdilo in legitimacijo za vstop k občnemu zboru. 

§ 30. pravil: Deset delnic upravičuje do enega 
glasu, vendar ne sme noben delničar imeti več nego 
deset glasov. 

** Promet preko Podbrda (Piedicolle) ostane, do
kler se ne odredi drugače, za promet iz Nemčije in 
v Nemčijo zaprt; kolikor št. III—-2—b) od nemško-
avstrijskih ali nemško-češkoslovaških mejnih postaj 
in do njih določa instradiranje preko Podbrda (Pie
dicolle), ako ве predpiše avstrijsko-jadranska ali čo-
škoslovaško-jadranska tarifa, se te tarife do nadalj
nje odredbe ne smejo predpisovati. 

J Postojne 
j (Postamis) 

Trbiža 

živali (konj), nadalje pošiljke za Trst in iz Trsta, za 
katere je v tovornem listu predpisano prelistarjenje 
na nemško - avstrijski, avstrijsko - češkoslovaški ali 
nemško-čcškoslovaški mejni postaji ter je predpisana 
odprava od teh mejnih postaj ali do njih po avstrij-
sko-jadranski ali češkoslovaško-jadranski tarifi. 

Za to veljajo ta-le določila: 
1.) Za zgoraj imenovane železniške prage, po- j 

katranjeno lepenko in povračilne pošiljke živih ži
vali (konj), mora predajatelj plačati vozarino le io 
Kufsteina; vozarina itd., ki naraste od Kufsteina, SÌ; 
nakaže. 

2.) Za pošiljke za Trst in iz Trsta, pri katerih ;/; 
na tovornem listu predpisano prelistarjenje na nem
ško - avstrijski ali češkoslovaško - avstrijski ali 
nemško-čcškoslovaški mejni postaji ter je predpisa
na odprava do teh mejnih postaj ali od njih po av
strijsko-jadranski ali češkoslovaško-jadranski tarifi, 
veljajo ta-le določila: 
a) Italijanski prehod ' se v tovornem listu ne sme 

predpisovati. 
b) Carinska odprava se mora izvršiti na carinski po

staji, ki leži na poti, določeni v predpisih za in
stradiranje. 

Ako se izvrši odprava po avstrijsko-jadranski 
ali po češkoslovaško-jadranski tarifi, se instia-
dira: 

do postaj in od postaj : preko : 
/ Passati * i Podbrda 
(Roni Dvofište-Севку Heršlak**/(Piedicolle) 

Hrušovanv-ŠanoT ** 
Znojmo** 
Bf eclava * e 

Marchegg ** 

Simback* 
Salzburg" 
Kuf stein * 
Lindau* 

fBohumin*** 
Opava *** 
Krnov*** 
Hlucholazy *** 
Hyncice v Hornim Slezsku ' 
Mittelwalde*** 
Mittelsteine **'* 
Mezimosti *** 
Libava*** 

Grünthal*** 
Seidenberg*** 
Libérée *** 
Warnsdorf*** 
GeorgBwalde-Ebersbach 'y'y'' 
Sebnice *** 
Tešin*** 
Podmokly ''•'** , 
Moldava*** 
Reitzenhain *** 
Vejprty*** 
Johanngeorgenstadt * 
Klingenthal*** 
Frantfskovy Lâznë *** 
Cheb*** 
Brod na Lesy*** 
Železna Ruda*** 

Predpis v tovornem listu; da je treba pošiljko 
voditi preko določenega češkoslovaško - avstrij
skega prehoda, ni dopusten, ako se predpiše upo
raba češkoslovaško-jadranske tarife. 

c) Za pošiljke v Trst mora frankirati vozarino po
šiljatelj za ves pretek. 

Za pošiljke iz Trsta mora frankirati vozarino 
pošiljatelj do one nemško-avstrijske ali češko-

, slovaško - avstrijske ali nemško - češkoslovaške 
mejne postaje, do katere je predpisana odprava 
po direktni tarifi s Trstom; vozarino za ostalo 
progo mora plačati prejemnik (kot nakazilo). 

d) Glede pobiranja postranskih pristojbin, medpot-
nih pristojbin, carin, carinskih stroškov in izdat
kov v gotovini veljajo ta-le določila: 

A. V s m e r i p r o t i T r s t u : 
a) Ako se vrši odprava po avstrijsko-jadranski 

tarifi: 
Pristojbine, ki narastejo na nemških poši-

ljalnih postajah, in pristojbine, ki narastejo 
na poti od teh postaj do nemško-avstrijskih 
aH češkoslovaško-avstrijskih mejnih postaj in 

Postojne 
(Postumia) 

Podbrda 
(Piedicolle) 

na teh postajah samih, mora plačati pošilja
telj; pristojbine, narasle od teh postaj, se 
morajo pobrati od prejemnika. 

ß) Ako se vrši odprava po češkoslovaško-jadran
ski tarifi: 

Pristojbine, ki narastejo na nemških poši-
Ijalnih postajah, in pristojbine, ki narastejo 
na poti od teh postaj do češkoslovaških mej
nih postaj in na teh postajah samih, mora 
plačati pošiljatelj; pristojbine, narasle od teli 
mejnih postaj, mora plačati prejemnik. 

B. V s m e r i od T r s t a : 
Pristojbine, narasle v Trstu, mora plaćati po

šiljatelj; postranske pristojbine, narasle med potjo 
in na nemški namembni postaji, mora plačati 
prejemnik, 

e) Predpis, da je treba pošiljko odpraviti po avstrij
sko-jadranski ali češkoslovaško-jadranski tarifi, 
je dopusten samo: 
a) v smeri proti pristaniški postaji v Trstu, in 

sicer le za pošiljke, ki se iztovorijo v področ
ju te postaje ali ki se s cestnim vozilom ali t. 
ladjo ali z dovlačilnico* ali na skladiščnih 
ali industrijskih tirih ali na ležarinske pro
store odpeljejo in definitivno prevzamejo; 

ß) v smeri od pristaniške postaje v Trstu samo 
za pošiljke, ki se zaradi nato.voritve pripelje
jo tja s cestnim vozilom, z ladjo ali z dovla
čilnico** ali ki se dovažajo na skladiščnih ali 
industrijskih tirih ali od ležarinskih prosto
rov, ki se pa niso prevažale v pristaniško po
stajo po železnici. Ako se ugotovi, da se pu-
siljke, ki so došle v Trst ali na postaje ozko
tirne železnice tržaške-poreške po železnic, 
tam predado železnici za nadaljnji ali povrat
ni prevoz, se pobere za prevoz do Trsta in o(l 
Trsta razloček med vozarino, ki se izračuni 
na podstavi vozarinskih stavkov te tarife, in 
vozarino, ki odpada po lokalnih tarifah m 
blago; 

y) za te-lc postaje v Trstu: 
Trieste-Centrale, Trieste-Scalo legname. 
Trieste-Punto Franco 

vecchio, 
Trieste-S. Andrea, 
Trieste-Punto Franco Duca 

d'Aosta, 
in od tovorišč in da tovorišč: Trieslc.-S. An
drea (Riva Grumula, Molo Venezia in Molo 
Sanità), Riva Ottaviano Augusto in Molo 
S. Teresa. 

IV. Vozarine in pristojbine se računijo na pre
vozni poti po tarifah za notranji promet (po lokal
nih — tudi izmeničnih — in zveznih tarifah) želez
niških uprav, ki so deležne prevoza. 

V. Povzetja in predujmi kakor tudi napoved do
stavnega interesa niso dopustni. 

VI. Pri prevozu pošiljk preko ovinkov jo zaraču-
njati pristojbine, ki odpadajo na daljšo prevoženo 
progo. 

VII. Pošiljatelj mora, kolikor glede tega niso do 
ločene izjeme pod številko III., predpisati v tovor
nem listu mejne prehode od države do države. 

VIII. Naknadne odredbe pošiljateljeve so dovo
ljene samo: 
a) ako se izpremeni oseba prejemnikova na isti na

membni postaji; 
b) ako pošiljka še ni prekoračila meje predajne de

žele; 
c) ako se ukrene odredba na zahtevo železnice (elc-

nà 18. in 24. mednarodnega dogovora). 
IX. Prazni zasebni specialni vozovi, ki se vra

čajo po isti poti, po kateri eo tekli polni, se pre
važajo v roku treh mesecev vozarine prosto. 

Prevoz praznih zasebnih specialnih voz na po
stajo zaradi natovoritve je dopusten. Predaj» se 
mora izvršiti z mednarodnim tovornim listom. Pre
voz se izvrši brezplačno ob pogojih, ki jih je poteva-
deti na postajah. 

V L j u b l j a n i , dne 15. aprila 1921. 
Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Trieste-Servola, 
Trieste-S. Sabba, 

Tricste-Zaule 

* Nemško-avstrijska mejna postaja. 
** češkoslovaško-avstrijska mejna postaja. 

'** Nemško-češkoslovaška mejna postaja., 

* Za odvoz po dovlačilnici se smatra v Trstu 
tudi nadaljnji prevoz z ozkotirno Јокалпо železnice 
tržuško-poroško, toda le glede pošiljk, ki se na po
stajah imenovane lokalne železnico iztovoro in od
peljejo ali definitivno prevzamejo. 

** Za dovoz po dovlačilnici se srna fra , trstu 
tudi dovoz pošiljk po ozkotirni lokalni železnici tr-
žaško-poreški, toda samo, kolikor se to pošiljke niso 
prevažale po železnici na dotično postajo lokali,-
železnice. 

•Natiinila in založil» Delniška tiskarn«, d. d. v Ljubljani. 
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Poètnlna pavéalirana. 

V Ljubljani, dne 2. maja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

Т7.«ЉЈ„А.- TWrllm a intero ве nodališujeio roki iz člena 1. bernskega arrangementa z dne 30. junija 1920. - Naredbe deželne vlade za Slovenijo: glede posojila 20 milijonov 
7m£lto™i$liJbS*"lSWLfr gostašeine v mestu Ljubljani; o cenzuri pisem glede podržavitve javnih kinematografov ; p nadaljnjem bivanju in n a t o m i т 
liubljCskem mariborskemu celjskem policijskem okolišu. Naredba poverjenika za uk in bogočastje, s katero se izpreminjajo nekateri to» dokončnega šolskega in učnega reda 
ter i "v ljudsko olo uvajata a nova

Ppredmeta. - Razglasi osrednje vlado: Bazpis upraviteljske službe za državno posestvo Bel e« v Baranji. - Razglas, deželne vlade z» 
Slovenijo- lUzglaf»glede potovanja v Severno. Ameriko. - Razglasi vojaških oblastev: Razglas o II. ofertalni licitaciji odpadkov v skladišču delavnice za vojaške obleke v Vevčah. -

Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Naredbe osrednje vlade. 

117. 
Naredba, 

katero se podaljšujejo roki iz 61ena 1. bern
skega arrangementa z dne 30. Junija 1920.* 

Na podstavi pooblastila v členu 77. finančnega 
zakona za leto 1920./1921. o d r e j a m : 

Roki prvenstva, določeni v členu 1. bernskega ar
rangementa o vzdrževanju in upostavitvi pravic in
dustrijske svojine, oškodovanih po svetovni vojni,1"' 
so podaljšujejo na korist pripadnikov držav, ki so 
pristopile k omenjenemu arrangement, ob pogoju 
vzajemnosti, do dne 30. septembra 1921. 

V B e o g r a d u , dne 18.aprila 1921.; 
Pr. br. 678. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s.r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 

118. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo, 

s katero se mestni «občini ljubljanski dovoljuje 
najeti posojilo 20 milijonov kron. 

Mestni občini ljubljanski so na podstavi dolo
čil § 81. občinskega reda ljubljanskega dovoljuje, 
da sme za popravo in razširitev mestnih podjetij, 
t. j . klalnice, elektrarne in plinarne, za izpopolni
tev cestne električne železnice, za ustanovitev 
mestne lodarne in za ureditev obrežij Ljubljanice, 
nadalje za popravo mestnih cest, ulic in trotoarjev, 
za tlakovanje javnih trgov in ulic in za izpopolnitev 
mestne kanalizacije najeti posojilo do najvišjega 
zneska 20 milijonov kron proti 50—701etni amorti
zaciji in proti najugodnejšemu obrestovanju. 

V L j u b l j a n i , dne 18. aprila 1921. 

120. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo 

o cenzuri pisem. 
§ i . 

Naredba celokupne Narodne vlade SHS v Ljub
ljani z dne 13. januarja 1919., št. 273 Ur.l., glede 
cenzure pisem se razveljavlja. 

§ 2. 
Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. 
V L j u b l j a n i , dne 22. aprila 1921. 

Dr.Baltic s.r., predsednik. 
Dr.Ravnlhar s.r. Ribnikar s.r. 

Dr. Baltic s. 
Dr.Ravnihar s.r. 

r., predsednik. 

Ribnikar s.r. 

119. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo 

glede pobiranja gostaščine v mestu Ljubljani. 
Pobiranje gostaščine, določeno z naredbo deželne 

vlade za Slovenijo z dne 5. maja 1920., št. 208 Ur. L, 
se podaljšuje do konca meseca aprila 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 18. aprila 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 

Dr.Ravnihar s.r. Ribnikar s.r. 

121. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo 
glede podržavitve javnih kinematografov. 

§ i . 
Naredba celokupne Narodne vlade SHS. z dne 

9. januarja 1919., št. 261 TJr.l., s katero so se podr-
žavili javni kinematografi, se razveljavlja. 

§•• 2 . 

Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. 
V L j u b l j a n i , dne 22. aprila 1921. 

Dr.Baltic s.r., predsednik. 
Dr. Ravnihar s.r. Ribnikar s.r. 

122. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo 

o nadaljnjem bivanja in nastanitvi v ljubljan
skem, mariborskem in celjskem policijskem 

okolišu. 

§ i-
Naredbe poverjeništva za notranje zadeve z dne 

22. avgusta 1919., št. 613 Ur. 1., glede nadaljnjega 
bivanja pripadnikov nam sovražnih držav v policij
skem okolišu ljubljanskem, z dne 22. avgusta 1919., 
št. 614 Ur. 1., o dovolitvi za nastanitev v policijskem 
okolišu ljubljanskem, z dne 8. novembra 1919., 
št. 709 Ur. 1., o dovolitvi za nastanitev v policij
skem okolišu mariborskem in z dne 8. decembra 
1919., št. 792 Ur. 1., glede nadaljnjega bivanja pri
padnikov nam sovražnih držav v okolišu mesta 
celjskega se razveljavljajo. 

§ 2. 
Ta naredba dobi moč z dnevom razglasitve. 
V L j u b l j a n i , dne 22. aprila 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r.. 

iist», in ker se- bo izza šolskega leta 1921./1922. 
začela izdajati knjižica «izkaz o šolskem napredku» 
namesto dosedanjih «naznanil», se ukinjajo v do
končnem šolskem in učnem redu z dne 29. sep
tembra 1905., št. 49 ministr. naredbenika, nastopni 
členi: 21. do vštetega 23., 35., 40. do vštetega 43., 
87. do vštetega 90. in 94.; člen 136. pa se glede 
razrednih katalogov spravlja v sklad s to naredbo. 

Prav tako se ukinjajo izvršilne naredbe bivšega 
kranjskega in štajerskega deželnega šolskega sve
ta, kolikor se nanašajo na zgoraj ukinjene para
grafe dokončnega šolskega in učnega reda. 

Ukinjeni členi navedenega šolskega in učnega 
reda se nadomeščajo s tem-le besedilom: 

A. Šolsko popisovanje in evidenca otrok, ki so za
vezani hoditi v šolo. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 91, izdanih dne 23ega 
aprila 1921. 

** Uradni list pod št. 69 iz leta 1921. 

123. 
Naredba poverjeništva za nk in bogočastje, 
s katero se izpreminjajo nekateri členi dokonč
nega šolskega in učnega reda ter se v ljudsko 

šolo uvajata dva nova predmeta. 
Ker sta se «šolska matica» in «katalog» ^ i 

ljudskih šolah združila v eno tiskovino, «matični 

§ 1. 
Za lastni Eolski okoliš izvrši šolsko popisovanje 

šolski voditelj od hiše do hiše, in sicer najkesneje 
14 dni pred začetkom novega šolskega leta. Zapiske, 
ki jih je nabral pri šolskem popisovanju, mora pri
merjati s krstno knjigo ali z drugimi, uradno zane»-
Ijivimi statističnimi izkazi. ."V dvomljivih primerili 
naj se obrne za posredovanje na pristojno okrajno 
(mestno) šolsko oblastvo. 

Za šolsko popisovanje se določi iz zaklada kraj-
nega šolskega sveta posebna nagrada, ki se ravna 
po povprečnem številu novincev ter znaša za vsa
kega otroka po dva dinarja. 

§2. 
Vsak otrok, ki je zavezan hoditi v šolo, dobi 

svoj «matični list». Ti listi se shranjujejo, alfabeta ) 
urejeni po šolskih letnikih, pri šolskem vodstvu. 
Ureditev «matičnih listov» po letnikih in zaporednih 
številkah izkazuje «kazalo matičnih listov», ki ob-
seza tudi vsakoletno izdelani «pregled otrok, ki so 
zavezani hoditi v šolo». Za izvršitev razrednikove 
dolžnosti pod B 8. te naredbe se «matični listi» za 
vsak primer posebe izročajo razrednikom, ki jih 
rabijo. 

«Matični list» se tudi vpiše in uvrsti, če otrok 
iz kakršnegakoli vzroka dotično leto še ni vstopil v 
šolo. 

§ 3 . 
«Matični list» obseza na prvi strani podatke o 

otrokovem rojstvu, je H zakonski ali nezakonski, 
o njegovi narodnosti, njegovem veroizpovedanju,' 
cepljenju koz, njegovem bivališču in njegovi pristoj
nosti; o imenu, stanu in bivališču staršev (namest* 
nikov), zakonitega varuha, naslov zakonitega va-
ruškega oblastva; izkaz o otrokovem preseljevanju 
med zakonito šolsko dobo. Druga stran služi razre-

i-dovanju in sumarnemu izkazu šolskih zamud. Tretja 
stran obseza otrokovo karakteristiko. 

§4. 
Prvo stran «matičnega lista» izpolni šolski vo« 

ditelj takoj, ko je ugotovil vse potrebne podatke. 
Druga stran se spisuje, kakor je to določeno v B 8. 
te naredbe. 

Tretja stran obseza zapiske, ki se vpisujejo z» 
vsak primer posebe z navedbo datuma in dejanja; 
končni vpis se izvrši po zbornem posvetovanju ob 
otrokovem izstopu iz šole. To stran podpišejo Šolski 
voditelj, zadnji otrokov razrednik in veroučitelj; 
kjer ima šola šolskega zdravnika, jo podpiše tudi ta. 
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§ 5 . 
Ako prestopi otrok na drugo osnovao šolo, se 

pošlje tja prepis «matičnega lista», ki se na novi 
šoli obravnava kakor izvirnik toliko časa, dokler je 
otrok na dotični šoli. Ob njegovi zopetni preselitvi 
se pošlje dalje le ta prepis izvirnika. 

§ 6 . 
Vsi izvirni «matični listi» ostanejo shranjeni v 

arhivu šole, kjer je bil otrok popisan za takega, 
da je zavezan hoditi v šolo, prepisi pa v arhim 
šole, ua kateri je otrok zadostil šolski dolžnosti. 

Voditelj te šole obvesti o tem vodstvo one šole, 
ki hrani izvirni «matični list», kamor dotični vodi
telj zabeleži dejstvo, na kateri šoli, kateri dan in 
katero leto je otrok zadostil šolski dolžnosti. 

Prehodno določilo: Ko se na šoli uvedejo «ma
tični listi», jih spiše vsak razrednik za svoj razred. 
Dosedanja «šolska matica» in dosedanji «katalogi» 
se shranijo v šolskem arhivu. 

§ 7 . 
Šolski voditelj predloži vsako leto ob začetku 

šolskega leta okrajnemu šolskemu svetu pregleden 
izkaz o številu in veroizpovedanju otrok, ki so raz
deljene na posamezne razrede, oddelke ali skupine. 
Na mešanih ljudskih šolah se mora to število izka
zati tudi glede spola šolskih otrok. 

B. Razredovanje in obveščanje staršev (namestnikov) 
o otrokovem šolskem napredku. 

§ 8 . 
Razredovanje se vrši po nastopnih predpisanih 

redih: 
a) z a v e d e n j e : 

1.) popolnoma pravilno, 
2.) pravilno, 
3.) manj pravilno, 
4.) nepravilno; 

b) za p r i d n o s t : 
1.) prav dobra, 
2.) dobra, 
3.) zadostna, 
4.) nezadostna; 

c) za n a p r e d e k : 
1.) prav dobro, 
2.) dobro, 
3.) zadostno, 
4.) nezadostno; 

č) z a z u n a n j o o b l i k o p i s m e n i h i z 
d e l k o v : 

1.) prav lična, 
2.) lična, 
3.) manj lična, 
4.) površna. 
Ta redovna lestvica je občeveljavna; posamezni 

redi se vpisujejo v poluletnih izkazih s številkami, 
v odpustnicah in izpričevalih za prestop v srednje 
(meščanske) šole pa z besedami. Enako se vpisu
jejo redi na drugi strani «matičnega lista». 

§ 9 . 
Vsi učni predmeti, predpisani za dotično učno 

stopnjo, se razredujejo poluletno. Red za vedenje 
in pridnost določa učiteljstvo zborno; zunanja oblika 
pismenih izdelkov se razreduje šele izza tretjega 
šolskega leta. 

Rede vpisuje razrednik na drugo stran «matič
nega lista», in sicer v rubriko, ki je namenjena do
tični šolski dobi učenčevi, ter jih od tod prepisuje 
v «izkaze o kilskem napredku»; obojni vpisi se mo
rajo popolnoma ujemati. Če otrok, ki je zavezan 
hoditi v šolo, še ni vstopil v šolo, se zaznamenu-
je kot «nerazredovan zaradi », dokler ni začel 
hoditi v šolo. Poluletno in vseletno se vpisujejo v 
«matični list» in v «izkaz» tudi opravičene in ne
opravičene šolske zamude otrokove. 

Ako se poučuje na ljudski šoli neobvezen pred
met, je treba prej starše vprašati, ali naj se njih 
otrok udeležuje tega pouka. 

§10. 
«Izkazi o šolskem napredku» se dele otrokom 

koncem ô. in 10. šolskega meseca; v vsakem pri 
meni se takoj po vpogledu in podpisu staršev (na 
mestnikov) vrnejo šoli. Tu se shranjujejo, dokler 
otrok ne dovrši osnovne šole, ko postane -Лгкаг 
njegova last. 

Če se «izkaz» izgubi, se mora oskrbeti duplikat, 
ki pa se izdaje le kolkovan s kolkom 2 dinarjev in 
proti vplačilu ó dinarjev; to velja vobče za dupli
kat kateregakoli izpričevala osnovne šole. 

Ob otrokovi preselitvi na drugo osnovno šolo 
pošlje šolsko vodstvo obenem s prepisom «matič
nega lista» tej šoli tudi «izkaz o šolskem napredku» 
(v izvirniku). Če se otrok preseli pozneje nego me
sec dni pred razredovanjem, ga razredi še razrednik 
šole, iz katere se je preselil. 

§11-
«Izkaz o šolskem napredku», ki ga običajno spi-

suje razrednik (razrednica), prevzemši novince, 
obseza: 
a) na notranji strani ovitka izpisek iz šolskega za

kona; 
b) na prvi strani prepis osebnih otrokovih podatkov 

po «matičnem listu»; 
c) druga in tretja stran sta namenjeni izpremembam 

otrokovega bivališča; 
č) na ostalih 8 straneh pa se izkazuje šolski napre

dek po posameznih šolskih letih in število zamud. 
Ob koncu šolskega leta se mora v «izkazu» 

označiti izjava, je li otrok sposoben za prestop v 
višji razred, oziroma v višji oddelek ali višjo sku
pino, ali ne. 

§12. 
Vpisovanje redov se začne v šolskem letu, ko 

je začel otrok hoditi v šolo; zaznamenjujejo pa se 
vsi listi po letih, v katerih mora hoditi v šolo (n. pr. 
1. leto: «Nerazredovan zaradi preslabega telesnega 
[duševnega] razvitka»). 

§ 1 3 . 
Zamude se seštevajo in vpisujejo poluletno; ob 

koncu vsakega šolskega leta pa se prenese v «iz
kaz» tudi skupno število zamud, ločeno v opravi
čene in neopravičene. 

§14. 

Če je otrok morda oproščen šolskega pouka 
sploh ali obveznega učnega predmeta v. zmislu § 27. 
dokončnega šolskega učnega reda, se to označuje 
v «matičnem listu» in v «izkazu o šolskem na
predku». 

§ 15. 
Šolski voditelj je odgovoren za to, da so vsi «iz

kazi» vselej v skladu z «matičnim listom». 

§ 16. 
Odpustnica, odhodnica in šolsko izpričevalo, iz

dano za prestop v srednje (meščanske) šole, osta
nejo še nadalje neizpremenjene v veljavi. V obeh 
prvih primerih se otroku, ki je izstopil, izroči tudi 
«izkaz o šolskem napredku», a v tretjem primeru 
ima pravico do njega šele po dovršeni osnovno
šolski obveznosti. V tem primeru se morajo posa
mezne strani «izkaza» izpopolniti v zmislu § 11. 'e 
naredbe. 

§ 17. 
Med obvezne učne predmete ljudske šole se uva

jata dva nova predmeta, ki naj se sprejmeta v obra
zec o «matičnem listu» in «izkazu o šolskem na
predku», namreč srbohrvaščina in deška ročna dek. 

V L j u b l j a n i , dne 13. aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeniatva: dr. Skabernè s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 10.078. 

Razglas. 
Na italijanskih ladjah, ki vozijo med Italijo in 

Severno Ameriko, se je pojavilo nekaj primerov 
kužnih bolezni. 

Amerikanska sanitetna oblastva postavljajo za
to vse potnike, ki prihajajo z italijanskimi ladjami 
iz italijanskih pristanišč, pod najmanj d e s e t 
d n e v n o k a r a n t e n o . 

Italijanski generalni izseljeniški inspektorat je 
zato prepovedal vsem parobrodnim društvom spre
jemanje tujih potnikov v Ameriko. 

Kdor želi potovati v Severno Ameriko, mora 
torej potovati preko pristanišč drugih zapadnih dr
žav. 

Potniki iz francoskih pristanišč so zavezani pred
hodni p e t n a j s t d n e v n i karanteni ob kontroli 
amerikanskega zdravnika. 

Brezposelnost delavcev v Ameriki traja, kakor 
poroča naš konzul, še nadalje. 

(Razpis ministrstva za zunanje zadeve št. K 'I' 
4372 z dne 11. aprila 1921.) 

V L j u b 1 j a n i, dne 22. aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
D. D. št. 1660. 

Raspis službe. 
695 3—1 

Podpisana generalna direkcija potrebuje upra 
vitelja za državno posestvo «Belje» v Baranji (bivšo 
posestvo nadvojvode Friderika). 

Prosilci za to mesto morajo dokazati: 
1.) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev (domovinski list); 
2.) da imajo strokovno naobrazbo in prakso, ki 

je potrebna za upravitelja takih posestev; 
3.) da so zadostili vojaški dolžnosti in 
4.) da niso prekoračili 50. leta starosti. 
V prošnji naj navedejo zahteve glede plače. 
Prosilci naj vlože pravilno opremljene prošnja 

pri podpisani generalni direkciji najkesneje do dne 
15. m a j a 1 9 2 1 . 

Pisarna generalne direkcije državnih dobara 
(finančno ministrstvo) v Beogradu, 

dne 26. aprila 1921.; št. 1660. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Št. 282. ~~ 409 3—3 

Razglas. 
Uprava delavnice za vojaške obleke v Vevčah 

pri Ljubljani (železniška * postaja v Zalogu) priv.t. 
dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 1. ob osmih II. ofertalno 
licitacijo izločenih odpadkov (ostankov), ki so v 
njenih skladiščih in kijih je do sedaj okoli 192.186 
kilogramov. Odpadki so iz starega usnja, sukna, 
platna in jute, potem iz raznih starih vrvi, pod prog, 
kožuhovine (krzna), različne pločevine in medi, konč
no novi odpadki sukna, platna in črnega satina, na
stali pri krojenju nove obleke. 

Pogoje, ob katerih se prodado ti odpadki, kakor 
tudi odpadke same lahko pregledajo ponudniki do 
dne licitacije v omenjeni delavnici vsak delavnik 
med uradnimi ur&mi. Roflektanti se morajo licitacije 
udeležiti osebno. — Ponudbe, poslane po pošti ali 
brzojavno, se ne bodo vpoštevale. S ponudbo vred 
morajo ponudniki v posebnem zavitku položiti kav
cijo, in sicer naši državljani 10 %, tuji pa 20 %, celo
kupne ponuđene vsote. 

Sicer pa veljajo za to II. ofertalno licitacijo 
analogno določila zakona o nabavah vojaških po
trebščin v zvezi z zakonom o državnem računovod
stvu. 

Iz pisarne delavnice za vojaške obleke v Vevčah 
pri Ljubljani, 

dne 20. aprila 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 496/4/21—2. ' 3-1. 

Razpis. 
Odda se mesto izvršilnega uradnika v XI. činov-

nem razredu, oziroma poduradnika, eventualno sod
nega sluge pri okrožnem sodišču v Celju ali pri dru
gem sodišču, kjer bi se tako mesto izpraznilo po 
premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj
kesneje do dne 

15. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer, jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, moiujo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa da 
so je trajno oproščeni. 
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Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšalo najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
ali drugi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
S. uredbe o prostovojcili z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa 
na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. št. 60. 

Prosilci za mesto izvršilnega uradnika, oziroma 
poduradnika, se opozarjajo še posebe na naredbo 
ministra pravde z dne 31. januarja 1921., št, 40 Ur. 1. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni po pre
mestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti v 
svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Nezadostno kolkovane, oziroma nepravilno 
opremljene prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Gelju, 
dne 27. aprila 1921. 

svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 18. aprila 1921. 

Freds. 452/4/21—1. 3—1 

Razpis. 
Odda se mesto sodnega sluge pri okrajnem so

dišču v Prevaljah, oziroma pri drugem sodišču, kjer 
bi se tako mesto izpraznilo po premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

10. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo' izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa da 
so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20%. Invalidnost mo
rajo dokazati z izvidom nadpregleda, izdanim po 
eni ali drugi pukovski okružni komandi naše dr
žave. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., -3. 
in 8. uredbe o prostovojcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa na 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
•zak. št. 60. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni po pre
mestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti v 
svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 27. aprila 1921. 

'S 1/21. 097 
Sklep. 

Konkurz zapuščine po Adolfu Bernholzu. 
Dodatno k sklepu z dne 23. aprila 1921., S 

1/21—5, se popravlja pomota glede naroka za prvo 
•zborovanje upnikov. Dotični stavek naj s t glasi. 
«Prvo zborovanje upnikov dne 9. m a j a 19 2 1 . ob 
devetih (ne: dne 25. aprila 1921.)». 

Okrožno s o d i š č e v Mariboru, 
dne 29. aprila 1921. 

Razglas. 6 9 6 

Vpisala se je danes: 
I. V trgovinskem registru pri firmah: 

Firm. 872, Rg. B 1 57/16. 
a) Krainische Baugesellschaft 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba 
pravil : 

Družba temelji sedaj na pravilih, sklenjenih na 
občnih zborih dne 10. maja 1873., dne 31. maja 
1899. in dne 22. januarja 1920. Izpremenjena so 
prvotna pravila na občnem zboru dne 31. maja 1899. 
v §§ 20., 33. in 44. in dne 22. januarja 1920.., z odo
britvijo ministrstva za trgovino in industrijo, oddel
ka v Ljubljani, z dne 30. decembra 1920., št. 8687, 
v §§ 1., 2., 3., 5., 15., 19., 28., 29. in 44., izmed ka
terih se sedaj glase: 

§ 3. Besedilo firme je sedaj: 
Stavbna družba, d.d., 

ali: 
Gradjevno društvo, d. d., 

ali: 
Baugesellschaft, A.-G., 

ali: 
Società per costruzioni, s. a., 

ali: 
Société des constructions, s.a. 

§ 5. Svoje pravnomočne razglase objavlja družba 
v «Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo» v 
Ljubljani. 

Prvi odstavek § 28. se glasi tako: 
Občni zbor skliče predsednik upravnega sveta 

ali njegov namestnik s pravnoveljavnim javnim raz
glasom. Povabilo je izdati najmanj 14 dni pred 
dnem občnega zbora. 

Firm. 925, Rg. A II 215/4. 

b") Ernst Aliančič 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovska agentura, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme odslej: 
Ernest Aljančič, 

obratni predmet: trgovina s suho robo, 
imetnik: Ernest Aljančič. 

II. V zadružnem registru pri zadrugah: 
Firm. 881, zadr.n 39/41. 

a) Hranilnica in posojilnica na Češnjici, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopili so iz načelništva: Lovrenc Eržen, Luka 

Markelj, Alojzij Lotrič in Franc Preveč, vstopili pa 
so v načelništvo Luka Pogačnik, posestnik v Češnji
ci; Jakob Preveč, posestnik na Studenem; Franc 
Lotrič, posestnik v Češnjici; Franc Benedik, posest
nik na Studenem. 

Firm. 885, zadr.VI 163/6. 
b) Mizarska strojna zadruga v š t . Vidu 

nad Ljubljano, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Občni zbor dne 15. novembra 1920. je sklenil § 2., 

prvi stavek, dopolniti z besedami: in da prevzema 
za člane dela, spadajoča v to stroko. 

A VI 258/19—16. 692 3—2 

Poklio neznanih dedičev. 
Frančiška P l e š k o v Studencih, Suštcričeva 

ulica št. 11, je dne 1. marca 1919 umrla, ne da bi 
bila zapustila poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod dr. Franc Firbas, no
tar v Mariboru. 

• Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po tem 
roku so izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 

Firm. 22/21, Rg. A II 72/1. 
a) Ivan Volčanšek 
s sedežem na kolodvoru v B r e ž i c a h , vas Bre
zina št. 50, 

obratni predmet: gostilniška obrt in prenočevanje 
tujcev in gostov,, 

imetnik: Ivan Volčanšek, gostilničar v Brezini 
št. 50. 

Firm. 58/21, Rg. A II 73/1. 
b) " Kari Zalokar 
s sedežem v K o n j i c a h , 

obratni predmet: trgovina z lesom in lesnimi pro
dukti na debelo, 

imetnik: Karel Zalokar, trgovec v Konjicah. 

Firm. 63/21, Rg. A. II 74/1. 

c) Em. Supanc 
s sedežem v R o g a t c u , 

obratni predmet: trgovina z jajci, 
imetnik: Emerik Supanc, trgovec v Rogatcu. 

Firm. 66/21, Rg. A. II 75/1. 

č) Davorin Podlesnika naslednik Franjo Cerne 
s sedežem n a Z i d a n e m m o s t u , 

obratni predmet: trgovina z .mešanim blagom, 
imetnik: Franjo Cerne, trgovec v Radečah pri 

Zidanem mostu. 
Podružnica glavnega zavoda, poslujočega v Ra

dečah s firmo enakega imena. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 15. marca 1921. 

Firm. 892, zadr.III 156/72. 
c) Gospodarska zveza, 

centrala za skupni nakup in prodajo v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
V načelništvo je vstopil Bogumil Remec, gimna

zijski profesor v Ljubljani. 
Deže lno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 11. marca 1921. 

Vpiei firm. ш 

V register za posamezne trgovce, oddelek A, so 
se vpisale danes firme: 

Firm. 75/21, Rg.B I 37/1. 37 

Vpis družbene firme. 
Vpisala se je danes v register B firma: 

Prva hrvatska štedionica v Zagrebu, Podružnica 
Celje, 

Erste Kroatische Sparkassa in Zagreb, Fi l iale Celje 
(nemško), 

Elsa horvât takarékpénztâr Zagreban, Fioküzlete 
Celje (ogrsko), 

Première Caisse d'Épargne Croate à Zagreb, Suc
cursale Celje (francosko), 

First Croatian Savings Bank in Zagreb, Branch 
Office Celje (angleško), 

Prima cassa di Risparmio croata in Zagreb, Filiale 
Celje (italijansko), 

s sedežem v C e l j u . 
Obratni predmet je izvrševanje vseh bančnih 

poslov, navedenih v § 7. pravil, ki spadajo v pod
ročje mobilarnih bank, a z izključitvijo vseh pravih 
hipotekarno-bančnih opravil. 

Družbena oblika: delniška družba na podstavi 
pravi], ki so po potrdilu kr. sudbenega stola v Za
grebu z dne 5. februarja 1921., št.R 574/1902, pri 
tem sudbenem stolu kot trgovinskem sodišču, v 
zvezi z odloki ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, z dne 13. novembra 1920., 
št. 9236/20, z dne 30. decembra 1920. in 12. februarja 
1921., št. 10.212/20, in z dne 15. marca 1921., 
št. 1926/21. 

Družba je ustanovljena na nedoločen čas. 
Ta firma je podružnica glavnega zavoda, ki ob

stoji pri kr. sudbenem stolu kot trgovinskem sodišču 
v Zagrebu s firmo: Prva hrvatska štedionica ili Elett 
horvât takarékpénztâr (madjarski), ili Erste kroati
sche Sparkassa (njemački), ili Première Caisse 
d' Épargne Croate (francuski), ili First Croatian Sa
vings Bank (engleski), ili Prima cassa di risparmio 
croata (talijanski). 

Delniška glavnica znaša 40,000.000 K ter je raz
deljena na 20.000 popolnoma vplačanih delnic, ki se 
glase na prinosnika, po 2000 K nominalne vrednosti. 
Ravnateljstvo to glavnico lahko zviša bodisi naen
krat ali stopnjema na 60,000.000 K z izdajo 10.000 
novih delnic po 2000 K. 

Firma se podpisuje tako, da pod njeno natisnje
no, napisano ali štampiljirano besedilo postavljata 
svoj podpis bodisi: 
a) en član upravnega odbora podružnice in uprav

nik podružnice ali njegov namestnik; 
b) upravnik in njegov namestnik; 
c) upravnik ali njegov namestnik in eden za to po

oblaščen uradnik; 
č) dva upravnikova namestnika ali 
d) prvi in drugi upravnik. 
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Upravni odbor podružnice v Celju tvorijo: 
Peter Majdič, veleindustrijec v Celju; 
dr. Josip Hacin, odvetnik v Ljubljani; 
Franjo Roblek, veleposestnik v Žalcu; 
inž. Viljem Rakusch, veletržec v Celju; 
Adolf Westen, tvorničar v Gabrjih. 
Za podpisovanje upravičeni uradniki so: 
Rudolf Boenisch, prvi ravnatelj podružnice; 
Leopold Selišek, drugi ravnatelj podružnice; 
Viktor Oršič, namestnik podružničnega ravna

telja; 
Anton Wostry, uradnik podružnice; 
Ivan Wusser, uradnik podružnice. 
Reprezentančne posle za Slovenijo opravljata 

Peter Majdič, veleindustrijec v Celju, in dr. Josip 
Hacin, odvetnik v Ljubljani. 

Objave podružnice se izvršujejo v «Uradnem listu 
deželne vlade za Slovenijo» v Ljubljani. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 24. marca 1921. 

537 Firm. 123/21, Rg. B I 12/1. 

Vpis delniške družbe. 
Vpisala se je danes firma: 

Kovina, prva jugoslovanska metalurgična industrija, 
d. d., 

Kovina, prva jugoslavenska metalurgična industrija, 
d.d., 

Kovina, erste jugoslavische Metallwarenindustrie, 
A.-G., 

Kovina, première industrie métallurgique yougoslave 
s. p. a. 

Kraj glavne naselbine: M a r i b o r . 
Obratni predmet: Družba 

a) izdeluje, nakupuje in prodaja popolne in poliz
delke iz železa, bakra, medi in drugih kovin, 
nadalje kable, električne stroje, električni mate
rial za instalacije in slične proizvode, ustanavlja 
in obratuje električne naprave, proizvaja in in
stalira električne in slične predmete, nakupuje in 
obratuje rudnike ter izvršuje vse tvorniške, rud
niške in trgovske posle, potrebne za dosego teh 
namenov; 

b) ustanavlja, kupuje in jemlje v zakup podjetja, 
katerih nanen je proizvajanje zgoraj navedenih 
predmetov v tuzemstvu, ter se udeležuje pri slič
nih tuzemskih podjetjih. 
Višina osnovne glavnice: 2,500.000 K. 
Višina, število in značaj posameznih delnic: 

12.500 delnic po 200 K, glasečih se na donosnika, 
od katerih je 6875 poplaćanih v gotovini, 5625 pa 
po aportih. 

Člani upravnega sveta: Načelništvo sestoji iz Sti
rili do osmih upravnih svetnikov. Upravni svetniki so 

1.) dr. Hinko Hinković, odvetnik v Zagrebu; 
2.) Rudolf Haas, ravnatelj Jadranske banke, po 

družnice v Mariboru; 
3.) dr. Marko Breyer, odvetnik v Samoboru; 
4.) Rudolf Maric, veletržec v Zagrebu; 
5.) Artur Stein, solastnik firme Metallfabrik in 

Oed v Bubenču pri Pragi; 
6.) Rudolf Stein, solastnik firme Metallfabrik in 

Oed na Dunaju, Ш., Gärtnerstrasse št. 1; 
7.) Ernst Kruger, solastnik firme Kruger & Co., 

Kabel- und Drahtfabrikationskommanditgesellschaft 
na Dunaju. 

Ravnatelja: 
1.) inž. Karel Walter Stein v Mariboru, Prešer

nova ulica št. 1 ; 
2.) Oskar Fišer v Mariboru, Prešernova ulica št. 2. 
Pravne razmere družbe: Delniška družba, osno

vana na podstavi dovolila ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 3. novembra 1920., VI št. 3155, na 
ustanovnem občnem zboru dne 21. februarja 1921. 
Družba je ustanovljena na nedoločen čas. 

Firma se podpisuje tako, da se pod njeno napi
sano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo podpisuje
ta kolektivno en član upravnega sveta in en po 
upravnem svetu nameščen in pooblaščen ravnatelj 
ali prokurist, oziroma kolektivno dva pooblaščena 
ravnatelja, ali naposled en nameščen ravnatelj in en 
prokurist. Za transakcije glede družbenih nepremič
nin, za pogodbe, ki ne spadajo v obratno poslovanje, 
namestitev ravnateljev in vodečih upravnih uradni
kov in za podpise na menice je potreben podpis vsaj 
enega upravnega svetnika. 

Razglasitve se izvršujejo v «Uradnem listu de
želne vlade za Slovenijo» v Ljubljani. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 22. marca 1921. 

Izpremembe pri že vpisanih firmah. 
V trgovinskem registru se je vpisala danes: 

1.) Pri firmi: Firm. 26/21, Vpis. A 208/2. 
E. Paklž v Ribnici 

nastopna izprememba: 
Iz firme trgovca poedinca Emila Pakiža v Rib

nici je nastala na podstavi družbene pogodbe z «Ine 
15. septembra 1920. javna trgovska družba. Dose
danje besedilo firme se je izbrisalo. 

Sedež nove firme: R i b n i c a . 71 
Besede firme: „ , . - . . .v, Pakiz in tovariši. 
Obratni predmet: tvornica žičnih tkanin in ple

tenin in trgovina z rešetarskim in sitarskim blagom 
v Ribnici. 

Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Osebno zavezani družabniki Emil Pakiž, trgovec 

v Ribnici št. 79; Anton Pakiž, trgovec v Danah pri 
Ribnici; Ivan Mihelčič, trgovec v Kotu pri Ribnici; 
Ernest Pakiž, kapetan U. razreda pri stalni vojni bol
nici v Ljubljani, Wolfova ulica št. 6. 

Pravico družbo zastopati imajo vsi družbeniki. 
Firmo podpisuje obvezno glede kupčij do zne

ska 30.000 K po en družbenik, do zneska po 50.000 
kron jo podpisujeta po dva družbenika; za višje ob
veznosti pa so potrebni podpisi treh družbenikov. 

Firma se podpisuje tako, da pod njeno natisnje
no, napisano ali kakorkoli odtisnjeno besedilo: 
«Pakiž in tovariši» svojeročno postavlja svoje ime 
po en družbenik, oziroma sta glede na gorenja do
ločila potrebna svojeročna podpisa dveh ali treh 
družbenikov. 

Firm. 25/21, vpis. C 2/",. 
2.) Pri družbi: <<Velika Gora», 
lesna trgovska in industrijalna družba z o. z. 

v Ribnici, 
nastopna izprememba: 

Družbeno firmo podpisuje skupno s poslovodjo 
Viktorjem Črnkom namesto odstopivšega člana nad
zorstvenega sveta Franca Krizmana Ivan Klun, tr
govec v Ribnici št. 49, ali pa eden dosedanjih čla
nov nadzorstvenega sveta, in sicer Franc lic v Rib
nici ali Franc Pucelj v Hrovačah. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem meetu, 
oddelek H., 

dne 22. marca 1921. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

16. marca do dne 31. marca 1921. 
1 nova ženska obleka; 3 listnice z vsebino 11 do 

264 K; 1 volnen šal; 1 srebrna verižica; 2 para no
gavic; 1 črn ženski slamnik; 1 dolg črn trak; 7 klju
čev; 1 črna zimska suknja; 1 par čevljev; 1 telov
nik; 1 satnoveznica; 1 športna čepica; 1 rjava de
narnica s srednjo vsoto denarja; 1 prazna denar
nica; 1 usnjena rjava moška rokavica; 1 mala otro
ška ročna torbica z 1 parom rokavic; 1 zlat prstan 
s temnim kamenom; 1 pompadura iz rdečega blaga 
s črno denarnico; različni bankovci v skupnem zne
sku 145 K. — V železniških vozovih so se našli 
ti-le predmeti: 1 rabljen tintnik; 1 lesena karnisa: 
2 palici; 1 star plašč; 1 pompadura; 1 ročna torbica; 
2 stara moška klobuka; 1 stara suknja; 1 odeja; 
2 ruti; 1 muf; 1 par rokavic; 1 zavitek dokumentu*';. 
1 žepna ura z verižico. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 2. aprila 1921. 

Št. 2S26/III. 

Razna objava. 
Razglas. 

691 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. Uvedba voza-
rinskih stavkov za les v Trst. 

Z veljavnostjo izza dne l.maja 1921. do prekli
ca, oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca januarja 1922., se uvajajo v okviru 
provizorne železniške tovorne tarife (Provisorischer 
Eisenbahn-Gütertarif) za les pozicije H— 13—c), ve
ljavne izza dne 1. februarja 1921., iz klasifikacije, 
ki je veljavna za to tarifo, ako se placa vozarina 
najmanj za 10.000 kg za tovorni list in voz, in sicer 
v Trst ti-le vozarinski stavki: 

od postaj: 

Firm. 35/21, Rg. A 230/1. 602 

Vpis družbene firme. 
V trgovinski register, oddelek A, se je vpisala 

danes firma: 
Maison de commerce Milan Auman & Comp., 

francosko: 
Maison de commerce Milan Auman & Comp., 

s sedežem v K r š k e m št. 111. 
Obratni predmet: komisijska trgovina na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Osebno zavezana družbenika: Milan Auman, trgo

vec, in Aleksander Sagriaschky, trgovec — oba v 
Krškem št. 111. 

Pravico zastopati družbo ima vsak družbenik 
zase. 

Podpis firme: Besedilo firme v slovenskem ali 
francoskem jeziku podpisuje vsak družbenik zase. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 9. aprila 1921. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

16. marca do dne 31. marca 1921. 
10 različnih denarnic z vsebino 80 do 1600 K; 

1 beležnik z izkaznico za znižano vožnjo; 1 zavitek 
izpričeval in delavska knjižica; 2 črni svileni bluzi: 
1 steklorezec; 1 kuverta s približno 1720 K; 2 ročni 
torbici s srednjo vsoto denarja; 1 zlata zapestnica; 
1 zlata ovratna verižica z obeskom; 1 damska tulska 
ura z zapestnico; 1 črn ponosen telovnik; 1 košarica 
za ročno delo; 1 še ne dodelana črna otroška noga
vica; 2 listnici z vsebino 60 in 400 K; 1 čekovna 
knjiga; 1 zlata moška verižica; 4 ključi; 1 bela vol
nena pletena čepica; 1 srebrna doza za cigarete. 
1 zlata damska ura; 2 zlata uhana; 1 poročni prstan: 
1 zlat prstan s črnim kamenom. 

centesimov 
za 100 kg 

Amstetten . . . . 654 
Feldkirchen in Kärn

ten 372 
Kalwang 511 
Kirchdorf a. d. K. . 600 
Celovec glavni kolo

dvor (Klagenfnrt 
Hanptbahnhof). . 349 

Celovec (Klagenfnrt) 
Rudolfstrasse . . 352 

Klaus 591 
Kleinmünchen . . . 645 
Liezen 547 
Linz Frachtenbahn-

hof 645 
Pöchlarn . . . . . 681 
Podrožčica (Rosen

bach) . . . . . 
V L j u b l j a n i , 

od postaj: 

Rossleiten . . . 
Rottenmann . . . 
St. Michael . . . 
Schwarzach-St. Veit 
Schwarzenau . . 

centesimov 
za 100 kg 

. . 573 

. . 538 

. . 484 
475 
824 

Sülzthal 547 
Steinhans am Sem-

mering 690 
Steyr 654 
Unzmarkt . . . . 439 
Bei jak glavni kolo

dvor (Villach 
Hauptbahnhof). . 

Beljak državni kolo
dvor (Villach 
Staatsbahnhof) . . 

Wels 
314 Zeltweg 457 
dne 23. aprila 1921. 

376 

340 
627 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Objava. 6 9 3 

Ljubljanska kreditna banka naznanja, da izpla
čuje po sklepu občnega zbora z dne 28. aprila t. '. 
za leto 1920. 12У 2

; %.по d i v i d e n d o v z n e 
s k u 50 K za k u p o n š t . 20 d e l n i c p r e j š 
n j i h e m i s i j (št. 1—75.000) i n 2 5 K z a k u p o i 
š t . 20 d e l n i c z a d n j e e m i s i j e (št. 75.001 do 
125.000). 

Kupone vnovčujejo izza dne 2 9. a p r i l a 
1 9 2 1 . centrala banke v Ljubljani, podružnico v 
Borovljah, Brežicah, Celju, Gorici, Mariboru, Ptuju, 
Sarajevu, Splitu in Trstu, Hrvatska trgovinska 
banka v Zagrebu, Zivnostenska banka v Pragi ia 
njena podružnica na Dunaju. 

V L j u b l j a n i , dne 28.aprila 1921. 
Upravni svet. 

Razid društva. eoo 
Vojaško veteransko društvo pri Sv. Antonu v 

Slovenskih goricah se je po sklepu občnega zbora 
z dne 6. marca 1921. po § 30. društvenih pravil pro
stovoljno razšlo. J a n e z L j u b e c 8< r > ) podnačelnik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d, y Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 4. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Uredba o začasni pomoči invalidom in rodbinam padlih vojnikov. Uredba o.izpreinembah in dopolnitvah uredbe o začasni pomoči invalidom in rodbinam padlih vojnikoT 
z dne 14. februarja 1920. — Naredba deželne vlade za Slovenijo glede policijskega kaznovanja državi nevarnih demonstrativnih dejanj. Naredba poverjeniltva za godalno skrbstvo, 
s katero se uveljavlja za nekatere občine naredba o pravici občin do posega po stanovanjih. — Razglasi osrednje vlade: Eazpis upraviteljske Blužbe za državno posestvo „Belje" 
v Baranji. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Navodilo poverjeništva za socialno skrbstvo glede izvršitve uredbe o začasni pomoči invalidom in rodbinam padlih vojnikov s 
dne 14. februarja 1920. in uredbe o izpremembah in dopolnitvah prvo uredbe, kolikor se tičeta pokojnin in dodatkov. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaster. — Razne objave 

124. 
V imena Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo: 

Uredbo o začasni pomoči invalidom In 
rodbinam padlih vojnikov.* 

Člen 1. 

O s e b e , k i se s m a t r a j o : z a i n v a l i d e t e r 
i m a j o , p o t e j u r e d b i p r a v i c o d o p o m o 

či, so : 

A. V o j n i i n v a l i d i . 

Za vojnega invalida v zmislu te uredbe se smatra 
oni državljan: 
a) ki je po zakonu o ustroju vojske bivše Srbije, 

Črne gore, Avstro-Ogrske, Bolgarije ali kakšne 
zavezniške države kot vojni obveznik ali 

b) kot dobrovoljec ali četnik obojega spola ali kot 
vstaš za naše ujedinjenje vršil vojno dolžnost In 
službo ter 

brez lastne krivdo dobil rano aH izgubil zdrav
je ali ki se mu je, zdravje poslabšalo, in sicer 
vse tolikanj, da ga je zaradi tega vojaško oblast,-
vo spoznalo za nesposobnega za vojno službo in 
da se je njegova' sposobnost za pridobitno delo 
zmanjšala najmanj za 20 %. 

B. V o j n i u j e t n i k i . 
Bivši vojni ujetniki imajo ob pogojih prejšnje 

točke pravice vojnega invalida, če so dobili poškod
bo ali bolezen ali če se jim je ta poslabšala ob pri
silnem delu ali v taboriščih. 

I 
C. C i v i l n i i n v a l i d j . 

Za civilnega invalida se smatra oni državljan 
obojega spola, ki je ob vojnih operacijah (bombar-

• diranju, metanju bomb, eksploziji min, plinov itd.) 
brez lastne krivde pretrpel isto ikar vojni invalid. 

C. P o g r e š a n c i . 
Za pogrešanca se v zmislu te uredbe smatra ti

sti, o katerem v roku leta dni po sklenjenem pre
mirju ni bilo nobenega zanesljivega poročila. 

D. I n t e r n i r a n e i i n k o n f i n i r a n c i . 

To so tisti, ki jih je sovražnik iz vojaških ali po
litičnih razlogov usmrtil, interniral ali konfiniral 
njih siromašne rodbine in rodbine tistih, ki so umrli 
v taboriščih ali za boleznijo, dobljeno ali poslabšano 
med internacijo ali konfinacijo. 

E. S i r o m a š n a r o d b i n. a. 

Za siromašno rodbino moške osebe iz člena 1. se 
smatrajo žena in zakonski otroci do izpolnjenega 16. 
leta, potem roditelji, nedoletni bratje in nedoletne 

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 119, izdanih dne;>2. ju
nija 1920. 

sestre, če žive ali če so živeli s tem moškim v skup
nem gospodinjstvu ter je njih oskrba bila ali je še 
sedaj izključno aH poglavitno zavisna od njegovega 
dohodka ali zaslužka. V prvi vrsti velja to za one 
osebe, ki zaradi telesne nesposobnosti ali zaradi brige 
in skrbi za majhne otroke — otroci pa zaradi uče
nja — same ne morejo zaslužiti dovolj sredstev ia 
svoje vzdrževanje. 

Otroci po izpolnjenem 16. letu lahko še nadalje 
uživajo državno pomoč, ako dokažejo, da si spričo 
telesnih ali duševnih hib ne morejo ničesar služiti 
sami. 

Posinovljeni (pohčerjeni) in nezakonski otroci 
imajo pravico do pomoči, ako jih je padli vojnik 
vzdrževal prostovoljno ali po sodnem sklepu. 

« 
F. T u j i d r ž a v l j a n i h 

Za tuje državljane — invalide in rodbine umrlih 
vojnikov — v našem področju skrbi naša država, 
kolikor je to dolžna po mednarodnih pogodbah. 

Člen 2. 
Popis in socialna statistika. 

Minister za socialno politiko mora takoj izvesti 
popis oseb iz člena. 1. 

. Člen 3. 

Nadpregled invalidov. 

Ker veljajo v posameznih pokrajinah države o 
tem, kako je določati odstotke nesposobnosti (inva
lidnosti), različni predpisi, ki se ne ujemajo z raz
merami in upravičenimi zahtevami, se odreja obči 
nadpregled invalidov. 

Minister za socialno politiko predpiše nov pravil
nik za ugotavljanje invalidnosti. 

Vojaška oblastva naj vse one, ki jih spoznajo /a 
nesposobne za vojno službo iz razlogov člena 1., na
potijo na ministrstvo za socialno politiko, da bo 
le-to nadalje skrbelo zanje. 

Ob nadpregledu se mora dognati: 
1.) z uradnim izpričevalom, da je vojaško obla-

stvo dotičnika spoznalo za nesposobnega za vojno 
službo; 

2.) odstotek njegove splošne nesposobnosti za 
pridobitno delo. 

Po velikosti in stopnji poškodbe ali bolezni se 
invalidi lahko uvrste v več vrst (kategorij). 

Komisijo za nadpregled sestavi minister za so
cialno politiko tako, da so v njej: en zastopnik mi
nistra za socialno politiko, en odposlanec ministra 
za finance, eden ali dva zdravnika, dva zastopnika 
invalidske organizacije in en strokovnjak iz prejš
njega poklica invalidovega. Postopanje te kpmisije 
se predpiše z naredbo. ' 

Ponovni nadpregled je nepotreben pri invalidih, 
nadpregledanih po ustanovitvi naše države na pod
stavi pravilnika, ki se v načelih strokovnega ugotav
ljanja invalidnosti ujema z bodočim pravilnikom za 
nadpregled invalidov; toda državno oblastvo je upra
vičeno, kadarkoli se mu vidi potrebno, pozvati in
valida na zdravniški pregled, ki ga sme zahtevati 
tudi invalid sam, ako bi se mu zdravstveno stanje 
poslabšalo. 

V Sloveniji se pozovejo na ponovni nadpregled 
oni invalidi, pri katerih se je po ustanovitvi naše 
države dognala invalidnost pod 25 %. 

Zoper sklep, ki ga komisija ni storila soglasno, 
ima invalid pravico, da se pritoži na višjo nadpre-
gledno komisijo, ki je pri vsaki pokrajinski zaščiti 

invalidov, dece in mladine sestavljena tako kakor 
prva nadpregledna komisija. 

Člen 4. ' 

Vrsta pomoči. 
Pomoč se daje: 
1.) z brezplačnim zdravljenjem in umetnimi udi 

(protezami); 
2.) s strokovnim poukom (profesionalno reedu-

kacijo); 
3.) s podporo ob ustanovitvi ali izboljšavi samo

stojnega pridobitnega položaja; 
4.) s podeljevanjem pravice do prodajanja tobdr 

ka, srečk razredne loterije in drugih monopolnih! 
predmetov; 

5.) z oddajanjem služb v javni upravi in v samo
upravnih telesih; t 

6.) z oddajanjem delovnih mest v javnih iu privi
legiranih podjetjih kakor tudi s posredovanjem z* 
delo sploh; 

7.) z raznimi privilegiji; 
8.) z brezplačno vožnjo; 
9.) s pokojnino; 

10.) s posebnim dodatkom; 
11.) s pogrebnimi stroški. 

Člen 5. 
Brezplačno zdravljenje. 

Vsak invalid ima pravico do ene začasne (de
lovne, imediatne) in ene stalne (umetne) proleze za 
nogo ali roko. Semkaj spada tudi aparat, ki je pri
meren njega poškodbi in poklicu (pridobitni stroki). 

Invalid ima pravico do dveh parov ortopedskih 
čevljev, ako so mu potrebni. Lahko jih dobi tudi. 
pozrieje, kakor pač razvidi zdravnik. 

Proteze se izdelujejo v državnih delavnicah. Mi
nistrstvo za socialno politiko odloči z naredbo, do 
kolike višine naj se plačujejo proteze, ki bi jih inva
lid sam, po svoji volji, naročil pri zasebnih pod
jetjih. 

Proteze, ki jih invalid ni pokvaril hote ali iz 
malomarnosti, se popravljajo ob državnih strosKiu. 
Manjša popravila invalid lahko naroči kjerkoH; toda 
ta' popravila morajo biti resnično strokovnjaška 1er 
ne smejo presezati zneska 20 dinarjev (kron); dru
gače država ne plačuje popravil. 

Ako invalid protezo, preden poteče rok, določen 
za njeno nošenje, pokvari aH izgubi, se mu da in 
nabavi proteza samo, če se je ta škoda zgodila brez 
njegove lastne krivde. 

Pravico do b r e z p l a č n e g a , posebnega ali 
splošnega zdravljenja ima vojni invalid za vse bo
lezni, ki jih je provzročila vojna ali ki so se mu po
slabšale spričo nje, a brez njegove lastne krivde. 

Bolezni, ki jih je dobil ali ki so se mu poslabšale 
v šestih mesecih potem, ko je bil razrešen vojne 
službe ali ko se je vrnil iz ujetništva, se smatrajo 
— ako ni nasprotnih dokazov — za take, ki jih je 
provzročila vojna ali ki ,so se poslabšale epričo nje. 
Istotako ima' invalid pravico do brezplačnega zdrav-' 
ljenja vseh bolezni, ki nastopijo tudi po roku, ozna
čenem v prejšnjem stavku, ako dokaže, da jih je 
provzročila vojna. 

Za brezplačno zdravljenje je smatrati obenem 
zdravniško pomoč, zdravila, stroške za vzdrževanje 
v zavodih ali vsaj delno pomoč za vzdrževanje. 

Ministrstvo za socialno politiko predpiše z na
redbo način, kako je invalida napotiti na zdravljenje 
doma, v državnih, civilnih in vojaških, samouprav
nih in zasebnih bolnicah, zdraviliščih in kopališčih. 
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Siromašna rodbina vojnega invalida ima ob času 
njegovega zdravljenja pravico do osebnega dodatka 
v zmislu člena 14. te uredbe, ako je vzdrževanje 
rodbine bistveno zavisno od tistega, ki se zdravi. 

Člen 6. 

Strokovni pouk. 

Vsak invalid se mora strokovno izučiti za svoj 
stari ali za kakršenkoli nov pridobitni poklic, ako 
je to mogoče in potrebno, da se mu izboljša zdrav
stveno, duševno ali imovinsko stanje. 

Pri vsaki invalidski bolnici in pri vsaki pokra
jinski zaščiti invalidov, dece in mladine naj se se
stavi strokovna komisija, ki naj vsakega invalida 
seznani z bistvom in lastnostmi pozameznih poklicev 
ter mu predoči, kateri in kakšen strokovni pouk mu 
je potreben ali najprikladnejši. V tej komisiji mo
rajo biti tudi zastopniki invalidskih organizacij. 

Vsak invalid ima pravico do vzdrževanja za čas, 
dokler traja strokovni pouk. 

Ako se invalid strokovno izučuje v zavodu, kjer 
dobiva stanovanje in hrano, ima pravico do popol
nega vzdrževanja; ako pa se izučuje izvun takega 
zavoda, dobiva državno podporo. 

Ob času strokovnega pouka ima invalid — po
leg pokojnine — pravico do plače po dejanski vred
nosti svojega dela; od te plače se mu mesečno iz
plačuje določen del, kapitalizirani ostanek pa dobi 
ob koncu pouka. 

Siromašna rodbina invalidova ima ob času nje
govega strokovnega pouka pravico do njegovega 
osebnega dodatka, v zmislu člena 14. te uredbe. 

Invalid, ki mu je strokovni pouk potreben, pa 
se ne bi hotel strokovno izučiti ali ki bi zanemaril 

' svoj strokovni pouk, izgubi pravico do ene ali :lo 
več ali tudi do vseh vrst državne pomoči, razen po
kojnine. Toda invalid, ki se vda beračenju, dasi bi 
se mogel strokovno izučiti in usposobiti za delo, iz
gubi pravico tudi do pokojnine. 

Predstojnikom invalidskih šol in tečajev gre 
pravica, da, če je treba, disciplinarno kaznujejo in
valide, po predpisih hišnega reda za dotične zavode. 

Strokovni pouk invalidov se v prvi vrsti vrši v 
javnih in zasebnih šolah, kjer je to mogoče; v jav
nih in zasebnih podjetjih; v javni in samoupravni 
službi. Po potrebi otvori ministrstvo za socialno po
litiko tudi posebne invalidske šole in tečaje. Isto-
tako gre invalidom in sirotam umrlih oseb iz člena 
1. tudi po izpolnjenem 16. letu prvenstvena pravica, 
da se kot državni podpiranci pošiljajo na šolanje v 
inozemstvo. 

.Ministrstvo za socialno politiko določa po zasli
šanju pridobitnih teles posamezna velika kmetijska, 
industrijska, trgovska in prevozna podjetja, ki mo
rajo invalide sprejemati v strokovni pouk. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da v 
sporazumu s pristojnimi ministri izda naredbo, kako 
se skrajšaj doba pouka in. olajšaj samostojni poklic 
strokovno izučenemu invalidu. 

Člen 7. 

Podpore ob ustanovitvi ali izboljšavi pridobitnega 
položaja. 

Zlasti invalidom, ki dovrše strokovni pouk za 
svoj stari ali za nov poklic, naj se -določi posebna 
podpora, da si ustanove ali izboljšajo pridobitni po
ložaj. V ta namen naj se uporabi kredit 15 milijo
nov kron, določen s sklepom ministrskega sveta z 
dne 4. septembra 1919. pod D R br. 88.778 z dne 
7. novembra 1919. 

Ministrstvo za socialno politiko sme ta kredit 
povišati z dohodki raznih fondov, ki se mu dado 
na razpolago v zmislu člena 21. 

Vrsto in višino teh podpor določa v posameznih 
primerih ministrstvo za socialno politiko v sporaz
umu z invalidskimi organizacijami. Vse vrste podpor 
se lahko dajo v n a t u r i : zemljišče, kmetijske ali 
obrtne priprave in orodje, semenje in živina — ali 
kot d e n a r n a p o m o č za postavljanje in popra
vila zgradh, obratov itd., in sicer kot d a r i l o ali 
pa v obliki p o s o j i l a z olajšavami. 

Ministrstvo za socialno politiko sme dovoliti 
brezobrestno posojilo ali posojila z znižanimi obrest
mi iz sredstev, ki s o m u na razpolago, ali pa sme 
prevzeti jamstvo ali plačevanje obresti za posojila 
pri denarnih zavodih. 

Minister za socialno politiko predpiše jamstva, 
ki se morajo dati, da se ta vrsta pomoči resnično 
uporabi za določeni namen in da se dolg poravna. 

Člen 8. 
Podeljevanje pravice za prodajanje tobaka, srečk 
razredne loterije in drugih monopolnih predmetov. 

Prodajanje tobaka, srečk in drugih monopolnih 
predmetov se predvsem pridržuje okrožnim invalid
skim organizacijam, posameznim osebam iz člena 1. 

Velika prodaja in večje prodajalnice tobaka se 
smejo v prvi vrsti oddajati okrožnim invalidskim 
organizacijam, ki naj jih vodijo v korist vseh svojih 
članov. Poslovno osebje zanje se mora jemati pred
vsem izmed oseb iz člena 1.; postavlja pa ga v spo
razumu s finančno upravo uprava okrožnega inva
lidskega odbora. 

Iz dohodkov tobačne prodaje mora okrožna or
ganizacija najprej pokriti plačo in ustrezni odstotek 
dobička (čistega zaslužka) osebja, zaposlenega pri 
prodaji. Od ostanka se steka v jamstveni fond, za 
kavcijo monopolni upravi, 50%, dokler ta fond ne 
doseže višine jamstva vseh tobačnih koncesij, po
deljenih organizaciji; 25 % se steka v splošni inva
lidski fond, ostanek pa gre v korist vseh članov or
ganizacije. 

Mala prodaja tobaka se sme istotako oddajati 
invalidskim organizacijam ali, sporazumno z okrožno 
invalidsko organizacijo, posameznim rodbinam. Tem 
se lahko določi rok uživanja in najvišja plača ali 
najvišji dobiček; ostanek pa naj se uporabi v zmi
slu prejšnjega odstavka. 

Sedanjim imetnikom tobačnih prodajalnic naj se 
te odpovedo, kar morajo izvršiti komisije, sestav
ljene iz odposlancev ministrstva za socialno poli
tiko, ministrstva za finance, okrožne invalidske or
ganizacije in zastopnika dosedanjih imetnikov. Tem 
imetnikom se mora prodaja po pravično odmerje
nem roku odvzeti ali pa se jim lahko, če to zahte
vajo družabni obziri, pusti do nadaljnje odločbe 
proti temu, da se tudi pri takih prodajalnicah vsem 
članom zavaruje delež pri dobičku v zmislu prvega 
in drugega odstavka tega člena. 

' V sporazumu z ministrom za socialno politiko 
izda minister za finance vse potrebne podrobne 
predpise zlasti o olajšavi jamstva za nabavno ceno, 
o delitvi večjih prodajalnic na več manjših in o 
združevanju več manjših v eno večjo prodajalnico. 

Srečke razredne loterije naj se prodajajo na isti 
način. 

Izmed drugili monopolnih predmetov se pridržu
jejo osebam iz člena 1. oni, ki jih za take označi 
resortni minister v sporazumu z ministrom za so
cialno politiko. 

Člen 9. 
Službe. 

1.) Osebam iz. člena 1., našim državljanom, se pri
držuje izključna ali prvenstvena pravica do primer
nih mest v javni ali samoupravni službi. 

2.) Osebe iz člena 1., katere so imele pred do
godkom, ki jim daje značaj oseb iz člena 1., eno iz
med omenjenih služb, imajo pravico do iste ali po
dobne službe, ako so zanjo telesno vsaj deloma, 
strokovno pa popolnoma sposobne. V tem ozira ve
lja tudi zanje člen 6. o strokovnem pouku. 

3.) Posebne komisije, ki jih sestavi minister za 
socialno politiko iz zastopnikov oblaatev in iz inva
lidskih organizacij, oseb iz člena 1., naj označijo 
službe, predpišejo pogoje ter naj skrbe za to, da se 
ta službena mesta pravično podele. 

Člen 10. 
Delovna mesta in posredovanje za delo (posredo

valnica za delo). 
Osebe iz člena 1., katere so bile pred dogodkom, 

ki jim daje značaj oseb v zmislu te naredbe, za
poslene v javnem ali privilegiranem podjetju aH v 
podjetju, podpiranem iz javnih sredstev, imajo pra
vico do istega ali do podobnega položaja v istem 
podjetju. V ta namen se smejo delovna mesta od
povedati zdravim delavcem, v prvi vrsti tujcem. 

V sporazumu s pristojnimi ministri in po za
slišanju pridobitnih naprav sme minister za socialno 
politiko zavezati večja kmetijska, industrijska, tr
govska in prevozna podjetja, da sprejmejo v delo 
invalide, ki so se tudi navzlic telesni poškodbi s 
posebnim strokovnim poukom usposobili za delo v 
dotičnih podjetjih. 

Druge osebe iz člena 1. imajo, ako so strokovno 
sposobne, za invalidi v prvi vrsti pravico, da se 
sprejmejo na delovna mesta v omenjenih podjetjih. 

Ce nastane spor glede strokovne sposobnosti, 
reši to vprašanje posebna komisija, sestavljena iz 
zastopnikov oblastva, organizacije oseb iz člena 1., 
pristojne pridobitne naprave, lastnika dotičnega 

podjetja in delavcev, zaposlenih pri njem. Ista ko
misija odloči, ako nastane spor, plačo po dejanski 
vrednosti dela. Državna pomoč ne sme biti vzrok, 
da bi se plača zmanjšala. 

Ob izdajanju novih privilegijev naj država zave
zuje privilegirance, da v prvi vrsti zaposlujejo osebe 
iz člena 1. 

Osebe iz člena 1. imajo pravico do brezplačnega 
posredovanja za delo po poslujočih državnih posre
dovalnicah za delo. 

Člen 11. 
Razni privilegiji (koncesije). 

Invalidskim organizacijam gre v prvi vrsti pra
vica pri podeljevanju raznih privilegijev1 (koncesij 
na gostilne, bioskope, kinematografe itd.), pri za
kupu državne imovine in državnih dohodkov (lov, 
ribja lov itd.). 

Ta podjetja lahko invalidske organizacije pre
vzemajo in vodijo v lastni upravi (režiji) aH pa jih 
v sporazumu z državnim oblastvom v zmislu člena 
8. v prvi vrsti odstopajo osebam iz člena 1. ali dru
gim privatnim osebam in podjetjem. 

Osebe iz člena 1. imajo prvenstveno pravico: 
a) do raznih prostih mest v zavodih, za katere 

država plačuje vzdrževalne stroške; 
b) do ustanov (Štipendij), ki se dajo brez posebnih 

pogojev, t. j . ako niso v zmislu posebnih pravil 
pridržane drugim osebam; 

c) do oprostitve davkov na vse vrste denarne in 
materialne pomoči, v zmislu te uredbe in veljav
nih zakonov; rubežen (eksekucija) se sme pri 
njih vršiti samo za vzdrževanje (alimente) in za 
izplačilo posojil, prejetih v naprej na račun vseh 
vrst pomoči, ako so uporabljena v zmislu te 
uredbe; 

č) do raznih privilegij, podeljenih po predpisih o 
izvrševanju agrarne reforme; 

d) invalidske organizacije, osebe iz člena 1. in njih 
pridobitne zadruge ali združbe, katerih člani so 
v prvi vrsti osebe iz člena 1., imajo prvenstveno 
pravico pri nabavah predmetov, potrebnih za 
javno upravo. 
Točki a) in b) tega člena veljata za otroke mo

ških oseb iz člena 1. tudi po izpolnjenem 16. lotu. 

Člen 12. 
Brezplačna vožnja. 

Invalid ima pravico do brezplačnega odhoda in 
povratka po železnici, ladji, s poštnim vozom, držav
nim avtomobilom in tramvajem, če potuje po oblast
veni naredbi na zdravniški pregled, zaradi izdelave 
in popravila proteze, če potuje v bolnico, zdravili
šče, kopališče ali šolo. 

Invalid, ki se ne more gibati, ima, ako je siro
mašnega stanja, pravico, da ga na vozu prepeljejo 
do postaje. 

Voz nabavi občina, iz/katere odhaja invalid; ob
čini pa ministrstvo za socialno politiko na njeno 
zahtevo povrne stroške. 

Člen 13. 

Pokojnine. 
Vojni invalidi in rodbine padlih in umrlih Tojni-

kov uživajo pokojnino po zakonih, ki še sedaj ve
ljajo zanje. 

Ženi in otrokom pogrešanih vojnikov se priznava, 
z a č a s n a p o k o j n i n a po onih zakonih za vojne 
vdove, ki veljajo v kraju njih stalnega bivališča, 
dokler se zanesljivo ne dožene smrt njih hranitelja, 
ali dokler se ta ne vrne. 

Po istih zakonih se priznava pravica do pokoj
nine siromašnim rodbinam onih oseb, ki jih je so
vražnik iz vojaških ali političnih razlogov usmrtil 
ali ki so zbog konfinacije ali interniranja umrle. 

Pravico do pokojnine vojnega invalida imajo 
tudi siromašni bivši interniranci in konfiniranci, 
ki so zbog internacije ali konfinacije zboleli ali ki 
se jim je zdravstveno stanje tolikanj poslabšalo, da 
so postali nesposobni v zmislu člena 1. te uredbe. 

Vdova v zmislu te uredbe ne izgubi pravice do 
pokojnine, ako se poroči z vo'jnim invalidom. Ako 
pa se poroči z drugim moškim iz 1. člena, se ji da, 
ako ni veljavni zakon zanjo ugodnejši, takoj po po
roki kot odpravnina znesek dvoletne njene pokoj
nine brez dodatka, o katerem govori člen 14. te 
uredbe. 

Pristojno za prisojanje pokojnin je ministrstvo 
za socialno politiko. 

V Srbiji in Crni gori odločajo o pravici do pokoj-
nine^posebna i n v a l i d s k a s o d i š č a , ki naj зе 
v zmislu člena 19. te uredbe ustanove pri okrožnih 
zaščitah invalidov, dece in mladine. 
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Postopanje se olajšuje tako-le: 
1.) Okrožni zaščiti invalidov, dece in mladine je 

dolžnost, da sama preskrbi potrebno podatke, pri 
čemer naj jo podpirajo vsa ' oblastva, ali, бе to ne 
bi bilo mogoče, ali bi se s tem zavlačevala in ovi
rala hitra odločba, 

2.) zadošča namesto vseh listin in dokazil izpri
čevalo invalidske okrožne organizacije in, če treba, 
še ponoven zdravniški pregled glede vrste in stop
nje poškodbe ali bolezni. 

Toda pokojnina se sme po tej predhodni odločbi 
izplačevati samo šest mesecev in invalidska okrožna 
organizacija jamči za pravilnost podatkov. V izred
nem primeru, da bi se v roku vseh šestih mesecev 
ne mogla izdati končna odločba, sme minister za 
socialno politiko na podstavi obrazložene vloge in-
teresentove dovoliti vnovičen rok šestih mesecev. 

3.) Pokojnino izplačujejo občinska sodišča vpri
čo zastopnika invalidske organizacije, svečenika ali 
učitelja. 

4.) Tisti, ki prejemajo pokojnino, lahko poverijo 
pooblaščenca, da zanje prejema, njih invalidnino; 
toda to poverilo morata podpisati dve priči. 

V novopridruženih pokrajinah odločajo o pra
vici do pokojnine, dokler se ne ustanove okrožno 
zaščite invalidov, dece in mladine, invalidski od
delki pokrajinske zaščite invalidov, dece in mladine. 
Za prehodno dobo sme pokrajinska zaščita invali
dov, dece in mladine, ako je treba, poveriti okrožna, 
Županijska, mestna in okrajna oblastva, da odločajo 
o pravici do pokojnine in drugih vrst pomoči. 

Cenzuro, likvidacijo in izplačila izvršuje delega
cija ministrstva za finance dogovorno z oblastvi, ki 
odločajo o pokojnini. 

Člen 14. 
Dodatek. 

Vsem osebam, ki po členu 13. te uredbe preje
majo pokojnino (končno odločeno ali samo na njen 
račun), se izza dne 1. februarja 1920. priznava me
sečni dodatek, in sicer: 

I. Popolnim invalidom: slepim na obe oči, br^z 
obeh nog ali rok; onim, ki so stalno v postelji in 
se ne morejo gibati (težko tuberkulozni, revmatični 
itd.); duševno bolnim: 

1.) ako niso brezplačno preskrbljeni v nobenem 
zavodu, 120 dinarjev (kron); 

2.) za vsakega nepreskrbljenega otroka do izpol
njenega 16. leta še po 8 dinarjev (kron). 

II. Popolnim invalidom v Srbiji in Crni gori, ki 
jih ne navaja prva točka tega člena; v novoujedi-
njenih pokrajinah invalidom e 76 do 100% invalid
nosti: 

1.) ako niso brezplačno preskrbljeni v nobenem 
zavodu, 56 dinarjev (kron); 

2.) za vsakega nepreskrbljenega otroka do izpol
njenega 16. leta še po 8 dinarjev (kron). 

Ш. Polhrvalidom v Srbiji in Crni gori; v novo
pridruženih pokrajinah invalidom z 20 do 75 % in
validnosti: 

1.) ako niso brezplačno preskrbljeni v nobenem 
zavodu, 28 dinarjev (kron); 

2.) za vsakega nepreskrbljenega otroka do iz
polnjenega 16. leta še po 8 dinarjev (kron). 

IV. Sirote brez očeta in matere iz iste rodbine 
prejemajo, ako je samo ena, 48 dinarjev (kron), 
ako sta dve, prejemata vsega skupaj 72 dinarjov 
(kron) in ako; so tri, prejemajo vso tri skupaj 
96 dinarjev (kron), za vsako nepreskrbljeno siroto 
preko treh še po 8 dinarjev (kron). 

V. Rodbinam padlih vojnikov: z enim do treh 
članov, med katerimi sta eden ali dva otroka ne
preskrbljena, gre 40 dinarjev (kron); 

za vsakega nadaljnjega nepreskrbljenega otroka 
do izpolnjenega 16. leta še po 8 dinarjev (kron). 

VI. Invalidi, ki so brezplačno preskrbljeni v ka
kršnemkoli zavodu, nimajo pravice do dodatka; toda 
če se kje zdravijo ali strokovno izučujejo, prejema 
njih dodatek njih rodbina, ako je siromašna v zrni-
slu členov 4. in 6. te uredbe. 

VII. Dodatek, ki pripada otrokom, nastanjenim 
po zavodih, katere vzdržuje ministrstvo za socialno 
polifìko, se izplačuje upravi dotičnih zavodov. 

Vin. Pravice do dodatka nimajo osebe: 
a) ki že iz javnih sredstev prejemajo draginjsko do-

klado ali dnevnico; 
b) ki po agrarni reformi dobe brezplačno zemljišče 

bodisi v last, bodisi v brezplačno uživanje; 
c) ki niso siromašnega stanja. 

IX. Invalidom in rodbinam, ki plačujejo stana
rino, so morajo osnovni dodatki po 120, 56, 28, 48. 
72, 96 in 8 dinarjev (kron) povišati za 25 %, 

X. Dobrovoljd-invalidi in rodbine in otroci pad 
lih dobrovoljcev v novopridruženih pokrajinah, ki 
jim je pokojnina prisojena v dinarjih, prejemajo do
datke v kronah v isti višini kakor istovrstni invalidi 
ali rodbine padlih vojnikov, ki jim je pokojnina do
ločena v kronah. 

XI. V Sloveniji veljajo še do nadaljnje naredbe 
ministra za socialno politiko predpisi Narodne vlade 
o nadpregledu invalidov in o izredni podpori inva
lidom («naklonitve»). 

Ker je namen tega člena, da se, čim več mogoče, 
izenačijo invalidi vse kraljevine, pa so v področju 
Slovenije pokojnine za invalide že davno povišane, 
zato naj se v Sloveniji izplačuje dodatek samo v 
nastopnem znesku: 

invalidom s 25 do 50%. invalidnosti: 19 kron; 
invalidom s 76 do 100.% invalidnosti: 10 kron: 
invalidom s več nego 100%, invalidnosti: 30 

kron. 
Na te invalide se morajo uporabljati omejitve 

pod VI., VIII. in X. 

Člen 15. 
Pogrebni stroški. 

Siromašnim vojnim invalidom 6me pokrajinska 
zaščita invalidov, dece in mladine določati za po
grebne stroške največ 200 dinarjev (kron). 

Člen 18. 
Izguba prevlce do pomoči. 

Pravico do vsake vrste državne pomoči po tej 
uredbi izgube in krivi so v zmislu kazenskega za
kona in vzajemno odgovorni za škodo, storjeno dr
žavi, vsi tisti.ki po krivični poti poizkušajo doseči 
ali pomagati ali v resnici dosežejo ali pomagajo ko
murkoli, da pride do pomoči v zmislu te uredbe. 

Osebam, o katerih dožene preiskava, da zlorab
ljajo razne vrste pomoči, ker se vdajajo beračenju, 
pijanstvu, igranju, vlačugarstvu ali podjetjem, na
perjenim zoper državo, ali namenoma ali iz zanikar-
nosti v znatni meri zanemarjajo sebe ali svojo rod
bino v materialnem ali moralnem ozira, je moči za 
vselej ali za določen čas odvzeti eno ali več ali pa 
tudi vse vrste državne pomoči. Njih same sme mi
nistrstvo za socialno politiko spraviti v posebne za
vode ali jih preskrbeti kako drugače; njih nedolž
nim siromašnim rodbinam pa sme dodeliti pomoč, 
odvzeto njih rodbinskemu članu, ali pa poskrbeli 
zanje, kakor to zahteva veak posamezni primer. 

Člen 17. 
Invalidska knjižica. 

Vsaka oseba iz člena 1. mora imeti invalidsko 
knjižico, v katero naj oblastvo ali organizacija vpiše 
njene osebne podatke, kakor tudi one, ki so važni 
za njeno zdravljenje, strokovni pouk in razne vrste 
pomoči. Obliko knjižice predpiše minister za social
no politiko. 

Lastnik invalidske knjižice mora to knjižico ved
no nositi s seboj. Zloraba se kaznuje. 

Člen 18. 
Organizacija invalidov. 

Vse osebe iz člena 1. — otroke brez očeta in 
matere zastopajo njih skrbniki — se morajo zdru
žiti v o k r o ž n e (županijske, oziroma kotarske, 
[okrajne] i n v a l i d s k e o d b o r e in po potrebi 
tudi v ereske (kotarske, [okrajne], mestne) in kra
jevne invalidske pododbore. Okrožni invalidski od
bori ene pokrajine naj se združijo v « p o k r a j i n -
s k i i n v a 1 i d s k i p d b o r», vsi pokrajinski odbori 
pa naj se združijo v eno « i n v a l i d s k o d r u 
š t v o ( u d r u ž e n j e ) k r a l j e v i n e S r b o v , 
H r v a t o v i n S1 o v e n e e v;, njih pravila potr
juje minister za socialno politiko. 

Ko minister za socialno politiko potrdi njih pra
vila, imajo te organizacije pravico, da pri vseh 
oblastvih zastopajo svoje člane, zlasti pa da so de
ležne raznih pravic.in ugodnosti ter jih uživajo v 
zmislu te uredbe in drugih zakonitih predpisov. 

Člen 19. 

Državni Invalidski organi. 

Ministrstvo za socialno politiko ima za svoje 
neposrednje podrejene organe za posle po tej 
uredbi: 

A. O k r o l n e z a š č i t e i n v a l i d o v , d e c e 
i n » l a d i n e . 

Sedanje «okroSne zaščite dece in mladine» se 
razširjajo v « o k r o ž n e 2 a š č i t e i n v a l i d o v , 
d e e e i n m 1 a d i n e», pri katerih ee poleg le usta

novljenega deČjega oddelka ustanavlja še invalid
ski oddelek s pristojnostjo, ki je prepisana s to 
uredbo. Invalidski oddelek ima svojega ukaznega 
tajnika kot predstojnika pisarne (urada), ki mu je 
dolžnost, 

1.) da vodi evidenco in socialno statistiko oseb 
iz člena 1.; 

2.) da izvršuje predpise te uredbe in drugih za
konov, kolikor ne bi to izvrševanje spadalo v pri
stojnost drugega oblastva; posebno pa: 
a) sprejemlje prošnje, pritožbe, potrjuje izjave, po

daja predloge za razne vrste pomoči v zmislu te 
uredbe; 

b) izvršuje odloke in podpore po naročilu oblastev, 
nadzira pravilno uporabo takih podpor; 

c) pošilja invalide na zdravljenje, na strokovni po
uk, na službo ali delovno mesto; 

č) ima v razvidnosti vse privilegije, službe in vsa 
delovna mesta na korist članom v okrožju; 

d) izdaja invalidske knjižice; 
e) vzdržuje zvezo z invalidskimi organizacijami in 

drugimi dobrodelnimi napravami v okrožju; 
f) nadzira delo invalidskih organizacij v okrožju; 

g) sklicuje seje članov «invalidskega sodišča>. 
Člani invalidskega sodišča so: kot predsednik 

sodnik, ki ga imenuje minister za pravosodje; en 
zastopnik finančne uprave; dva člana invalidske or
ganizacij» in tajnik invalidskega oddelka okrožne 
zaščite invalidov, dece in mladine, ki vodi zapisnik. 
Seja je sklepčna, ako se je udeležujejo sodnik, taj
nik (s pravico glasovanja) in še en član. 

Sedanji š i r š i o d b o r o k r o ž n e z a š č i t i ! 
d e c e i n m l a d i n e se mora dopolniti še s tajni
kom invalidskega oddelka in z zastopniki invalidske 
okrožne organizacije. 

B. P o k r a j i n s k e z a š č i t e i n v a l i d o v , 
d e e e i n m l a d i n e . 

Pokrajinske zaščite dece in mladine v Beogradu, 
Novem Sadu, Sarajevu, Splitu, Zagrebu in Ljub
ljani se razširjajo v « p o k r a j i n s k e z a š č i t e 
i n v a l i d o v , d e c e i n m l a d i n e » , tako da be 
pri njih — poleg že ustanovljenih dečjih oddelkov 
— ustanove invalidski oddelki, v katere preidejo 
arhivi in uradniki invalidskih oddelkov pri pover-
jeništvih za socialno skrbstvo v Sarajevu, Splitu, 
Zagrebu in Ljubljani in pokojninskih likvidatur «na
rodne obrane v likvidaciji» v Ljubljani, Zagrebu in 
Sarajevu. 

V pristojnost invalidskega oddelka pokrajinske 
zaščite invalidov, dece in mladine spada, to-le: Od
delek 
a) izvršuje to uredbo in druge zakone na korist ose

bam iz člena 1., kolikor to ni izročeno v pristoj
nost drugega oblastva; zlasti pa 

b) ustanavlja, upravlja in nadzira razne zavode za 
zdravljenje, skrbi za strokovni pouk in družabno 
izboljševanje stanja oseb iz člena 1.; 

e) eestavlja in vodi komisijo v zmislu členov 3., 'J., 
8., 9. in 10 te uredbe; 

č) nadzira invalidski oddelek okrožnih zaščit inva» 
lidov, dece in mladine; 

d) Bklepa o priznanju raznih vrst pomoči, razen.po
kojnine; 

e) upravlja zaklade, ustanove, volila itd.; 
f) ima v razvidnosti razne privilegije (koncesije) v 

zmislu te uredbe in drugih zakonov in predpisov; 
g) vzdržuje zvezo z dobrodelnimi organizacijami in 

s pokrajinsko organizacijo invalidov; 
h) vodi evidenco in kataster oseb iz člena 1. 

Pri invalidskem oddelku pokrajinske zaščite in
validov, dece in mladine se ustanavljajo: v i š j a 
n a d p r e g l e d n a k o m i s i j a (člen 3.); p o s v e 
t o v a l n a k o m i s i j a za i z b i r a n j e p o k l i 
cev (člen 6.) in v r h o v n o i n v a l i d s k o s o 
d i š č e, ki v drugi in zadnji stopnji odloča o pravici 
do vseh vrst pomoči in pokojnine in o njih izgubi. 

V v r h o v n o i n v a l i d s k o s o d i š č e spa
dajo: dva sodnika, ki ju določi minister za pravo
sodje in izmed katerih je starejši predsednik, en za
stopnik ministrstva za finance, en zastopnik ministr
stva za socialno politiko, ki se ni prej udeleževal 
sklepanja o stvari, za katere gre, in dva zastopnika 
pokrajinske invalidske organizacije. 

Sedanji širši odbor pokrajinske zaščite dece i n ' 
mladine se dopolnjuje z načelnikom «invalidskega 
oddelka pokrajinske zaščite invalidov, dece in mla
dine» in t zastopniki pokrajinske invalidske organi
zacije. 

C. P r i s o c i a l n e m s v e t u m i n i e t r e t v a za 
s o c i a l n o p o l i t i k o 

naj posluje posebna sekcija, ki ji je taJfi -naloga: 
Sekcija 

Љ, 
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1.) oddaja mnenja o enotnih načelih za reševanje 
družabnih vprašanj oseb iz člena 1.; 

2.) daje nasvete vrhovni državni upravi, kako 
se izdelaj zakon o končni rešitvi tega družabnega 
vprašanja; 

3.) daje nasvete pri sestavi proračuna in uporab
ljanju vseh vrst finančnih sredstev. 

V sestav te komisije spada 12 zastopnikov in G 
namestnikov osrednje invalidske organizacijo. 

Člen 20. 

Prijava in postopanje. 

Vsaka oseba iz člena 1. se lahko ustno ali s pis
meno vlogo obrača na svojo občino ali na svojo naj
bližjo invalidsko organizacijo ali okrožno zaščito 
invalidov, dece in mladine v vseh zadevah te 
uredbe. 

Dolžnost vsem oblastvom je, da rešijo vlogo kar 
najhitreje, da se vzajemno podpirajo in da prosilce 
sprejemajo vljudno. Organi oblastev, ki bi se pre
grešili zoper to, se kaznujejo'po veljavnih pred
pisih. 

Rok za pritožbo zoper odlok v zmislu te uredbe 
je mesec dni od dne, ko je bil odlok vročen. Pri
tožba se mora vložiti pri oblastvu, ki je vročilo 
odlok. 

Za državo se morajo odloki vročati državnemu 
pravnemu zastopniku, ki mora isti dan potrditi 
prejem sodne rešitve. 

Zavrnjena stranka je upravičena zahtevati, da 
se obnovi postopek, ako razpolaga z novimi do
kazili. 

Postopanje oblastev, sodišč in komisij v zmislu 
te uredbe se predpiše naknadno. 

Člen 21. 

Fondi, ustanove, prispevki itd. 

Ministru za socialno politiko je treba takoj 
izročiti v upravljanje vse fonde, ustanove, prosto
voljne prispevke itd., ki jih hranijo razna civilna m 
vojaška oblastva in ki so posebe odločeni za podpi
ranje oseb iz Člena 1. alf bi se nekvarno njih pravi
lom dali uporabljati za te namene. 

Zlasti naj se ministru za socialno politiko iz-
roče fondi, ustanove itd. bivše Avstro-Ogrske, ki so 
bili ustanovljeni v ta namen ter morajo po likvida
ciji pripasti naši državi. 

Člen 22. 

Prehodna določila. 

I. Da se minister za socialno politiko oprosti 
onih predpisov zakona o državnem računovodstvu, 
ki bi mu obteževali hitro ustanovitev in ureditev po
trebnih zavodov (ortopedskih bolnic, delavnic za 
proteze, zdravilišč za tuberkulozne, invalidskih do
mov, invalidskih šol in zgradb v kopališčih), se po
oblašča minister za socialno politiko, da sme pri 
pokrajinskih zaščitah invalidov, dece in mladine 
ustanoviti posebne blagajne s potrebnim osebjem, 
ki jim dodeli tudi potrebne krajevne kontrole. 

II. Dokler se ne ustanove nova oblastva v zmi
slu tè uredbe, naj nadaljujejo poslovanje z invalid
skimi zadevami, skladno s prejšnjimi predpisi, že po
slujoča oblastva, ki potem vse te zadeve izroČe no
vim oblastvom na njih zahtevo. 

III. Določila veljavnih zakonov o invalidih, ko
likor ne nasprotujejo določilom te uredbe, ostanejo 
v veljavi. 

. Člen 23. 

Krediti. 

Da se izvrše naloge te uredbe, se dovoljuje mi
nistru za socialno politiko do konca proračunskega 
leta 1919./1920. kredit 100 milijonov dinarjev, s 
katerim naj pokrije vse stroške za izvršitev te 
uredbe, zlasti pa nove stroške v zmislu členov S.. 
6., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17. in 19. 

Člen 24. 

Izvršitev* te uredbe je poverjena ministru za so
cialno politiko. 

V B e o g r a d u , dne 14.februarja 1920. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

V. Korać s. r. 

125. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo od

redili in odrejamo: 

Uredbo o ižpremembah in dopolnitvah 
uredbe o začasni pomoči invalidom in 
rodbinam padlih vojnikov z dne 14. fe

bruarja 1920.* 
Č l e n 1. 

Za prvim odstavkom člena 13. se vstavlja nov 
odstavek, ki se glasi: 

Izza dne 1. aprila 1921. imajo v Srbiji in Crni 
gori pravico do invalidske podpore, ako ne plačuje
jo več nego 50 dinarjev neposrednjega davka,tudi 
one rodbine padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov, 
ki jim je bila ta podpora že prej nakazana, a pozne
je zaradi povišbe davčne stopnje ustavljena. 

Izza dne 1. aprila 1921. se priznava v Slo
veniji iznova pravica do pokojnine invalidom, ki so 
jih po ujedinjenju naša pristojna oblastva spoznala 
za invalide z 20 do 25 % invalidnosti. Ti prejemaj i 
toliko pokojnino, kolikršno prejemajo v Sloveniji 
invalidi s 25 do 50 %. invalidnosti. 

Č l e n 2. 
Člen 14. se izpreminja ter se glasi: 

D o d a t e k . 
Vsem osebam, ki imajo po členu 13. 

invalidnosti 20--
1 9 — 

> 1 8 — 

ako ako ni-
Imajo majo 
svojo svoje 
hllo hiše in 

plaču
jejo sta
narino 

dinarjev 

т ^ te uredbe 
pravico do pokojnine, se priznava izza dne 1. aprila 
1921. mesečni dodatek tako-le: 

Invalidi, ako niso brezplačno preskrbljeni v no
benem zavodu, in sicer: 

80-— 
4 0 — 

1 6 — 
8 — 

ako 
imajo 
avolo 
htio 

I. P o p o l n i i n v a l i d i : 
slepi na obs oči, brez obeh nog ali 
rok, oni, ki so stalno v postelji in 
se ne morejo gibati (težko tuber
kulozni, težko revmatični, duševno 
bolni itd.) v Srbiji in Crni gori . . 
v novoujedinjenih pokrajinah . . 

П. P o p o l n i i n v a l i d i , 
•ki niso omenjeni v točki 1- tega 
člena: 
v Srbiji in Crni gori . . • 
v novoujedinjenih pokrajinah in
validi od 76- do 100 % . ' • • 

III. P o l i n v a l i d i 
v Srbiji in Crni gori . • • _ • • 
v novoujedinjenih pokrajinah inva
lidi od 20 do 75% invalidnosti . 

rv. V Sloveniji prejemajo izza 
dne 1. aprila 1921. invalidi, ako ni
so brezplačno preskrbljeni v nobe
nem zavodu: 
z 20 do 50 % invalidnosti . • . 
z 51 » 7 5 % » • • • 
s 76 » 100% » • • • 

100% ' » • • < 

ako ni< 
majo 
svoje 

fetie In 
plaču

jejo sta
narino 

dinarj-ev 

240-
120-

300- -
150— 

112— 140-

56- 70— 

5 6 — 70— 

28- 3 5 — 

2 4 — 
1 8 — 
4 1 — 

preko 
V. V Dalmaciji prejemajo izza 

dne 1. aprila 1921. invalidi, ako ni
so brezplačno preskrbljeni v nobe
nem zavodu: 

20 % invalidnosti 2 7 — 

3 1 - -
23— 
5 5 — 

1 2 5 -

2 5 % 
30% 
3 5 % 
40% 
4 5 % 
50% 
55% 
60% 

26-
2 5 — 
2 4 — 
2 3 — 
2 2 — 
2 1 — 
2 2 — 
2 1 — 

S4'-
33' 
32 
81 
30 
29 
28 
29 
28 

2 7 — 
2 6 - -
25- -
5 3 — 
5 2 — 
a l -
SO— 
4 9 — 

2 0 — 
UV-

eS % 
70% 
7 5 % 
8 0 % » 4 7 — 
8 5 % » 4 6 — 
90 % » 4 5 — 
95 % » 4 4 — 

s 100% » 4 3 — 
• VI. Za vsakega zakonskega, ne

zakonskega in posinovljencga (po-
hčerjenega) otroka pod izpolnjenim 
16. letom, ki ni brezplačno preskrb
ljen v zavodu, prejemajo invalidi: 
v Srbiji in Crni gori 1 6 — 
v novoujedinjenih pokrajinah . . 8 — 

VII. Invalidi, brezplačno preskrb
ljeni v zavodu, nimajo pravice do 
dodatka; če pa se zdravijo ali stro
kovno izučujejo, prejema njih do
datek njih rodbina, ako je siromaš
na, t. j . ako ne plačuje več nego 50 
dinarjev neposrednjega davka. 

Vin. Rodbine padlih, umrlih in 
pogrešanih vojnikov z enim do treh 
članov, od katerih sta eden ali dva 
nepreskrbljena otroka pod izpol
njenim 16. letom, prejemajo: 
v Srbiji in Crni gori 
v novoujedinjenih pokrajinah ., . 
in za vsakega nadaljnjega nepre
skrbljenega otroka pod izpolnje
nim 16. letom: 
v Srbiji in Crni gori še po . . . 
v novoujedinjenih pokrajinah še po 

IX. Invalidi, rezervni častniki v 
Srbiji in Crni gori prejemajo no 
glede na položaj, ki so ga imeli v 
vojski 240 
in za vsakega nepreskrbljenega 
otroka pod izpolnjenim 16. letom . 16*— 2 0 — 

X. Nepreskrbljene sirote iste 
rodbine brez očeta in matere pod 
izpolnjenem 16. letom prejemajo: 
ako je ena sirota, v Srbiji in Crni 
gori . . . . < •. 96*— 
v novoujedinjenih pokrajinah . . 48—-
Ako sta dve siroti, v Srbiji in Crni 
gori 144— 
v novoujedinjenih pokrajinah . . 72—• 
Ako so tri sirote, v Srbiji in Crni 
gori 192— 

96-— 

100— 
50 

20— 
10— 

300-

120— 
6 0 — 

180— 
9 0 — 

240— 
120— 

20— 
10— 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 89, izdanih dne 21ega 
aprila 1921. 

v novoujedinjenih pokrajinah . . 
in za vsako nadaljnjo siroto preko 
treh v Srbiji in Crni gori še po • 16'— 
v novoujedinjenih pokrajinah . . 8—• 

Sirote preko izpolnjenega 16. le
ta nimajo pravice do dodatka; toda 
če so v družini samo sirote, ki so 
že izpolnilo 16. leto, prejemajo vsi 
rodbinski člani, ne glede na šte
vilčno stanje sirot: 
v Srbiji in Crni gori . . . . . 8 0 — 100— • 
v novoujedinjenih pokrajinah , . 4 0 — 5 0 — 

XI. Dodatek po 16, odnosno po 20 din. za vsa
kega nepreskrbljenega otroka pod izpolnjenim 10. 
letom se priznava izza dne 1. aprila 1921. v Srbiji 
in Crni gori tudi takim rodbinam padlih, umrlih in 
pogrešanih vojnikov, ki niso imeli pravice do in
validske podpore ali ki jim ni bila ta podpora pri
znana zato, ker so plačovale več nego 15 din., a 
sedaj ne plačujejo več nego 60 din. neposrednjega 
davka. 

XII. Dobrovoljoi-invalidi, rodbine in sirote pad
lih, umrlih in pogrešanih dobrovoljcev srbske voj
ske v novoujedinjenih pokrajinah prejemajo isti do
datek kakor invalidi in rodbine v Srbiji. 

XIII. Pravice do dodatka po tej uredbi,nimajo 
osebe: 
a) ki že prejemajo iz javnih, t. j . državnih ali avto

nomnih sredstev drugo draginjsko doklado aH 
dnevnico; 

b) ki so prejele od agrarne reforme brezplačno zem
ljišče bodisi v last aH pa v brezplačno uživanja 
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o) ki plačujejo več nego 50 din.* neposrednjega dav
ka, t. j . , ki niso siromašne. V neposrednji davek 
se no všteva osebni davek in davek na invali''.-
sko pokojnino. 

C1 e n 3. 
Za drugim odstavkom člena 21. se vstavlja nov 

odstavek, ki se glasi: 
Minister za finance naj da v zmislu člena 74. fi

nančnega zakona za leto 1920./1921. «Narodnemu 
fondu za invalide in rodbine padlih vojnikov» na 
razpolago subvencijo v znesku 20,000.000 dinarjev; 
to vsoto je uporabiti za namene, ki jih določa 
èlen 75. istega zakona. 

Č l e n 4. 
Invalidske pokojnine so oproščene neposrednje

ga davka. 
Č l e n 5. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo podpiše kralj 
m ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Izvršitev te uredbe se poverja ministru za so-
eialno politiko v sporazumu z ministrom za finance. 

V B e o g r a d u , dne 25.marca 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. M. Jovanović s. r. 

gaški), Teharje (okraj celjski), Šmarjeto (okraj kr
ški) in Slatino-Radince (okraj ljutomerski). 

V L j u b l j a n i , dne 23. aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo, 
126. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
glede policijskega kaznovanja državi nevarnih 

demonstrativnih dejanj. 
S pritrditvijo ministrstva za notranje zadeve se 

odreja to-le: 
§ 1 -

Vsako javno zasmehovanje, zasramovanje in 
omalovaževanje države, ustave in zakonov, vojske 
in posameznih plemen troimenskega naroda Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, nadalje javnih oblastev in 
oblastvenih, odredb kakor tudi vsako kazanje od
pornosti in vsako ščuvanje zoper nje je prepovedano. 

§2. 
Dejanje se je javno storilo, če se je izvršilo na 

obče dostopnem kraju tako, da ga je opazilo več 
nego dve osebi, ali če se je dejanje izvršilo pred 
več nego dvema osebama, kolikor ni omejeno na 
domačo obitelj, ali če se je dejanje izvršilo s tem, 
da se je tiskovina, drug spis, podoba, zastava ali 
znak razširjala ali na obče dostopnem kraju nabila 
»li razstavila. 

§ 3 . 
Ne glede na to, ali se morda uvede kazensko-

sodno postopanje, kaznujejo prestopke te naredbe 
politična okrajna oblastva, oziroma policijska ob-
lastva, z globo od 20 K do 10.000 K ali z zaporom 
od 24 ur do 3 mesecev ali pa z globo in z zaporom 
obenem. Globa se steka v ubožni zaklad občine, v 
katere okolišu se je kaznivo dejanje izvršilo. 

§4. 
Naredba dobi moč z dnem razglasitve. Istočasno 

se razveljavlja naredba celokupne Narodne vlade 
SHS. T Ljubljani z dne 13. januarja 1919., št. 272 
Ur. L 

T L j u b 1 j a n i, dne 11. aprila 1921. 
Dr. Baltic s.r., predsednik, 

Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

127. 
Naredba poverjeništva za socialno skrbstvo. 

Naredba celokupne deželne vlade, za Slovenijo 
e dne 17. januarja 1919., št. 295 Ur. 1., o pravici ob
čin do posega po stanovanjih se uveljavlja za ob
čine: Pobrežje (okraj ptujski), Gorenji Logatec, Do
lenji Logatec, Rakek, Planino, Hotedršico (okraj lo-

* Znesek 50 dinarjev je tukaj natisnjen po po
pravku, priobčenem v cSlužbenih Novinah kraljevi
ne Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 94, izdanih dne 
87. aprila 1921. ,, 

Razglasi osrednje vlade. 
D. D. št. 1660. 695 3—2 

Razpis službe. 
Podpisana generalna direkcija potrebuje upra

vitelja za državno posestvo cBelje» v Baranji (bivše 
posestvo nadvojvode Friderika). j 

Prosilci za to mesto morajo dokazati: 
1.) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev (domovinski list); 
2.) da imajo strokovno naobrazbo in prakso, ki 

je potrebna za upravitelja takih posestev; 
3.) da so zadostili vojaški dolžnosti in 
4.) da niso prekoračili 50. leta starosti. 
V prošnji naj navedejo zahteve glede plače. 
Prosilci naj vlože pravilno opremljene prošnj.-. 

pri podpisani generalni direkciji najkesneje do dne 
15. m a j a 1 9 2 1 . 

Pisarna generalne direkcije državnih dobara 
(finančno ministrstvo) v Beogradu, 

dne 26. aprila 1921.; št. 1660. 
\ 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Opr. št. Ш 6695/21. 

Navodilo 
poverjeništva za socialno, skrbstvo 

glede izvršitve nredbe o začasni pomoči in
validom in rodbinam padlih vojnikov z dne 
K. februarja 1920. in nredbe o izpremembah 
in dopolnitvah prve nredbe, kolikor se tičeta 

pokojnin in dodatkov/ 
K členu 13. prve, oziroma členu 1. dopolnilne 

uredbe: 
Vojnim invalidom, ki jim je nadpregledna 

komisija v naši državi priznala 20 do 24 % invalid
nosti in za katere velja ta klasifikacija še preko dne 
1. aprila 1921., nakaže invalidski oddelek poverjeni
štva za socialno skrbstvo pokojnino mesečnih 30 
kron izza dne 1. aprila 1921. do poteka te klasifi
kacije. Prošenj, da bi se priznala ta pokojnina, ni 
treba vlagati, ker bo pokojnina nakazana uradno 
na podstavi nadpreglednih spisov. 

Rodbine onih, ki jih je sovražnik iz vojaških ali 
političnih razlogov usmrtil ali ki so zbog konfini-
ranja ali interniranja umrli, a še ne prejemajo za
konite p o k o j n i n e (s tem niso mišljeni novi do
datki, navedeni v členu 14.), naj vpošljejo pravil
no opremljeno vlogo v zmislu razglasa v Uradnem 
listu L VIII iz leta 1919. po pristojnem županstvu. 

Siromašni bivši interniran« in konfiniranci, ki 
so postali invalidi zbog internacije ali konfinacije, a 
ne prejemajo še pokojnine, naj prosijo za vpoklic k 
nadpregledu pri pristojni polkovni okrožni komandi. 

Vojne vdove, ki so se poročile izza dne 1. fe
bruarja 1920. z vojnim invalidom in jim je bila za
radi tega ustavljena pokojnina proti enoletni od
pravnini, naj to javijo invalidskemu oddelku pover
jeništva za socialno skrbstvo v Ljubljani ter mu 
pošljejo svoj «Razkaz». 

K členu 14. prve, oziroma členu 2. dopolnilne 
uredbe: 

Glede dodatkov k i n v a l i d s k i pokojnini velja 
za Slovenijo za dobo od dne 1. februarja 1920., od
nosno od meseca, ko je bil ustavljen prispevek za 
preživljanje (naklonitev), do konca meseca marca 
1921. točita XI. člena 14. prve uredbe (torej dodatki 
v kronah). Izza dne 1. aprila 1921. pa bodo dodatki 
nakazani v zmislu točk Г7., VI. in v n . člena 2. do
polnilne uredbe. 

Istotako veljajo glede dodatkov k pokojninam 
vdov in sirot do konca meseca marca lstól. dolo
čila člena 14. prve uredbe (točki P7. in V.), izza dne 
1. aprila 1921. pa določila točk VIII. in X. dopol
nilne uredbe. -, 

Glede višine pokojnin za s t a r š e padlih, umrlih' 
in pogrešanih vojnikov ministrstvo še ni izdalo 
končnoveljavne odločbe. 

P r o š e n j a l i u r g e n c za i z p l a č i l o d o 
d a t k o v n a j n i h č e n e v p o š i l j a . Invalidski 
oddelek poverjeništva zbira sam potrebne podatke o 
imovinskih razmerah posameznih invalidov in rod
bin padlih vojnikov ter prične z nakazovanjem kon
cem meseca maja 1.1. Dodatki za minule mesece 
bodo izplačani v enkratnem skupnem znesku. Ker 
bo moral invalidski oddelek izdelati približno 20.0u0 
plačilnih nalogov, je umevno, da ne bodo mogli 
priti na VTSto vsi naenkrat. Nakazovanje pa se bo 
vršilo v interesu strank kolikor mogoče hitro. 

Glede socialne pomoči (službe, trafike itd.) za 
invalide in rodbine padlih, umrlih in pogrešanih 
vojnikov izda invalidski oddelek poverjeništva na
vodila po dogovoru z merodajnimi oblastvi. Do ta
krat ostanejo v veljavi dosedanji predpisi. 

V L j u b l j a n i , dne 29.aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 496/4/21—2. 

Razpis. 
3 - 2 

Razpisana je služba izvršilnega uradnika, oziro
ma poduradnika aH sodnega sluge pri okrožnem so
dišču v Celju. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. j u n i j a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 46. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 27. aprila 1921. 

Preds. 452/4/21—1. S—2 
Razpis. 

Odda -se mesto sodnega sluge pri okrajnem so
dišču v Prevaljah, oziroma pri drugem sodišču, kjer 
bi se tako mesto izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože do dne 
10. j u n i j a 1 9 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 4G. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 27. aprila 1921. 

* Obe uredbi sta objavljeni v današnji številki 
Uradnega lista. 

Preds. 367/4/21—1. 3—1 
Razpis. 

Odda se po eno mesto poduradnika, oziroma slu
ge, pri okrajnih sodiščih v Metliki in Mokronogu, 
oziroma enaki mesti, ki bi se izpraznili po preme
stitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-' 
kesneje do dne 

20. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domrvinski list, 
zadnje eolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zuiTf.Ecnc službo sposobni. Konòn morajo izkazati, 
da so izpolnili svojo aktivno vojaško dolžnost -\\i pa 
>'a so je tiajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opoz^/jajo na naredbo сч\-.-
kupne Narodne vlade z tin ) 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo ee je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
ali drugi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene L, 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa ia 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. št. 60. 

Prosilci za poduradniški mesti se opozarjajo 
tudi na naredbo ministra pravde z dne 31. januarja 
1921., št. 46 Ur. 1. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo po 
premestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti 
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• svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za 
katera prosijo, ako bi se izpraznila. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 28. aprila 1921. 

Cb 40/21—1. 708 
Oklio. 

O tožbi Matije Kapša v Rož-1 neu št. 19 zoper ne
znano kje bivajočega Jožefa K a p š a iz Rožanca 
št. 24 zaradi lastnine s pripadki se je odredil narok 
za ustno razpravo na dan 

6. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 

Tožencu imenovani skrbnik ga bo zastopal, do
kler se ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 25. aprila 1921. 

Št. 740. 

/ 
Razpis. 

A VI 258/19—16. 602 3—3 

Poklio neznanih dedičev. 
Frančiška P l e š k o v Studencih, Šuštericeva 

ulica št. 11, je dne 1. marca 1919 umrla, ne da bi 
bila zapustila poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod dr. Franc Firbas, no
tar v Mariboru. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po tem 
roku se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 18. aprila 1921. 

V območju uprave državnih in versko-zakladnih 
gozdov za Slovenijo se razpisuje mesto provizornoga 
pomožnega gozdnega čuvaja s pripadajočimi službe
nimi prejemki in priteklinami. 

Kolkovane prošnje naj se vlože najkesneje do 
dne 15. m a j a 1 9 2 1 . 
pri gozdarskem oddelku, odseku «B», v Ljubljani. 

Prošnji je treba priložiti: 
1.) krstni list; 
2.) domovnico; 
3.) nravstveno izpričevalo; ч 

4.) izpričevalo uradnega zdravnika, da je prosi
lec telesno zdrav in za službo gozdnega čuvaja, zla
sti tudi za službovanje v. goratih krajih, popolnoma 
sposoben, da mu je vid in sluh popolnoma nor
malen; 

5.) izpričevala o šolski in strokovni izobrazb;; 
6.) dokazila o dosedanjem službovanju. 
Prednost imajo prosilci, ki se izkažejo z izpriče-

valom, da so dovršili tečaj za gozdne čuvaje. 
Po dvoletnem zadovoljivem službovanju se pro

silec definitivno namesti v kategoriji državnih slug. 

Gozdarski oddelek deželne vlade v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1921. 

Učne pripomočke, potrebne- v tečaju, preskrbi 
brezplačno spodaj navedeno ravnateljstvo, ki daje 
tudi vsa zaželena podrobna pojasnila. 

Ravnateljstvo tehniške srednje šole v Ljubljani, 
dne 27. aprila 1921. 

St. 474. 
Razglas. 

G96 

Razne objave. 
Št. 946 V/5—1921. 709 

Razglas družbe južne železnioe. 
Dne 15. maja 1921. se z odobritvijo ministrstva 

za promet št. 12.158/21 M. S. z dne 23. aprila 1921. 
uvedejo do preklica, oziroma do proizvedbe v tari
fah, na lokalnih železnicah 

od Ljubljane do Vrhnike, 
od Grobelnega do Rogatca, 
od Poljčan preko Konjic do Zreč in 
od Slovenske Bistrice do Slovenske Bistrice 

mesta 
za potniški, prtljažni, brzovozni in tovorni promet 
nove « I z p r e m e m b e » in « V o z a r i n s k e t a 
b l i c e». 

Obenem se razveljavljajo «Izpremembe> in «Vo
zarinske tablice», veljavne izza dne 15. avgusta 
1920. za vse lokalke v območju podpisanega rav-: 
nateljstva. Novoizdano tarifo dobivajo stranke pri 
oddelku V/5 podpisanega ravnateljstva za 2 dinarja. 

V L j u b l j a n i , dne 29. aprila 1921. 
Ravnateljstvo južne železnice. 

Ne I 323/21—3. . 701 

Prostovoljna sodna dražba 
nepremičnin. 

Pri podpisanem okrajnem sodišču je po prošnji 
lastnic Rože in Klementine P o* 11 o v e v Novem me
stu na prodaj po javni dražbi zemljišče vi. št. 196 
kataetralne občine novomeške, sestoječe iz pare. 
št. 72 (stavbišče), to je hiše št, 64 na Velikem trgu 
v Novem mestu, za katero se je ustanovila izklicna 
cena v znesku 250.000 K. 

Dražba se' bo vršila dne 
7. m a j a 1 9 2 1. 

ob enajstih v pisarni gospoda notarja Pleiweisa v 
Novem mestu. 

Ponudbe pod izklicno ceno se ne sprejemajo. 
Upnikom, zavarovanim na posestvu, ostanejo 

njih zastavne pravice brez ozira na prodajno ceno. 
Dražbeno izkupilo je položiti v gotovini takoj 

pri dražbenem naroku v roke sodnega komisarja do 
polovice, ostanek, v katerega se zaračuni varšema. 
pa precej, ko sodišče odobri dražbo, s 3%nmii 
obrestmi od dne dražbe pri sodišču. 

Dražbene pogoje je mogoče vpogledati pri ome
njenem notarju. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 29. aprila 1921. 

Na t e h n i š k i s r e d n j i š o l i v L j u b l j a 
n i se bo vršil od dne 18. julija do vštetega dne 
6. avgusta t. 1. s t r o k o v n i t e č a j z a i z 
o b r a z b o u č i t e l j e v o b r t n o t r g o v s k i ! ) 
p r e d m e t o v n a o b r t n i h n a d a l j e v a l n i h 
š o l a h . 

Učitelji (učiteljice), ki žele biti sprejeti, naj po
šljejo prošnje, opremljene z izpričevali in službenimi 
dekreti, po šolskem vodstvu (ki naj napiše na vlogi, 
koliko učiteljev, izobraženih v strokovnih tečajih, 
že deluje na šoli), do dne 

3 1 . m a j a 1 9 2 1 . 
neposredno podpisanemu ravnateljstvu. 

Prosilci bodo do dne 30. junija t. 1. obveščeni 
ali so sprejeti ali ne. 

Vsak udeleženec, ki ima redno bivališče izvun 
Ljubljane, dobi od poverjenistva za uk in bogočastje 
denarno podporo, katere višina se določi, ko bo pro
račun za prihodnje upravno leto odobren. 

707 Vabilo na redni občni zbor 
„ S l o g e " , 

nakupovalne in prodajne zadruge 
v Ljubljani, 

ki bo dne 1 0. m a j a 1 9 2 1. ob sedemnajstih v pro
storih «Nakupovalne zadruge» v Ljubljani, Aleksan

drova cesta št. 5, s tem-le 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo načelništva. 
2.) Odobritev .računskega zaključka. 
3.) Volitev načelništva. 
4.) Volitev nadzorništva. 
5.) Izprememba pravil. 
6.) Slučajnosti. 
V L j u b l j a n i , dne 29.aprila 1921. 

Načelriištvo. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 22. aprila 1921. 

Firm. 83/21, zadr. I 155/43. 5 4 7 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružni register se je vpisala danes pri za-

àp*gi- Hranilnica in posojilnica na Dolu, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: / 

Iz načelništva je izstopil Peter Gorjup; vstopil 
pa je v- načelništvo Fran Birtič, posestnik in gostil
ničar pri Sv. Lenartu ob Savi št. 49 (Hrastnik). 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 29. marca 1921. 

Popravek. 
V razglasu okrožnega kot trgovinskega sodišča 

v Novem mestu z dne 9. aprila 1921., Firm. 35/21, 
Rg. A 230/1 (Uradni list 46, str. 244) je naslov firme 
pomotoma dvakrat priobčen v francoskem jeziku. 
Namesto prvega francoskega besedila stoj sloven
sko besedilo: 

Trgovski dom Milan Auman & Comp. 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru • • 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 
Posojila : 

na menice • 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000—, 
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

Dinarjev 

Preti prejšHjem 
stanju 

dinarjev A k t i v a . 
Dinarjev 

64,388.673-92 
16,456.038-50 
4,359.640-78 

353,475.144-98 438,679.498-18 +2,680.088-69 

193,500.435-41 
23,433.384-55 

1.195,057.689-10 
374,909.453-34 
151,666.813-95 

1.992,346.788-74 

216,933.819-96 +3,256.991-86 

3.713,980.745 - 1 3 + 30,002.027 • 50 

2.138,377.163- — 
23,638.347-11 

6.531,609.573 38 
P a s i v a . 

374,909.453-34 
237,921.076 48 
103,834.194-94 

10,385.100- — 
821.430-62 ' 

3.665,361.155- 32,097.025--

716,664.724-76 +64,207.506-55 
2.138,377.163- — 

703 
6.531,609.573-38 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavsallrana. 

V Ljubljani, dne 7. maja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

V s e b i n a : Naredba ministrstva za notraiije zadeve o pristojnosti predsedniätva deželne vlade in poverjeniStva za notranje zadeve v Ljubljani. — Razglaei osrednje vlade: Bazpii 
upraviteljske službe za državno posestvo „Bolje" v Baranji. — B-azglaei deželne vlade za Slovenijo: Izpremembe т osebja. Razglas o taksi za vidiranje potnih listov romunskih 
državljanov. R&epust drn&tva „Freiwillige Feuerwehr in Hoheomautben". Razpis službe uradnega živiDOzdravnika in veterinarskega poročevalca pri ci vil o em komisarju za Prekmurje 
T. Murski Soboti. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 30. aprila 1021. — Razglaei zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro: Razglae glede oskrbovalnine 
v državnem zdravili|ču.tf&vb(>lne^ia flljudih v Topolščici. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 10. do dne 16. aprila 1921. — Ra»-

glasi raznih drugih uradov in oblaatev. 

Naredbe osrednje vlade. 

128. 
Naredba ministrstva za notranje zadeve 
e pristojnosti predsedništva deželne vlade in 
poverjeniStva za notranje zadeve v Ljubljani 

Člen 1. 

Naredba deželne vlade z dne 13. februarja 1920., 
št. 114 Ur. 1., o pristojnosti predsedništva deželne 
vlade in naredba deželne vlade z dne 13. februarji 
1920., št. 115 Ur. L, o pristojnosti poverjeniStva za 
notrauje zadeve se potrjujeta z izpremembami, dolo
čenimi v členih 2. in 3. te naredbe. v - , 

Ölen 2. 

V členu 2. naredbe deželne vlade "za Slovenijo 
z dne 13. februarja 1920., št. 114 Ur. 1., o pristoj
nosti in ustroju predsedništva deželne vlade za Slo
venijo se morata točki 9. in 10. glasiti: 

9.) voalvse personalne stvari, ki se nanašajo na 
juridično-administrativne in pisarniške uradnike, na 
pisarniško pomožno osebje in na uradne in pomožne 
sluge pri predsedništvu deželne vlade, pri poverje-
ništvu za notranje zadeve, pri okrajnih glavarstvih, 
pri političnih ekspoziturah in pri civilnem ' komisa-
riatu, kolikor ni to stvar nižjih oblastev, potem na 
osebje pri dopisnem in pri tiskovnem uradu, pri 
Uradnem listu, nadalje na osebje pri knjigovodstvu 
deželne vlade, ki opravlja računske posle za pred-
sedništvo, poverjeništvo za notranje zadeve in po-
verjeništvo za uk in bogočastje, končno na osebje 
pri policijskih oblastvih in pri varnostni straži; so-
sebno mu pripadajo evidenca o tem osebju, vodstvo 
činovnih seznamkov in kvalifikacijskih razpredelnic, 
potem predlogi za imenovanje, povišbo, premestitev, 
upokojitev, odpustitev in odlikovanje teh uslužben
cev in za oskrbo njih zaostalih svojcev, nadalje 
predlogi za predujme, nagrade in podpore in končno 
evidenca o dovoljenih dopustih, premestitvah in 
kaznila; 

10.) sodeluje pri personalnih stvareh, ki se tičejo 
osebja pri ostalih poverjeništvih in oddelkih deželne 
vlade in pri njim podrejenih državnih uradih, in pa 
v zmislu eklepa ministrskega sveta z dne 7. febru
arja 1920. pri personalnih stvareh, ki se tičejo oseb
ja pri ministrskih delegacijah, oddelkih, odsekih, di
rekcijah in inšpekcijah in pri njim podrejenih držav
nih uradih; vse to, kolikor ne spada v področje 
nižjih uradov samih; 

10. a) sodeluje pri izvrševanju službene oblasti 
nad orožništvom v zmislu člena 47. o uredbi glede 
formacije, opreme, področja, dolžnosti in pouka 
orožništva. 

Člen 3. 

V členu 7. naredbe deželne vlade za Slovenijo z 
cine 13. februarja 1920., št. 115 Ur. L, 6 pristojnosti 
poverjeniStva za notranje zadeve se mora točka A 
glasiti: «Sodelovanje pri dodelitvi osebja poverje
niStva za notranje zadeve, evidenca poverjeništvu 
dodeljenega osebja, predlaganje predujmov, nagrad 
in podpor in dovoljevanje dopustov za to osebje>. 

Pri točki B istega člena naj izostane št. 5 o ljud
skem štetju, pri točki D pà naj se prečrtajo št. 1., 
8. in 3. glede društev po društvenem zakonu iz leta 

1852. o hranilnicah po hranilničnem regulativu in o 
pridobitnih in gospodarskih zadrugah. 

V B e o g r a d u , dne 24.aprila 1921. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
D. D. št. 1660. ; " 695 3—3 

Razpis službe. 
Podpisana generalna direkcija potrebuje upra

vitelja za državno posestvo «Belje» v Baranji (bivše 
posestvo nadvojvode Friderika). 

Prosilci za to mesto morajo dokazati: 
1.) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev (domovinski list); 
2.) da imajo strokovno naobrazbo in prakso, ki 

je potrebna za upravitelja takih posestev; 
3.) da so zadostili vojaški dolžnosti in 
4.) da niso prekoračili .50. leta starosti. 
V prošnji naj navedejo zahteve glede plače. 
Prosilci naj vlože pravilno opremljene prošnje 

pri podpisani generalni direkciji najkesneje do dne 
1 5. m a j a 1 9 2 1 . 

Pisarna generalne direkcije državnih dobara 
(finančno ministrstvo) v Beogradu, 

dna 26. aprila 1921.; št. 1660. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Fran F i s c h e r , okrajni tajnik pri poverjeništvu 
za notranje zadeve, je premeščen k okrajnemu gla
varstvu v Ptuju. 

Dr. Baltic s:r. 

Minister za prosveto je vodjo I. mestne deške 
ljudske šole v Ljubljani, ravnatelja Jakoba D i m 
n i k a , imenoval za podpredsednika višjega šolskega 
sveta v Ljubljani »a tekočo poslovno dobo. 

Dr. Skabernè s. r. 
St. 9694. 

Razglas. 
Določilo razglasa Št. 4178 z dne 25. februarja 

1921. o taksah za vidiranje potnih listov tujih dr
žavljanov pri tuzemskih političnih (policijskih) ob
lastvih, razglašeno . v Uradnem listu , 28 z dne 
10. marca 1921. na strani 156, se glede državljanov 
R o m u n i j e izpopolnjuje po razpisu ministrstva za 
notranje zadeve št. SI. 2975 z dne 10. aprila 1921. v 
rubriki «Opomba» tako-le: 

Ako ima stranka od našega generalnega kon
zulata v Bukarešti vizum za p r i h o d in p o v r a 
t e k, se n e p o b i r a nobena taksa za vizum за 
o d h o d iz naše države. 

V L j u b l j a n i , dne 26.aprila 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeniStva: Kremenšek s. r. 

Št.4807/pr.—1921. 

Razpust društva. 
Društvo «Freiwillige Feuerwehr in Hohenma«-

then» (Muta) se razpušča iz državnih interesov. . 
V L j u b l j a n i , dne 29. aprila 1921. 

Predsedstvo poverjeniStva za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeniStva: Kremenšek s. r. 

St. 522/pr. 

Razpis. 
Razpisuje se služba uradnega živinozdravnika is 

veterinarskega poročevalca pri civilnem komisarja 
za Prekmurje v M u r s k i S o b o t i . Prosilci za t» 
mesto naj vlože kolkovane prošnje do dne 

2 0. m a j a 1 9 2 1 . 
pri poverjeništvu za kmetijstvo. 

Prošnji je priložiti živinozdravniško diplomo v 
izvirniku ali poverjenem prepisu, izpričevalo o fizi-
katni preizkušnji, o dosedanjem službovanju, o sta
rosti in državljanstvu. 

Za namestitev uradnega živinozdravnika veljajo 
predpisi zakona z dne 27. septembra 1901., drž. zak. 
št. 148. 

S tem mestom uradnega živinozdravnika so zdru
ženi prejemki X. činovnega razreda, oziroma višjega 
činovnega razreda, če se to mesto podeli prosilcu* 
ki je že v državni službi ter ima že prejemke višjega 
činovnega razreda. ч 

V L j u b l j a n i , dne 23.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeniStva: dr. Vrtačnik s. r. 
Št. 1517. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 30. aprila 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnik 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občim 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo-' 

pičjem število zakuženih dvorcev v občini 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ptuj: Krčovina 1:1, Mestni vrh 1:1, Ragozni«» 
1:2. Ptuj mesto 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanča gora 1:1. Slovenjgradec: Ve
lenje 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j . p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Krško: Kostanjevica 2: 2; Ljubljana okolica: Me
ste 1:1, Šmarje 1:1, Št. Vid 1:1. Novo mesto: Bel» 
cerkev 1:1, Šmihel-Stopiče 1:1. Ptuj: Savci 2:2. 

•Garje k o n j . 

Politična ekspozitura Mozirje: Rečica 1:1. Črno
melj: Gradac 1:1. Guštanj: Tolsti vrh 1:1. Kršk«: 
St. Jernej 1:1. Litija: Kolovrat 1:1. Ljuto
mer: Moravci 1:1. Maribor: Hošnice 1:2, Pohorje 
1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slo
venskih goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:4. 
Ptuj: Sikola 1:1, Trnovci-Sela 1:1. Slovenjgradee: 
Trbonje 1:2. 
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G a r j e o v a c . 

Politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, Solčava 
2 : 8 . Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2. Slovenj
gradec: Šmartno ob Paki 2 : 2 . 

P a s j a s t e k l i n a . 

Ptuj : Breg 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Božjakovo 1:1, Črnomelj 1:5, Do-
bliče 1:4, Dolenja Podgora 2:4, Metlika 1:1, Pod-
aemelj 1:4, Rado vica 1:1, Semič 1:2, Stari 
trg 3:4, Vinica 4:17. Kočevje: Koprivnik 2 : 2 . 
Krško: Mokronog 1: 1, Raka 1:4, Radeče 1:1, Sent 
Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Račna 1:1. Litija: 
Češnjice 1:1, Krka 1 :1 . Maribor: Jelovec-Makole 
1:2, Sv. Martin na Pohorju 1:5. Novo mesto: Ajdo
vec 1:1, Dobrniče 1:1, Selo-Šumberk 1:1, Trebnje 
3:4, Velika Loka 1:1, Žužemberk 7:7. Radovljica: 
Bled 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Pe
ten jci 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Mozirje 1:1. 
Ljubljana okolica: Preserje 1:1. Ljutomer: Ceza-
njevci 1:2, Ključarovci-Grabe 1:1, Ljutomer 1:2. 
Ptu j : Breg 1:1, Cirkovci 1:1, Hermanci 1:2, Ja-
etrebci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Guštanj: Prevalje 1:3. 
skem polju 1 : S. 

Ptu j : Sv. Janž na Drav-

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Bakovci 1:1. 

Presta je s o : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Zakot 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:3. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Ljutomer: Bolehneci 1:1, Sv. Jur i ob Scarnici 
1:1, Ljutomer 1:2. Maribor: Sv. Jur i v Slovenskih 
goricah 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Ljubljana okolica: Št. Vid 1 :1 . Ptuj : Slovenja 
vas 1:1. Slovenjgradec: Velenje 1:2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Krško: Cerklje 1:1. Maribor: Sv. Benedikt 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Prosenjakovci 
1.1. 

V L j u b l j a n i , dne 30.aprila 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu : Zaje s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

i t . 3053/21. 

Razglas. 
Ministrstvo za narodno zdravje je dovolilo z od

lokom z dne 2. marca 1921., št. 6030, da se izza dne 
1. j u n i j a 1 9 2 1 . oskrbovalnina v d r ž a v n e m 
z d r a v i l i š č u z a b o l n e n a p l j u č i h v T o-
p o l š č i e i zviša tako-le: 

v I. razredu na 150 K. 
v П. razredu na 120 K 

na dan. 

To se razglaša s pristavkom, da je prošnjo za 
sprejem nasloviti na upraviteljstvo državnega zdra
vilišča za bolne na pljučih v Topol ščici pri Šo
štanju. Priložiti ji je zdravniško izpričevalo po vzor
cu, ki se lahko dobi pri upraviteljstvu zdravilišča 
ali pa pri zdravstvenem odseku za Slovenijo v Ljub
ljani. Pacienti, ki žele, da se jim oskrbovalnina pri
merno znižaj, morajo prošnji priložiti tudi natančen, 
uradno potrjen izkaz o svojih imovinskih in pridob-
ninskih razmerah. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiwels s. r. 

Št. 5041/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 10. do dne 16. aprila 1921.) 

O k r a j O b č i n a 

É-2 
P ,24 

• O n 
o « 

E 
Brežice 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Konjice okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Ptuj okolic« 
Slovenjgradec 

Guštanj 

oze (Variola). 
Dobje 
Trbovlje 
Dramlje 
Ljubno 
Luče 
Bočna 
Celje okolica . . . . 
Kalobje 
Solčava 
Ponikva 
Loka 
Sv. Lovrenc n. P. . . 
Laško 
Jurklošter 
Sv. Krištof 
Celje 
Gozd 
Kezjak 
Brezovica 
Tolsti vrh 
Bezina 
KoDJice okolica . . 
Ljubljana 
Statenbrrg 
Hrastovci 
Sv. Ana 
Laporje 
Hošnica 
Zamarkovo 
Majšperg 
Skale 
Šoštanj 
Velenje 
Golavabuka . . . . 
Razbor 
8v. Juri p. V. . . . 
Slovenjgradec . . . 
MisliBJe 
Sele 
Crna 

T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) 
Celje okolica 

Kamnik 

Kranj 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

Trbovlje . 
Celje okolica 
Dolsko . . 
Kamnik . . 
Jarše . . . 
Britof. . . 
Polhov gradeč 
črni vrb 
Ljubljana 
Maribor . 
Kamna gorica 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 1 
1 

1 . 

2 '. 
1 . 

i '. 
2 . 
1 . 

L '. '. 

Grii 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

ža (Dyeenteria). 
L j u b l j a n a 111 . I 
M a r i b o r 111 • I 

Š k r l a t i n k a (Scarlatina). 
Ljubljana mesto 

Litija 
Maribor okolica 
Maribor mesto 

Ljubljana 
Hotič . . 
Pobrežje 
Maribor . 

1 
1 
1 

1 
, 

i 

. 
1 
1 

: 

Davica (Dip h t er i a). 
Brežice 

Celje okolica 
Kamnik 
Krško 

Novo mesto 
Ptuj okolica 
Radovljica 

Murska Sobota 

Celje okolica 
Kamnik 

Slovenjgradec 

Bianca . • 
Nova Štifta 
Špitalič . • 
Raka . . . 
Blato . . . 
Markovci . 
Mošnje . • 
črešnovci • 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 

t 
1 

1 
1 

. 
, 
1 
1 
1 

T r a h o m : 
Nova Štifta . . 
Kamnik . . . . 
Šoštanj . . . . 

4 
1 
1 

6 
. 
. 

4 
. 
. 

. 

. 
O S p i c e ( M o r b i l l i ) 

Brežice Z a b u k o v j e . . . . 
Kranj Breznica. . • 

Ljubljana mesto Ljubljana . . . . 
Ljutomer C e z a n j e v c i . . . . 

Braoeelavci • • . 
Stara cesta . . . 
Kameoščak . . . 
Pristava 
Cven 
Ljutomer . . . . 
Dabmci 

Ptuj okolica M izgovci . . . . 
Radovljica Gorje 

Lesco 

, 
• 

3 
6 
6 
11 
8 
10 
1* 
8 
2 

3 
2 

17 
в 
4 
8 
2 
6 
1 

• 

, 
• 

# 
. 
. 
, 
. 

• 

1 
7 
6 
6 
19 
8 

19 
13 
8 
2 
1 
1 

Zdravstveni odsek- za Slovenijo in Istro v Ljubljani 

dne 25. aprila 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 496/4/21—2. 

Razpis. 
3—3 

Razpisana je služba izvršilnega uradnika, oziro
ma poduradnika aH sodnega sluge pri okrožnem so
dišču v Celju. 

Prošnje naj se vlože do dne 
1 5 . j u n i j a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 46. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 27. aprila 1921. 

Preds. 452/4/21—1. . 3 - 8 

Razpis. 
Odda se mesto sodnega sluge pri okrajnem so

dišču v Prevaljah, oziroma pri drugem sodišču, kjer 
bi se tako mesto izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože do dne 
1 0 . j u n i j a 1 9 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 40. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 27. aprila 1921. 

3—2 Preds. 367/4/21—1. 

Razpis. 
Odda se po eno mesto poduradnika, oziroma slu

ge, pri okrajnih sodiščih v Metliki in Mokronogu, 
oziroma enaki mesti, ki bi se izpraznili po preme
stitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

2 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 47. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 28. aprila 1921. 

710 Pr VI 6/21—1. 

Izreoilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Okrožno sodišče v Mariboru kot tiskovno sodišče 
je na predlog državnega pravdništva potrdilo po po
licijskem komisariatu ukrenjeno zaplembo številk«; 
39 periodične tiskovine «Straža», izhajajoče v Ma
riboru, z dne 11. aprila 1921. ter v zmislu § 493. k. 
p. r.. odločilo tako-le: 

Vsebina člankov zgoraj navedene tiskovine: 
1.) na strani 1 pod naslovom: «Zakaj moramo 

storiti vse, da bo zmagala pri občinskih volitvah 
SLS.?» od besed: «pretiranega vo jaš tva . . .» do be
sed: «Albanijo i. t. d.»; 

2.) na strani 1 pod naslovom: «Kraljevina SHS» 
od besed: «ko so pri n a s . . . » do besed «korumpi
rano gardo»; 

3.) na strani 2 pod naslovom: «Pirkmajer» od 
besed: «Tako s m a t r a . . . » do besed: «demokratske 
stranke» 

tvori pregrešek zoper zakon, oblastvo in javni 
red po §§ 92., 103. in 104. srb, k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje za
plenjenih člankov ter se odreja, da je uničiti izvodo 
imenovane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki 
jih je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskar
ski stavek in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 16. aprila 1921. 

Razglas. 694 

Vpisale so se danes v register firme: 

Firm. 650, Eg. C I 116/1. 

a) «Ilirija», 
lesna trgovska in industrijalna družba z o.e., 

aH: 
«Ilirija», 

Holzhandels- und Industriegesellschaft m. b. И., 

aH: 

«Ilirija», 

commercio ed industria legnami società a. g. i. 

Obratni predmet: Družba trguje z lesom v veli

kem in malem, izvršuje/industrijo lesa in vsako-
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vrstnih izdelkov iz lesa z vsemi obrati, ki so zdru
ženi s to trgovino in industrijo ali jim služijo; tako 
n. pr.: 

-a) izdeluje, nakupuje, prodaja in zamenjuje za drugo 
blago vsake vrste, eksportira in importira vsake 
vrste les, stoječ in posekan, z roko ali s stroji 
obdelan, drva in oglje in vsakovrstne izdelke iz 
lesa, na lastni in na tuj račun; 

b) izvršuje obrate za izdelovanje in predelovanje lesa 
in izdelkov iz njega, tako n. pr. žage, obrate za 
izdelovanje zabojev, sodov, parketov, okvirov za 
okna, vrat, stolov in drugega pohištva itd.; 

e) izvršuje vse gozdne in lesne manipulacije kakrš
negakoli imena, transporte lesa na kakršenkoli 
način; 

č) postavlja in vzdržuje skladišča za les in izdelke 

iz lesa;. 
d) pridobiva nepremičnine, služeče tem namenom. 

Družbena pogodba z dne 8. decembra 1920., z 
dostavkom z dne 12. februarja 1921. 

Osnovna glavnica znaša 300.000 K ter je popol
noma vplačana. 

Poslovodje: 
1.) Franc Šmon, lesni veletržec v Rodici št. 7 pri 

Domžalah; 
2.) Franc Uran, uradnik lesne stroke na Glincah 

št. 68; 
3.) Fran Skerlep, višji trgovski knjigovodja v 

Ljubljani, Vrhovčeva ulica št. 14. 
Družbo zastopata po dva poslovodji kolektivno. 
Firma se podpisuje tako, da pod njeno besedilo 

v slovenskem ali nemškem ali italijanskem jeziku, 
najsi je napisano, natisnjeno ali pritisnjeno s peča
tom, svojeročno postavljata svoje ime po dva poslo
vodji ali pa en poslovodja skupno z enim prokuri-
Btom, le-ta s pristavkom ep. p.> (per procura). 

Firm. 717, Rg.C 1 118/1. 

b) Aloma Company, 
anončna, reklamna, nakupovalna in prodajna 

družba z o. z., 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: 
a) vsi običajni posli anončne ekspedicije in reklam

nega podjetja; 
b) nakupovanje in prodajanje, galanterijskega blaga 

in papirja, in sicer v prvi vTsti reklamnega zna
čaja, na drobno in na debelo. 
Družbena pogodba z dne 17. februarja 1921.. 

sklenjena za dobo 10 let, to je do dne 31. decem
bra 1930. 

Osnovna glavnica znaša 500.000 K ter je Fe v 
gotovini vplačana. 

Poslovodja: Alojzij Matelič, lastnik reklamnega 
podjetja v Ljubljani, Kongresni trg št. 3. 

Družbo zastopa vsak poslovodja samostojno. 
Družbo podpisuje en poslovodja, ki pod natisnje

no, štampi!jirano ali po komerkoli napisano besedilo 
firme postavlja svoj podpis. 

Firm. 723, R g . A IV 5/1. 

c) A. Verbajs 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: trgovina s tehničnim in elektro
tehničnim blagom, 

imetnica: Antonija Verbajs, trgovka v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. II., 
dne 11. marca 1921. 
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Firm. 606, Rg. A III 229/1. 

Uradni popravek. 
Razglas o vpisu firme « L a v t a r F r a n c » v 

Uradnem listu 41 z dne 18. aprila 1921. je popraviti 
tako, da je njen imetnik: F r a n c L a v t a r , trgovec 
v Ljubljani. 

Deželne kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 
dne 1. maja 1921. 

«t. 436/21. 702 

Objava. 
Gospod dr. Juro J a n , prej odvetnik v Pliberku, 

»e je s svojo pisarno preselil v Maribor. 
T L j u b l j a n i , dne 30.aprila 1921. 

t a odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Letnik Ш. 

Proglasitve za mrtve. 736 

D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-
grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z odnosom po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati , da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase p r i 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Janez Bervar, 
rojen doe 19. maja 1887., 
ožeojen premogar v Lo

kah, občina Aržiše. 

Gregor Brun, 
rojen doe 12. marca 1879., 
oženjen delavec v Bottrop-

Boyju (Westfalsko). 

Jožef Štrus, 
rojen dne' 16. februarja 
1687., oženjen delavec na 

Grosupljem. 

Gregor Oblak, 
rojen dne è. marca 1887., 
oženjen delavec na Viču. 

Anton Pavl lö, 
rojen dne 28. oktobra 
1893., samski hišaričin sin 

v Loki. 

Janez Šllar, 
rojen dne 31. maja 1872., 
oženjen kočar na Bregu 

ob Savi. 

Jožef Lebes, 
rojen dne 3. novembra 
1889., samski delavec -v 

Ljubljani. 

Slnžil leta 1916. pri 27. do
mobranskem pehotnem 
polku v Karpatih, bil ujet 
in oddan v Tomsk, kjer 
ga je baje neki tovariš 

po nesreči ustrelil. 

Častniški sluga 8. top
niškega polka, poprej de
lavec v Lebringu; pogre
šan izza dne 17. septem

bra 1917. 

Služil kot pešec pri 17. pe-
hotoem polku ter se ude
ležil bojev na ruVki fronti; 
izza meseca novembra 

1914. pogrešan. 

Odšel začetkom vojne kot 
sanitetni vojak oddelka 8. 
na rusko fronto, bil po
zneje prideljen 107. pe
hotnemu polku, bil leta 
1918. ujet in interniran v 
italijanskem taborišču v 
Grezzanu; tam baje leta 

1919. umrl za grižo. 

Odšel leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom na rusko 
fronto; zadnjic pisal o 
gv. Petru leta 1916. in od 

takrat pogrešan. 

Odšel začetkom vojne s 
27. domobranskim pehot
nim polkom ва rusko 
fronto ter zadnjič pisal 
leta 1915.; od takrat po

grešan. 

Frano Krak, 
rojen dne 28. avgusta 
1896., samski delavec v 

Kranju. 

Anton Jamnik, 
rojen dne 15. januarja 
1891., samski posestnik 

v Stari Loki. 

Anton Könne, 
rojen dne 28. maja 1883., 
oženjen delavec na Bregu 

pri Vrhniki. 

Matija Kanaleo, 
rojen dno 24. februarja 
1881., oženjen ključaničar 

v, Poduartu. 

Frano MoJSkero, 
rojen dne 19. decembra 
1881., samski posestničin 
ein v Stopanji vasi, občina 

Dobrunje. 

Janez Panour, 
rojen dne 18. julija 1879., 
oženjen posestnik v Po

toku, občina boke. 

Janez Tratnik, 
rojen dne 11. maja 1885., 
samski posestnik v Lav-

rovcu. občine Žiri. 

Alojzij Pečnikar, 
rojen dne 11. julija 
1881., samski posestnikov 
brat na Pèati, občina Dol. 

Albin Doleno, -
rojen dne 27. februarja 
1899., oženjen posestničin 
sin v Podgori, občina 

St. Vid. 

Služil kot pešec 17. pehot
nega polka, 2. stotnije, 
na goriški fronti ter bil 
baje pri Solkanu za
det r glavo; od takrat 

pogrešan. 

Služil kot pešec od leta 
1916. pri 73. pehotnem 
polku, oddelku strojnih 
pušk, leta 1919. pa prišel 
bolan v tabor Asinaro; 
tam dne 8. oktobra 1919. 

baje umrl. 

Služil pri 7. lovskem ba
taljonu, 3. voju, na tirol
ski fronti ; izza dne 29ega 
septembra 1918. pogrešan. 

Služil kot pešec pri 87. pe
hotnem polku, 6. stotniji; 
dne 16. aprila 1915. baje 

padel v Karpatih. 

Služil kot pešec pri 6. do
mobranskem pehetnem 
polku, 1. stotniji, ter se 
udeležil bojev v Galiciji; 
izza dne 18. januarja 1916. 

pogrešan. 

Služil kot pešec pri 17em 
pehotnem polku ter se 
leta 1918. udeležil bojev 
na italijanskem bojišču. 
Zadnjič pieal dne 30. ju
nija 1916. ; od takrat po

grešan. 

Služil kot pešec 22. domo
branskega pehotnega pol
ka, 1. atomi je, v Galiciji; 
izza leta 1915. pogrešan. 

Služil kot pešec pri 17. pe
hotnem polku, 2. stotin ji; 
izza meseca marca 1916. 

pogrešan. 
Služil pri 17. pehotnem 
polku, 6. stotniji, na ru
ski fronti, meseca oktobra 
1914. zbolel ter po izpo-
vedbi priče Franca Zajca 

umrl za kolero. 

Odšel meseca maja 1915. 
s 7. lovskim bataljonom, 
2. stotuijo, na italijansko 
fronto, se v času od dne 
16. do dne 20. junija 1918. 
udeležil bojev pri bribu 
Carlu Bellu in tam baje 

padel. 

Žena 
Terezija Bervar. 

Žena 
Julijana Brun. 

Žena 
Frančiška Štrus. 

Žena 
Marija Oblak. 

Mati 
Meta Pavlic. 

Žena 
Marija Šilar. 

Mati 
Neža Lebes. 

Mati 
Marija Mrak. 

Nečakinja 
Marijana Cof. 

Žena 
Ana Kohne. 

Žena 
Marjeta Kanalec 

Mati 
Helena Mojškerc. 

Žena 
Alojzija Pančur. 

Mati 
Marijana Tratnik. 

Brat 
Franc Pečnikar. 

Mati 
Ana Dolenc. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Okli eni rok 
poteče dne, 

26. 4.1921.; 
T 304/20-7. 

26. 4.1921.; 
T 313/20-3. 

26. 4.1921.; 
T 320/20-8. 

26. 4.1921.; 
T 329/20—3. 

26. 4.1921.; 
T 334/20-3. 

26. 4. 1921.; 
T 386/20-3. 

26. 4.1921.; 
T 844/20-7. 

26. 4.1921.; 
T 352/20—4. 

26. 4. 1921.; 
T1/21-1. 

26. 4. 1921.; 
T 8/21-6. 

26. 4. 1921.; 
T 14/21-3. 

26.4.1921.; 
T 16/21-3. 

26. 4. 1921.; 
T17/21-4. 

26.4.1921.; 
T 18/21—3. 

26.4.1921.; 
T 23/21—6. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra! 
1921. 

10. novembraj 
1921. 

10. novembra! 
1921. 

10. novembra! 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

26.4.1921.; 
T 26/21-4. 

10. novembra 
1921. 
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Ime in rojstni dan, itan 
in zadnje birališta po-

grešancev 

Frano Z u p a n č i č , 
rojen dne 6. novembra 
1687., oženjen delavec т 

Smartnem. 

J o i e f P o d l o g a r , 
rojen dne 8. februarja 
1883., oženjen posestnik 
r Hovč&h, občina Mo

ravče. 

Anton Krletan, 
rojen dne 14. novembra 
1889., samski posestnikov 

ein na Selu pri Bledu. 

A n t o n Habjan, 
rojen dne 17. januarja 
1899., samski posestnikov 

sin T DepaJji vasi. 

Јааеж Fornai , 
rojen dne 23. novembra 

1889. 

Jori Fornai , 
rojen dne 19. aprila 1889., 
samska posestničina si
nova pri 8v. Ani pri Tr

žiču. 

F e l i k s Damjan, 
rojen dne 18. januarja 
1878., oženjen, pristojen 

v Litijo. 

Karel Panoe, 
rojen dne 17. decembra 
1882., oženjen posestnik 
v Beričevem, občina DoL 

A n d r e j B a s , 
rojen dne 7. februarja 
1893., samski, pristojen 

v občino Brezovico. 

Frano Potočnik, 
rojen dne 4. septembra 
1890., samski posestnicin 
sin na črnivcn, občina 

Mošnje. 

Janes Jamiek, 
rojen dne 8. oktobra 1878., 
oženjen posestnik v Tu-

njicah. 

Frano TJrbanlJa, 
rojen dne 1. avgusta 1896., 
eameki posestnikov sin v 

Goriti, občina Drtija. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Služil kot pešec 27. domo
branskega pehotnega pol
ka, 2. stotoije, v Karpatih 
ter se baje v času od 
dne 14. do dne 18. ok
tobra 1914. pogreznil v 

močvirje. 
Služil kot pešec pri 17em 
pehotnem polku ter se bo
jeval na italijanski fronti; 
nekega dne meseca sep
tembra ali oktobra 1917. 

izginil. 

Odšel leta 1914. s 7. lov
skim bataljonom, 3. stot-
nijo, v Galicijo; dne 23ega 
marca 1916. ga je baje za

dela granata. 
Služil kot pešec pri 17em 
pehotnem polku, 30. po
hodni stotniji, na tirolski 
fronti; izza dne 25. okto

bra 1917. pogrešan. 
Služil kot pešec pri 27em 
domobranskem pehotnem 
polku, 2. stotniji, ter dne 
10. septembra 1914. baje 

padel pri Grodku. 
Služil kot pešec pri 17em 
domobranskem pehotnem 
polku, 2. stotniji, na itali
janski fronti ter meseca 
julija ali avgusta 1917. 
baje padel na hribu Chieri. 
Služil leta 1916. pri 17em 
pehotnem polku, 12 stot
niji, in pozneje pri 7. stot
niji istega polka v Karpa
tih. . Zadnjič pisal dne 

16. junija 1915. 
Služil kot pešec pri 27em 
domobranskem pehotnem 
polku, 4. stotniji. Po iz-
povedbi priče Karla Jer
mana iz Loke na binkošt-
ni ponedeljek leta 1919. 
v ujetništvu Kaminskovem 
v Sibiriji umrl za tifuzom. 
Odšel meseca avgusta 
1914. g 27. domobranskim 
pehotnim polkom, 3. stot-
nijo, na rusko fronto. 
Zadnjič pisal meseca no
vembra 1914.; od takrat 

pogrešan. 
Služil od leta 1914. pri 
17.pehotnem polku, 4. stot
niji, ter prfšel v italijan
sko ujetništvo v Cavo Zu-
charino. Na begu dne 
11. maja 1919. so ga baje 
italijanski vojaki ustrelili. 
Služil kot pešec 17. pe
hotnega polka na tirolski 
fronti, prišel v italijansko 
ujetništvo ter v Asinara 

leta 1919. baje umrl. 
Služil kot pešec 19. bram-
bovgkega pehotnega pol
ka, 3. stotnije, na gahški 
fronti ter baje pri pre
hodu čez Dnjester koncem 
meseca avgusta 1915. iz

ginil. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Frančiška 
Zupančič. 

Žena 
Ana Podlogar. 

Oče 
Anton Kristan. 

Oče 
Miha Habjan. 

Sestra 
Jožefa Pernuš. 

Žena 
Katarina 
Damjan. 

Žena 
Terezija Pance. 

Varih 
Franc Novak. 

Mati 
Marija Potočnik. 

Žena 
Frančiška 
Jamšek. 

Mačeha ' 
Frančiška 
ürbanija. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancn 

— 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

i 

— 

— 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

— 

/ 

— 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

26.4.1921.; 
T 29/21. 

26.4.1921.; 
T 10/21-6. 

26.4.1921.; 
T 27/21—3. 

26.4.1921.; 
T 36/21-4. 

26. 4.1921.; 
T 44/21—6. 

26. 4.1921.; 
T 46/21-4. 

26.4.1921.; 
T 50/21-3. 

26.4.1921.; 
T 54/21-3. 

26.4.1921.; 
T 65/21—3. 

26.4,1921.; 
T 63/21—3. 

26.4.1921.; 
T 69/21-2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

10. novembra 
1921. 

10. novembra. 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra, 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
t 1921.. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

Bazglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

1. aprila do dne 16. aprila 1921. -
10 ključev; 5 različnih listnic z vsebino 10 K do 

9000 K; 1 pompadura z 1 denarnico in drobninami; 
1- telovnik; 1 srebrna damska ura z zapestnico; 
1 belcžnica s srednjeveliko vsoto denarja; 6 različ
nih denarnic z vsebino 25 do 660 K; 1 železniška 
legitimacija z inalo denarjem; 1 zlat prstan; 1 zlata 
zapestnica; 1 črn svilen otroški plašč; 1 rjav moški 
klobuk; 1 moder plašč; 1 črn svilen moški dežnik; 
1 poselska knjižica; 1 zlata ovratna verižica z zla
tim obeskom. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od due 

1. aprila do dne 16. aprila 1921. 

2 listnici z vsebino 205 in 340 K; 2 denarnici z 
vsebino 10 in 48 K; 1 ponosen temnosiv klobuk: 
1 bela brisača; 1 volnen otroški trebušni ogrevalnik; 
1 srebrn frank; 2 srebrna dinarja; 2 šolski pušici; 
1 seetilo; 1 zlat uhan; 1 žepni nož; 1 svilena tka

nica; 9 novih svilenih rut; 1 nova damska srajca; 
1 srebrna damska ura; 1 črna čepica; 1 mašna knji
ga; 92 kron denarja v različnih bankovcih. — V že
lezniških vozovih so se4 našli ti-le predmeti: 1 dež
nik; 1 ženski klobuk; 1 star moški klobuk; 1 ročna 
torbica; 1 star dežni plašč; 15 kg riža; 1 kos železa; 
1 srbska vojaška svetinja; 1 palica; 1 par starih 
čevljev; 1 ponošeno krilo; 2 ženska slamnika. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 18. aprila 1921. 

St. 9556/ref. ХШ. 717 

Prostovoljna Javna dražba 
7 barelov sikativa bo v sredo dne 

1 1 . m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih v skladišču firme « P r o m e t » v Ljublja
ni, Rimska cesta št. 24. 

Dražbeni pogcji so na vpogled do navedenega 
dne ob običajnih uradnih urah v mestnem ekspeditu, 
Mestni trg št. 27/Ш. 

' Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 2. maja 1921. 

St. 14.921/21. 705 3—1 

Dražbeni razglas. 
S tem razpisujemo javno pismeno licitacijo »a 

gradnjo dveh trinadstropnih hiš za železničarska 
stanovanja v Zagrebu. 

Ta licitacija bo dne 16. m a j a 1 9 2 1 . ob dese
tih pri podpisani direkciji v Zagrebu, Mihanoviéeva 
ulica št. 12, П. nadstropje, v sobi št. 67. 

Pravilno kolkov.ane in zapečatene ponudbe з ra
čunsko čitljivim in brezpogrešnim proračunom, 
opremljene s potrdilom glavne blagajne direkcije 
državnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik polo
žil varščino 200.000 kron v gotovini, v garancijskem 
pismu ali v vrednostnih papirjih, se morajo brez-
pogojno do omenjenega dne in do določene ure iz
ročiti ali pra.vočasno poslati po pošti direkciji držav
nih železnic v Zagrebu, oddelku D, soba St. G7. 

Če bi se direkcija državnih železnic odločila, d* 
zgradi namesto dveh štiri take trinadstropne hiše, 
morajo biti ponudbe dopolnjene z izjavo, za kolik» 
odstotkov ceneje bi ponudnik zgradil vse štiri hiše. 
Ta dopolnitev ponudbe je obvezna do dne 1. julija 
t . l . 

Ponudbo mora ponudnik svojeročno podpisati ver 
v njej označiti stan in svoje prebivališče. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravice, 
da sprejme izmed prispelih ponudb eno ali dve ka
kor tudi da v neugodnem primeru ne sprejme no
bene. 

Podjetje, ki se mu poveri gradnja, mora popol-
aiti varščine z 10%no jamščino tako, da se mu ta 
cdteza pri izplačevanju zaslužbinskih obrokov, na
vedenih v pogodbi. 

Obe trinadstropni hiši morata biti dovršeni de 
dne 31. decembra 1921. 

Za izvršitev del veljajo obči in posebni gradbeni 
pogoji, navedeni v uradnem navodilu za bivše kr.. 
gradbene urade v Hrvatski in Slavoniji. 

Obrazec ponudbe in proračuna je mogoče do
biti pri direkciji državne železnice, oddelek Ù, v sobi 
št. 77 brezplačno, načrti zgradb pa za odškodnino 
100 kron. V isti sobi so vsi dražbeni operati stran- ' 
kam na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca aprila 1921. >• 

Št. 14.321/G—1921. W8- 3--1 

Natečajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate

čaj (licitacijo) za dobavo službenih oblek, in sicer: 
1.) zimskih suknenih hlač za poduradnike 1650; 
2.) zimskih suknenih hlač za sluge 4000; 
3.) zimskih suknenih hlač za vozovne nadziratelje 

in kurjače 3Ò0; 
4.) zimskih suknenih bluz za poduradnike in vra

tarje 1650; 
5.) zimskih suknenih bluz za sluge 4300; 
6.) suknenih bluz za blagajniško osebje 10Ö; 
7.) zimskih suknenih plaščev za poduradnike » 

vratarje 1650; 
8.) zimskih suknenih plaščev za sluge 1000; 
9.) zimskih suknenih kaputov za vozovne nadzi

ratelje in kurjače 300. 
Pogoji za dobavo se dobivajo med uradnimi ura

mi v ekonomskem (G) oddelku podpisane direkcije 
(Mihanovićeva ulica št. 12); lahko pa jih ponudniki 
zahtevajo tudi po pošti, ako pošljejo 2y2 dinarja za 
poštnino in stroške. 

Ponudbe, pravilno spisane in opremljene • kol
kom za 1 dinar, morajo najkesneje do dne • 

2 0. m a j a 1 9 2 1 . 
ob dvanajstih prispeti v ekonomski oddelek podpi
sane direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo pravijno in po dobav
nih pogojih sestavljene ponudbe. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomske» 
oddelku dne 20. maja 1921. ob dvanajstih. Otvar-
janju ponudb lahko prisostvujejo tudi ponudniki aD 
njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po-
nudenega materiala, je treba položiti do/dne 18. maja 
1921. ob dvanajstih pri glavni blagajni podpisane 
direkcije ter se pri tem sklicevati na številko tega 
razglasa. , 

Rok za dobavo vseh zgoraj navedenih oblek je 
dva meseva od dne, ko se naroče. , 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev v Zagrebu, 
dne 15. aprila 1921. 

t i 
Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

.-^-JutbAÀ!; «-vli ta 



49. 
Poštnina pavéaiirana. 

V Ljubljani, dne 9. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
deželne vladé za Slovenijo. 
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,h Novm kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca«. - Naredbi deželne vlade za Sloveni o : o pobiranju izvršilnih (ekselrncijskib) pristojbin sa me* to ljubljansko; 
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Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 94 z dne 27. aprila 1921.: 
Objava.ministrstva za pošto in brzojav, da je. 

višji poštno-brzojavni oficial I. razreda Karel P s e -
ii i č n i k imenovan za stalnega višjega upravitelja 
VIII. plačilnega razreda, 1. stopnje, in da se mu je 
obenem podelilo stalno vodstvo poštno-brzojavnega 
urada na Zidanem mostu. 

Številka 95 z dne 28. aprila 1921.: 
Zapisniki o 17., 18. in 19. redni seji ustavotvorne 

.skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 18., 19. in 20. aprila 1921. 

Številka 96 z dne 30. aprila 1921.: 
Zapisniki o 20., 21., 22., 23. in 24. redni seji usta

votvorne skupščino kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 21., 22. (dopoldne), 22. (popoldne), 
23., 25. in 26. aprila 1921. 

Številka 97 z dne З.таја 1921.: 
Zapisniki o 133., 134., 135., 136. in 137. redni seji 

začasnega narodnega predstavništva kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z dne 13., 15., 20.. 21. in 
22. oktobra 1920. 

Objave ministrstva za notranje zadeve, da so na
stopni listi v naši državi prepovedani: 

1.) «Edinost» (Chicago), ker piše sovražno o raz
merah v naši državi; 

2.) «Magyar orszâg» (Pesta), ker piše sovražno 
o naši državi; 

3.) in 4.) «Volk und Heimat» in «Der getreue 
Eckart» (Avstrija), ker pišeta tendenciozno o raz
merah v naši državi. 

Vojni minister, častni adjutant Njegovega Veli
čanstva kralja, general Branko J o v a n o v i ć, ji: 
dne 29. aprila nagloma umrl. 

Številka 98 z dne 4. maja 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 

«Wiener Stimmen» (Dunaj) v naši državi prepove
dan, ker prinpša neresnične vesti o razmerah v njej. 

Številka 99 z dne 5. maja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 25. marca 1921., s 
katero se sprejemlje ostavka, ki jo je dr. Emil G a j , 
tajnik I. razreda pri oddelku ministrstva za prehrano 
in obnovo dežel v Ljubljani v likvidaciji, podal na 
državno službo. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
129. 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
o pobiranja izvršilnih (eksekacfjskih) pristojbin 

za meato ljubljansko. 
Sporazumno z delegacijo ministrstva financ za 

Slovenijo in Istro dovoljuje deželna vlada za Slo
venijo, da sme mestna občina ljubljanska od dne, 
ko ee objavi ta naredba v Uradnem listu, pobirati 
te-le izvršilne pristojbine: 

1.) za opomin od vsake polne krone . . 4 v; 
2.) za rubežen od vsake polno krone . . 4 v; 
3.) za prodajo od vsake polne krone . . 2 <: 

vendar pa znaša najmanjša pristojbina za opomin 
50 v, za rubežen ali prodajo pa 1 K. 

Te pristojbine veljajo za vse dajatve lastnega in 
prenesenega področja občine ter se tudi v posled
njem primeru stekajo v mostno blagajno. 

Zato pa občina ne sme zahtevati od države no
benega povračila stroškov, ki bi jih eventualno ime
la z izterjavanjem v prenesenem področju. 

V L j u b l j a n i , dne 22. aprila 1921. 

Predsednik deželne vlade: 
dr. Baltic s. r. 

130. 
Naredba deželne vlade sa Slovenijo 

glede vodovodne naklade v Ljubljani. 
Veljavnost naredbe deželne vlade z dne 30. ja

nuarja 1921., št. 43 Ur. 1., glede pobiranja 15%ne 
vodovodne naklade v Ljubljani je podaljšana do 
konca koledarskega leta, 1922. 

V L j u b 1 j a n i, dne 30. aprila 1921. 

Predsednik deželne vlade: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas.* 

Ministrstvo za promet namerja eni izmed d o -
m a č i h zavarovalnih družb, ki predloži najugodnej
še pogoje za železnico in za potnike, oziroma trgov
ce, odstopiti zavarovanje potniške prtljage, eksprcs
nega, brzovoznega in tovornega blaga, ki se izroča 
železnici v prevoz. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo v komercial
nem oddelku ministrstva za promet vsak delavnik 
od 17. do 18. ure. 

_ Rok za vlaganje ponudb, ki morajo biti oprem
ljene s predpisano takso, je postavljen do vštetega 
dne 1. j u n i j a t. 1. 

Iz minis t ret va za promet v Beogradu. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

St. 1809/Val. ex 1921. 714 

Razglas o izplačevanja in podaljševanja 
6%nih državnih bonov v kronah in v 

dinarjih. 
Po naredbi finančnega ministrstva, generalno di

rekcije državnih dolgov, z dne 15. aprila 1921., 
D br. 3600, je ekonomsko-finančni komitet ministrov 
z odločbo z dne 5. aprila t. !.. D br. 3600, sklenil 
to-le: 

1.) Izza dne 1. maja t. 1. se k r o n s k i in d i 
n a r s k i boni izplačujejo ob roku. 

2.) Za k r o n s k e bone, izdane do vštetega dne 
15. oktobra 1919., se izplačajo — če s t r a n k a 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 98, izdanih dne 4. maju. 
1921. 

z a h t e v a i z p l a č i l o — poleg glavnice tudi 
6%ne obresti za šest mesecev, ker jih je smatrati 
ob prvem roku za molče podaljšane. 

3.) K r o n s k i in d i n a r s k i boni se smejo 
prolongirati za nadaljnjih šest mesecev s »>%niuii 
letnimi obrestmi. 

4.) Za dospele k r o n s k e in d i n a r s k e bone 
se ne glede na dan vplačila izplačajo — če s t r a n 
k a z a h t e v a p r o l o n g i r a n j e — vse obresti 
od preteklega roka pa do dne prolongacije. 

5.) Ob prolongaciji se izdado novi k r o n s k i in 
d i n a r s k i boni, datirani z dnem prezentacije, iu 
takoj se izplačajo tudi anticipativne obresti za na
daljnjih šest mesecev. 

6.) Prolongacija k r o n s k i h bonov se vrši 
tako, da se dospeli boni v appointih po 100.000, 
50.000 in 10.000 K p u s t e v p r o m e t u , ' toda 
na njih hrbtu se označi nov rok, t. j . dan po poteku 
šestih mesecev po dnevu prezentacije, in pa čas in 
vsota izplačanih dekurzivnih in anticipativnili obre
sti; k r o n s k i boni v appointih po 1000 in 500 K 
in d i n a r s k i boni v v s e h a p p o i n t i h pa se 
prolongiraju z izdajo novih bonov po predpisu 
točke o. 

7.) Za k r o n s k e bone, izdane leta 1920. in 
1921., in za d i n a r s k e bone, izdane leta 1919.. 
1920. in 1921., se ne priznavajo — če s t r a n k a 
z a h t e v a i z p l a č i l o — dekurzivne obresti od 
roka dospelosti do dne izplačila. 

8.) Na doslej neizplačane k r o n s k e bone, kup
ljene v času od dne 15. maja do dne 15. junija 1919,, 
se izplača premija po din. 5-— na K 100—, ako' 
ima generalna direkcija državnih dolgov od sub-
skripcijskega zavoda poročilo, da so ti boni kupljeni 
v kritičnem času. (Dinarski boni torej nimajo pravici 
do premije.) 

V S1 o v o n i j i se b o n i i z p l a č u j e j o in 
p o d a l j š u j e j o i z k l j u č n o l e p r i fi
n a n č n i d e ž e l n i b l a g a j n i v L j u b1 j ал i , 
kjer naj stranke predlože svoje bone. 

Delegacija ministrstva financ za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 30. aprila 1921. 

Dr. Šavnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Opr. št. 520/U. 

Razpis. 
Pri državni posredovalnici za delo (podružnici 

za Celje in okolico) se odda mesto pisarniškega 
uradnika z letno temeljno plačo 1200 dinarjev in z 
dnevnicami, kakor so določene za neukazne državne 
nastavljence. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne 13. m a j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem uradu. Prosilci morajo dokazati, da 
so dovršili vsaj štiri razrede srednje šole, meščansko 
šolo ali pa trgovsko šolo. Prosilci s pisarniško 
prakso imajo prednost in ti naj prilože prošnjam tudi 
dotična izpričevala. Pri oddaji mesta se bodo v prvi 
vrsti vpoštevali invalidi. 

Državna posredovalnica za delo, 
osrednji urad v Ljubljani, 

dne 6. maja 1921. 
Sef: Erjavec s. r. 



49. 2б6 Letnik IH. 

Š t 814/6 ex 1921. R a z g l a s * 
Nastopne tobačne trafike se в tem razpisujejo po javnem natečaja: 

699 

te 

! | li 
Kraj, ulica, hišna številka 

sedanje trafike 
in davčni okraj 

, Kopriv nik št. 3 
(davčni okraj Radovljica) 

I Ljubljana, 
_ Linhartova ulica št. 4 

1 (davčni okraj 
! Ljubljana mesto) 

3 

4 

6 

в 

7 

8 

Zgornji Kašelj št. 67 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Podbrezje št. 11 
(davčni okraj Kranj) 

Sava št. 178 
(davčni okraj Radovljica) 

Kočevje št. 197 
(davčni okraj Kočevje) 

Grad št. 37 
(davčni okraj Kranj) 

Cerknica št. 150 
(davčni okraj Cerknica) 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Jesenice 

Ljubljana I 
T Ljubljani 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Kranj 

Jesenice 

Kočevje 

Kranj 

Cerknica 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K | v 

3187 

15.242 

1784 

2589 

5830 

3895 

1967 

14.895 

35 

62 

88 

— 

44 

57 

— 

91 

kolkih 

K i v 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

poštnih 
znamkah 

K ! v 

— 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

% 

— 

— 

— 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

v Ljubljani 
do dne | ure 

30./5. 1921. 

81./Ô. 192L 

1 /6.1921. 

2./6.1921. 

3./6.1921. 

4./6.1921. 

4./6.1921. 

6./6. 1921. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Jamščice 
je položiti 

K 

500 

1400 

303 

400 

900 

550 

250 

1200 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstva v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to se posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 25. aprila 1921. 

Preds. 367/4/21—1. 3--3 
Razpis. 

Odda so po eno mesto poduradnika, oziroma slu
ge, pri okrajnih sodiSčih v Metliki in Mokronogu, 
oziroma enaki mesti, ki bi se izpraznili po preme
stitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

2 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 47. 

Predeedništvo okrožnega sodišča v Novem mesti:, 
dne 28. aprila 1921. 

Pr VI 8/21. 

Izreollo. 
ioti 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
ukrenjeno zaplembo številke 31 periodične tiskovino 
«Volksstimme», izhajajoče v Mariboru, z dne 17. apri
la 1921. ter v zmislu § 493. k. pr. r. odločilo tako-le: 

Vsebina člankov zgoraj navedena tiskovine na 
stran: 3, in sicer pod naslovi: 1.) «Ein geniales Kri
minalstück», odstavek od besed: «In diesem l'alio . .» 
do besed: «zu untergraben wäre»; 2.) «Die Wah
rung der öffentlichen Ruhe»; 3.) «Gerechtigkeit und 
Unparteilichkeit^; 4.) «Der staatliche Bolschewis
mus», naslov in odstavek do besed: «. . . . kommen 
lässt» in konec (odstavek) od besed: «Mit weichein 
Rechte . . .» do besed: «sozialdemokratische Par
tei» ima vse znake pregreškov zoper zakon, oblastvo 
in javni red po §§ 103. in 104. srb. k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenih člankov, oziroma njih delov, ter odreja, da jo 
uničiti izvode imenovane tiskovine, ki so bili zase
ženi in ki jih je Se zaseči, da se mora razmetati do
tični tiskarski stavek in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
rine 19. aprila 1921. 

Pr. VI 9/21—1. 75-1 

Izreollo, 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče jo na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po državni policiji v Mariboru 
ukreujeno zaplembo številke IG periodične tiskovine 
«Enakost», izhajajoče v Mariboru, z dne 10. aprila 
1921. ter v zn.islu § 493. k. pr. r. odločilo tako-le: 

Vsebina člankov zgoraj navedene tiskovine na 
strani 2 in 3... in sicer pod naslovoma: 1.) «Obznana», 

odstavek od besed: «Glasovali so . . .» do besed: 
«. . . minister policije», 2.) «Mile tožbe» ima vse 
znake pregreška zoper zakon, oblastvo in javni red 
po § 92. srb. k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenih člankov, oziroma zaplenjenega dela člankov, 
ter odreja, da je uničiti izvode imenovane tiskovine, 
ki so bili doslej zaseženi in ki jih je še zaseči, da 
se mora razmetati dotični tiskarski stavek in da se 
objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 19. aprila 1921. 

/oo Pr VI 10/21. 

Izreollo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po državnem policijskem komi
sariatu v Mariboru ukrenjeno zaplembo številke 32 
periodične tiskovine «Volksstimme», izhajajoče v 
Mariboru, z dne 21. aprila 1921. ter v zmislu § 493. 
k. pr. r. odoločilo tako-le: 

Večina člankov zgoraj navedene tiskovine na 
strani 3: 1.) «Begünstigungen»; 2.) «Die Wege der 
öffentlichen Sicherheit» ima vse, objektivne znake 
po §§ 103. in 104. srb. k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenih člankov ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih 
je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskarski 
stavek in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 22. aprila 1921. 

razmetati dotični tiskarski stavek in da se v zmislu 
§ 37. k. pr. r. objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 28. aprila 1921. 

53 Pr VI 14/21—2. 

Izreoilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva v Mariboru razsodilo: 

1.) Potrjuje se v zmislu §§ 488. in 489. k. pr. r. po 
policijskem komisariatu v Mariboru odrejena zaplem
ba letaka, ki se pričenja z besedami: «Vojno dvor
cem. Mir hišam. Duševni in ročni delavci! Zatirani 
sloji mestnih in vaških občin! Glasujte za komuni
ste!» ter se končuje z besedami: «Živele komunistič
ne občine!» 

2.) Vsebina te tiskovine tvori dejanski stan pre
greška po §§ 92. in 103. srb. k. z.; zato se 

3.) prepoveduje nadaljnje razširjanje te tiskovine 
v zmislu § 493. k. pr. r. in § 36. tisk. zak. ter 

4.) odreja, da je uničiti zasežene izvode te tisko
vine kakor tudi one, ki jih se še zaseči, da se mora 

Razglas. 596 

V register so se vpisale danes firme: 

Firm. 861, Rg.A IV 6/1. 
a) Majhenič, Козег in Prossnitz 

s sedežem v Z a l o g u p r i L j u b i j a n i. ; 

Obratni predmet: 
1.) ukorišcanje skriloloma in pridobivanji- skrili; 
2.) izdelovanje strešne skrili, tablic iz skrili, 

črtal in ostalih izdelkov iz skrili; 
3.) razpečavanje izdelkov iz skrili. 
Družbena oblika: Javna trgovska družba izza 

dne 1. marca 1921. 
Družbeniki: 
1.) Vladimir Majhenič, tvorničar v Ljubljani, 

Dunajska cesta št. 31 ; 
2.) Anton Koser. tvorničar v Celju, Mariborska 

cesta št. 1 ; 
3.) Josip Prossnitz, tvorničar na Dunaju, XVIII., 

Hernalser Hauptstrasse št. 111. 
Firmo podpisuje vsak družbenik samostojno. 

Firm. 918, Rg.A IV 7/1. 

b) F. K. Kaiser 
s sedežem v L j u b i j a n i, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, iz-
vzemši blago, omenjeno v § 38./5 o. z., in puSkarsko 
obrt, 

imetnik: Franc Kaiser, trgovec v Ljubljani, Še-
lenburgova ulica št. 6. 

Firm. 959, Rg.A IV 8/1. 

c) Ivau Kos 
s sedežem v Z a g o r j u o b S a v i št. 116, 

obratni predmet: trgovina z usnjem in čevljar
skimi potrebščinami na drobno, 

imetnik: Ivan Kos, trgovec v Zagorju ob Savi 
št. 116. 

Firm. 986, Rg.A IV 9/1. 

č) I. Schuster 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovska agentura in komisij
ska trgovina, 

imetnik: Ivo Schuster, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 999, Rg.A IV 10/1. 

d) F. Nefima 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Ferdinand Nefima, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 1000, Rg.A IV 1.1/1. 

o) O. Žužek 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z avtomobili, motorji, 
pnevmatiko in s potrebščinami, spadajočimi v to 
stroko, 

imetnik: Oskar Žužek, trgovec v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. II., 
dne 21. marca 1921. 

Razglas. '-m 

Vpisala se je danes: 

I. V trgovinskem registru pri firmi: 

Firm.949, R g . A 11 23/12. 
Kranjska deželna banka 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Kolektivna prokura se je podelila Janku Hoče

varju, uradniku Kranjske deželne banke v Ljub
ljani. 

II. V zadružnem registru pri zadrugi: 

Firm. 997, zadr. 1 118/53. 

Slovensko delavsko stavbeno društvo v Ljubljani, 
r. z. z n. z., 

nastopna izprememba: 
Besedilo firme se glasi odslej tako, da se izpušča 

beseda: «Slovensko». Na obenem zboru dne 3. fe
bruarja. 1921. sta bila i/.premenjena člena l. in 2. 
zadružnih pravil. 



49. 257 Letnik Ш. 

V načelništvo jo vstopil Anton Marinćek, zadruž
ni tajnik v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 
dne 22. inarca 1921. 

Razglas. ш 

Vpisali sta so danes v trgovinski register firmi: 

Firm. 697, Rg. A IV 12/1. 

a) Oroslav čertalič 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z manufakturnim, ga
lanterijskim in špecerijskim blagom na debelo in 
7. mcNinim blagom na drobno, 

ir.utnik- Oroslav Čertalič, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 897, Rg. A IV 13/1. 

lj) Janez Ramovš 
s sedežem v K o s e z a h - K o t u št. 19 p r i V o d i -
c a h n a d L j u b l j a n o , 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
imetnik: Janez Ramovš, trgovec v Kosezah-Kotu 

St. 19. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 25. marea 1921. 

Firm. GO/21, Rg. C I 33/6. 543 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V register, oddelek C, se je vpisala danes pri 

firmi: Kemična tovarna v Šoštanju, d. d., 
s sedežem v Š o š t a n j u nastopna izprememba: 

Delniška glavnica se je po sklepu upravnega sve
ta z dne 28. januarja 1921. zvišala od 4,000.000 K 
na 6,000.000 K z izdajo 2000 novih delnic po 1000 K. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 15. marca 1921. 

Proglasitve za mrtve. 737 

Deželno s o d iS če v L jubl jani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-
grešanci za mrtvo, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drž. zak. St. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere ee opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Janez Zebre, 
rojen dne 17. oktobra 
1886., oženjen usnjarski 

pomočnik v Ljubljani. 

Firm. 87/21, pos. II 4/5. - 540 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V register, oddelek A, se je vpisala danes pri 

firmi: Ferdinand Pelle's Witwe, 
Spedition«- & Kommissionsgeschäft, Dienstmann

institut, 
s sedežem v C e l j u nastopna izprememba: 

Prokura se je podelila Karlu Colestinu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 29. marca 1921. 

Firm. 403/20, zadr . l l 144/17. 74 

Izpremembe pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft 

in Cilli, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Pravila so se v besedilu v vseh točkah izpreme-

nila in nadomestila s pravili z dne 2. julija 1920. 
Sedež zadrugi je v C e l j u . 

Sedanje besedilo firme je: 
Stanovanjska in stavbna zadruga v Celju, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga preskrbuje svojim čla

nom cenena in zdrava stanovanja; zato kupuje in 
zida hiše ter jih oddaja članom v najem ali jim pro
daja rodbinske hišice. 

Oznanila se izvršujejo po objavi v listu, ki ga 
določi načelništvo. 

Načelništvo sestoji iz sedmih članov in štirih na
mestnikov. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta načel
nik (ali njegov namestnik) in še en član načelništva. 

Iz načelništva je izstopil Janko Smodiš,-v na-
oclništvo pa so vstopili Joško Bizjak, nadučitclj; 
Alojzij Rihteršič, okrajni gozdar; Davorin Beranič, 
profesor; dr. Franc Lipša, sodnik; Josip Bogovi6, 
višji sodni oficial; Anton Kunej, podravnatelj Ljub
ljanske kreditne banke — vsi v Celju. 

•Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 10. februarja 1921. 

Anton Uožina, 
rojen dne 8. maja 1874., 
samski poeestnik v Kotu, 

občina Gradišče. 

Janez Z&lar, 
rojen dne 6. maja 1896., 
samski, pristojen v lško 

loko. 

Anton Panger i lč , 
rojen dne 10. januarja 
1889., oženjen trgovec v 
Zalogu, občina Devica Ma

rija v Polju. 

Služil najprej kot pešec, 
pozneje povišan za re
zervnega poddesetnika, pri 
17. pehotnem polku, 
7. stotniji, ter bil baje dne 
8. septembra 1914. ranjen 
pri Grođku. Zadnje pismo 
z dne 24. novembra 1914. 

Črnovojnik 157. bataljona, 
1. Btotnije, koncem leta 
1918. prišel v italijansko 
ujetništvo v Mentovo, cam
po concentramento 1, ter 
tam meseca aprila 1919. 

baje umrl. 

Služil kot pešec pri 17. pe
hotnem polku, 2. stotniji, 
na tirolski fronti ter bil 
tam lota 1918. zadet v 
nogo in glavo. Izza me
seca avgusta 1918. po

grešan. 

Služil kot pešec pri 17. pe
hotnem polku, 11. Btotniji, 
na gališki fronti ter baje 
umrl v bolnici v Gorlicah. 
Izza dne 19. septembra 
1914. si več glasu o njem. 

Frano Sodja, 
rojen dne 28. avgusta 
1879., oženjen poeestnik 
v Podjelju, občina Sred

nja vas. 

Andrej Pavlin, 
rojen dne 7. docembra 
1876., oženjen posestnik 

v Artičah. 

Bnđolf Jaro, 
rojen dne 9. marca 1887., 
oženjen užitninski usluž
benec v Eronovem pri 

Št. Petru. 

Janez Virant 
rojen dne 24. decembra 
1887., oženjen poseetnik 

v Kotu, občina'Ig. 

Janez Novak, 
rojen dne 12. maja 1898., 
samski zasebničin sin v 

Nevljah. 

Andrej Oloboonik, 
rojen dne 6. oktobra 1887., 
samski kolar v Radovljici. 

Janez Zupanolò, 
rojen dno 29. decembra 
1884., sameki posestnikov 

sin na Bohinj eki Beli. 

Služil kot pešec 17. pehot
nega polka blizu Gorice; 
izza dne 28. oktobra 1916. 

pogrešan. 

Odrinil kot črnovojnik pri 
27. pehotnem polku, 6. stot
niji, leta 1916. na itali
jansko bojišče tor baje 
dne 16. septembra 1916. 
' padel pri Doberdobu. 

Žena 
Antonija Zebre. 

Sorodnik 
Martin Balani. 

Sestra 
Platnar. 

Žena 
Jvana Pangeršič, 

Žena 
Frančiška Sodja, 

Žena 
Marija Pavlin. 

Ivan Stieae, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

26.4.1921.; 
T 80/21-3. 

10. novembra) 
1921. 

26. 4.1921.; 
T19/21-5. 

26. 4.1921.; 
T 38,21—4. 

26.4.1921.; 
T 49/21-3. 

10. novembra) 
1921. 

10. novembraj 
1921. 

10. novembra] 
1921. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Služil kot pešec pri 27. do
mobranskem pehotnem 
Solku, 10. stotniji, ter se 

ne 26. avgusta 1914. 
udeložil bojev na gali eki 
fronti; od takrat pogrešan. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku, 
2. stotniji, najprej v Ljub
ljani, nato pa odrinil na 
severno bojišče; izza dne 
4. oktobra 1914. pogrešan. 

Služil kot pešec pri 2. gor
skem polku, 3. stotniji, 
ter so udeležil bojev na 
italijanskem bojišču; dne 
19. junija 1918. baje pa

del ob Piavi. 

Služil pri 4. pehotnem pol
ku, 16. stotniji, na ruski 
fronti; izza dne 27. okto

bra 1914. pogrešan. 

Žena 
Frančiška Jarc. 

Žena 
Uršula Virant. 

Mati 
Ivana Kralj. 

Mati 
Marija Globočnik 

Ernest Rezan, 
rojen dno 6. januarja 
1883., oženjen rudtfr v 

Essnu. 

Lndovlk Klemeno, 
rojen dne 18. avgusta 
1880., oženjen tvorniški 

delavec na Savi. 

Frano Brodar, 
rojen dno 7. julija 1887., 
oženjen rudar v Buer 

Scholonu. 

Frano Solan, 
rojen dno 31. oktobra 
1889., samski delavec na 

Glincah, občina Vič. 

Frano ZaOtrlô, 
rojen lota 1876, oženjen 
posestnik v Dražgošab, 

občina Selce. 

Služil pri 19. lovskem 
polku ter prišel v rusko 
ujetništvo; zadnjič pisal 
leta 1915. iz Kijeva in od 

takrat pugrešan. 

Služil pri 17. pehotnom 
polku, 4. stotniji, izza bit
ke pri Grodku dne 4. sep

tembra 1914. pogrešan. 

Služil pri 27. domobran
skom pehotnem polku, bil 
leta 1914 pri Lwówu ujet 
ter prišol v rueko ujet
ništvo, kjer baje umrl 

leta 1917. 

Služil kot pešec pri 17. po
hotnem polku, 2. stotniji, 
na ruskem bojišču; dne 
19. septembra 1914. baje 

padel pri Zlati lipi. 

Služil kotpeiec pri 17 pe
hotnem polku, 2. stotniji, 
ter bil pri Grodku težko 
ranjen. Zadnje puročilo z 

dne 16. avgusta 1914. 

Služil kot pešec pri 27em 
domobranskem pohotuem 
polku, 4. stotuiji, na Kra
su; pogrešan izza bojev 
meseca septembra 1916. 

Oče 
Janez Zupančič. 

Žena 
Frančiška Rerun 

26.4.1921.; 
T 57/21—8. 

10. novembra| 
1921. 

26. 4.1921.; 
T 72/21-4. 

10. novembra! 
1921. 

26.4.1921.; 
T 76/21—3. 

26.4.1921.; 
T 77/21—3. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani, 

Žena 
Marija Klemene. 

Žena 
Marija Brodar. 

Sestra 
Ivana Blaž. 

Žena 
Helena Lotrič. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Ivan Stiene. 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

26. 4.192L; 
T 88/21-5. 

10. novembra] 
1921. 

10. novembra 
1921. 

26. 4. 1921.; 
T 88/21-3. 

26.4.1921.; 
T 99/21-2. 

10. novembra 
1921. 

26.4.1921.; 
T 337/20-8. 

26. 4.1921.; 
TS39/20-6. 

26.4.1921.; 
T 76/21-8. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

26.4.1921.; 
T 92/21-8. 

26.4.1921.; 
T 15/Ž1-7. 

10. novembra 
1921. 

10. novembre 
1921. 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 



49. 258 Letnik Ш. 

Ime io rojstni dan, stau 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Bla* Podbev iek, 
rojen dne 6. februarja 
1886., oženjen poetai Bla

ga T Ljubljani. 

Frano Pirnat, 
rojen dne 4. septembra 
1867., samski posestnikov 

brat T Krtini. 

Alojzij Bengalija, 
rojen dne 31. marca 1867.) 
obvdovel posestnik v Mali 

Koatrevnici. 

Bistrene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
sa mrtvega 
predlaga 

Odšel začetkom vojne s 
27. domobranskim pehot
nim polkom, 2. stotnijo, 
na rusko fronto; od ta-

krat pogrešan. 

Odšel meseca novembra 
1888. v Brazilijo; pisal 
sestri Jen in sosedu Mar
tina Lenčku prvo leto, cd 
takrat ni vež glaBU o njem. 
Odpotoval leta 1889. v 
Zavije pri Trstu in odtod 
leta 1890. v Ameriko. Zad
njič pisal pred več nego 
20. leti; od takrat ne-

izsleden. 

Anton Vrtainlk, 
rojen dne 4. junija 1886., 
oženjen posestnik v Gra

disca. 

Janez Dijak, 
rojen dne 30. avgusta 
1882., oženjen posestnik 
v Zatrniku, občina Gorje. 

Janez Tii ler, 
rojen dne 11. maja 1872., 
oženjen posestnik v Loma. 

Jakob Zidan, 
rojen dne 1. maja 1878., 
oženjen posestnik v Bezo-

viku. 

Anton Babnik, 
rojen dne 26. maja 1881., 
oženjen posestnik v Ro-

tečab. 

Služil kot pešec pri 27. do
mobranskem pehotnem 
polku ter prišel leta 1914. 
v rusko ujetništvo v 
Tomsk in nato v Oren
burg; tam baje leta 1919. 

umrl. 

Žena 
Joeipina 

Podbeviek. 

Brat 
Ivan Pirnat. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogre&ancn 

Ivan Stiene, 
davčni priata7 

v p. v Ljubljani. 

Matija Pirnat, 
posestnik in kovač 

v Krtini. 

Zet 
Valentin Babic. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

26.4. 1921.; 
T 103/21-2. 

Okli eni rok 
poteče dne 

10. novembra 
1921. 

26.4.1921.; 
T 82/21-2. 

1. junija 
1922. 

Žena 
Agata V rt ačni k. 

Služil pri 17. lovskem ba
taljonu, 2. stotniji, ter se 
od dne 26. do dne 30. av
gusta 1914. udeležil bojev 
na ruski fronti; od takrat 

pogrešan. 

Služil pri 2. gorskem strel
skem polku, 14. stotniji, 
v Galiciji ter leta 1914. 
izginil baje blizu No-

wega miasta. 
Služil pri 7. lovskem pol
ku, 1. stotniji, ter prišel 
leta 1916. v italijansko 
ujetništvo; baje dno 1. ok
tobra 1919. nmrl v Fog-

№ 

Janez Mehle, 
rojen dne 17. junija 1873., 
samski delavec v Mali 
Račni, okraj Ljubljana. 

E g o n Gregorio, 
rojen dne 17. novembra 
1887., samski davčni 
praktikant v Ljubljani. 

Boman Leveo, 
rojen dne 26. julija 1890., 
samski slušatelj prava v 

Ljubljani. 

Služil pri 7. lovskem ba
taljonu, 2. stotniji, na 
ruskem, potem na italijan
skem bojišču, prišel kot 
ujetnik v taborišče Sar
degne na otok Asinare 
ter tam baje dne 21. av

gusta 1919. umrl. 

Žena 
Marija Dijak. 

Brat 
Anton Tišler. 

Žena 
Helena Zidan. 

Ivan Stiene, 
davČBi pristav 

v p. v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

26.4.1921.; 
T 316/20-3. 

26.4.1921.; 
T13/21-7. 

26.4.1921.; 
T 66/21-4. 

26.4.1921.; 
T 91/21-3. 

26.4.1921.; 
T 327/20—7. 

1. junija 
1922. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

Si, 14.921/21. 705 3 - 2 

Dražbeni razglas. 

10. novembra' 
1921. 

Žena 
Marija Babnik. 

Služil pri 7. lovskem ba
taljonu, . 3. stotniji, na 
ruski fronti; baje padel 
meseca novembra 1916. 

Prsprorščak70. pehotnega 
polka, 4. stotnije; dne 
10. septembra 1914. baje 

padel pri Komorówu. 
Praporščak pri 71. pehot
nem polku, 2. stotniji; 
dne 28. avgusta 1914. baje 

padel. 

Marija Kozel. 

Oče 
Franc Gregorič. 

Mati 
Pavla Leveč. 

26. 4. 1921.; 
T 345/20-5. 

26.4. 1921.; 
T 79/21-7. 

26.4.1921.; 
T 89/21-3. 

26 4. 1921.; 
T 104/21-2. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

10. novembra 
1921. 

S tem razpisujemo javno pismeno licitaeijo za 
gradnjo dveh trinadstropnih hiš za železničarska 
stanovanja v Zagrebu. 

Ta licitacija bo dne IG. m a j a 1 9 2 1 . ob dese
tih pri podpisani direkciji v Zagrebu, Mihanovićeva 
ulica št. 12, П. nadstropje, v sobi št. 67. 

Pravilno kolkovane in zapečatene ponudbe z ra
čunsko čitljivim in brezpogrešnim proračunom, 
opremljene s potrdilom glavne blagajne direkcije 
državnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik polo
žil varščino 200.000 kron v gotovini, v garancijskem 
pismu ali v vrednostnih papirjih, se morajo brez
pogojno do omenjenega dne in do določene ure iz
ročiti ali pravočasno poslati po pošti direkciji držav
nih železnic v Zagrebu, oddelku D, soba št. 67. 

Če bi so direkcija državnih železnic odločila, ал 
zgradi namesto dveh štiri take trinadstropne hiše, 
morajo biti ponudbe dopolnjene z izjavo, za koliko 
odstotkov ceneje bi ponudnik zgradil vse štiri hiše. 
Ta dopolnitev ponudbe je obvezna do dne t . julija 
t . l . 

Ponudbo mora ponudnik svojeročno podpisati u;r 
v njej označiti stan in svoje prebivališče. 

TJirekcija državnih železnic si pridržuje pravite, 
da sprejme izmed prispelih ponudb eno ali dve ka
kor tudi da v neugodnem primeru ne sprejme no
bene. 

Podjetje, ki se mu poveri gradnja, mora popol
a t i varščine z 10%no jamščino tako, da se ma ta 
odteza pri izplačevanju zaslužbinskih obrokov, na
vedenih v pogodbi. 

Obe trinadstropni hiši morata biti dovršeni do 
dne 31. decembra 1921. 

Za izvršitev del veljajo obči in posebni gradbeni 
pogoji, navedeni v uradnem navodilu za bivše kr. 
gradbene urade v Hrvatski in Slavoniji. 

Obrazec ponudbe in proračuna je mogoče do
biti pri direkciji državne železnice, oddelek D, v sobi 
št. 77 brezplačno, načrti zgradb pa za odškodnino 
100 kron. V isti sobi so vsi dražbeni operati stran
kam na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca aprila 1921. 

10. novembra 
1921. 

Ne I 227/21—2. 70'3 

Amortizaoija. 
Na prošnjo firme C. F ü r s t & s i n, veletrgovino 

z vinom v Ptuju, se uvaja postopanje za amortiza
cijo voznega listka, oziroma legitimacijske izkaznice 
št. 4864 za 17.604 K, izgubljene baje na južui želez
nici. 

Imetnik tega voznega listka, oziroma te legitima
cijske izkaznice, se pozivlje, naj uveljavi svoje pra
vice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 26. aprila 
1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je voz
ni listek, oziroma legitimatijska izkaznica, brez 
moči. okrajno sodišče v Ptuju, oddelek I., 

dne 26. aprila 1921. 

Št. 565 do 573/P—1. 715 

Razpis učiteljskih mest v Šolskem 
okraju ptujskem. 

1.) S v . A n d r a ž v H a 1 o z a h : 1 učno mesto; 
2.) S v . B a r b a r a v H a l o z a h : 3 učitelj

ska mesta (2 le za učitelja); 
3.) B r G g p r i P t u j u : 4 učiteljska mesta 

(1 le za učitelji); 
4.) H a j d i n a : 2 učiteljski mesti (1 

učitelja); 
5.) S v. L o v r e n c v S l o v e n s k i h 

C a h ! 1 učiteljsko mesto le za učitelja; 
6.) deška mestna ljudska šola v P t u j u 

za nadučitelja; 4 učiteljska mesta le za učitelje; 
7.) dekliška mestna ljudska šola v P t u j u : 

služba za nadučiteljico; 4 učiteljska mesta le za 
učiteljice; 

8.) S v. U r b a n : i učiteljsko mesto le za uči

telja; 

le za 

g o r i -

služba 

9.) S v . V i d p r i P t u j u : 1 učiteljsko mesto 
le za učitelja. 

Redno opremljene prošnje naj se vlože po služ
beni poti do dne 

2 8. m a j a 1 9 2 1 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet ptujski, 

dne 1. maja 1921. 

Predcednik: dr. Plrkmaier s. r. 

Št. 148/11. 757 

Razpis učnih mest v šolskem okraju 
rogaškem. 

1.) S v . R o k o b S o t i i , trirazrednica, dve 
mesti za učiteljici, stalno, prosto stanovanje. 

2.) Ž e t a 1 e , štirirazrednica, mesto za učitelja. 
stalno. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože pri do-
tienem krajnem šolskem svetu po službeni poti 
do dne 3 1. m a j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet rogaški v Ptuju, 

dne 24. aprila 1921. 

Dr. Pirkmaier s. r. 

Št. 264. 712 

Podaljšava razpisa. 
Razpis voditeljskega mesta na štirirazrednici z 

eno vzporednico v D r a v o g r a d u se podaljšuje 
do dne 1. j u n i j a 1 9 2 1 . 

Šolski odbor v Prevaljah, 
dne 30. aprila 1921. 

698 tf-Ši. J4.321/G—1921. 

NateSaJni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate

čaj (licitacijo) za dobavo službenih oblek, in sicer: 
1.) zimskih suknenih hlač za poduradnikc 1650; 
2.) zimskih suknenih hlač za sluge 4000; 
3.) zimskih suknenih hlač za vozovne nadziratelje 

in kurjače 300; 
4.) zimskih suknenih bluz za poduradnike in vra

tarje 1650; 
5.) zimskih suknenih bluz za slugo 4300; 
6.) suknenih bluz za blagajniško osebje 100; 
7.) zimskih suknenih plaščev za poduradnike in 

vratarje 1650; 
8.) zimskih suknenih plaščev za slugo 1000; 
9.) zimskih suknenih kaputov za vozovne nadzi-

ratelje in kurjače 300. 
Pogoji za dobavo se dobivajo med uradnimi ura

mi v ekonomskem (G) oddelku podpisano direkcije 
(Mihanovićeva ulica št. 12); lahko pa jih ponudniki 
zahtevajo tudi po pošti, ako pošljejo 2г/2 dinarja za 
poštnino in stroške. 

Ponudbe, pravilno spisane in opremljene e kol
kom za 1 dinar, morajo najkesneje do dne 

2 0. m a j a 1 9 2 1. 
ob dvanajstih prispeti v ekonomski oddelek podpi
sane direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo pravilno in po dobav
nih pogojih sestavljene ponudbe. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku dne 20. maja 1921. ob dvanajstih. Otvar-
janju ponudb lahko prisostvujejo tudi ponudniki ali. 
njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po-
nudenega materiala, je treba položiti do dne 18. maja 
1921. ob dvanajstih pri glavni blagajni podpisane 
direkcije ter so pri tem sklicevati na številko tega 
razglasa. 

Rok za dobavo vseh zgoraj navedenih oblek je 
dva meseva od dne, ko se naroče. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 15. aprila 1921. 

N a t i s n i l a in založila D e l n i i k » t i skarna, d. d. v Ljubl jani. 



50. 
Poštnina pavsalirana. 

V Ljubljani, dne 10. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina,: Pravila o učnih knjigah in pomožnih učilih za narodno, srednje in one strokovne šole, ki so podrejene ministretvu za prosveto. — Razglasi ministrstva za trgovino i» 
industrijo, oddelka v Ljubljani : Razglas o pobiranju doneskov, ki jih je plačevati, da se pokrijejo izdatki trgoveke in obrtniške zbornice v Ljubljani za leto 1921. Razglas, da je 
dovoljena ustanovitev delniške družbe z imenom : „Tovarna izdelkov iz pločevine in kovin Emil Lajovic in drug, d. d.," s sedežem v Ljubljani. Razglas o razpisu volitov za obrtao 
sodišče v Ljubljani. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Natečaj ta nabavo voznega blaga za invalidske zavode, odnosno za invalide. — Razglaei drugih uradov in oblaeter. 

Naredbe osrednje vlade. 
131. 

Pravila o učnih knjigah In pomožnih učilih 
za narodne, srednje in one strokovne šole, 
M so podrejene ministrstvu ва prosveto.* 

Člen 1. 
Ministrstvo za prosveto, ki je poklicano, da skrbi 

za zalaganje narodnih, srednjih in strokovnih šol z 
učnimi knjigami in pomožnimi učili, predpisuje ta-le 
pravila, po katerih naj se omenjene šole zalagajo s 
šolskimi potrebščinami. 

I. Učne knjige. 
Člen 2. 

V narodnih, srednjih in strokovnih šolali se smejo 
rabiti učne knjige tako državne kakor, privatne iz
daje. Učne knjige se natiskujejo v cirilici ali latinici 
ari v eni in drugi, abecedi. 

Člen 3. 
Za katere učne predmete in za katere razrede 

»aj se spisujejo učne knjige, kakor tudi v kateri abe-
eedi naj se natiskujejo, odloča minister za prosveto 
na predlog glavnega prosvetnega sveta. 

A. U č n e k n j i g c d r ž a v n c i z d a j e. 
Ölen 4. 

Učne knjige za vse šole pridobiva ministrstvo za 
prosveto v p'rvi vrsti z natečajem. 

Načrt za spisovanje učnih knjig izdela glavni 
prosvetni svet. Ta predlaga ministrstvu čas, v ka
terem naj se učne knjige izdelajo, in njih velikost. 

Člen 5. 
Na natečaj se vlagajo nova dela samo v roko

pisu. Vloženi izvod razprodane izdaje se smatra za 
rokopis. 

Člen 6. 

Za oceno vloženih rokopisov izvoli glavni pro
svetni svet strokovni odbor iz najmanj treh članov, 
ki pregledajo delo ter oddado evoje mnenje svetu 
po sekciji za učne knjige. 

Člen 7. 
6e bi eden izmed izvoljenih članov ne sprejel po

grnjenega posla, mora o tem obvestiti svet v desetih 
flinch od dne, ko je bil obveščen, da je izvoljen za 
člana. 

Člen 8. 
Strokovni odbor mora pregledati rokopis ter v 

treh mesecih podati prosvetnemu svetu pismeno 
Mnenje, ki se objavi v «Prosvetnem glasniku». Če 
bi ee člani odbora ne zedinili, se podajajo pismeno 
tudi ločena mnenja. 

Nagrado odboru določa svet, plačuje pa jo mi-
»istrstvo za prosveto. 

Člen 9. 

Vsaka učna knjiga mora obsezati učno snov, na-
»enjeno samo za en razred. To pravilo ве sme opu-
àtìtì samo po sklepu glavnega prosvetnega sveta. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 92, izdanih dne 25ega 
aprite 1921. 

Člen 10. 
Pri ocenjanju rokopisov je treba paziti: 

a) ali je delo izvršeno po učnem načrtu in programu 
in po zahtevah natečaja; 

b) ali je njegova znanstvena in metodična stran v 
duhu časa; 

c) ali je jezik, slog ali ves način obdelovanja pri
meren za učno knjigo. 
Vse te zahteve morajo biti povsem izpolnjene; 

ena dobra stran dela se ne sme smatrati za nado
mestilo njegove druge slabe strani. 

Člen 11. 
Preden glavni prosvetni svet končno odloči, sme, 

ako se mu zdi potrebno, zaslišati tudi pisateljevo 
(ustno ali pismeno) mnenje o ugovorili ali opombah, 
ki jih je podal odbor. 

Člen 12. 
Če bi se na natečaj prijavilo več del, lahko sprej

me ministrstvo za prosveto na predlog glavnega pro
svetnega sveta za učno knjigo vsako izmed vlo
ženih del, ki ustreza pogojem natečaja. 

Istotako lahko ministrstvo za prosveto sprejme 
tudi dela, ki .se..niso pr-Àlnbila po natečaju, ako 
sicer povsem ustrezajo zahtevam členov 3., 4., 9. in 
10. teh pravil. 

Člen 13. 
Rokopis, sprojet za učno knjigo državne izdaje, 

odkupi ministrstvo za prosveto; ta rokopis postane 
njegova last. 

člen 14. 

Za prvo izdajo take učne knjige za narodne šok; 
se plačuje pisatelju 1—20 % prodajne cene, za sred
nje in strokovne šole pa 1—40 %. Natančno vsoto 
predlaga glavni prosvetni svet, vpoštevaje velikost 
knjige, težkoče pri njeni sestavi, uporabljeni trud, 
število izvodov itd. 

Člen 15. 

V tako odkupljeni knjigi sme ministrstvo za pro
sveto izvršiti samo manjše izpremembe in popravke, 
ki v bistvu ne izpreminjajo dela in o katerih poda 
glavni prosvetni svet svoje mnenje. 

Za vsako nadaljnjo neizpremenjeno izdajo ali ZU 
izdaje, izpremenjene po prvem odstavku tega člena, 
dobivajo pisatelji kot nagrado 0-5—10 % prodajne 
cene za učne knjige narodnih šol, a 0-5—20 % za 
učne knjige srednjih in strokovnih šol. Natančno 
številko predlaga glavni prosvetni odbor tako kakor 
v členu 14. 

Člen 10. 

Vsaka odobrena učna knjiga (državne ali privat
ne izdaje) se vnovič pregleda in oceni po njeni štiri
letni rabi. 

V ministrstvu za prosveto se vodi evidenca vseh 
učnih knjig. 

Člen 17. 

Odobrene učne knjige se smejo po preteku šti
rih šolskih let od onega leta, ko so se začele rabiti, 
nadomestiti z drugimi, boljšimi in dobi primernejšimi 
učnimi knjigami: 
a) ako to predlaga glavni prosvetni svet; 
b) ako se lahko nadomeste z delom, ki je boljše in 

popolnejše od dotedanjih učnih knjig. 

Člen 18. 

Da se pravočasno izvrši eventualna nadomesti
tev, naj se vsaka učna knjiga pregleda početkom 
četrtega (šolskega) leta njene rabe in ako glavni 

prosvetni svet spozna, da jo je treba nadomestiti, 
naj se ukrene vse, česar je treba po teh pravilih, da 
se nova učna knjiga izgotovi in uvede v šolo, ko 
mine rok dotedanji učni knjigi. 

Samo če se izpremeni učni načrt in program, 
se smejo učne knjige za dotične predmete tudi prej 
nadomestiti z novimi učnimi knjigami. 

Člen 19. 

Odobrene učne knjige se ne smejo nadomeščati 
med šolskim letom. 

Člen 20. 
Za pregled in oceno del, ponujenih za učne knji

ge, plačuje nagrado referentom pisatelj ali izdajatelj 
sam. 

B. U č n e k n j i g o p r i v a t n e i z d a j e . 
Člen 21. 

V narodnih, srednjih in strokovnih šolah se sme
jo rabiti tudi učne knjige privatne izdaje. Toda učne 
knjige privatne izdajo ne smejo biti ob enakih po
gojih dražje od učnih knjig državne izdaje. 

Člen 22. 

Nobena učna knjiga privatne izdaje se ne sme 
rabiti v šolali, dokler je ne pregleda in ne oceni 
glavni prosvetni svet in dokler njene rabe ne odobri 
minister za prosveto. 

Člen 23. 
Učne knjige privatne izdaje se lahko vročaj» 

svetu v pregled natisnjene ali v rokopisu. 

Člen 24. 

Učne knjige privatne izdaje se pregledujejo tako, 
kakor je predpisano za učne knjige državne izdaje. 

Nagrado referentom plačuje pisatelj ali izdajatelj. 

Člen 25. 

Če se učna knjiga vloži v rokopisu in ee njen* 
raba dopusti v šolah, mora pisatelj ali izdajatelj na
knadno vročiti svetu vsaj tri natisnjene izvode za
radi ocene, ali so se v knjigi izvršile opombe refe
rentov, kakor tudi zaradi ocene njene izdelave im 
prodajne cene. 

Člen 26. 
Glavni prosvetni svet mora, ko ocenja vložene 

natisnjene učne knjige, poleg njih znanstvene ia 
pedagoške vrednosti (po členih 9. in 10. teh pravil) 
ocenjati tudi njih tehnično izdelavo in prodajno 
ceno; njih rabo pa dopusti šele, ako so vse te za
hteve izpolnjene. 

Člen 27. 
Pri oceni tehnične strani učnih knjig pazi glavni 

prosvetni svet-, 
a) da je papir doter; 
b) da je tiskarski stavek čist, čitljiv in natisnjen s 

črkami, dopuščenimi za šolske knjige, to so nam
reč: cicero ali garmond (borgis samo za manjše 
opombe), da so slike in tabele jasne in da ni več-
jih tiskovnih napak; 

c) da je knjiga dobro vezana; 
č) da so učne knjige po možnosti natisnjene v na

vadni osmerki; in 
d) da je prodajna cena zmerna. 

Člen 28. 
Samo po sklepu glavnega prosvetnega sveta »• 

sme pri nekaterih učnih knjigah opustiti določena 
velikost, ako to zahtevajo posebne potrebo (veli
kost slik, kart itd.). 

. *é. 
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Člen 29. 

Če ne bi izdelava posameznega dela povsem 
ustrezala zahtevam teh pravil ali če ne bi bilo nobene 
druge natisnjene učne knjige, lahko odobri, ministr
stvo za prosveto po izjavi glavnega prosvetnega 
sveta začasno rabo tega dela. 

Raba take učne knjige v Soli mora prestati, čim 
se sprejme za stolno ucn) knjigo delo. ki bi ustre
zalo vbf-m zahtevam teh pravil. 

Člen 30. 

Č«. bi bila določena cena učni knjigi privatne iz 
daje visoka, glavni prosvetni svet ministru lahko 
predlaga najvišjo ceno, po kateri se sme dopustiti 
raba dotične knjige. 

Člen 31. 
Vse učne knjige privatne izdaje morajo imeti na 

naslovnem listu beležko o tem, da so po glavnem 
prosvetnem svetu pregledane in po ministrstvu 
odobrene; v tej beležki se je sklicevati na dan in 
številko odločbe o tem. 

Člen 32. 

Za eden in isti predmet lahko služi dvoje ali več 
odobrenih učnih knjig. Sprejeta in uvedena učna 
knjiga se med šolskim letom nikakor ne sme na
domestiti z drugo. 

. Člen 33. 
Razen dosedanjih učnih knjig državne izdaje sme 

ministrstvo za prosveto, ako se mu zdi potrebno, 
odkupiti tudi druge učne knjige privatne izdaje ter 
jih potem natiskovati kot svoje izdaje. 

Člen 34. 
Učna knjiga privatne izdaje preide v last mi

nistrstva za prosveto, ako jo ponudi pisatelj ali iz
dajatelj in ako se glavni prosvetni svet izjavi, da je 
odkup te učne knjige potreben in koristen. 

Odkupno ceno v zmislu člena 14. teh pravil pred
laga glavni prosvetni svet po pregledu dela, ki se 
zaradi tega lahko dopolni v rokopisu ali natisnjeno. 

Člen 35. 
Ako ne bi bilo za eden ali drugi predmet nobene 

učne knjige, lahko ministrstvo za prosveto, da za
dosti tej potrebi, uporablja enega izmed teli dveh 
načinov: 
a) natečaj; 
b) naročbo pri privatnih pisateljih. 

Člen 35. 
Za pridobivanje učnih knjig na način, omenjin 

v gorenjem členu, velja vse, kar je v teh pravilih 
predpisano za pridobivanje učnih knjig državne iz
daje. 

Učne knjige, pridobljene in odkupljene z nateča
jem ali z naročbo. postanejo last ministrstva za pro
sveto. 

Člen 37. 
Za rabo neodobrenih učnih knjig kakor tudi ;.& 

izpremembo odobrene učne knjige med šolskim In
toni so enako odgovorni tako učni kakor razredni 
predstojniki, oziroma upravitelj. 

II. Pomožna učila. 

Člen 38. 
Pomožna učila v narodnih, srednjih in strokov

nih šolah so lahko državne in privatne izdaje. 
Toda ona učila, ki so za pouk v nekaterih pred

metih neizogibno potrebna in za katerih izdajo je 
državna tiskarna po zakonu pooblaščena, so izključ
no državne izdaje. 

Člen 39. 
Vsa določila teh pravil o načinu pridobivanja, o 

oceni in nagradi pisateljev za učne knjige veljajo 
tudi za pridobivanje novih pomožnih učil. 

Člen 40. 
Ministrstvo za prosveto lahko po izjavi glavnega 

prosvetnega sveta odobrujn tudi rabo pomožnih knjig 
privatne izdaje, če bi bil njih namen tak, da se pouk 
v posameznih predmetih razširi, razjasni, utrdi ali 
olajša. 

Nabava teh knjig za učence ni obvezna. 

Člen 41. 

Učila in pomožne knjige privatnih izdaj pregle
duje in ocenja glavni prosvetni odbor po teh pra

vilih. Nagrado ocenjevalcem plačuje pisatelj ali iz
dajatelj. 

Brez pregleda in ugodnega mnenja glavnega 
prosvetnega sveta in brez odobritve ministra za pro
sveto se ne smejo rabiti v šoli pomožna učila, niti 
se ne smejo učencem priporočati pomožne knjige 
privatne izdaje. 

Učitelji, ki ravnajo zoper to, in šolsko oblastvo, 
ki to zanemarja, se kaznujejo po zakonu. 

Člen 42. 

Izdelava pomožnih učil in pomožnih knjig pri
vatne izdaje mora biti vzorna, cena pa zmerna. 

Dovolilo za rabo priobčuje ministrstvo z razpi
som in objavo v cSlužbenih Novinah kraljevine Sr
ba, Hrvata i Slovenaca». 

člen 43. 
Za rabo pomožnih učil, ki bi jih izdelal učitelj 

sam ter jih namenil samo svoji šoli, zadošča dovo
litev dotičnega nadzornika narodnih šol (oziroma 
direktorja srednje ali strokovne šole), ki o tem po
roča ministrstvu za prosveto. 

III. Prehodna določila. 
Člen 44. 

Ministrstvo za prosveto sestavi seznamek vseh 
učnih knjig in pomožnih učil v narodnih, srednjih 
in strokovnih šolah ter o tem obvesti dotične šole. 

Člen 45. 

Glavni prosvetni svet izvrši v zmislu teh pravil 
pregled in oceno vseh do sedaj odobrenih učnih 
knjig in pomožnih učil državne in privatne izdaje 
ter predlaga ministrstvu za prosveto, katere izmed 
njih lahko še nadalje ostanejo v rabi. 

Zaradi tega pozove ministrstvo za prosveto vse 
pisatelje (izdajatelje) privatnih učnih knjig in učil, 
naj v določenem roku predloie v pregled potrebno 
število izvodov svojih izdaj. 

Člen 46. 

V primerih, ki niso omenjeni v teh pravilih in ki 
se nanašajo na izdajanje učnih knjig in pomožnih 
učil, odloča minister za prosveto na predlog ali po 
mnenju g l a v n e g a pronvecnegH. sveta. 

Člen 47. 

Ta pravila stopijo v veljavo s pričetkom šolskega 
leta 1921./1922.; po tem prestanejo veljati pravila 
P br. 6472 z dne 1. avgusta 1903. Med letošnjim šol
skim letom se morajo izvršiti vsa pripravljalna dela, 
ki so navedena v teh pravilih. 

V B e o g r a d u , dne 7.februarja 1921.; 
S. N. br. 826. ,,. . ,. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 2366/21. 

Razglas o pobiranja doneskov, ki jih je plače
vati, da se pokrijejo izdatki trgovske in obrt

niške sbornice v Ljubljani za leto 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo v Ljubljani je v seji 

dne 15. marca t. 1. odobrila proračun trgovske in 
obrtniške zbornice v Ljubljani za leto 1921. s po
trebščino 1,812.352 K in s pokritjem 1,865.050 K, 
torej s presežkom 52.698 K, ter dovolila sporazumno 
z oddelkom ministrstva za trgovino in industrijo v 
Ljubljani, da se v pokritje te potrebščine provizorno 
za leto 1921. pobiraj doklada 30 % od onih, ki imajo 
volilno pravico v zbornico, v razmerju občno priclob-
nine, odnosno pridobnine podjetij, zavezanih javne
mu polaganju računov. 

Vsakočasno predpisane doneske za trgovsko in 
obrtniško zbornico je po/ § 21. zakona z dne 20. ju
nija 1868., drž. zak. št. 85, plačati vselej v istih ro
kih kakor davke, ki so podstava za njih predpis. 

Davčnim uradom je sporazumno z delegacijo mi
nistrstva financ naročeno, naj od rečenih volilnih 
upravičencev pobirajo doneske in, ako bi bilo treba, 
pri tem uporabljajo zakonita prisilna sredstva. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 1. aprila 1921. 
Dr. Marn s. r. 

St. 2772/21. 
Razglas. 

i-.m 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil gg. 
Emilu L a j o v i c u in Antonu L a m p r e t u v Ljub
ljani ustanoviti delniško družbo z imenom: '»Tovar
na izdelkov iz pločevine in kovin Emil Lajovic in 
drug, d. d.,» s sedežem v Ljubljani. 

Družba je ustanovljena za izdelovanje pločevine, 
vsakovrstnih izdelkov iz pločevine in kovin (tudi 
litografiranih, emailiranih in kovanih) in strojev, 
spadajočih v to stroko. 

Osnovna delniška glavnica znaša 600.000 K ter 
je razdeljena na 1500 delnic po 400 K, ki se glase 
na prinosnika. Po sklepu občnega zbora se sme ta 
glavnica zvišati na dva milijona kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 21. aprila 1921. 
Dr. Marn s. r. 

Št. 2783/21. 

Razglas o razpisu volitev za obrtno 
sodišče T Ljabljaii. 

V zmislu § 14. zakona z dne 27. novembra 1896.. 
drž. zak. št. 218, bi bili morali že leta 1915. izstopiti 
prisedniki prvih treh skupin, izvoljeni leta lal l . , in 
prisedniki četrte skupine, izvoljeni ravno tistega 
leta, ki pa leta 1913. niso bili izžrebani. 

Z odredbo justičnega ministrstva z dne 30. sep
tembra 1915., št. 2852—15, so se volitve odgodile 
du povratka normalnih razmer. 

Vsi prisedniki in njih namestniki vrše toroj svoj 
pof.el mnogo dalje nego zakonito dobo štirih let. 
Zato bo treba voliti vse prisednike in namestnike na 
novo in bo polovica vseh izstopila po preteku dveh 
let. 

Za velike obrate je smatrati ona podjetja, glede 
katerih je itilo predpisano na leto občne pridobnine 
več nogo 800 K. Podjetja, zavezana javnemu po
laganju računov, se štejejo k velikim obratom. 

Delojemalci, na katerih spore iz službenega raz
merja je bila razširjena pristojnost obrtnih sodišč 
po § 41. zakona z dne 16. januarja 1910., drž. zak. 
št. 20, so: 

1.) Osebe, ki so v podjetjih, spadajočih pod obrt
ni red, razen v trgovskih obratih, nastavljene pre
težno za opravljanje višjih trgovskih opravil, torej 
posebno tvorniški ravnatelji, prokuristi, trgovski po
oblaščenci, poslovodje, knjigovodje, blagajniki, pot
niki, korespondenti in enaki; 

2.) osebe, ki so v podjetjih, spadajočih pod obrtni 
red, s trgovskimi obrati vred, nastavljene za višja 
netigovska opravila, če niso že v zmislu § 5., lit. a, 
zakona z dne 27. novembra 1896., drž. zak. št. 218. 
kakor n.pr. delovodje ali preddelavci, podrejene obrt
nemu sodišču, torej posebno obratni vodje, inže-
njerji, kemiki, risarji in enaki. 

* * :|: 

Po obvestilu deželnega sodišča so prisedniki, ozi-
r(ma namestniki obrtnega sodišča in prisedniki 
vzklicnega sodišča ter izstopijo ti-le gospodje: 

I. s k u p i n a , I. r a z r e d : 
a) prisedniki: 

Beber Franc, ravnatelj tvornice za Idej v Ljub
ljani; 

Belič Ivan, gostilničar v Ljubljani; 
Korn Teodor, kleparski mojster v Ljubljani; 
Lenče Josij), gostilničar v Ljubljani; 
Supančič Filip, stavbnik v Ljubljani; 
Tonejo Anton, kavarnar v Ljubljani; 
Tönnies Emil, tvorničar v Ljubljani; 
Dečman Anton, tvorničar v Ljubljani; 

b) namestniki: 
Szantner Fran, trgovec s čevlji v Ljubljani: 
Schrey Jean, pekovski mojster v Ljubljani; 
Zalaznik Jakob, slaščičar v Ljubljani; 
Seemann Pavel, tvorničar na Viču. 

I. s k u p i n a, I I . r a z r e d : 
a) prisedniki: 

Catar Alojzij, tvorniški delavec v Rožni dolini; 
Novak Tomaž, tvorniški delavec v Ljubljani; 
Sagmeister Jožef, delavec v Vevčah; 
Križaj Martin, jermenarski pomočnik v Mostah 

št. 74; 
Pleško Jožef, livarski pomočnik pri Samassi r 

Ljubljani; 
Planine Oton, tiskar v Ljubljani; 
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Kastelic Ivan, kurjač v Ljubljani; 
Fekonja Franc, zidarski pomočnik na Glincah, 

(Nova vas): .. . 
v b) namestniki: 

Golar Janez, mizarski pomočnik v Ljubljani; 
Kovine Franc, tvorniški delavec v Goričanih; 
Lolrič Valentin, strojarski pomočnik v Ljubljani; 
Povšr Pavel, sluga v Ljubljani, Bleiweisova ce

sta št. IS. 
11. s k u p i na, I. r a z r ed: 

a) prisedniki: 
ttojiiiii Josip, mizarski mojster v Ljubljani; 
Bončar Anton, gostilničar v Ljubljani; 
Kušar Franc, izvošček v Ljubljani; 
Škafar Franc, mizarski mojster v Ljubljani; 
Lenček Alojzij, kleparski mojster v Ljubljani; 
Znmljen Ivan, čevljarski mojster v Ljubljani; 
Toni Josip, mesar v Ljubljani; 
Bicskvar Franc, knjigoveški mojster v Ljubljani; 
Gregorin Josip, krojaški mojster v Ljubljani; 
Babnik Jakob, vodovodni instalater v Ljubljani: 

b) namestniki: 
Bogi Leopold, kleparski mojster v Ljubljani; 
Marčah Andrej, mesar v Ljubljani; 
'Večaj Alojzij, pečarski mojster v Ljubljani; 
Bricelj Tomaž, pleskarski mojster v Ljubljani; 
Stele Pavel, izvošček v Ljubljani; 
Oblak Matej, čevljarski mojster v Ljubljani. 

I I . s k u p i n a , I I . r a z r e d : 
a) prisedniki: 

Gaspari Anton, mizarski pomočnik v Ljubljani; 
Pibrovc Gašper, ključaničarski pomočnik v Mo

stah; 
liožanec Miha, tiskar v Ljubljani; 
Hrvat Ivan, kamenoseški pomočnik v Ljubljani; 
Falle Jožef, krojaški pomočnik v Ljubljani; 
Bajda Ivan, krojaški pomočnik v Ljubljani; 
Mrak Franc, pekovski pomočnik v Ljubljani; 
Sajovic Ivan, čevljarski pomočnik v Ljubljani; 
Jerančič Karel, tapetniški pomočnik v Ljubljani: 
Skubic Miha, zidarski pomočnik v Zgornji Hru-

' b) namestniki: 
Babnik Andrej, kamenoseški pomočnik na Glin-

IV. 

-oah; 

s k u p i n a , I I . r a z r e d : 
a) prisednika: 

Čeč Karel, faktor Jugoslovanske tiskarne v 
Ljubljani; 

Smole Jakob, poslovodja v Ljubljani; 

b) namestnika: 
Cergonja Vladislav, poslovodja v Ljubljani; 
Franke Leopold, knjigovodja v Ljubljani. 

Prisedniki vzklicnega sodišča: 

I. s k u p i n a , I. r a z r e d : 
Samassa Maks, tvorničar v Ljubljani. 

I. s k u p i n a , I I . r a z r e d : 
Medica Ivan, knjigovodja v Ljubljani. 

I I . s k u p i n a , 1. r a z r e d : 
Belec Anton, kleparski mojster v Št. Vidu nad 

Ljubljano. 
I I . s k u p i n a , I I . r a z r e d : 

Kavčič Tomaž, mizarski mojster v Ljubljani. 

I I I . s k u p i n a , I. r a z r e d : 
Lilleg Alojzij, trgovec v Ljubljani. 

I I I . s k u p i n a , I I . r a z r e d : 
Mulaček Franc, poslovodja v Ljubljani. 

IV. s k u p i n a , I. r a z r e d : 
Vodnik Alojzij, kamenosek v Ljubljani. 

IV. s k u p i n a , I I . r a z r e d : 
Robert Golii, prokurist v Ljubljani. 

Imetniki (namestniki, poslovodje, zakupniki, vo
ditelji obratov) onih obratov, na katere se razteza 
pristojnost obrtnega sodišča, se pozivljejo, naj 

t e k o m t r e h t e d n o v 
po objavi tega razglasa v Uradnem listu pismeno 
naznanijo o b č i n s k e m u p r e d s t o j n i k u s ta
j a 1 i š č a s v o j e g a o b r a t a podatke, potrebne 
za sestavo volilnih imenikov obeh volilnih razredov. 

Javne trgovske družbe, komanditne družbe, del
niške družbe, pridobitne in gospodarske zadruge, 
družbe, zavodi in društva morajo obenem imenovati 
izmed oòeb, poklicanih za njih zastopanje in za 
izvrševanje volilne pravice, eno ali k večjemu dve 
osebi, ki zanje oddado glasovnice. 

Vsi podjetniki, odnosno delodajalci (obrtniki, na
mestniki, poslovodje, zakupniki, voditelji obratov) 
so zavezani, tekom omenjenega roka sestaviti in po
slati občinskemu predstojniku stajališča obrata po
poln seznamek moških in ženskih delavcev, na dan 
objave v Uradnem listu zaposlenih v njih obratu, M 
so izpolnili 20. leto, bivajo že najmanj eno leto v tu
zemstvu in ne pripadajo stanu učencev. 

Ti imeniki morajo obsezati tudi one delavce, ki 
delajo za obrat proti plačilu izvun obratovališča. 

Uradna doba prisednikov in namestnikov, ki s* 
na novo izvolijo za štiri leta, se konča dne 1. avgu^ 
sta 1925. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 30. aprila 1921. 

Dr. Marn s. r. 

Jenko Jožef, strojnik v Ljubljani, hotel Union; 
SaUer Avgust, kleparski pomočnik v Ljubljani; 
Pogačnik Rok, mizarski pomočnik v Ljubljani; 
Peterlin Janez, krojaški pomočnik v Ljubljani; 
Sajovic Valentin, krojaški pomočnik v Ljubljani. 

I I I . s k u p i n a , I. r a z r e d : 

a) prisedniki: 
Golob Valentin, trgovec v Ljubljani; 
Čadež Gvidon, trgovec v Ljubljani; 
Ciuha Josip, trgovec v Ljubljani; 
Kollman Robert, trgovec v Ljubljani; 
Jagodic Avgust, trgovec v Ljubljani; 
Samec Ivan, trgovec v Ljubljani; 
Eberl Josip, trgovec v Ljubljani; 

b) namestniki: 
Kessler Ignacij, trgovec v Ljubljani; 
Soklič Matej, trgovec v Ljubljani; 
Pollak Josip, trgovec v Ljubljani; 
Jerančič Alojzij, trgovec v Ljubljani. 

I I I . s k u p i n a, 11. .r a z r e d: 
a) prisedniki: 

Fabiani Pavel, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Kugler Davorin, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Kovač Franc, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Tičar Josip, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Petan Franc, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Rus Viktor, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Safran Josip, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 

b) namestniki: 
Hrehorič Franc, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Kolar Franc, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Potočnik Anton, trgovski sotrudnik v Ljubljani; 
Vatovec Josip, trgovski sotrudnik v Ljubljani. 

IV. s k u p i n a , I. r a ï r e d: 

a) prisednika: 

Bonač Franc, tvorničar v Ljubljani; 
Pukelj Andrej, tvorniški ravnatelj v Ljubljani; 

b) namestnika: 
Česnik Janko, trgovec v Ljubljani; 
Hribar Dragotin, tvorničar v Ljubljani. 

Na podstavi § 1., odst. 3., ministrske naredbe z 
dne 23. aprila 1898., drž. zak. št. 56, odnosno § 5., 
odst. 1., ministrske naredbe z dne 8. novembra 1910., 
drž. zak. št. 198, odreja oddelek ministrstva za trgo
vino in industrijo volitev za prisednike in namest
nike obrtnega sodišča v Ljubljani in za obrtne pri
sednike vzklicnega sodišča v vseh štirih volilnih 
skupinah n a d r u g o p o l o v i c o m e s e c a j u 
n i j a 1 9 2 1 . 

Natančnejši čas volitve se naznani pozneje na 
krajevni* ubiCajnl lütCIn в posebnim -raz.gla.sum. 

Voliti jo v p r v i s k u p i n i velikih obratov, ra
zen trgovinskih obratov: 

8 prisednikov iz volilnega razreda podjetnikov; 
8 prisednikov iz volilnega razreda delavcev; 
4 namestnike iz volilnega razreda podjetnikov; 
4 namestnike iz volilnega razreda delavcev za 

obrtno sodišče; dalje 
1 prisednika v, klicnega sodišča iz volilnega raz

reda podjetnikov in 
1 prisednika vzklicnega sodišča \z volilnega raz

reda delavcev. 
V d r u g i s k u p i n i vseh malih obratov, razen 

trgovinskih obratov: 
10 prisednikov iz volilnega razreda podjetnikov; 
10 prisednikov iz volilnega razreda delavcev; 

6 namestnikov iz volilnega razreda podjetnikov; 
6 namestnikov iz volilnega razreda delavcev za 

obrtno sodišče; dalje 
1 prisednika vzklicnega sodišča iz volilnega raz

reda podjetnikov in 
1 prisednika vzklicnega sodišča iz volilnega raz

reda, delavcev. 
V t r e t j i s k u p i n i vseh trgovinskih obratov: 
7 prisednikov iz volilnega razreda podjetnikov; 
7 prisednikov iz volilnega razreda delavcev; 
4 namestnike iz volilnega razreda podjetnikov; 
4 namestnike iz volilnega razreda delavcev za 

obrtno sodišče; dalje 
1 prisednika vzklicnega sodišča iz volilnega raz

reda podjetnikov in 
1 prisednika vzklicnega sodišča iz volilnega raz

reda delavcev. 
V č e t r t i s k u p i n i delodajalcev in delojemal

cev, na katerih spore iz službenega razmerja je bila 
razširjena pristojnost obrtnih sodišč po § 41. za
kona z dne 16. januarja 1910., drž. zak. št. 20: 

2 prisednika iz volilnega razreda delodajalcev; 
2 prisednika iz volilnega razreda delojemalcev; 
2 namestnika iz volilnega razreda delodajalcev; 
2 namestnika iz volilnega razreda delojemalcev 

za obrtno sodišče, dalje 
1 prisednika vzklicnega sodišča iz volilnega raz

reda delodajalcev in 
1 prisednika vzklicnega sodišča iz volilnega raz

reda delojemalcev. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Opr. št. III 6761/21. 

Natečaj. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo, invalidski od

delek, v Ljubljani želi nabaviti za invalidske zavode, 
odnosno za invalide, nastopne vrste in količine 
blaga: 

330 metrov močnega blaga (dvojne širine) za de
lovne bluze; 

300 metrov močnega blaga (dvojne širine) za de
lovne hlače; 

260 metrov močnega blaga (dvojne Širine) za de
lovne plašče; 

300 klobukov (srednje kakovosti); 
4000 metrov blaga za srajce in spodnje hla&? 

(močna bela kotonina, cefir ali pa oksford); 
70 ducatov žepnih robcev (močnih, srednje kako

vosti); 
350 metrov blaga za brisače; 
240 metrov močne kotonine za obujke; 
320 metrov blaga za zgiavniške prevlake; 
774 metrov blaga za rjuhe; 
190 volnenih odej; 
120 parov močnih čevljev. 
Pismene zapečatene ponudbe (pravilno kolkova-

ne) z vzorci vred naj se pošljejo na podpisani naslov 
najkesneje do dne 

2 0. m a j a 1 9 2 1 . 
Reflektira se le na dobro blago. 
Ako se nabava sklene, se poravnajo fakture naj-

kesneje 14 dni potem, ko je bilo blago pravilno pre
vzeto. 

V L j u b l j a n i , dne 3. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo, 

invalidski oddelek. 
Načelnik invalidskega oddelka: 

dr. Brecelj s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
E 240/21—5. 70» 

Dražbeni oklio. 
Dne 19. m a j a 1 9 2 1 : ob devetih bo pri pod

pisanem okrajnem sodišču v razpravni dvorani št. '.'•"' 
dražba zemljišča vi. št. 199 katastralne občine pekr
ske, setoječega iz stavbne parcele št. 72 s hišo št. 61 
v Pekrah, s pralnico in svinjakom, iz vrtne parcele 
št. 220/3 in iz parcele št, 220/2 (njiva). 

Cenilna vrednost znaša 54.580 K, najmanjši po-
nudek pa 36.388 K. 
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Dražbeni pogoji in drugi natančnejši podatki se 
lahko vpogledajo pri podpisanem sodišču v sobi 
it. 26 med običajnimi uradnimi urami. 

Okrajno sodišče v Mariboru oddelek IV., 
dne 11. aprila 1921. 

Leteik Ili. 

E 142/21—7. 
Dražbeni oklio. 
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Dne 8 1 . m a j a 19 2 1 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 25 (pritličje) prisilna 
dražba zemljišča vi. št, 183 katastralne občine ro-
goške in ene posestne polovice zemljišča vi. št. 200 
katastralne občine zrkovške s hišo št. 1б v Rogozi, 
spadajočo k zemljiščem, in sicer za vsako zemljišče 
posebe. 

Cenilna vrednost glede zemljišča vi. št. 183 ka
tastralne občine rogoške znaša 40.781 K 50 v, naj
manjši ponudek pa 28.000 K, ceuilna vrednost glede 
posestne polovice zemljišča vi. št, 200 katastralne 
občine zrkovške 651 K, najmanjši ponudek 450 K. 

Natančnejši dražbeni pogoji so na vpogled pri 
podpisanem sodišču v sobi Št. 26 med običajnimi 
uradnimi urami. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 20. aprila 1921. 

Izbris firm. 519 

zapestnice; 1 črn polsvilen dežnik; 1 zavojček čipk; 
1 ščipalnik v etuiju; 1 srebrna verižica; 2 ključa; 
2 zlati naprsni igli; 2 zlata uhana; 2 kosa črne svile; 
1 zlata ovratna verižica z obeskom; 1 nabiralna 
pola; 720 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

16. aprila do dne 30. aprila 1921. 
3 denarnice z vsebino 222 do 1314 K; 1 par novih 

črnih nogavic; 1 rdeč žametast moški čevelj; 1 sre
brna damska zapestna ura; 1 svilena ruta; V/4, m 
črnega klota; 1 črna pompadura; 1 zlata moška 
igla; 1 zlat prstan; 2 slovnici; 1 volnena otroška če
pica; 1 rjav suknjič; 379 K v različnih bankovcih. 
— V železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 
4 dežniki; 2 otroška klobuka; 1 denarnica; 1 torba; 
2 palici; 1 ženska obleka. 

Kr. 

St. 8663. 

policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 2. maja 1921. 
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Dražba lova. 

Izbrisali sta se: Firm. 139/21, Rg. A I 274/3. 
I. V registru za družbene firme firma: 

E. Kohnstein in A. Reisman 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina z usnjem, 
vsled opušta obrti. 

Firm. 143/21, Rg.A I 71/8. 
II. v registru za firme posameznih trgovcev 

firma: М е ш - 8 & Scherbaum 

s sedežem v M a r i b o r u , 
obratni predmet: trgovina s sirom na debelo, 

vsled opušta kupčije, 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd 
dne 12. aprila 1921. 

Lovska pravica krajevne občine statenberške se 
bo na uradnem dnevu v Slovenski Bistrici v četrtek 
dne 2. j u n i j a 1 9 2 1 . ob enajstih na javni dražbi 
oddajala v zakup do dne 30. junija 1922. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 30. aprila 1921. 

St. 12.698. 

Dražba lova. 
Lovska pravica krajevne občine pečkovske se bo 

na uradnem dnevu v Slovenski Bistrici v četrtek 
dne 2. j u n i j a 1 9 2 1. ob desetili na javni dražbi 
oddajala v zakup do dne 30. junija 1922. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 30. aprila 1921. 

I. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

16. aprila do dne 30. aprila 1921. 
1 zavitek z belo obleko; 3 denarnice z vsebino 

36 do 2000 K: 1 verižica iz belih biserov; 4 zlate 

St. 7166/21. 

Razglafl. 
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Lov krajevne občine šmihel-stopiške se bo na 
javni dražbi, ki bo Dri podpisanem okrajnem gl A-
varstvu d n e 28. m a j a 1 9 2 1 . ob desetih, od
dajal v zakup za dobo od dne 1. avgusta 1921. do 
dne 31. julija 1926. 

Zakupni in dražbeni pogoji so na vpogled med 
uradnimi urami pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Novem mestu, 
dne 2. maja 1921. 

št.3376./2. R a z g l a a . 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : 
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Dražbeni razglas. 
S tem razpisujemo javno pismeno licitacijo ш 

gradnjo dveh trinadstropnih hiš za želozničarska 
stanovanja v Zagrobu. 

Ta licitacija bo dne 1 6. m a j a 1 9 2 1. ob dese
tih pri podpisani direkciji v Zagrebu, Mihanoviécva 
ulica š t l 2 , П. nadstropje, v sobi št. 67. 

Pravilno kolkovane in zapečatene ponudbe z ra
čunsko čitljivim in brezpogrešnim proračunom, 
opremljene s potrdilom glavne blagajne direkeije 
državnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik polo
žil varščino 200.000 kron v gotovini, v garancijskem 
pismu ali v vrednostnih papirjih, se morajo brez
pogojno do omenjenega dne in do določene ure iz
ročiti ali pravočasno poslati po pošti direkciji držav
nih železnic v Zagrebu, oddelku D, soba št. 67. 

Če bi se direkcija državnih železnic odločila, d» 
zgradi namesto dveh štiri take trinadstropne hiše, 
morajo biti ponudbo dopolnjene z izjavo, za kolik» 
odstotkov ceneje bi ponudnik zgradil vse štiri hiše. 
Ta dopolnitev ponudbe je obvezna do dne 1. julija 
t>. J , 

Ponudbo mora ponudnik svojeročno podpisati ter 
v njej označiti stan in svoje prebivališče. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravice, 
da sprejme izmed prispelih ponudb eno ali dve ka
kor tudi da v neugodnem primeru ne sprejme no
bene. 

Podjetje, ki se mu poveri gradnja, mora popol
ai ti varščine z 10%no jamščino tako, da se m.i ta 
cdteza pri izplačevanju zaslužbinskih obrokov, na
vedenih v pogodbi. 

Obe trinadstropni hiši morata biti dovršeni do 
dne 31. decembra 1921. 

Za izvršitev del veljajo obči in posebni gradbeni 
pogoji, navedeni v uradnem navodilu za bivše kr. 
gradbene urade v Hrvatski in Slavoniji. 

Obrazec ponudbe in proračuna je mogoče do
biti pri direkciji državne železnice, oddelek D, v sobi • 
št. 77 brezplačno, načrti zgradb pa za odškodnin» 
100 kron. V isti sobi so vsi dražbeni operati stran
kam na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca aprila 1921. 
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Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
24. m a j a 1921. ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu т Mariboru in pri gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariborn, dne 29. aprila 1921. D r p o v a i e j 8 r 

Št. 14.321/G—1921. 

Nateöajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate

čaj (licitacijo) za dobavo službenih oblek, in sicer: 
1.) zimskih suknenih hlač za poduradniko 1050; 
2.) zimskih suknenih hlač za sluge 4000; 
3.) zimskih suknenih hlač za vozovne nadziratelje 

in kurjače 300; 
4.) zimskih suknenih bluz za poduradniko in vra

tarje 1650; 
5.) zimskih suknenih bluz za sluge 4300; 
6.) suknenih bluz za blagajniško osebje 100: 
7.) zimskih suknenih plaščev za poduradniko in 

vratarje 1650; 
8.) zimskih suknenih plaščev za sluge 100O; 
9.) zimskih suknenih kaputov za vozovne nadzi-

ratelje in kurjače 300. 
Pogoji za dobavo so dobivajo med uradnimi ura

mi v ekonomskem (G) oddelku podpisane direkeije 
(Mihanovičeva ulica št. 12); lahko pa jih ponudniki 
zahtevajo tudi po pošti, ako pošljejo 21/2 dinarja za 
poštnino in stroške. 

Ponudbe, pravilno spisane in opremljene s kol
kom za 1 dinar, morajo najkesneje do dno 

2 0. m a j a l 9 2 1 . 
ob dvanajstih prispeti v ekonomski oddelek podpi
sane direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo pravilno in po dobav
nih pogojih sestavljene ponudbe. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku dne 20. maja 1921. ob dvanajstih. Otvar-
janju ponudb lahko prisostvujejo tudi ponudniki ali 
njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti p#-
nudenega materiala, je treba položiti do dne 18. maja 
1921. ob dvanajstih pri glavni blagajni podpisane 
direkcije ter se pri tem sklicevati na številko tega 
razglasa. 

Rok za dobavo vseh zgoraj navedenih oblek je 
dva meseva od dne, ko se naroče. > 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 15. aprila 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 11. maja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vaebloa: Eazriari oerednie vlade: Razglas o prijavah odškodnine za izgubljene denarne pošiljke bivšim avstro ogrskim ujetnikom v BOvjetski KUBIJI. Objavi, da je izvoz koruze 
in oBemtisoé vagonov ovsa zopet dopuSčen. Tarifno pojasnilo. Razglas, da smo „Drava", lesna industrijska delniška družba v Mariboru, zvišati delniško glavnico. Kazglas,a&ja 
dovolilo za ustanovitev delniške družbe z imenom : .„Ekonom', razpečovalnica kmetijskih in goidarskih potrebščin in pridelkov, d. d. v Ljubljani," minilo. — Kazgiasi aezeineiviauo 
za Slovenijo- Izpremembe v osebju. Razglas glede kazenskega postopanja zoper vojno oderuštvo in slična kazniva dejanja. Rarglae o izvozu živine in živalskih sirovm in preaeiKOT 
v Italiio Izkaz o stanju Živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 7. maja 1921. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro : Razpisa šestih mest okrajnih babic. K»zjP» 
služb okrožnih zdravnikov za zdravstvena okrožja Trbovlje, Gornji grad in Ljubno. Tedeneki izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželoe vlade za Slovenijo od dne 1/. ao ane 
23 »Drila 1921. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas, da sta roka za popis in žigosanje obveznic predvojnih in vojmh posojil podaljšana do vštetega ase 
31 ' maja 1921. Razglas, da avstro-ogreki železni drobiž ni več zakonito plačilno sredstvo. Odločba o zameni bankovcev Avetro-ogrske banke po 10 kron, 2 krom in 1 trono. — 

Razglasi raznih drugih uradov in oblautev. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 

Vse one osebe in družbe, ki zahtevajo odškod
nino za izgubljene denarne pošiljke bivšim avstro-
ogrskim ujetnikom v sovjetski Rusiji, se prosijo, naj 
pošiljajo svoje prijave neposredno likvidacijskemu 
odseku kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na 
Dunaju ali pa oddelku za izvrševanje mednarodnih 
pogodb v Beogradu. To velja tudi za oblastva, ki so 
jim bile te prijave že predložene, ako so že posto
pala po njih, toliko, kolikor so spadale v njih pri
stojnost. 

Ia oddelka za izvrševanje mednarodnih pogodb 
v Beogradu, 

. dne 20. aprila 1921.; št. 1531: 

Objava.* 
Ministrski svet je sklenil z odločbo z dne 27. apri

la t. ]., C br. 28.101, razveljaviti prepoved za izvoz 
koruze in dopustiti prost izvoz na isti način in ob 
istih pogojih, s katerimi se je izvoz vršil pred odre
jeno prepovedjo z dne 1. aprila 1.1. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 27. aprila 1921.; C br. 28.101. 

Objava.* 
Ministrski svet je pod C br. 21.895 z dne 27. apri

la t. 1. dovolil izvoz ovsa v mejah prej določenega 
kontingenta osemtisoč vagonov in ob istih pogojih, 
ki so veljali pred odrejeno prepovedjo z dne 1. aprila 
t. ). 

Potemtakem morajo izvozniki ob izvozu carinar
nici poleg drugega predložiti tudi dogovor z vojnim 
ministrstvom. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 28. aprila 1921.; C br. 28.195. 

Tarifno pojasnilo.** 
Po odločbi gospoda ministra za promet je za to

vorne pošiljke sena, slame, koruznih stebel v koli
činah najmanj 5000 kilogramov za voz in tovorni 
list ali če se za toliko plača voznino, računiti voz-
nino na vseh železnicah v kraljevim po stavku raz
reda B izza dne l.maja t.l., dokler se po redni poti 
ne izvede v tarifi, ä najdalje do konca leta 1921. 

do 15 milijonov kron, kakor je bilo to sklenjeno na 
občnem zboru dne 3. marca 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 2. maja 1921. 
Dr. Mam s. r. 

Št. 3158/21. 766 

Dovolilo ministrstva za trgovino in industrijo za 
ustanovitev delniške družbe z imenom: «,Ekonom', 
razpečevalnica kmetijskih,, in gozdarskih potrebščin 
in pridelkov, d. d. v Ljubljani,» je minilo, ker se 
družba ni konstituirala in registrirala tekom enega 
leta po izdaji koncesijske listine. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne З.таја 1921. 
Dr. Mam s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Izpremembe v osebju. 

Fran C a n j k o, okolišni nadzornik policijskih 
detektivov pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani, 
je imenovan za revirnega nadzornika policijskih de
tektivov v XI. činovnem razredu pri policijskem ko-
misariatu v Mariboru. 

Hinko I. L o t r i č, nadporočnik v rezervi in po
izkusili uradnik varnostne straže, je imenovan za 
revirnega nadzornika varnostne straže v XI. činov
nem razredu pri oddelku varnostne straže v Ljub-
liani. _ _, ..,„ 

J Dr. Baltic s.r. 
Minister za prosveto je Ivana R u s a , računskega 

revidenta pri deželni vladi za Slovenijo v Ljubljani, 
imenoval za knjigovodjo ljubljanskega narodnega 
gledališča v VII. činovnem razredu. 

Dr. Skaberaè s. r. 

Št. 3107/21. 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je dovolilo, 
da sme «Drava», lesna industrijska delniška družba 
v Mariboru, zvišati delniško glavnico od 2 na 10 mi
lijonov kron in po nadaljnjem sklepu občnega zbora 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 97, izdanih dno 3. maja 
1921. 

** Priobčeno v «Službenih Novinah' kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 98, izdanih dne 4. maja 
1921. 

Uradni živinmdravnik dr. Ivan Z a v r n i k je 
razrešen službe uradnega živinozdravnika pri civil
nem komisariatu za Prekmurje v Murski Soboti ter 
imenovan za profesorja na kr. veterinarski visoki 
šoli v Zagrebu. 

Računska asistentinja Angela V a d n a l je ime
novana za računsko oficialko. . , . * . , 

Dr.Vrtačnik s.r. 
Št. 4557. 

Razglas. 
Predpisi izvršilne naredbe deželne vlade za Slo

venijo o kazenskem postopanju zoper vojno ode
ruštvo in slična kazniva dejanja z dne 11. aprila 
1921., Ur. 1. št. 102, ki ustanavljajo kompetenco po-
verjeništva za notranje zadeve za razsojanje, od
nosno odločanje v II, instanci in za upravljanje glob 
in izkupil za zaplenjeno blago, stopijo v veljavo z 
dnem, ki ga določi predsedništvo deželne vlade do
govorno z odsekom za prehrano. 
Predsedništvo deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 6. maja 1921. 
Predsednik: dr. Baltic s. r. 

Št. 1518/vet, 

Razglas o izvozu Sivine in živalskih sirovii 
in predelfcov v Italijo. 

Ministrstvo za kmetijstvo in vode v Beogradu 
je prejelo z dopisom ministrstva za zunanje zadeve 
z dne 25. aprila 1921., K T br. 6318, besedilo nared
be italijanskega ministrstva za notranje zadeve, ozi
roma predsednika ministrskega sveta z dne 9. aprila 
1921. o uvozu živine in živalskih sirovin in drugih 
proizvodov in živalskih ostankov iz naše države r, 
Italijo. Ta naredba se glasi tako-le: 

«Ker se priznava oportuniteta, da se delno izpre-
meni ministrska naredba z dne 15. marca 1921., ki 
iz zdravstvenih razlogov do nove odredbe prepove
duje iz Jugoslavije uvažati živino in njene sirove 
proizvode in živalske ostanke kakor tudi slamo za 
postelje in hleve; nadalje glede na skupno besedilo 
zdravstvenih zakonov, odobrenih s kraljevim uka
zom z dne 1. avgusta 1907., št. 636, in glede na po-
licijsko-veterinarno uredbo z dne 10. maja 1914., 
št.388, se o d r e j a : 

Člen 1. 
Živali konjske vrste se smejo iz Jugoslavije uva

žati v kraljevino (italijansko): 
a) če imajo s seboj potrdila o izvoru in zdravju, iz

dana po krajevnih oblastvih njih izvora; iz teh' 
se mora razvideti, da so bile živali, o katerih se 
govori v potrdilu, p o s i e d n j i h 40 d n i v do
t i č n e m k r a j u , da jih je na dan odhoda dr
žavni veterinar, ki je izrecno pooblaščen po dr
žavi, spoznal za zdrave, in da se ni v poslednjih' 
40 dneh pojavil noben primer kužne ali prenosne 
bolezni, ki se prijemlje živali konjske vrste; 

b) če spozna iste živali pri pregledu naš (italijanski) 
veterinar na meji ali v pristanišču, preko kate
rega se uvažajo v kraljevino (italijansko), za 
zdrave in če isti veterinar ob stroških interesen
tov izvrši na njih maleinizacijo (interpalpebralno 
preizkušnjo) s povoljnim uspehom. 

Člen 2. 

Uvažati p r e ž v e k o v a l c e in p r a š i č e k 
Jugoslavije dovoljuje ministrstvo (italijansko) ob
časno zaradi klanja in na prošnjo interesentov: 
a) če spremljajo živali potrdila o izvoru in zdrav-

stvenosti, izdana po krajevnih oblastvih njih iz
vora, iz katerih se mora razvideti, da so bile ži
vali, o katerih se govori v potrdilih, v p o 
s l e d n j i h 40 d n e h v dotičnem kraju, da jih 
je na dan njih odhoda pregledal državni veteri
nar, ki je za to po državi izrecno pooblaščen, ter 
jih spoznal za zdrave, in da se v kraju njih izvora 
v poslednjih 40 dneh ni pojavil noben primer kuž
ne ali prenosne bolezni, ki prehaja na živali, pri
padajoče tej vrsti; 

b) če jih pri pregledu naš (italijanski) veterinar ob 
uvozu na meji ali v pristanišču, preko katerega 
se uvažajo v kraljevino (italijansko), spozna z» 
zdrave; 

c) če se izvrši uvoz v kraljevino (italijansko) • 
plombiranih vagonih z neposrednjo namembo zi» 
z a k o l v k l a l n i c a h , s p o j e n i h z ž e l e z 
n i c o, in če se izvrši klanje v istih klalnicalvr. 
najkrajšem času po predpisih zdravstvenih od
redb. 
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Člen 3. 

Uvoz svežega, nasoljenega in suhega mesa in 
drugih izdelkov in živalskih odpadkov se dovoljuje 
ob pogojih, navedenih v (italijanski) ministrski na
redbi z dne 1. oktobra 1914. ' 

Generalni civilni komisar za Julijsko Benečijo in 
okrožni načelniki pomorskih in obmejnih oblastev 
imajo dolžnost, izvrševati vsa določila te naredbe, 
ki stopi danes v veljavo.» 

To se daje po razpisu ministrstva za kmetijstvo 
in vode v Beogradu z dne 27. aprila 1921., št, 2633, 
dodatno k tukajšnjemu razglasu z dne 20. aprila 
1921., št. 1383 (Uradni list 44) na splošno znanje. 

V L j u b l j a n i , dne 6. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s r 
St. 1574. 

Iikai o stanju živalskih knžnih bolezni 
T Sloveniji z dne 7. maja 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih' glavarstev in mestnik 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
anači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ptuj : Krčovina 1:1, Mestni vrh 1:1, Ragoznic« 
1:2. Ptuj mesto 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Slovenjgradec: Velenje 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

_ Konjice: Sv. Kunigunda 1:2. Krško: Kostanje
vica 2:2, š t . Jernej 1:2. Ljubljana okolica: Moste 
1:1, Šmarje 1:1. Novo mesto: Šmihel-Stopiče 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: 

1 :1 . Črnomelj: Gradac 1:1. Guštanj: 
vrh ,1:1. Kočevje: Ribnica 1:1 
St. Jernej 1 :1 . Litija: Kolovrat 1:1. Ljuto
mer: Moravci 1:1. Maribor: Hošnice 1:2, Pohorje 
1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slo
venskih goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:3. 
Ptuj : šikola 1:1, Trnovci-Sela 1:1. Slovenjgradec: 
Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12. 
Solčava 2 : 8 . Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2! 
Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2 :2 . 

Rečica 
Tolsti 

Krško: 
Ljuto-

P a s j a s t e k l i n a . 
Konjice: Loče 1:1. Krško: Škocijan 1:1. Mari

bor: Bresterniea 1:1. Ptuj : Donačka gora 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Božjakovo 1:1, Črnomelj 1:5, Do-
bliče 1:4, Dolenja Podgora 2:4, Metlika 1:1, Pod-
eemelj 1:4, Radovica 1:1, Semič 1:2, Stari 
trg 3:4, Vinica 4 :17. Kočevje: Koprivnik 2 :2 . 
Krško: Mokronog 1:1, Raka 1:4, Radeče 1:1, Sem 
Jernej 1.1. Ljubljana okolica: Račna 1:4. Litija: 
Cešnjice 1:1, Krka 1: 1. Maribor: Sv. Martin na Po
horju 1: 5. Novo mesto: Ajdovec 1:1, Dobrniče 1:1, 
Selo-šumberk 1:1, Trebnje 3:4, Velika Loka 1:1, 
Žužemberk o: 5. Civilni komisariat Murska Sobota: 
Petanjci 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Sv. Peter 1:1. Kočevje: Dolenja vas 1: L 
Krško: št . Jernej 1 :1. Ljubljana okolica: Preaerje 
1: 1. Ljutomer: Čezanjevci 1:2., Gerlava 1:1, Ključa-
rovci-Grabe 1:1, Ljutomer 1:2. Ptuj : Breg i : 1, Cir-
kovci 1:1. Hermanci 1: 2, J a s t r e b a 1:1, Runeč 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj : Sv. Janž na Dravskem polju 1:8. 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanca gora 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Ljubljanska okolica: Št. Vid 1:1. Novo mesto: 
Bela cerkev 1:1. Ptuj : Savci 2:2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Maribor: Jelovec-Makole 1:2. Novo mesto: 2u 
žemberk 2 :2 . Radovljica: Bled 1: 1. 

1 :1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Mozirje trg 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Guštanj: Prevalje 1:3. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Civilni komisariat Murska Sobota: Bakovci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 7. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani« 

Št. 5347/21. 

Razpis. 
V občinah Krškem, Leskovcu, Veliki Dolini, 

Šmarjeti, š t . Juriju pod Kumom jo prosto po eno me
sto okrajne babice. Z vsakim teh mest je spojena 
letna plača 1000 K. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene in kolko-
vane prošnje do dne 

5. j u n i j a 1 9 2 1 . 

pri okrajnem glavarstvu v Krškem. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 
dne 2. maja 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 
št, 5405/21. 

Razpis. 
V občini stopiški, okrajno glavarstvo novomeško, 

je prosto mesto okrajne babice, s katerim je spojena 
letna plača 300 K. 

Prosilke naj vlože pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje do dne 

5. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri okrajnem glavarstvu v Novem mestu. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 3. maja 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 
Št. 5400. 

Razpis. 
Podpisani odsek razpisuje službe okrožnih zdrav

nikov za zdravstvena okrožja: 
1.) T r b o v l j e , kateremu pripadajo občine Tr

bovlje, Dol in del politične občine Sv. Krištofa, nam
reč davčne občine Marno, Sv. Štefan in št . Juri, s 
sedežem v Trbovljah; 

2.) G o r n j i g r a d , kateremu pripadajo občine 
Gornji grad, Bočna in Nova Štifta, s sedežem v Gor
njem gradu; 

3.) L j u b n o, kateremu pripadajo občine Ljub
no, Luče in Solčava, s sedežem v trgu Ljubnem. 

Z vsako teh služb je spojena osnovna plača letnih 
1200 K in pravica do šestih petletnic po 100 K. Po 
naredbi celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 
29. aprila 1919., št. 167 Ur. 1., se je nadalje okrožnim 
zdravnikom dovolila draginjska doklada 100 % vseh 
službenih prejemkov, z odlokom delegacije ministr
stva financ z dne 24. januarja 1920., št.96/V, pa do 
preklica, oziroma do ureditve rednih službenih pre
jemkov, še izredna draginjska doklada celokupnih 
prejemkov, ki znaša v pričujočih primerih 120 %. 
tako da pripadajo okrožnim zdravnikom 

1.) v Trbovljah, 
2.) v Gornjem gradu, 
3.) v Ljubnem 

letni službeni prejemki 5280 K. Oženjeni okrožni 
zdravniki dobivajo poleg tega za ženo in za vsakega 
nepreskrbljenega o I roka po 90 K na mesec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbanr. 
naj ,':e vlože do dne 

1 5. j u n i j a 1 9 2 1. 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani 
dne 6. maja 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweis s. r. 

Št. 5353/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 17. do dne 23. aprila 1921.) 

O k r a j O b č i n a 
S * O n 

«I 
K o z e ( V a r i o l a ) . 

Brežice 
Celje okolica 

Celje mesto. 
Kamnik 
Konjico 

Ljubljana okolica 
Maribor okolica 

Guštanj 

Dobje 
Trbovlje . . . . 
Dramljo 
Ljnbno 
Luče 
Celje okolica . . . 
Kalobje 
Solčava 
Ponikva 
Loka 
Laško 
Sv. Krištof. . . . 
Celje 
Gozd 
Kozjak 
Tolsti vrh . . . . 
Konjice okolica . 
Ljubljana okolica. 
Statenbrfg. . . . 
Hrastovci . . . . 
Sv. Ana 
laporje 
Crna 

P e g a v i c a (Tychus oxanth.). 

Kamnik | Dolsko | 2 j . | 2 | . | . 

T r e b a S n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) 

1 Brežice 
Celje okolica 
Celje meeto 

Kamnik 

Kranj 
Ljubljana okolica 

Maribor mesto 
Radovljica 

Bianca . . 
Celje okolica 
Celje . . . 
Kamnik . . 
Jarâe . . . 
Sv. Barbara 
Polhov gradce . 
Ljubljana okolica 
Maribor . . . . 
Kamna gorica . 

G r i ž a ( D y s e n t o r i a). 

Ljubljana okolica I Ljubljana okolica. . 1 1 1 . 1 
Maribor mesto | Maribor 11 I . 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

2 Ljubljana okolica 
Ljutomer , 

Maribor mesto 

Ljubljana okolica. 
Terbcgovci. . . . 
Maribor . . . . . . 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Brežice 

Celje okolica 
Kamnik 

Ptuj okolica 
Murska Sobota 

Celje okolica 

Kamnik 
Kranj 

Bianca . . 
Videm . . 
Nova Štifta 
Špitalič . . 
Markova . 
čronšovci . 

T r a h o m : 
Nova Štifta . . 
V r a n s k o . . . . 
Kamnik . . . . 
Breznica. . . . 
Naklo 
Potočo . . . . 

• • * * 
. . , , 
• . . , 
• • • • 
. . . . 

1 
, 

1 
3 
1 
1 

2 

, 
t 
. 

1 
t 

3 
t 
1 

fi 

1 

10 
10 

8 
6 
4 

6 

O S p i c o ( M o r b i l l i ) . 

Brežice 
Celje mesto 

Ljubljana okolica 
Ljutomer 

Novo mesto 

Ptuj okolica 
Badovljica 

"Murska Sobota 

Zabukovje . . . . 
Celje 
Ljubljana okolica. 
Č e z a n j e v c i . . . . 
Branislavci . . . 
Stara cesta . . . 
KamenSiSak . . . 
Pristava 
Cven 
Ljutomer . . . . 
Bubinci . . . . . 
Trebnje 
Račje solo . . . . 
Mozgovci . . . . 
Gorje 
Lesce 
Jesenice 
Murska Sobota. . 

10 
10 
1 
8 
6 

6 
12 
1 
6 
S 
6 
21 
4 
12 
11 
6 
1 
1 
1 

40 
1 

öS 
2 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 2. maja 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Bleiweie s. r. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 1895/Val. ex 1921. 718 

Razglas. 
Ker je reparacijska komisija podaljšala roke za 

popis in žigosanje obveznic p r e d v o j n i h in 
v o j n i h p o s o j i l , določene v členih 203. in 205. 
mirovne pogodbe z Avstrijo in v členih 186. in 188. 
mirovne pogodbe z Ogrsko, je odredil gospod fi
nančni minister z razpisom z- dne 26. aprila 1921., 
D br. 4185, da se roka, ki sta bila za predvojna po
sojila z razpisom D br. 243 (Ur. 1. 8 z dne 26. janu
arja 1921.) in za vojno posojila z razpisom D br. 1904 
(Ur. 1. 27 z dne 12. marca 1921.) podaljšana do dne 
15.marca 1921., vnovič podaljšajta do v š t e t e g a 
d n e 3 1 . m a j a 1 9 2 1. 

To objavljam vsled razpisa finančnega ministr
stva, ' generalne direkcije državnih dolgov, z dne 
27. aprila 1921., D br. 4185, s pristavkom: 

1.) da se prošnje za dovolitev naknadnega po
pisa in žigosanja obveznic predvojnih in vojnih po
sojil lahko vlože z obveznicami VTcd do zgoraj na
vedenega roka, t. j . do dne 31. maja 1921., pri de
legaciji ministrstva financ v Ljubljani; pozneje vlo
žene prošnje se ne bodo vpoštevalo; 

2.) da mora biti v prošnjah naveden vzrok, zakaj 
niso bile obveznice pravočasno predložene v žigo
sanje, in 

3.) da morajo biti prošnje pravilno kolkovane, 
t. j . s kolkom po 2 dinarja za prošnjo in 5 dinarjev 
za rešitev. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 3. maja 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

St. 1939/VaI. ex 1921. 7 6 5 

Razglas. 
Po naredbi ministra za finance J. br. 12.904 z 

dne 13. aprila 1920. (Ur. 1. pod št, 191 iz leta 1920.'. 
je izenačen v vrednosti z našim denarjem samo av-
stro-ogrski drobiž iz niklja in pakfonga, 

Avstro-ogrski železni drobiž ni izenačen v vred
nosti z našim denarjem, ne velja več za zakonito 
plačilno sredstvo ter se ne bo zamenjaval. Državne 
blagajne ga ne smejo sprejemati. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 7. maja 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. i 

da se je en del kolka uporabil za kolkovanje drugih 
bankovcev, ali pa če se ne da niti približno ugoto
viti oblastvo, ki je žigosalo bankovce. 

Bankovci, ki jim manjka večji del nego četrtina, 
ali ki jim manjka večji del kolka ali žiga, se ne bodo 
zamenjali. 

Zameno bodo opravljali davčni uradi po poseb
nih komisijah v roku od dne 18. maja do vštetega 
dne 4. junija 1921. 

Komisije pri davčnih uradih ocenjajo bankovce, 
predložene v zameno, odločajo, kateri bankovci naj 
se smatrajo za pravilno kolkovane ali žigosane in 
kateri naj se kot nepravilni vrnejo strankam. Ne
pravilno kolkovane, oziroma žigosane bankovce bo
do komisije pred vrnitvijo opremile z žigom «Nepra
vilno». 

Odloki teh komisij so polnoveljavni in izvršni. 
Državne blagajne bodo sprejemale kronske ban

kovce Avstro-ogrske banke kot plačilo v predpisa
nih količinah še do vštetega dne 31. maja 1921. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 10. maja 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

prestopka § 9. tisk. zak. z dne 17. novembra 1862., 
št. 6 iz leta 1863. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje za
plenjenega letaka ter odreja, da je uničiti izvode 
imenovane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki 
jih je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskar-
sld stavek in da se objavi to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 25. aprila 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 

T 86/21—4. 747 
Amortizaolja. 

Po prošnji Mihaela in Josipa Ž a 1 i g a, delavcev 
v Rakičanu v Prekmurju, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki se je baje 
izgubila: Hranilna knjižica hranilnice v Murski So
boti št. ХП 189 s saldom 1920 K 91 v, glaseča se 
na ime: Ivan Zalig. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se ßicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 27. aprila 1921. 

ät;i986/Val. ex 1921. 774 

Odločba o zameni bankovcev Avstro-ogrske 
banke po 10 kroa, 2 kroni in 1 krono. 
Gospod minister za finance je odredil z odlokom 

J. br. 5729 z dne 7. maja 1921. zameno bankovcev 
Avstro-ogrsko banke po 10 kron, 2 kroni in 1 krono. 

Zamena se izvrši po razmerju proti dinarju 1 : 1 
brez odbitka. 

Iz prometa se vzamejo in zamenjajo pravilno kol-
kovani kronski bankovci Avstro-ogrske banke po 
10 kron in svojedobno po naših oblastvih pravilno 
žigosani kronski bankovci po 1 krono in 2 kroni. 

V zameno se bodo sprejemali: 
a) kronski bankovci Avstro-ogrske banke po 10 

kron, ki so kolkovani v zmislu pravilnika o po
stopanju ob kolkovanju kron z dne 7. novembra 
1919., ako tudi ni čez kolek udarjen žig zavoda, 
ki je opravljal kolkovanje, in ako je prilepljen 
kolek večje vrednosti, samo da je pravilen; 

b) kronski bankovci Avstro-ogrske banke po 1 kro
no in 2 kroni, ki so jih pravilno žigosala oblastva 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v zmislu 
naredbe ministrstva za finance A. br. 1263 z dne 
12. decembra 1919. 
Bankovci, ki so na eni strani beli, se ne bodo 

sprejemali v zameno, tudi če bi bili kolkovani od
nosno žigosani. 

Istotako se ne bodo sprejemali v zameno ban
kovci, katerih besedilo je na obeh straneh samo 
nemško ali .ogrsko, niti bankovci, na katerih je za 
dan emisije označen datum izza dne 27. novembra 
1918. 

Poškodovani, a žigosani ali kolkovani bankovci, 
ki jim manjka največ ena četrtina, se bodo spreje
mali v zameno v popolnem znesku, samo ce kolek 
aH žig ni znatneje poškodovan in če ne bi bilo suma,| 

Pr VI 7/21—1. 770 
Izreoilo. 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 
Podpisano sodišče je na predlog državnega 

pravdništva potrdilo po okrajnem glavarstvu v 
Ljutomeru ukrenjeno zaplembo številke 14 perio
dične tiskovine «Murska Straža», izhajajoče v 
Gornji Radgoni, z dne 8. aprila 1921. ter v zmislu 
§ 493. k. p. r. odločilo tako-le: 

Vsebina članka gorenje tiskovine, in sicer 
1.) na strani 2 z naslovom: «Slovenski krnet, ze

lar, delavec in viničar, zapomnite si eno o davkih. 
Trdo nas tlači jarem militarizma in njegovih odredb, 
katerih^ so deležni naši sinovi v Albaniji in Macedo-
niji. Bridko občutimo zlo centralizma — brezpravni 
na lastni zemlji»; 

2.) na straneh 3 in 4 članka: «Še enkrat o papir
natih kronah In goldinarjih», 
tvorita v celoti pregrešek zoper zakon, oblastvo in 
javni red po §§ 103. in 104. srb. k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenih člankov ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih 
je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskarski 
stavek in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 16. aprila 1921. 

Pr VI 11/21—2. 771 
Izreoilo. 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 
Podpisano sodišče je na predlog državnega 

pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
ukrenjeno zaplembo št. 33 periodične tiskovine 
«Volksstimme», izhajajoče v Mariboru, z dne 
24. aprila 1921. ter v zmislu § 493. k. pr. r. odločilo 
tako-le: 

Vsebina članka zgoraj navedene tiskovine na 
strani 1 pod naslovom: «Ein Gedenktag», in sicer 
odstavka od besed: «Das war aber» do besed: «Ord
nung verlangt» ima vse znake pregreškov zoper za
kon, oblastvo in javni red po §§ 92. in 103. srb. k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenega članka ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih 
je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskarski 
stavek in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 25. aprila 1921. 

Pr VI 12/21—1. 772 
Izreoilo. 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 
Podpisano sodišče je na predlog državnega 

pravdništva potrdilo zaplembo komunističnega le
taka z naslovom: «Mariborski proletarci; tretja 
skrinjica je vaša», ukrenjeno po državnem policij
skem komisariatu v zmislu § 489. k. pr. r., ter v 
zmislu § 493. k. pr. r. odločilo tako-le: 

Vsebina članka zgoraj navedene tiskovine ima 
vse znake pregreška po §§ 92. in 103. srb. k. z. in 

Razglas. &97 
Vpisale so se danes v register firme: 

Firm. 770, Rg. C I 119/1. 
Slovensko: 

a) «Obnova», 
gradbena družba z o. z. v Ljubljani, 

hrvaško-srbsko (v latinici ali v cirilici): -
«Obnova», 

gradjevno družtvo s. o. j . u Ljubljani, 
nemško: 

«Obnova», 
Baugesellschaft m. b. H. in Ljubljana. 

Obratni predmet: Družba 
a) nakupuje, razdeljuje in prodaja gradbeni mate

rial in gradbene pripomočke vseh vrst in insta
lacijske predmete udeleženim firmam kakor tudi 
nedružbenikom; 

b) izdeluje projekte in proračune v vseh panogah 
stavbarstva, osobito za visoke, vodne, cestne, 
talne, mostne in železniška zgradbe in tudi za 
vsa betonska, železobetonska in zemeljska dela; 

c) prevzema in izvršuje vse zgradbe in vsa dela, ki 
jih navaja točka 2.; 

č) izdeluje projekte in proračune ter izvaja vse in
stalacije, ki se tičejo vsakovrstnih zgradb, za
stopa dotične velefirme za industrijo gradbenih 
snovi in gradbenih strojev in za instalacijsko 
stroko; 

d) pridobiva, izgraja in ukorišča vodne moči; 
e) pridobiva in ukorišča patente; 
f) dovoljuje in posreduje kredite in posojila na 

stavbne objekte, katerih zgradbo je družba pre
vzela ali jo hoče prevzeti; 

g) nakupuje in prodaja zemljišča, zlasti stavbišča in 
poslopja, jih parcelira, prodaja ali ukorišča 
drugače za lastni ali za tuj račun; 

h) tvorniško izdeluje gradbene in instalacijske ma-
terialije in gradbene pripomočke vseh vrst in 
tudi trguje s temi predmeti; 

i) se udeležuje podjetij, služečih enakim ali sličnim 
namenom, obratuje kantine ali aprovizaeijske po
slovalnice v lastne svrhe, izvršuje trgovske po
sle, ki služijo pospeševanju in dosegi družbenega 
namena, ter končno obratuje vse proste, roko
delske in koncesionirane obrti, ki so v zvezi z 
družbenim obratom; 

j) ustanavlja podružnice v tuzemstvu in inozem
stvu. 

k) Družba je tudi upravičena ustanavljati dobro
delne naprave za svoje uslužbence in delavce. 
Družbena pogodba z dne 30. decembra 1920., 

posi. št. 1480, sklenjena za dobo 10 let, to je do dne 
31. decembra 1930. 

Osnovna glavnica znaša 5,000.000 K, od katerih 
je v gotovini 3,994.000 K vplačanih. 

Poslovodje: 
a) Rudolf Tönnies, arhitekt in gradbeni mojster v 

Ljubljani; 
b) Emil Tönnies, gradbeni podjetnik v Ljubljani; 
c) Nikola Berković, član ravnateljstva Bosansko-

hercegovačkega gradjevnoga dioničarskoga dru
štva v Sarajevu; 

č) dr. Stanko Šverljuga, generalni ravnatelj Hrvat
ske eskomptne banke v Zagrebu; 

i.Sf*. 
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d) Alojzij Tykâc, bančni ravnatelj v Ljubljani; 
e) inž. David Pick, stavbni podjetnik v Kranju; 
f) Dragutin Heumer, ravnatelj «Obzora» v Zagrebu: 
g) Armin Schreiner, generalni ravnatelj «Zagorke», 

d. d. za gradjevnu industriju v Zagrebu. 
Družbo zastopata po dva poslovodji kolektivno. 
Družbo podpisujeta po dva poslovodji kolektiv

no ali en poslovodja skupno z enim prokuristom, 
le-ta s pristavkom «p. p.», pod odtisnjeno ali napi
sano besedilo firme. 

Družbena pogodba določa o stvarnih vlogah 
to-le: 

Družba prevzame na račun osnovne glavnice: 
1.) od gradbenega podjetja G. Tönnies, družbe z 

o. z. v Ljubljani, ves njen imetek za talne zgradbe, 
sestoječ iz gradbenih strojev, gradbenega orodja in 
gradbenih pripomočkov po setavljenem in po vseh 
družbenikih priznanem scznamku dto. Ljubljana z 
dne 30. decembra 1920. za določeno prevzemno ceno 
800.000 K; 

2.) od Bosansko-hercegovačkega gradjevnega 
dioničkega društva v Sarajevu del njegovega, grad
benega inventarja, sestoječega iz gradbenih strojev, 
gradbenega orodja in gradbenih pripomočkov, na
dalje pisarniške oprave po sestavljenem in po vseh 
družbenikih priznanem inventarju z dne 30. decem
bra 1920. za določeno prevzemno ceno 206.000 K. 

Člani upravnega sveta: 
1.) Maks Antić, ravnatelj Hrvatske trgovinske 

banke v Zagrebu; 
2.) Franjo Čuček, veletržec v Ptuju; 
3.) dr. Markus Ettinger, odvetnik na Dunaju; 
4.) Konrad Fürst, veletržec v Ptuju; 
5.) dr. Ivan Fermevc, odvetnik v Ptuju; 
6.) Franc Hutter, veletržec v Ptuju; 
7.) Anton Jurca, veletržec v Ptuju; 
S.) Lovro Petovar, veleposestnik in trgovec v 

Ivanjkovcih pri Ormožu; 
9.) C. Toman, ravnatelj Mariborske eskomptne 

banke v Mariboru; 
10.) Alojzij TykâC, ravnatelj Ljubljanske kreditne 

banke v Ljubljani. 
Družba objavlja razglase v «Službenih Novinah 

kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», v uradnem 
listu svojega sedeža in v uradnih listih na sedežih 
svojih podružnic. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. II., 

dne 22. marca 1921. 

6.) Predlog, da se povišaj delniška glavnica na 
10,000.000 kron, sklepanje o dodelitvi delnic nov« 
emisije in o izpremembi § 5.Л statutov. 

7.) Slučajnosti. 
* * * 

Vse volitve se lahko izvrše po glasovnicah ali, če 
ni ugovora, tudi per acelamationem. 

Ustanovitev delniške družbe mora skleniti naj
manj toliko podpisnikov delnic, da je zastopana vsaj 
četrtina delnic, ki naj se izdado. 

Ustanovitev delniške družbe je smatrati za od
klonjeno, če ji ugovarja toliko podpisnikov delnic, 
ki so zanje založili gotovino, da je zastopana polo
vica delnic, ki naj se izdado. 

V L j u b l j a n i , dne 9.maja 1921. 
Koncesionarji za ustanovitev «Slovenske trgovske 

delniške družbe v Ljubljani». 

Firm. 926, Rg.B I 172/1 

b) «Petovia», 
usnjarska industrija, d. d., 

francosko: 
«Petovia», 

industrie des cuirs, s. a., 
nemško: 

«Petovia», 
Lederindustrie, A.-G., 

italijansko: 
«Petovia», 

industria di cuoio, s. a. 
Obratni predmet: 
Družba se bavi z industrijo usnja, čevljev, jer

menov in vseh usnjenih izdelkov kakor tudi s po
možnimi industrijami, ki prihajajo za usnjarsko in 
čevljarsko industrijo v poštev, posebno z izdelova
njem strojil. 

Namen družbi je: 
a) da kupi in obratuje že poslujočo «Prvo jugoslo

vansko tovarno za usnje in čevlje, dr. z o. z. na 
Bregu pri Ptuju», z vsemi nepremičninami in z 
vsemi pravicami, pristoječimi temu podjetju, in 
da pridobi to podjetje v celoti z vsemi aktivi in 
pasivi vred proti podelitvi delnic v višini čiste 
aktivne imovine; 

b) da ustanavlja, pridobiva, jemlje v zakup in obra
tuje druga, bodisi že poslujoča, bodisi nova pod
jetja usnjarske in čevljarske, oziroma sorodne, 
industrije in da se udeležuje pri takih podjetjih; 

c) da nakupuje sirove kože v predelovanje; 
č) da nakupuje izgotovljene usnjene izdelke kakor 

tudi pomožne predmete, ki jih je treba pri izde
lovanju kož, čevljev, gamaš in sploh usnjenega 
galanterijskega blaga, in da trguje s temi pred
meti; 

d) da izdeluje čevlje, jermene in sploh usnjene iz
delke; 

e) da trguje Ћ izdelki lastne fabrikacije kakor tudi 
z izdelki, nakupljenimi za nadaljnje razpeča-
vanje; 

f) da se bavi sploh z vsemi posli, spadajočimi v 
njeno stroko, posebno z razširjanjem lastnih pod
jetij, z ustanavljanjem podružnic in zastopstev, 
poslovalnic in zalog v tuzemstvu in inozemstvu, 
vse to pa v okviru veljavnih zakonitih predpisov 
in pričujočih pravil. 
Družbena oblika: Delniška družba. Ustanovitev 

družbe dovoljena in pravila odobrena z odlokom mi
nistrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljub
ljani, z dne 30. decembra 1920, št. 10.373/20. Usta
novljena dne 14. februarja 1921. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Delniška glavnica: 16,000.000 K, razdeljena na 

40.000 delnic v znesku po 400 K nominalne vredno
sti, ki se glase na imetnika ter so popolnoma vpla
čane. 

Družbo podpisujeta pod besedilo, napisano, na
tisnjeno ali štampiljirano po komerkoli, kolektivno 

" dva člana upravnega sveta ali pa en član in en 
Prokurist družbe, le-ta vedno s pristavkom «p. p.» 
(per procura). 

Št. 1616. 7 ' 4 9 

Razglas. 
Dne 1 3. m a j a 1 9 2 1. ob enajstih bo pri grad

beni direkciji za Slovenijo v Ljubljani, Turjaški trg 
št, 1, II. nadstropje, v sobi št.3 

ponudna obravnava 
za prevzem tesarskih del v ženski kaznilnici v Be
gunjah. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobivajo 
interesenti med uradnimi urami pri oddelku IV. b 
gradbene direkcije. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, pravilno kolko-
vane, opremljene s potrdilom, da, je vplačan pri fi
nančni deželni blagajni vadij v znesku 5 % ponudne 
vsote, in z izjavo, da ponudnik v celoti sprejme 
stavbne pogoje. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 6. maja 1921. 
Gradbeni direktor: inž.Klinar s.r. 

Razne objave. 
Vabilo na ustanovni občni zbor, 

ki ga bo imela delniška družba 

Tovarna klobukov „ Š e š i r " , 748 
d. d. v Skofji Loki, 

v četrtek dne 19. m a j a 1 9 2 1 . ob šestnajstih v 
prostorih Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljub

ljani, Dunajska cesta št. 38, L nadstropje. 

D n e v n i r e d : 
1.) Volitev predsednika zboru in dveh skrutina-

terjev, ki poslujeta obenem kot overovatelja za
pisnika. 

2.) Sklepanje o ustanovitvi družbe in o končni 
določitvi vsebine družbenih pravil, ki so potrjena 
po oblastvu. 

3.) Volitev 4 do 10 članov upravnega sveta, 
4.) Volitev 3 do 5 članov nadzorstvenega sveta. 
V L j u b 1 j a n i, dne 5. maja 1921. 

Zadružna gospodarska banka, d. d. v Ljubljani. 
Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani. 
Franc Cerar s. r. v Stobu pri Domžalah. 

Vabilo na ustanovni občni zbor 
„Slovenske trgovske delniške družbe 

v Ljubljani, 760 
ki bo dne 2 7. m a j a 1 9 2 1. ob petnajstih v veliki 

dvorani Mestnega doma v Ljubljani. 

D n e v n i - r ed: 
1.) Volitev predsednika zboru. 
2.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 

končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbene pogod
be, kakor je le-ta oblastveno odobrena. 

3.) Volitev 12 do 24 članov upravnega sveta. 
4.) Volitev 3 do 6 članov nadzorništva. 
5.) Nakup imovine «Trgovske zadruge» in dolo

čitev kupnih pogojev. 

744 Vabilo na I. redni občni zbor. 
T i s k a r n a «Sava» v K r a n j u , d. d., 

bo imela v soboto dne 2 8. m a j a 1 9 2 1 . ob osem
najstih v družbenih prostorih v Kranju (Kokriško 
predmestje št. 2) svoj prvî  redni občni zbor a na
stopnim d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v k tu 
1920. in predložitev bilance za leto 1920. 

2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev bilance za leto 1920. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička. 

4.) Volitev predsednika, podpredsednika in trek 
do petih članov upravnega sveta. 

5.) Volitev treh članov nadzorništva. 
6.) Sklepanje o nakupu tiskarniškega poslopja. 
7.) Sklepanje o povišbi delniške glavnice od 

750.000 K na 1,500.000 K. 
8.) Slučajnosti. 

* # * 
O p o m b a : V zmislu §'26. pravil daje vsakik 

deset delnic pravico do enega glasu. Po § 27. imajo 
glasovalno pravico na občnem zboru oni delničarji, 
ki najkesneje osem dni pred občnim zborom založe 
delnice, katere tvorijo podstavo, za njih glasovalno 
pravico, pri blagajni družbe ali pa pri podružnici 
Jadranske banke v Kranju. 

V K r a n j u , dne 7. maja 1921. 
Upravni svet. 

Objava. 713 

Obrtna banka v Ljubljani javlja, da je tekom 
meseca aprila na vložne knjižice 

vložilo 46 strank . . . 269.648-95 K, 
dvignilo pa je 14 strank 44.649-50 K. • 

Koncem meseca aprila je ostalo naloženik 
1,873.212-53 K. 

Bazid društva. 716 

Obrtno društvo za Mokronog in okolico se je po 
sklepu občnega zbora z dne 31. januarja 1921. pro
stovoljno razšlo. R u d o l f K u h a r 8> r # j t i e > zelnik. 

Razid društva. 74* 
Pogrebno društvo v Mariboru (Kameradschafts-

Verband, Tovariška zveza) se je dne 31. decembra 
1920. prostovoljno razšlo, ker je imelo premalo čla
nov. Ostali člani so se priklopili pogrebnemu društvu 
za podporo ob smrti in bolezni za delavec in usluž
bence južne železnice v Mariboru. 
Franc Fischer s. r., Franc Skodič s. r., 

predsednik. tajnik. 

Razid društva. 768 

Prostovoljno gasilno društvo v Bišu pri Sv. Bol-
fenku v Slovenskih goricah se je prostovoljno razšlo, 
ker je imelo premalo članov. 

Odbor prostovoljnega gasilnega društva v B«u. 

Razid društva. 7 n 

Slovenjebistriško pevsko in slovenjebistrisko 
tamburaško društvo je prenehalo delovati. Imo
vine ni. Gregor Polanec s. r., nadučitelj v p., 

bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavèalirana. 

V Ljubljani, dne 13. maja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo 

* Vsebina- Uredba o organizaciji odseka «a pospeBevanje tujskega prometa pri mmietretvu za trgovino in induetrijo. Odločba, s katero se razveljavlja prepoved o izvozu ljudske 
in živalske hrane — Razglasi osrednje vlide: Razglas o zacarinjanju tub iz svinea, pokositrenih ali iz čietega kositra. Razglas glede bank in denarnih zavodov, naknadno po
oblaščenih za zavarovanje valute, in glede dveh bank, ki jima je ta pravica odvzeta. Razglas, da ве privatnim osebam dovoljuje izvoz tobačnih izdelkov do dveh kilogramov bre« 
zavarovanja valute. Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kulturnih rastlin v drugi polovici meseca aprila 1.1. Razglas o licitaciji starega železa v tehničnem skladišču voja&ko-
tehničnih zavodov, v Kragujevcu. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Razglas glede razstrelil, ki jih izdeluje tvornica smodnika v Kamniku. Razpis upraviteljskoga mesta ca 
Btudenčni obrat v Rogaški Slatini. Pouk o goveji kugi. Razglas glede tečaja za gozdne in lovske čuvaje in za pouk o ribarstvu y Kostanjevici. — Razglas delegacije ministrstva 

financ v Ljubljani glede dopisov o bonih, ki imajo pravico do premije, in glede izplačila bonov. — Razglaei raznih drugih uradov in oblaetev. — Razne objave. 

Naredbe osrednje vlade. 

132. 
uredba o organizaciji odseka za pospeše
vanje tujskega premeta pri ministrstva 

za trgovino in industrijo.* 
Člen 1. 

V zmislu člena 3., poslednjega odstavka, uredbe 
o organizaciji ministrstva za trgovino in industrijo 
z dne 30. aprila 1919., «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 41**, se pri oddelku 
za industrijo in obrt ustanavlja odsek za pospeše
vanje tujskega prometa. Zato se dodaja členu 10. 
omenjene naredbe odstavek: «7.) na odsek za pospe
ševanje tujskega prometa». 

Člen 2. 

Pristojnost tega odseka je ta-le: 
Odsek: 

a) opravlja vse administrativno-pravne posle, ki se 
tičejo tujskega prometa; 

b) vodi agende tujsko-prometne politike, prometne 
statistike in narodne propagande, organizira tuj
sko-prometne družbe in njih zveze, ki jim je na
men, da izvršujejo eksekutivo tujskega prometa 
ob nadzoru odseka; 

c) podpira pospeševanje vseh prometnih naprav, ki 
lahko služijo tujskemu prometu, hotelskih, go-
stilničarskih in drugih obrtov, ki so v zvezi s 
tujskim prometom, potem turistike in športov, 
kolikor posredujejo tujski promet; dalje vodi ka
taster vseh teh naprav, podjetij in družb; 

č) vpliva na direktorije zdravilišč, kopališč in leto
višč, da se ravnajo po načelih tujskega prometa, 
ter podpira njih strokovno organizacijo; 

d) skrbi za povzdigo tujsko-prometnega strokovne
ga šolstva, osnuje knjižnico strokovnih knjig, 
podpira izdajanje takih knjig ter vodi arhiv re
klamnega in propagandnega materiala; 

e) zbira informacije in vodi pregled institucij pod b, 
c, č in d te uredbe v inozemstvu. 

Člen 3. 

Šef odseka je v svojem področju samostojen ter 
ima v tujsko-prometnih poslih pravico neposrednje-
ga referata pri ministru, nadalje v ministerialnih in 
interministerialnih sejah. 

Odsek vodi svoj posebni zapisnik ter ima pri-
deJjeno svoje pomožno osebje. 

Člen 4. 

V načelnih vprašanjih, ki spadajo v pristojnost, 
drugih ministrstev in odseka za tujski promet, je 
treba vselej doseči sporazum ali v interministe-
rialnih sejah ali г ustnim in pismenim dogovorom. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljeviue 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 97, izdanih dne 3. maja 
1921. 

** Uradni list pod št, 584 iz leta 1919. 

Člen 5. 
Ta uredba stopi v veljavo ter dobi izvršno moč 

z dnem podpisa. 
V B e o g r a d u , dne 20;marca 1921.; 

I br. 400. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. V. Kukovec s. r. 

133. 
Odločba, 

s katero se razveljavila prepoved o izvoza 
ljadske in živalske hrane. 

Z naknadno odločbo ministrskega sveta z dne 
9. maja 1921. se je razveljavila prepoved o izvozu 
pšenice, ječmena, rži, krompirja, sena, slame in otro
bov kakor tudi moke vseh cerealij, ki je bila odre
jena dne 1. aprila .1921., C br. 21.465.* Potemtakem 
naj se izvažajo ti predmeti tako, kakor je bilo to 
določeno, preden se je odredila omenjena prepoved. 
Izvoz pšenice in pšenične moke se mora vršiti v ob
segu prej dovoljenega kontingenta". 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 9. maja 1921; C br. 30.765. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o zacarinjanju tub iz svinca, pokosi

trenih ali iz Čistega kositra. 
Gospod minister za finance je odobril sklep ca

rinskega sveta z dne 20. aprila 1921., da so tudi 
tube iz svinca, pokositrene ali iz čistega kositra, 
obsežene v IV. točki 4. razpisa C br. 61.602 z dne 
22. septembra 1920.** in da jih je ob pogojih omenje
nega razpisa zacarinjati po minimalni tarifi. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 26. aprila 1921.; C br. 20.732. 

Razglas glede bank in denarnih zavodov, na
knadno pooblaščenih za zavarovanje valute, in 
glede dveh bank, ki jima je ta pravica odvzeta. 

Generalni inspektorat ministrstva za finance je z 
razpisom z dne 23. t. m., C. I. br. 5178, pooblastil za 
zavarovanje valute še nekatere nadaljnje banke in 
zavode. Te banke in ti zavodi so: 

1.) Bankarsko i trgovačko dioničarsko đruStvo 
v Beogradu; 

2.) Komercialna banka v Sarajevu; 
3.) Hrvatska zagorska banka v Zagrebu; 
4.) Tršćanska trgovinska banka v Splitu; 
5.) Prva pučan. dalmatinska banica v Splitu; 
6.) Srpska zemaljska banka, podružnica v Sara

jevu; 
7.) Prva Hrvatska štedionica v Celju; 
8.) Centralna banka d. d., podružnica v Novem 

Sadu; 
9.) Židovska banka za Bosnu i Hercegovinu v 

Sarajevu; 

* Uradni list pod št, 99 in 107. 
** Uradni list pod št. 367 iz leta 1920. 

10.) Švajcarsko-srpska banka v Beogradu; 
11.) Bankovne i menjačke d. d. v Zagrebu. 

Obenem pa je generalni inspektorat odvzel pra
vico zavarovanja valute in ostalih poslov, ki so v 
zvezi z njo, bankama: Makso Mautner v Zagrebu in 
Lang i Ivećeaski v Osjeku. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 27. aprila 1921.; C br. 27.993. 

Razglas, da se privatnim osebam dovoljuje izvoz 
tobačnih izdelkov do dveh kilogramov brez za

varovanja vaiate. 
• 

Uprava državnih monopolov je z dopisom z dne 
11. aprila 1921., P R br. 7540, generalni direkciji ca
rin priobčila to-le: 

«Ker se po točki 1., št. 75 izvozne tarife z dne 
19. februarja 1921., C br. 9802,* pri izvozu tobačnih, 
izdelkov ne plačuje carina in ker se sme po od
ločbi gospoda ministra za finance z dne 22. decem
bra 1920., I br. 24.792, svobodno izvažati brez zava
rovanja valute do 2000 cigaret, je upravi državnih 
monopolov čast prositi to direkcijo, naj izvoli od
rediti carinarnicam, da privatnim osebam dovoljuje
jo izvoz brez zavarovanja valute do dveh kilogra
mov tobačnih izdelkov.» 

Potemtakem naj carinarnice dovoljujejo izvoz 
privatnim osebam, in sicer brez plačila carine, brez 
plačila davka na poslovni promet in brez zavaro
vanja valute s a m o d o d v e h k i l o g r a m o v 
tobačnih izdelkov (tobaka ali cigaret). 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 28. aprila 1921.; C br. 25.401. 

Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kul
turnih rastlin v dragi polovici meseca aprila t. L** 

Vreme ponekod vetrovno in oblačno, noči raz
meroma hladne, dnevi zmerno topli, ponekod hlad
nejši. 

Padavine je bilo na vsem ozemlju kraljevine ve
liko. Mestoma po goratih krajinah, okoli Plevlja, 
Belega polja in Novega Pazara, je padel tudi sneg, 
toda brez škodljivih posledic za posevke in sadov
njake. 

Vsi zimski strneni posevki so se naglo opomogli 
in dobro napredujejo. Suša v prvi polovici tega me
seca je vegetacijo občutno zadrževala in pomladna 
setev je zaradi nje zakesnela. 

Setev jarega žita se dokončuje. Zgodaj pose
jana strn dobro kali. Setev koruze je povsod inten
zivna, kolikor ni že dokončana. 

Ozimni, predilni posevki dobro uspevajo. Kcw 
noplja in jari lan sta posejana ali pa ju še sejejo. 

Zgodaj posejani vrtni posevki so se znatno opo
mogli in dobro napredujejo. Zgodaj posejani so do
bro vzklili. 

Trava na travnikih in pašnikih napreduje po po
slednjem dežju. Na deteljiščih postaja vegetacija 
skoro bujna. 

Razvijanje rastlinskih bolezni na posevkih se do
slej še ni opažalo. 

* Uradni list pod št, 67 iz leta 1921. 
** Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 102, izdanih dne lOega 
maja 1921. 

m. 



52. 268 Letnik III. 
Pojav kobilic v Crai gori je začel provzročati 

škodo posameznim posevkom. Prej ukrenjene odred
be za pokončevanje se obnašajo. 

Toča je pobila v okolici mesta Sv. Petra na oto
ku Braču (Dalmacija); napravila je neobčutno škodo 
po sadovnjakih. 

Iz pisarne ministrstva za kmetijstvo in vode 
v Beogradu,, 

dne 4. maja 1921.; K br. И.133ДП. 

Razglas. 7 7 3 

Na podstavi razpisa gospoda ministra za vojno 
in mornarnico A S br. 2403 z dne 23. aprila 1921. in 
odloka upravnika vojaško-tehničnih zavodov št. 5307 
z dne 26.aprila 1921. bo dne 6. j u n i j a 1 9 2 1 . v 
pisarni tehničnega skladišča vojaško-tehničnih za
vodov v Kragujevcu ustna javna licitacija za pro
dajo starega železa — odpadkov — in sicer: 

30.000 kg železnih odpadkov v kosih razne veli
kosti in oblike; 

20.000 kg odpadkov različne pločevine v razni 
velikosti; 

110.000 kg odpadkov železnih starih podkov. 
Licitanti morajo položiti naprej kavcijo (5600) 

pettisočšeststo dinarjev v gotovini ali pa v držav
nih ali državno garantiranih vrednostnih papirjih. 

Licitant, ki ponudi na licitaciji največjo ceno, 
mora, ko se mu priobči, da je licitacija odobrena, 
takoj položiti vso ponujeno vsoto ter v 20 dneh 
vzeti kupljeno staro železo iz skladišča in območja 
uprave vojaško-tehničnih zavodov. 

Licitant mora odpeljati železo ob svojih stroških; 
če pa bi se natovarjalo na račun tehničnega skla
dišča, da uprava kupcu na razpolago vozila za pre
vez železa iz kraja, kjer je sedaj shranjeno, do 
rampe. 

Istotako mora kupec staro železo — odpadke — 
prevzeti in odpeljati, ako bi bila količina večja, nego 
je v pogojih določena; nasprotno pa se mora tudi 
zadovoljiti s količino, ki se ugotovi s tehtanjem, ako 
bi bila manjša od pogojene količine. 

Iz pisarne uprave tehničnega skladišča vojaško-teh
ničnih zavodov v Kragujevcu, 

dne 5. maja 1921.; S L br. 3502. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Št 6623. 

Razglas. 
Na ukaz ministrstva za vojno in mornarnico bo 

odslej tvornica smodnika v Kamniku oskrbovala 
rudnike in industrijo na ozemlju območja Dravske 
divizijske oblasti razen s črnim smodnikom tudi z 
drugimi razstrelili, ki so jih morali konsumenti do 
sedaj nabavljati v inozemstvu. 

V gorenji tvornici se izdeluje sedaj razen vseh 
vrst črnega smodnika troje razstrelil za rudnike, ka
menolome itd., in sicer: 

vrsta I. z jačino želatinskega dinamita; 
vrsta П. z jačino dinamona; 
vrsta III. razstrelilo, varno zoper vžigalne pline. 
Da se v tem oziru osvobodimo inozemske kon

kurence, prosim interesente, naj odslej vsa razstre
lila, ki jih potrebujejo, naročajo pri gorenji tvornici, 
kateri naj vselej naznanijo na leto potrebno mno
žino razstrelil po kakovosti in obenem eventualne 
posebne želje v tem pogledu. 

V L j u b l j a n i , dne 6. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 
Št. 340/pres. 2—1 

Razpis. 
Pri državnem zdravilišču v Rogaški Slatini se 

razpisuje pogodbeno mesto začasnega upravitelja 
studenčnega obrata (trgovine z mineralno vodo). Po
goj za to mesto je primerna trgovska izobrazba in 
praktična izvežbanost v tej ali slični stroki. 

S tem mestom so združeni prejemki, ki so vsako
krat enaki prejemkom IX. činovnega razreda 1. pia* 
čilne stopnje državnih uradnikov, s prostim stano
vanjem in deputati za svečavo in kurjavo; poleg 

Prosilci za to mesto naj vlože pravilno kol-
kovane prošnje, opremljene z dokazili o študijah in 
dosedanjih poslih, do dne 

2 6. m a j a 1 9 2 1 . 
pr podpisanem poverjeništvu. 

V L j u b l j a n i , dne 9.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za javna dela. 

Vodja poverjeništva: inž. Klinar s. r. 
Št. 1482/vet. 

Razglas. 
Pouk o goveji kugi. 

Znano je, da se kužne bolezni po vojnah naglo 
širijo, in tako se je zgodilo, da se je začela sedaj 
pojavljati g o v e j a k u g a tudi v kulturnejših 
pokrajinah Evrope, od katerih so jo prej odvračali 
z uporabo veterinarskih odredb. Po eni strani je 
goveja kuga pustošila Rusijo, po drugi pa Belgijo; 
"v Belgiji se je posrečilo zatreti to bolezen v dosti 
kratkem času, v sedanji Rusiji pa razsaja z vso silo 
ter se je zanesla iz Rusije tudi na Poljsko in v bivšo 
Bukovino. 

V Turčiji je bila goveja kuga že pred vojno udo
mačena, in imajo jo tam še dandanes. Zaradi tega pre
ti tudi naši državi velika nevarnost, da se ta bolezen 
ne zanese vanjo. Koristi naše države nam nalagajo, 
da se resno brigamo za gibanje te strašne živalske 
bolezni, da pravočasno ukrenemo vse, kar je po
trebno, in se ne strašimo ne truda ne stroškov, samo 
da se je obranimo. Vsakomur je treba poznati znake, 
s katerimi se pojavlja, da jo čim prej prijavi pokli
canim oblastvom. Temu namenu naj služi ta pouk. 

Izmed vseh živalskih kužnih bolezni je g o v e j a 
k u g a najnevarnejša in najstrašnejša. Ko se je kje 
zakotila, provzroča strašno moritev med govcdjo ter 
prizanese le malokateremu govedu. Poleg tega na
pada ovce in koze, prašiče in bivole ter ugonobi 
mnogo teh živali. Kako strašno moritev lahko pro-
vzroči, kaže najbolje to, da je v XVIII. veku pomo
rila v srednji Evropi nad 200,000.000 goved. Ako 
bi vsako govedo računili samo po 400 K (100 di
narjev), bi bila to že strašna škoda 80 milijard kron 
(20 milijard dinarjev). Leta 1897. je pomorila samo 
v Transvaalu blizu 1 milijon goved; pa tudi naše 
pokrajine so si jo dobro 'zapomnile, ko je v štiride
setih letih prošlega veka razsajala po njih ter poko
sila silno število živali. Pri nas se je zatrla začet
kom osemdesetih let prošlega veka, v Srbiji pa ue 
je zadušila s strogimi odredbami leta 1882., ko se 
je zanesla iz Bosne v Prnjavor, okrožje podrinsko; 
v Bosid je minila leta 1883. ter se potem ni več po
javila. 

G o v e j a k u g a je kužna bolezen govedi, pre
haja pa časih tudi na ovce in koze, bivole in pra
šiče. 

Bolezen se navadno prenese po bolnih živalih 
in s predmeti, ki so okuženi s okužljivo kaljo (bak
terijami) te bolezni. Tudi ozdravele živali lahko pre
nesejo bolezen v zdrave krajine. Ako pride zdravo go
vedo v dotiko z bolnim, zboli v 3 do 8 dneh tudi to. Pr
vi začetek bolezni je visoka telesna toplota, ki naglo 
naraste do 41-5° C. Žival še ne kaže mnogo bolezni, 
jé in prežvekuje; toda krave-mlekarice skoraj popol
noma izgube mleko ter se posuše v vimenu, in do
stikrat se po tem najprej opazi bolezen. Malo časa 
potem, čez pol dne, redkeje pozneje, zboli žival 
vidno; naježi se ji dlaka ter izgubi svoj sijaj, govedo 
preneha jesti in prežvekovati, podrhtava in se trese po 
vsem telesu, glavo drži k tlom, oslabi in izgubi vso 
živahnost. Bolj poredkoma je govedo v tem prvem 
početku bolezni vznemirjeno; koplje z nogami in udar
ja z glavo ob jasli, časih pa se ponaša kakor besno. 
Toda ti znaki trajajo jako malo časa, poredkoma da
lje nego pol dne; potem nastopi obča onemoglost in 
slabost. Že od daleč se lahko opazi, da-je žival težko 
bolna; na paši se odloči od drugih živali, tožna stoji 
kje pri grmu ter se nerada giblje. V hlevu naslanja 
glavo na jasli, skrivi se v ledju (križu), koža na ple
čih, straneh in na lakotnicah pa se pogostoma stre
sa in podrhtava. Okoli gobca se navadno nabere 
mnogo pene, toda pena se ne vleče tako kakor pri 
slinavki. Tudi iz nosa začne cureti začetkom vode
nasta, a pozneje temnosiva gnojna sluz (gnojno žlo-
manje), ki se nabira okoli nosnih odprtin (nosnic) 
in napravlja cele kraste. Iz oči kapljajo solze, a 
očesna belina pordeči. Bržkone čuti govedo srbe
čico v nesu in v glavi, ker pogostoma stresa z gla
vo, in tako se iz okuženih hlevov sliši rožljanje verig. 

evi. tega gre začasnemu upravitelju primeren delež na po katerem se že od daleč spoznajo okuženi hle 
čistem dobičku tega obrate, katerega višina so do- V nadaljnjem poteku bolezni nrično živali st.r>u; 
loči na koncu vsakega upravnega leta. 

V nadaljnjem poteku bolezni prično živali stokati 
in ječati, hitro shirajo in upadejo ter postanejo mr

šave, dobe redke prolive (driske), ki v poznejši dobi 
strašno smrde ter so mnogokrat pomešani.s krvjo. 
Zato se umaže govedo po repu in sklepih (skočnem 
zgibu) z gnojem, a naposled se zadnje črevo (ritnik) 
popolnoma odpre, tako da je mogoče globoko pre
gledati vneto sluznico (notranjo kožico) debelega 
(zadnjega) črevesa, a blato se izloča brez volje ži
vali. Po gobcu se prikažejo takoj izpočetka bele, po
tem rjave in pepelnatosive ali rumene krastice, ki 
se izpuste najbolj na dlesni okoli zob, po gobcu, 
gornji čeljusti, na nebesu in spodnji strani jezika! 
Te krastice se pogostoma oderejo in na istem mestu 
nastanejo plitve, rdeče ranice (ugnide) z razjede
nim i robovi. 

Te krastice se izpuste tudi na sluznih kožicah 
notranje strani obraza, ki takisto odpadejo, se 
povesijo po notranji strani lica ter so vid6ti kakor 
presekane, odrezane. Tudi po sečnih (scalnih) delih 
je mogoče opaziti podobne izpuščaje in ranico 
(ugnide), časih pa samo rdeče lise ali pege. Živali 
pogostoma kašljajo, in sicer z bolečinami, pa poiz
kušajo kašelj zadrževati in ustaviti, ali vedno se 
lahko opaža težko in naporno dihanje. Naposled 
žival oslabi in omedli, pade z zadnjim delom telesa 
in se ne more več vzdigniti; telesna toplota se zniža 
pod navadno mero in hitro nato nastopi smrt. 

Vse te izpremembe se razvijejo v dveh, treh dneh 
in žival pogine tretji ali četrti dan. Malokdaj traja 
bolezen več dni in tedaj je mogoče, da živali tudi 
ekrevajo. 

Pri o v c a h i n k o z a h se pokažejo podobne 
bolezenske izpremembe, ali mnogo milejšega značaja 
in živali prebolevajo veliko laže. Prašiči kažejo pri 
tej bolezni samo izpremembe (krastice, ranice) po 
ustni votlini, ki so podobne izpremembam pri go
vedih. Bolezen traja 10 do 12 dni in mnogo prašiče 
pegine za njo. Odrasli prašiči jo navadno prebole. 

Breje živali navadno izvržejo med boleznijo, po
sebno âko so že na koncu brejosti. 

Bolezen se polagoma širi v selu (kraju), t o d a 
k j e r se z a k o t i , u n i č i s k o r o v s o g o 
v e d . 

_ Da se goveja kuga zapreči, je treba vedno mi
sliti na to, da se silno lahko prenese z blatom, s 
smrkljem in z dlako bolne živali. Mala slamica iz 
gnoja bolne živali, ki se prime obutve (čevljev i. dr.;, 
dlaka, ki se prime obleke, travica, ki jo je bolna 
žival onesnažila, vse to lahko prenese bolezen v 
daljne kraje. 

Prenesejo jo lahko tudi živali, ki se prosto gib
ljejo po okuženih hlevih, katerih pa se bolozen sama 
ne prime, tako n. pr. psi, kokoši, miši, podgane in 
druge. 

Pogostoma jo prenašajo trgovci z živino, pre-
kupci in drugi ljudje, ki imajo opravila pri živini. 

Jasno je, kaj nam jo storiti v takih primerih. 
Vsako, tudi najmanjšo sumnjo o goveji kugi je tre
ba naznaniti pristojnemu oblastvu (županstvu i. dr.) 
in strogo se je pokoravati njega odredbam. 

Glede d o l ž n o s t i n a z n a n i l a , da je živinče 
obolelo ali poginilo za govejo kugo, veljajo določila 
§ 12. zakona z dne 29. februarja 1880., drž. zak. št. 37, 
izpremenjenega z zakonom z dne 6. avgusta 1900.! 
drž. zak. št. 180, člen L; t o r e j s e m o r a j o u p o-
r a b l j a t i d o l o č i l a § § 17. i n 18. o b č e g a 
z a k o n a o ž i v a l s k i h k u ž n i h b o l e z n i h 
z d n e 6. a v g u s t a 19 09., d r ž . z a k . s t. 17 7. 

Kdo je dolžan naznaniti vsakatere v zakonu na
vedene kužne živalske bolezni, oziroma sumljive 
obolelosti, o tem določa § 17. ravnokar navedenega 
zakona to-le: 

P o s e s t n i k ž i v a l i j e dolžan občinskemu na
čelniku nemudoma naznaniti, da je izbruhnila žival
ska kužna b o 1 e z e n, ki jo je treba naznaniti,, ozi
roma da so se prikazali pojavi, kateri zbujajo po 
pouku, Id ga je izdalo poljedelsko ministrstvo, s u m 
take kužne bolezni. 

Enake dolžnosti so naložene tistemu, ki je, na
d o m e š č a j o č p o s e s t n i k a , na čelu gospodar
stva in tistemu, ki ima kot p a s t i r ali o v č a r 
živali v varstvu ali ki mu je izročeno n a d z i r a 
n j e živali. 

Dolžnost, bolezen n e m u d o m a naznaniti in 
živali imetiWoecne od krajev, kjer je nevarnost oku-
žitve za druge živali, nastane tudi tedaj, kadar oboli 
med živino kakega dvorca ali črede v 8 d n e h 
d r u g a ž i v a l z enakimi prikazi notranje bolezni. 

Dolžnost, bolezen nemudoma naznaniti, imajo 
tudi ž i v i n o z d r a v n i k i , o g l e d n i k i ž i v i n e 
m e s a in k o n j a č i . 

Prav tako je v s a k d o , Id prihaja po svojem 
samostojnem poklicu pogostoma v đotiko s tujo ži
vino, dolžan nemudoma podati naznanilo, čim opazi, 
da je med vrstami živali, ki spadajo v področje nje-
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govega poklica, izbruhnila živalska kužna bolezen, 
ki jo je treba naznaniti, ali čim opazi pojave, k i 
z b u j a j o s u m t a k e b o l e z n i . 

Sicer je še o r o ž n i š t v o poklicano in v s a 
k d o , ki je zvedel za take bolezni, ima pravico po
dati naznanilo. 

To se razglaša po naročilu veterinarskega oddel
ka ministrstva za kmetijstvo in vode v Beogradu z 
dne 20. marca 1921., vet. št. 857. 

V L j u b l j a n i , dne 2. maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

3t, 2187. 

Razglas. 
V Kostanjevici na Dolenjskem se bo od dne 

1. d o d n e 8 . j u n i j a l 9 2 1 . p r i ondotnem gozd
nem oskrbništvu vršil tečaj za gozdne in lovske 
čuvaje in tekom tega tečaja tudi p o u k o r i b a r 
s t v u . 

Sporazumno z gozdarskim oddelkom deželne 
vlade se določa, da se tega pouka lahko udeleže 
tudi ribiški čuvaji in sploh interesenti, ki se za
nimajo za ribarstvo in ribogojstvo. Omejenemu šte
vilu udeležencev je poskrbljeno za stanovanje in 
.hrano po režijskih stroških. 

Poverjeništvo za kmetijstvo je namenilo petim 
.udeležencem podporo po 300 K (tristo kron). 

Prijave kakor tudi prošnje za podporo, katerim 
je priložiti ljudskošolsko izpustnico, nravstveno in 
ubožno izpričevalo in morebitno izpričevalo gospo
darja, pri katerem je prosilec uslužben, naj se vlože 
pri podpisanem poverjeništvu najkesneje do dne 

2 1 . m a j a 1 9 2 1 . 
Ta pouk ne daje nobene pravice do kakršnega

koli naslova ali posebne usposobljenosti. 
V L j u b l j a n i , dne 11.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s. r. 

C 32/21—1. 689 
Oklio. 

Zoper Jakoba in Jurija J u v a n a , Marijo in Jero 
J u v a n o v o , katerih bivališče je neznano, je po
dal pri okrajnem sodišču v Šoštanju Matevž Poznič, 
posestnik pri Sv. Vidu št. 2, tožbo, da se prizna za
staranje terjatev v znesku 2406 K 47 v in dovoli 
izbris zastavne pravice, vknjižene na zemljišču vi. 
št. 14 davčne občine svetovidske. 

Na podstavi tožbe se je razpisala ustna sporna 
razprava pri tem sodišču na dan 

2 8. m a j a 1 9 2 1 . 
ob desetih v sobi št. 3. 

V obrambo pravic imenovanih tožencev se po
stavlja za skrbnika gospod Josip Drevenšek, sodni 
kanclist v Šoštanju. Ta skrbnik bo zastopal tožence 
v oznamenovani pravni stvari na njih nevarnost in 
stroške, dokler se ali ne zglase pri sodišču ali ne 
imenujejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek I., 
dne 16. aprila 1921. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

•at. 1881/Val. ex 1921. 778 

Razglas. 
Ekonomsko-finančni komitet ministrov jo sklenil 

v seji dne 20. aprila 1921., da so pisma, izvest ja in 
seznamki denarnih zavodov, s katerimi ti poročajo 
o bonih, ki imajo pravico do premije, kakor tudi 
vloge zaupnikov, s katerimi ti zahtevajo izplačilo 
•bonov, kolka proste. 

To objavljam po naredbi ministrstva za finance, 
generalne direkcije državnih dolgov, z dne 23. aprila 
1921., D br.4451. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 9. maja 1921. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
-Opr. št. 90, 91, 92, 93, 94/21* 667 

Oidio. 
Liza Križan, posestnica v Ledinku, Juri Deuč-

man, posestnik v Zitnicah, Janez Deučman, posest
nik na Krembergu, Jožef in Vinko Deučman, oba v 
Gradcu, so vložili zoper Simona L e t n i k a , po
sestnika v Zitnicah, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
zaradi dopolnitve dolžnega deleža. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 7. m a j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 10. 
Ker je bivališče Simona Letnika neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Josip Stukelj, tajnik 
okrajne hranilnice pri Sv. Lenartu v Slovenskih go
ricah, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stro
ške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje poob
laščenca. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih gori

cah, oddelek II., 
dne 16. aprila 1921. 

A 134/20—6. 762 3—1 

Poklio neznanih dedičev. 
Matevž M ü l l e r , 44 let star, rudar v Trbovljah, 

je dne 28. aprila 1920. v Retju št. 35 umrl, ne da bi 
bil zapustil poslednjo voljo. 

Sodišču -ni znano, ali je kaj dedičev. 
Gospod Franc Franchetti, občinski redar v Tr

bovljah, je postavljen zapuščini za skrbnika. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

v e n e m l e t u o d danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. Po tem roku se iz
roči zapuščina, kolikor izkažejo dediči svoje pravice, 
le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, se zaseže v 
prid državi. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek L, 
dne 29. aprila 1921. 

' Nepremičnini, ki jo je .prodati na dražbi, je do
ločena vrednost z 6602 K. Najmanjši ponudek znaša 
4402 K; pod tem zneskom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek I., 
dne 23. aprila 1921. 

Dražbeni oklio. 779 

E 68/21—5. 694 

Dražbeni oklio. 
Po zahtevanju državnega zaklada kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, zastopanega po 
finančni prokuraturi v .Ljubljani, bo dne 

I S . j u h i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri spodaj; oznamenovanem sodišču v 
sobi št. 4 dražba posestva vi.'St. 87, 350, 664 kata 
stralne občine čateške,r vi. št. 245, 394 katastralne 
občine globočiške in vi. št. 649 katastralne občine 
stojanskovrške s priteklino vred, ki sestoji iz gospo
darskega orodja, voz, vinskih posod in dveh sti
skalnic. 

Nepremičnini, ki jo je prodati na dražbi, je dolo
čena vrednost z 223.934 K 90 v, priteldiui pa s 
16.500 K. 

Najmanjši ponudek znaša 160.289 K 94 v; pod 
lurfzi-eskom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 12. aprila 19?1. " 

E 30/21—7. 759 

Dražbeni oklio. 
Na predlog Marka R a š č a n a in Marijo R a -

s c a n o v e v Dolnji Lendavi bo dne 
7. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnine vi. 
št. 260 katastralne občine beltinške, sestoječe iz nji
ve, imenovane «Jelica gornja» (pare. št. 661/2), v 
izmeri 2 oralov 618 sežnjev. Cenilna vrednost 16.000 
kron, najmanjši ponudek 16.000 kron. 

Priteklin ni. • " ' 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dne 26. aprila 1921. 

E 29/21—5. 769 

Dražbeni oklio. 
Po zahtevanju Ivane S o r š a k o v e , posestnice 

v Spodnji Polskavi, zastopane po drju. Urbanu Le-
mežu, odvetniku v Slovenski Bistrici, bo dne 

2. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri spodaj oznamenovanem sodišču v sobi 
št. 5 dražba zemljišča vi. št. 439 katastralne občine 
Spodnje Polskave, sestoječega iz parcele št. 116/1 
(njiva) s površino 33 a 01 m2. 

Na predlog, ki so ga podale Ivana K o w a 1 d , 
rojena Svetic, Barbara S v e t i c in Marija K a c i n , 
rojena Svetic, bo dne 

2 3. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih, z dovolitvijo okrajnega sodišča v Ljub
ljani I z dne 26. aprila 1921. P I 248/3201, na licu 
mesta v veži hiše št. 53 na Sv. Petra nasipu p r o 
s t o v o l j n a d r a ž b a hiš št. 54 na Sv. Petra 
cesti in št. 53 na Sv. Petra nasipu, vpisanih pod 
vi. št. 130 katastralne občine Petrskega predmestja 
I. del. Priteklin ni. 

Izldicna cena znaša 150.000 K; pod njo se ne bo 
prodajalo. Vadija je položiti 15.000 K v gotovini ali 
v pupilarnih vrednotnicah. 

Prodajalci si pridrže pravico, da potrdijo ali za
vrnejo najvišjo ponudbo v desetih dneh po dražbi. 

Izkupilo je plačati v 14 dneh po odobritvi dražbe 
pri sodišču. 

Vknjiženim upnikom se pridržujejo njih pravice 
brez ozira na višino izkupila. 

Natančnejši dražbeni pogoji pri sodnem komi
sarju drju. Andreju K u h a r j u v Ljubljani, Kolo
dvorska ulica št. 3. 

Firm. 106/21, Rg. A II 29/1. 538 

Vpis družbene firme. 
Vpisala se je danes v register firma: 6 

Vesnaver & Ribarič, lesna Industrija, '? 
s sedežem v M a r i b o r u , 

-obratni predmet: trgovina z lesom in lesnoindu
strijskimi izdelki, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. januarja 1921., 

družbeniki: Jakob Vesnaver, trgovec v Mariboru, 
Meljska cesta št. 74; Sime Ribarič, posestnik in tr
govec na Uncu pri Rakeku; Anton Ribarič, posest
nik v Kaštelu pri Piranu; Ivan Ribarič, posestnik v 
Kaštelu pri Piranu. 

Pravica zastopstva: Družbenika Vesnaver in Sini« 
Ribarič vsak zase, Anton Ribarič in Ivan Ribarič pa 
kolektivno. 

_ Podpis firme: Pod napisano, natisnjeno ali štam-
piljirano besedilo firme podpisujeta svoje ime in svoj 
priimek družbenika Jakob Vesnaver in Sime Ribarič 
vsak zase, Anton Ribarič in Ivan Ribarič pa skupaj. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 22. marca 1921. 

Izpremembe pri družbenik firmah. 
Vpisala se je danes pri firmah: 

Firm. 147/21, Rg. AI 167/11. 
a) Thomas Götz, Bierbrauerei, 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izpreuiemba* 

Dosedanjemu besedilu firme se je dodalo sloven
sko besedilo: 

Tomaž Götz, pivovarna Maribor. 
650 

Firm. 991/20, Rg. AI 78/17., 
b) Brüder Sternberger 
s sedežem v G o r n j i B i s t r i c i nastopna izpre-
memba: 

Besedilo firme odslej: 
Tovarna za baker in žolto med Bratje Sternberger 

na Gornji Bistrici, 
Kupferhammer- und Messingwerke 

Brüder Sternberger in Gornja Bistrica, 
Copper- and Brass-Works Sternberger Brothers 

in Gornja Bistrica. 
Sedež firme do sedaj: O b e r f e i s t r i t z , od

slej: G o r n j a B i s t r i c a . 
Obratni predmet do sedaj: Kupferhammerwerke, 

odslej: Tovarna za baker in žolto med. 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Josip Krenn, vpi

sali pa sta se kot imetnika družbenika Filip Berger, 
tvorničar na Dunaju, Lerchenfelderstrasse St. 67, ^ 
h' Leon Weiss, tvorničar na Dunaju, Reichsrat
strasse št. 11. 
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Družbena oblika: Javna trgovska družba izza 

dne 1, decembra 1918. 
Izbrisala se je tudi prokura Leona Weissa, vpi

sala pa se je posamezna prokura Josipa Hofinanna. 
Pravico zastopanja imata oba družbenika samo

stojno. 
Firma se podpisuje tako, da pod njeno natisnjeno, 

napisano ali odtisnjeno besedilo eden izmed družbe
nikov svojeročno postavlja podpis: «Bratje Sternber-
ger» ali «Brüder Sternberger» ali «Steraberger 
Brothers». 

Prokurist Josip Hofmann, knjigovodja na Gornji 
Bistrici, pristavlja besedilu firme svojeročni podpis: 
«ppa Bratje Sternberger, Hofmann — ppa Brüder 
Sternberger, Hofmann — ppa Sternberger Brothers, 
Hofmann». 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 12. aprila 1921. 

Firm. 145/21, Rg. АП 32/1. 551 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala 

danes firma: E . Kohnstein 

s sedežem v M a r i b o r u , 
obratni predmet: trgovina z usnjem, 
imetnik: Emanuel Kohnstein, tTgovec v Mari

boru, Slovenska ulica št. 20. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 12. aprila 1921. 

Firm. 150/21, Rg. АП 31/1. 552 

Vpis javne trgovske družbe. 
V register se je vpisala danes firma: 

Ljudevit Sonnenschein sinovi Ptuj 
s sedežem v P t u j u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 
in z deželnimi pridelki na drobno in na debelo, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 30. marca 1921. po družbeni pogodbi z dne 
30. marca 1921., gt. 6275, 

družbenika: Hinko Sonnenschein in Albert Son-
nenschsin, trgovca v Ptuju. 

Pravico zastopati družbo ima vsak izmed druž
benikov samostojno. 

Firma sé podpisuje tako, da pod njeno natis
njeno, napisano ali odtisnjeno besedilo eden izmed 
družbenikov svojeročno postavlja svoje ime. 

Prokura se je podelila Ignaciju Sonnenscheinu 
in Viljemu Sonnenscheinu, ki podpisujeta firmo z 
označbo prokure vsak zase. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 12, aprila 1921. 

Firm. 31/21, vpis. A 228/1, 72 

Razglas. 
Vpisala se je danes v trgovinski register, odde

lek A, firma: Pungartar & Zupančič 
s sedežem v V i š n j i g o r i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
usnjem in z deželnimi pridelki, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
6. decembra 1920., 

družbenika: Matko Pungartar in Josip Zupančič, 
oba trgovca v Višnji gori. 

Firmo zastopata oba družbenika skupaj. 
Firma se podpisuje tako, da njenemu po komer

koli napisanemu, natisnjenemu ali štampiljiranemu 
besedilu oba družbenika pristavljata svoje ime. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 1. aprila 1921. 

79 Firm. 72/21, zadr. I 227/65. 

Likvidaoija zadruge. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri za

drugi. Kmetijsko društvo pri Sv. Emi, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

to-le: S sklepom občnega zbora z dne 13. februarja 
1921. se je zadruga razdružila in je prešla v likvida
cijo. 

Likvidatorja: Janez Anderlič, posestnik v Virov-
cah št. 13; Franc Caks, posestnik v Virovcah št. 45. 

Likvidacijska firma: Dosedanja firma se označuje 
kot likvidacijska firma. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvidacij
sko firmo skupno. 

Upniki zadruge se pozivljejo, naj se zglase pri za
drugi. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 22. marca 1921. 

Firm. 133/21, zadr. II 35/14. 540 

Likvidacija zadruge. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri za

drugi: 
Erwerbe- und Wirtschaftsgenossenschaft der verei

nigten Schuhmachermeister für Heereslieferung, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haf

tung für Marburg und Umgebung, 
da se je s sklepom občnega zbora z dne 9. marca 
1921. zadruga razdružila £et je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: 

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft der verei
nigten Schuhmachermeister für Heereslieferung, 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haf
tung für Marburg und Umgebung, v likvidaciji. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva likvidatorja. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 22. marca 1921. 

Firm. 142/21, zadr. II 78/1. 719 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Delta, zadruga za izdelovanje perila, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v P t u j u . 
Obratni predmet: Zadruga izdeluje s svojimi 

člani perilo vsake vrste, pri čemer lahko uporablja 
za pomožna dela tudi nečlane. Zadruga ima svoj 
sedež v Ptuju, obratovališča pa lahko ustanavlja po 
potrebi tudi izvun svojega sedeža. 

Zadružna pogodba z dne 20. decembra 1920. 
Opravilni delež znaša 1000 K ter se lahko plača 

v letnih obrokih po 200 K. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po časopisih, ki jih določi 

skupna seja načelništva in nadzorništva. 
Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov: člani 

načelništva so: Franc Vrabič. v Ptuju, Zelcnškova 
ulica št. 1; Franc Korun v St. Petru v Savinski 
dolini; Ivan Haberfellner v Ptuju, Zelenškova ulica 
št. 1. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta, skupno 

po .fva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se 

izvršujejo pismeno; člani se morajo vselej obvestiti 
14 dni prej. Vabilo se razglasi vselej 14 dni prej 
tudi v časopisu, ki ga določi skupna seja načel
ništva in nadzorništva. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 12. aprila 1921. 

604 Firm. 39/21, zadr. II 291/1. 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev za poli
tični okraj Novo mesto v Novem mestu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Dan ustanovitve: 4. aprila 1921. 
Zadrugi je namen, da nabavlja zadružnikom živ-

ljenske potrebščine in druge predmete za njih oseb
no in hišno potrebo. 

Člani upravnega odbora so: dr. Milan Šerko, pro
fesor; Anton Šproc, okrajni tajnik; Rudolf Pretnar, 
davčni upravitelj; Alojzij Gunde, sodni oficial; Aloj
zij Strajner, meroizkusni uradnik; Josip Soban, višji 
pisarniški predstojnik — vsi v Novem mestu. 

Razglasi zadruge: običajni oklic v Novem mestu 
in objava v «Našem Glasu», eventualno, ako tega 
ni, v «Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo». 

Zaveza zadružnikov je omejena na višino vpla
čanih deležev. 

Zadrugo podpisujeta predsednik ali njegov na
mestnik in Še en član upravnega odbora. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 9. aprila 1921. 

Št. 447/21. 780 

Objava. 
Gospod dr. Karel T s c h e b u l l v Mariboru je 

vsled izgube državljanstva izbrisan iz tukajšnjega 
imenika odvetnikov. 

V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1921. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Št. 6333. 782 

Razglas. 
Dne 3. j u n i j a 1 9 2 1 . ob desetih se bo pri 

podpisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 3 na 
javni dražbi oddajal v zakup lov občine grosupelj
ske za petletno dobo, to je od dne 1. julija 1921. do 
dne 30. junija 1926. 

Na to dražbo se vabijo interesenti s pristavkom, 
da dražbene pogoje lahko vsak dan ob uradnih urah 
vpogledajo na podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 10. maja 1921. 

Št. 6331. 783 

Razglas. 
Dne 4. j u n i j a 1 9 2 1 . ob desetih se bo pri 

podpisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 3 na 
javni dražbi oddajal v zakup lov občine šentvidske 
nad Ljubljano za petletno dobo, to je od dne 1. ju
lija 1921. do dne 30. junija 1926. 

Na to dražbo se vabijo interesenti s pristavkom, 
da dražbene pogoje lahko vsak dan ob uradnih urah 
vpogledajo na podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dno 10. maja 1921. 

Razglas. 7 7 7 

Obvezni poluletni tečaj na državni podkovski Šoli 
v Ljubljani se prične dne 1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Za vstop v tečaj je vložiti pri vodstvu državne 
podkovske šole v Ljubljani do dne 

15. j u n i j a 1 9 2 1 . 
prošnjo ter ji priložiti: 1.) rojstni in krstni list; 2.) 
domovinski list; 3.) zadnje šolsko izpričevalo; A.) 
učno izpričevalo; 5.) ubožni list; 6.) nravstvejno iz
pričevalo. 

Pouk v podkovski šoli je brezplačen. Učenci do
bivajo redno državne podpore ter imajo prosto sta
novanje v zavodu; skrbeti pa morajo sami za hrano 
in potrebne učne knjige. 

Poleg podkovstva se poučuje ogledovanje klalne 
živine in mesa. 

Državna podkovska šola v Ljubljani, 
dne 8. maja 1921. 

Razne objave. 
7 8 1 Vabilo na izredni občni zbor 
„Zadrnžne banke, d. d. v Ljubljani," 
ki bo v petek dne 2 7. m a j a 1 9 2 1 . ob sedemnaj
stih (ob petih popoldne) v prostorih Splošnega kre
ditnega društva v Ljubljani, Aleksandrova cesta št. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Izpopolnitev upravnega sveta. 
2.) Izprememba pravil. 
3.) Slučajnosti. 

* * * 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji, 

ki so položili začasna potrdila za vplačane delnice 
šest dni pred zborovanjem pri Splošnem kreditnem 
društvu v Ljubljani, Aleksandrova cesta št. 5. 

V L j u b l j a n i , dne 11. maja 1921. 

Upravni svet. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavéalirana. 

V Ljubljani, dne 20. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

V s e b i n a : Ukaz, s katerim so za uporabo 9. m 10. poglavja „Kriminalnega (kazenskega) zakonika za kraljevino Srbijo", kolikor gre samo za uporabo teh zakonitih določil, raz
širjajo na vse območje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.Se določila „Uvodnih pravil" in „Prvega dela", in sicer §§ 1. do vštetega 82. istega zakonika. — Razglasi deželne 
vlade za Slovenijo : Izpremembe v osebju. Razglas glede poslov ribarskega okrajnega odbora. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro : Izpremembe v osebju. Tedenski 

izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 24. do dne 30. »prila 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

134. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t r a Ï . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
v,.,. A l e k s a n d e r , 

'prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za pravosodje in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo: 

Ukaz ministrskega sveta z dne 25. februarja 
1919., št, 2092,** s katerim se je zakonita moč 9. in 
10. poglavja «Kriminalnega (kazenskega) zakonika 
za kraljevino Srbijo» razširila na vse območje kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, naj se še do
polni tako-le: 

I. 
Za uporabo 9. in 10. poglavja «Kriminalnega (ka

zenskega) zakonika za kraljevino Srbijo», kolikor gre 
samo za uporabo teh zakonitih določil, se razširjajo 
na vse območje kraljevin«) Srbov, Hrvatov in Slo
vencev Se določila «Uvodnih pravil» in «Prvega 
dela», in sicer §§ 1. do vštetega 82. istega zakonika, 
ki se glase: 

Uvodna pravila. 
§ 1. Vsa kazniva dejanja so ali hudodelstva ali 

pregreški ali prestopki. 
Hudodelstvo je ono dejanje, za katero predpisu

jejo zakoni smrt ali robijo ali zatočenje. 
Preffrešek je ono dejanje, za katero predpisujejo 

zakoni zapor daljši od meseca dni ali izgubo službe 
ali denarno kazen nad trideset talerjev. 

Prestopek je ono dejanje, za katero predpisuje 
zakon zapor do meseca dni ali denarno kazen do 
tristo dinarjev. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. januarja 
1904.) 

§ 2. Za dejanje, o katerem ni v zakonu, preden 
se učini, povedano, da in kako se kaznuj oni, ki ga 
učini, se ne sme nihče obsoditi. 

§ 3. Neznanje zakona ne opravičuje nikogar. 
§ 4. Kjerkoli se v tem zakonu veli «Srbin>, se 

pod to besedo umeje vsak srbski državljan, bodisi 
katerekoli vere in narodnosti. 

§ 5. Kdorkoli učini v Srbiji kaznivo dejanje, se 
sodi in kaznuje po kazenskih zakonih te države. 

§ 6. Noben Srbin se ne izroči inozemskemu obla-
stvu, da bi ga to zaslišalo in kaznovalo za kaznivo 
dejanje, ki bi ga bil učinil bodisi v Srbiji, bodisi v 
tuji državi. 

§ 7. Srbin, ki v tuji državi učini hudodelstvo ali 
pregrešek zoper Srbijo ali zoper srbsko oblastvo ali 
zoper Srbina, se sodi in kaznuje po srbskih zako
nih, ako ni bil za to dejanje že kaznovan v tuji 
državi. Istotako se postopa tudi glede prestopka, 
navedenega v § 391. kazenskega zakonika. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 15. junija 1863.) 
§ 8. Srbin, ki v tuji državi učini hudodelstvo ali 

pregrešek zoper tujo državo ali zoper tuja oblastva 
ali zoper inozemca, pa ni bil za to dejanje že kaz
novan v tuji državi in ki ga toži oni, katerega se 

* Ta naredba je razglašena v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 75, iz
danih dne 4. aprila 1921. 

** Uradni list pod št. 544 iz leta 1919. 

tiče, ali njegovo oblastvo, razen v primerih, kjer je 
po predpisu zakonov dopustna samo zasebna tožba, 
se sodi in kaznuje istotako po srbskih zakonih; če pa 
bi zakon one države, v kateri se je dejanje učinilo, 
tega dejanja sploh ne kaznoval ali če bi bil milejši 
od srbskega, sodi tudi srbsko oblastvo po njem. 
Istotako se postopa tudi glede prestopka, navede
nega v § 391. kazenskega zakonika. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 15. junija 1863.) 
§ 9. Srbski vojak, prostak ali častnik, se za kaz

niva dejanja, Id jih učini, kadar ni pod zastavo, 
nego na dopustu, sodi in kaznuje po tem zakoniku; 
ako pa jih učini, kadar je pod zastavo, se sodi in 
kaznuje po tem zakoniku samo, ako ni v vojaških 
zakonih odrejeno drugače. 

§ 10. Kdor je oškodovan po kaznivem dejanju, 
ima pravico, od krivca zahtevati povračilo te škode, 
ne glede na to, ali zadene tudi krivca za njegovo 
dejanje kakršnakoli kazen. 

§ 11. Če se kaznivo dejanje učini pod enim ka
zenskim zakonom, a se sodi v času, ko se ta zakon 
izpremeni in ko stopi v veljavo drug, se vselej raz
sodi in kaznuje po onem izmed teh dveh zakonov, 
ki je za krivca milejši. ---.. 

P r v i d e l . 
O kaznovanju hudodelstev in pregreikov 

voboe. 
Prvo poglavje. 

O kaznih. 
§ 12, Krivec se sme obsoditi na te-le kazni: 
1. na smrt; 
2. na robijo; 
3. na zatočenje; 
4. na zapor; 
5. na izgubo službe; 
6. na denarno kazen; 
7. (ukinjena z zakonom z dne 11. decembra 

1873.); 
8. da izgubi državljansko čast; 
9. da se mu odvzamejo izvestne stvari; 

10. da se mu prepove izvrševati izvesten obrt; 
11. da se iztira; 
12. da se postavi pod policijski nadzor. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 20. marca 1863.) 
§ 13. Kdor je obsojen na smrt, tega naj ustrele s 

puškami in takoj pokopljejo. 
§ 14. Robija ne sme biti daljša od dvajsetih in ne 

krajša od dveh let. 
Na to kazen sme biti krivec obsojen z okovi uli 

brez okovov. Okovi so aH lahki, do dveh kilogra
mov in 560 gramov, ali težki 5 kilogramov in 120 
gramov; katero vrsto naj obsojenec nosi, določi so
dišče v razsodbi. 

Na robijo z okovi se obsodi krivec vselej takrat, 
kadar se obsodi na robijo zaradi razboja, zažiga, haj-
dukovanja in vsakega takega dejanja, za katero do
loča zakon smrtno kazen; razen tega pa sme so
dišče, po velikosti krivde in krivčevl pokvarjenosti, 
tega obsoditi na robijo z okovi tudi, če ga obsodi 
zaradi uboja, učinjenega hote, a brez preudarka 
(§ 156., prvi odstavek), nevarne tatvine ali prikri
vanja (§§ 250. b, 250.g ). 

Moške mladoletne osebe in ženske se ne smejo 
okavati. 

Zoper moške osebe, obsojene na robijo, ki pre
stajajo kazen brez okovov, se smejo okovi uporab
ljati v kaznilnici samo za disciplinarno kazen, o 
kateri predpiše minister za pravosodje posebna 

pravila. Taka disciplinarna' kazen se ne sme uporab
ljati zoper politične krivce in mladoletnike. 

Oni, ki so obsojeni na robijo, morajo bivati v 
kaznilnici ter opravljati težka dela, in sicer moški 
zunaj in v kaznilnici, ženske pa samo v kaznilnici. 

Vsi se vzdržujejo ob državnih stroških ter imajo 
enako obleko, moški moško, ženske pa žensko. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 13. maja 1902.) 
§ 15. Zatočenja se ne sme prisoditi več neg* 

dvajset let in ne manj nego dve leti. 
Zatočenci se drže v posebnem poslopju, se n» 

silijo na delo niti se ne okavajo; od države dobivajo 
hrano, kdor pa hoče, se tudi lahko hrani ob svoji»' 
stroških, toda ne po svoji volji, nego kakor se do
loči s posebnim zakonom; siromašne država" tu<H 
oblači. 

§ 16. Kdor je obsojen na smrt, sme določiti z 
oporoko, kaj se zgodi z njegovo imovino. 

§ 17. Oni, ki so obsojeni na robijo ali na zato
čenje, smejo istotako z oporoko odločati o svoji imo
vini; drugače pa je ne smejo upravljati niti ne raz
polagati z njo, niti s kom skleniti pogodbe, dokler 
so v robiji ali v zatočenju. Samo če spozna sodišče 
za potrebno, onemu, ki je obsojen na robijo ali na 
zatočenje, postaviti skrbnika za njegovo imovino, 
mora vprašati tudi njega, koga si želi za skrbnika. 

§ 18. Kdor je obsojen na smrt ali na robijo ali 
zatočenje, izgubi po zakonu samem, ko postane ob
sodba izvršna: 

1.) pravico do vseh državnih, cerkvenih, občin
skih ali drugih javnih ali častnih 8Mb, istotako pra
vico do vseh onih narodnih služb in poslov, za ka
tere se zahtevajo ljudje poštenega imena, nadalje 
pravico biti narodni skupščinar in voliti poslance za 
narodno skupščino, oddajati glas pri katerihkoli jav
nih poslih, biti razsodnik, biti priča, soditi o čem kot 
veščak, biti čigaverkoli pooblaščenec, varib a l 
skrbnik;, 

2.) vse čine, naslove in vsa dostojanstva in pra
vico nositi odlikovanja ali častne znake; 

3.) pravico do vsake pokojnine, podpore ali po
moči od države in drugih javnih naprav. 

§ 19. Kdaj in kako more oni, ki je bil obsojem 
zaradi hudodelstva, zopet dobiti one pravice, ki јШ 
je izgubil po § 18., se določi v kazensko-pravdneis 
redu. 

§ 20. Zapor ne sme biti daljši od petih let in ne 
krajši od tridesetih dni, razen tam, kjer zakon \л 
dopušča. 

Oni, ki so obsojeni na to kazen, opravljajo v za
poru one posle, ki so jih opravljali prej ali ki bi bili 
za koga najprimernejši; toda sodišče sme z razsod
bo oprostiti dela bolehne in one, ki bi to zaslužili, 
kako drugače. Uradniki pa in duhovniki, obsojeni 
na zapor, se nikakor ne smejo siliti na delo. Vsi za
porniki se hranijo ob državnih stroških, kdor pa 
hoče, se tudi lahko hrani ob svojih stroških, toda 
ne po svoji volji, nego kakor se določi s posebnim 
zakonom; siromašne država tudi oblači. 

Če bi bil poklic esebe, obsojene na zapor, tak, 
da bi se po svoji naravi ali po ustroju jetniščnice т 
zavodu samem ne mogel izvrševati, kakršni so kme
tijski in nekateri rokodelski posli, se sme taka ose
ba za te posle, lastne njenemu prejšnjemu pokli
cu, uporabljati tudi izvun zavoda, toda satno po dr
žavnih aH splošnih ljudskih potrebah. 

(Izpremembe in dopolnitve z dno 17. junija 1861.) 
§ 21. Kjer se zapor določa na dni in mesece, 8Л 

jemlje za en dan štiriindvajset ur, za en mesec pa 
trideset dni. 
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§ 22. Ce se zapor izpreminja v robijo ali v zato-
ienje, se jemlje za dvanajst mesecev zapora osem 
mesecev robije ali zatočenja. 

§ 23. Začetek robije, zatočenja in zapora se šteje 
ed dne prve razsodbe, ako je obsojenec priprt, če pa 
ni, se šteje od dne, ko se mu po priobčeni izvršni 
razsodbi vzame prostost. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 24. Sodišče sme krivca obsoditi na zatočenje 

namesto na robijo za dejanja, ki jih zakon kaznuje 
z robijo, ako najde za to upravičene razloge v zlaj-
šujočih okolnoetiti, 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 13. maja 1002.) 
§ 25. Kdor se obsodi na izgubo službe, ne sme 

potem dobiti državne službe najmanj za leto dni, a 
največ za pet let, kakor ga pač obsodi sodišče. Ko
mur se odvzame služba, izgubi tudi vse pravice in 
vsa odlikovanja, kar jih je združenih s službo. 

§ 26. Če se oni, Id se obsodi, da se mu odvzame 
služba, obsodi tudi na zapor, se ona doba, v kateri 
obsojenec po § 25. ne sme dobiti državne službe, 
šteje od dne prestanega ali s pomilostitvijo pregle
danega zapora. 

§ 27. Denarna kazen ne sme biti manjša od 5 di
narjev, razen v primeru zamene po § 49. policijske 
uredbe. 

Na denarno kazen se sme obsoditi krivec tudi 
poleg druge kazni, določene s tem zakonom, kjer 
zakon to dopušča. 

Denarna kazen gre v državno blagajno, razen 
tedaj, kadar je to z zakonom odrejeno drugače. 

Najmanjša denarna kazen, predpisana s 3 dinarji, 
velja tudi za ona dejanja, za katera je s tem kazen
skim zakonikom predpisana denarna kazen pod 5 
dinarji. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne" 17. januarja 
1904.) 

§ 28. Če je denarna kazen tolika, da je krivec 
ne more plačati s tretjino svoje imovine, se mu 
zamenja z zaporom, pri čemer se jemlje za enega 
do dveh talerjev- en dan zapora; samo če je denar
na kazen večja od tristo talerjev, se sme z enim 
dnem zapora zamenjati do treh talerjev. 

§ 29. Če se krivec obsodi na denarno kazen po
leg robije ali poleg zatočenja, a mu jo je treba za
menjati po § 28., se mu ne zamenja z zaporom, 
nego z robijo ali z zatočenjem, izpremenivSi najprej 
denarno kazen v zapor po § 28., potem pa zapor 
v robijo ali v zatočenje po § 22. 

§ 30. Če je sodišču dovoljeno voliti, ali naj kriv
ca obsodi na denarno kazen ali na zapor, naj ga 
obsodi na denarno kazen samo v lažjih primerih. 

§ 31. Denarna kazen se sme po krivčevi smrti iz 
njegove posmrtne imovine izterjati samo, če je nje-
ffova obsodba postala izvršna, preden je umrl. 

§ 32. (ukinjen z zakonom z dne 11. decembra 
1873.) 

§ 33. (ukinjen z zakonom z dne 11. decembra 
1873.) 

§ 34. Kdor se obsodi, da izgubi državljansko 
•ast, izgubi vse one pravice, ki so navedene v § 13., 
najmanj za leto dni, a najdalje za pet let, kakor 
fa pač obsodi sodišče. 

Rečene pravice izgubi obsojenec od onega dne. 
ko postane razsodba izvršna, omenjena doba pa, :m 
katero izgubi te pravice, se mu šteje od dne, ko 
prebije ali se mu oprosti kazen, s katero je bil ob
sojen na izgubo državljanske časti. 

§ 35. Oblastveno se smejo odvzeti (konfiscirati) 
SE mo posamezne krivčeve stvari, in sicer one, ki so 
proizvedene s kaznivim dejanjem ali ki jih je krivec 
uporabil za izvršitev kaznivega dejanja ali jih je 
namenil za to, ako so te stvari krivčeve ali kriv-
čevega deležnika. Te stvari se ali uničijo ali pa 
se obrnejo v državno korist, bodisi s prodajo ali 
drugače, za kar pač so, o čemer sodišče vselej od
loči v svoji razsodbi, izrečeni o kaznivem dejanju 
samem. 

Ako tvori vsebina tiskanega ali netiskanega spi
sa, likov ali drugih predstavljanj kaznivost dejanjo, 
izreče sodišče v razsodbi, ki jo izda o kaznivem 
dejanju samem, obenem, da se morajo uničiti vsi iz
vodi, kolikor jih najde, in za to določene îorme ali 
plošče. 

Ako pa ne bi bila nezakonitost obsežena v vsem 
sestavku, liku ali predstavljanju, nego samo v nje
govih posameznih mestih ali delih, se morajo uničiti 
samo ona nezakonita mesta ali oni deli form ali 
plošč, na katerih je to. 

Označene stvari se odvzamejo tudi tedaj, kadar 
bi krivec umrl, preden je razsodba izrečena. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.' 

§ 36. Kdor se obsodi, da ne sme izvrševati iz-
vestnega obrta, ne sme nikoli ali pa ne za nekaj 
časa, kakor se pač obsodi, sam zase in na svoje ime 
(samostojno) opravljati tega poklica in vobče izvr
ševati onega obrta, v katerem poslovaje je zakrivil 
nezakonito dejanje, za katero je obsojen. 

Komur se ne prepove obrt za vselej, nego za ne
kaj časa, temu se ne sme prepovedati za več nego 
za pet let. 

§ 37. Kdor se obsodi na to, da se iztira, ne sme 
priti v one kraje ali krajine in ne živeti v njih, o ka
terih se mu to pove v razsodbi, dokler mu je pri-
sojeno. 

Nihče se ne sme obsoditi na to, da se iztira za 
več nego dve leti. Samo inozemec se sme iztirati 
tudi iz Srbije in za vselej. 

§ 37. a. Policijski nadzor ne sme trajati več nego 
pet let in ne manj nego leto dni, kakor pač razsodi 
sodišče. Policijski nadzor obseza to-le: 
a) Kdor je obsojen na to kazen, ne sme v dobi, do

ločeni v razsodbi, nikoli iz okoliša vasi ali mesta, 
kjer živi, brez vednosti in privolitve pristojnega 
policijskega oblastva. Samo če je nujna potreba, 
ki ne trpi odloga, mu sme pristojni župan dovo
liti na svojo odgovornost, da gre v obližnje ob
čine, in sicer samo, če v kraju ni policijskega ob
lastva. 

b) Od izvestnega do izvestnega časa, ki mu ga do
loči policijsko oblastvo, mora biti ponoči v svo 
jem stanovanju ali pa mora hoditi prenočevat 
tja, kjer mu določi policijsko oblastvo. 

v) Vsak čas se mu sme po odredbi krajevnega žu
pana ali policijskega oblastva preiskati hiša in 
njegova posest. 
(Izpremembe in dopolnitve z dne 20. marca 1863., 

z dne 17. junija 1868. in z dne 19. marca 1891.) 
§ 37. b. Policijski nadzor se prisodi vselej, kadar 

se kdo obsodi zaradi tatvine, razboja, hajdukovanja, 
prikrivanja in hote učinjenega zažiga. 

Namesto policijskega nadzora sme policijsko ob
lastvo inozemca iztirati. Kjer se prisoja policijski 
nadzor poleg izgube državljanske časti, tam se za 
eno in za drugo določi enaka doba. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 20. marca 1863., 
z dne 17. junija 1868. in z dne 19. marca 1891.) 

§ 37. v. Določena doba policijskega nadzora teče 
odtlej, ko je bila kazee iprestana ali odpuščena. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 20. marca 1863.) 
§ 38. Vse četvere gorenje kazni: 
da krivec izgubi državljansko čast (§ 34.); 
da se mu odvzamejo izvestni predmeti (§ 35.); 
da ne sme izvrševati izvestnega obrta (§ 36.); in 

naposled 
da se krivec iztira (§ 37), 

se ne smejo nikoli niti same zase niti posamezno ne 
ena z drugo prisojati krivcu, nego šele poleg drugih 
kazni, določenih s tem zakonom, in sicer samo v 
onih primerih, kjer zakon to izrecno ukazuje. 

§ 38. a. Kar je rečeno v poslednji točki § 38., 
velja tudi za policijski nadzor. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 20. marca 1863.) 
§ 39. Noben krivec se ne sme.obsoditi na drugo 

nego na one kazni, ki so predpisane s tem zakonom 
(§ 12.). Istotako se mora vsaka kazen določiti točno 
po zakonu po velikosti krivde in nikoli strože ne 
mileje; tudi ni dopustno, da bi se ena kazen za
menjala z drugo, razen tedaj, kadar to zakon izrec
no dopušča, pa tudi tedaj ne drugače, kakor veli 
zakon. 

§ 40. Če je v zakonu za dejanje določena samo 
najmanjša in največja mera kazni, na katero naj so
dišče obsodi krivca, mora sodišče med eno in drugo 
mero obsoditi krivca na toliko, kolikor spozna, da 
zasluži po velikosti krivde. 

Če je za dejanje v zakonu navedena samo naj
večja mera one kazni, na katero naj se krivec ob
sodi» obsodi sodišče krivca med to največjo mero 
in ono, od katere po zakonu ni manjše v tej vrsti 
kazni, na toliko, kolikor spozna, da zasluži po veli
kosti krivde. 

Če pa je v zakonu za dejanje določena samo naj
manjša mera kazni, na katero se mora krivec ob
soditi, obsodi sodišče krivca od te najmanjše mere 
navzgor od one, ki je po zakonu največja za isto 
dejanje, na toliko, kolikor spozna, da zasluži po 
velikosti krivde. 

Drugo poglavje. 
O poizkusu. 

§ 41. Za poizkus hudodelstva in pregreška &e 
smatra, če kdo učini dejanje, s katerim je izvršitev 
hudodelstva ali pregreška samega započeta, a se 

hudodelstvo ali pregrešek ne izvrši zbog česa dru
gega, kar ni bilo v volji onega, ki ga je začel vršiti. 

§ 42. Poizkus hudodelstva se kaznuje vselej, po
izkus pregreška pa samo v onih primerih, v katerih 
zakon to izrecno ukazuje. 

Toda ako je poizkus pregreška učinjen s tiskom, 
se kaznuje v vseh primerih. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 24. oktobra 
1870.) 

§ 43. Za dejanja, s katerimi se kdo samo priprav
lja učiniti hudodelstvo ali pregrešek, a ga še ne za
počne, se ne kaznuje, razen če zakon tudi za ta de
janja sama določa kazen. 

§ 44. Ko sodišče določa velikost kazni za poiz-
kušeno hudodelstvo, se ozira na to, kako daleč je 
dejanje, s katerim se je hudodelstvo započelo, od 
njegovega zvršetka, in po tem sme seči do četrtine 
one kazni, ki bi jo krivec zaslužil po zakonu, ko bi 
bil hudodelstvo popolnoma izvršil. 

Ako se pa ob taki presoji kdaj spozna, da bi bila 
tudi po zakonu najmanjša mera robije ali zatočenja 
za krivca prestroga, ga obsodi sodišče namesto na 
robijo ali na zatočenje na zapor, toda tedaj zapor ne 
sme trajati manj nego devet mesecev. 

Za ono hudodelstvo, za katero predpisuje zakon 
smrt, ako bi bilo izvršeno, se krivec vselej, ako 
ostane hudodelstvo samo pri poizkusu, kaznuje z 
robijo ali z zatočenjem od desetih do dvajsetih let. 

§ 45. Poizkus pregreška se kaznuje, z zaporom 
največ do štirih mesecev. 

Tretje poglavje. 
O deležnikih. 

§ 46. Deležnik pri hudodelstvu ali pregrešktr je: 
1. kdor z darilom, obljubo, pretnjo, zlorabo ob

lasti ali svojega ugleda, s prevaro ali drugačo iz-
podbode, nagovori ali navede koga, da učini hudo
delstvo ali pregrešek; 

2. kdor nauči krivca, kako naj učini hudodelstvo 
ali pregrešek, kdor nabavi krivcu orožje, orodje ali 
kaj drugega, kar je služilo za izvršitev zločina, 
vedoč, da se bo uporabilo za to, in kdor je krivcu 
vedoma pomagal pri onem, s čimer je bil zločin 
pripravljen, olajšan ali izvršen. 

§ 47. Deležnik pri hudodelstvu ali izvršenem pre-
grešku kakor tudi pri kaznivem poizkusu se kaznuje 
prav tako, kakor bi se kaznoval, da ga je učinil sam. 

Če pa predpisuje zakon za hudodelstvo smrt, a 
se dokaže, da dejanja deležnikova, navedena v § 40. 
pod 2.), niso bila taka, da bi se brez njih ne bilo 
učinilo hudodelstvo, se deležnik namesto s smrtjo 
kaznuje z robijo, če pa so tudi še zlajšujoče okol
nosti, z zaporom od dveh do desetih let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 47. a. Kdor z besedo na javnih krajih ali na 

javnih zborih ali s pismenimi sestavki ali liki ali dru
gimi obrazi ali znaki, ki se prodajajo, razdajajo ali 
javno razstavljajo in prikrivajo, pozivlje, ščuva, na
govarja ali poizkuša navesti na hudodelstvo aH na 
pregrešek, naj se kaznuje, ako ni bilo nobene po
sledice, z zaporom do leta dni ali v denarju do 80 
talerjev, kolikor ne bi bilo pri posameznih hudo
delstvih določeno drugače. 

(Izpremembe in dopolnitve, učinjene z zakonoma 
z dne 17. junija 1861. in z dne 11. decembra 1873.) 

§ 48. Deležnik se ne kaznuje: 
1. če oblastvu pravočasno prijavi hudodelstvo ali 

pregrešek, ki se hoče učiniti, tako da bi oblastvo 
moglo zaprečiti njegovo izvršitev; 

2. če sam učini, da se hudodelstvo aH pregrešek 
ne izvrši. 

§ 49. Kdor bi krivca potem, ko je učinil hudo
delstvo ali pregrešek, podpiral, da ga ne doseže ka
zen, ki mu jo predpisuje zakon, ali da mu zavaruje 
korist, do katere je prišel s hudodelstvom ali pre-
greškom, a bi se bil dogovoril z njim o tem, preden 
je storil oni zločin, se kaznuje po § 47. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.; 
§ 50. Kdor bi krivcu potem, ko je učinil hudodel

stvo ali pregrešek, pomagal, da ga ne doseže kazen, 
ki mu jo predpisuje zakon za to dejanje, ali da mu 
obvaruje korist, do katere je prišel s tem zločinom, 
ne da bi se bil z njim prej dogovoril o tem, nego bi 
celo zvedel za hudodelstvo ali pregrešek šele potem, 
ko sta se hudodelstvo ali pregrešek učinila, ta naj 
se kaznuje v denarju do dvesto talerjev ali z eapo-
rom največ do enega leta. 

Toda oni, ki bi pomagal krivcu samo zato, da ga 
obvaruje kazni, se nikakor ne kaznuje: če jo krivcu 
soroden po krvi v pravi navzgornji ali navzdolnji 
vrsti do kateregakoli kolena in v stranski vrsti do 
četrtega kolena (z vštetim četrtim kolenom), ali če 
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je mož prikrival svojo ženo aH žena prikrivala svo
jega moža, ali če je mož prikrival sorodnike svoje 
žene ali žena prikrivala sorodnike svojega moža v 
pravi navzgornji ali navzdolnji vrsti do kateregakoli 
kolena, in v stranski vrsti do drugega kolena (z všte
tim tem kolenom), ali če je prikrivač krivcu ali kri
vce njemu krstni boter, ali če je krivcu adoptivni oče 
ali adoptivna mati, posinovljenec ali pohčerjenka. 

§ 51. Kdor zve, da se dela zoper življenje srb
skega vladarja ali zoper člane kraljevskega doma 
ali o izdajstvu države, pa tega ne javi pristojnemu 
oblastvu, a se v tem to dejanje učini ali samo poiz
kusi, ta naj se kaznuje z robijo od petih do desetih 
let. Istotako se oni, ki zve, da se dela zoper življenje 
koga drugega ali za razbojniško dejanje ali za na-
pravljanje ponarejenega denarja ali za kakršnokoli 
drugo hudodelstvo, v katerem bi mogel kdo izgubiti 
življenje, pa tega ne prijavi pristojnemu oblastvu ali 
onemu, ki ga more zadeti to zlo, a se hudodelstvo 
učini ali samo poizkusi, kaznuje z robijo do pelili let. 

Osebe, v drugem odstavku § 50. oproščene kazni 
za prikrivanje, se ne kaznujejo tudi tukaj. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 6. oktobra 1899.'; 
§ 52. Na to, kar enega krivca ali deležnika vee 

obdolžuje ali opravičuje, se ne gleda pri sojenju 
drugih krivcev aH deležnikov pri istem dejanju, pri 
katerih tega ni. 

Četrto poglavje. 
O Izključujočih in kazen zmanjšujočih okolnostih. 

§ 53. Niti hudodelstva niti pregreška ni tam, kjer 
je bil oni, ki je učinil kakšno- dejanje, ob času, ko 
ga je učini!, umobolen ali če je bila drugače prosta 
volja pri njem izključena. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 54. Tudi ni kriv in se ne kaznuje oni, ki kaj 

učini v pravičnem silobranu. 
Pravični silobran se prizna samo, ako se more 

utemeljeno smatrati po osebi, času, kraju, načinu 
napada ali po drugih okolnostih, da je storilec upo
rabil eamo potrebno obrano zato, da odbije proti
zakonit napad na svoje ali drugega življenje, svo
bodo in imovino — ali da je samo iz prepasti, strahu 
ali bojazni prekoračil meje potrebne obrane ter učinil 
več, nego je bilo treba za obrano. 

Taka prekoračitev mej pa se lahko po svojstvu 
okolnosti kót dejanje, učinjeno iz malomarnosti, 
kaznuje po §§ 158. in 180. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 18(31.) 
§ 54. a. Če je kaznivost dejanja zavisna ali od 

posebnih svojstev one osebe, ki je dejanje učinila, 
ali od posebnih svojstev onega, zoper katerega je 
bilo dejanje učinjeno, ali od posebnih okolnosti, v 
katerih je bilo dejanje učinjeno, se tako dejanje ne 
sme šteti v krivico onemu, ki mu ta svojstva ali 
te okolnosti niso bile znane ob času, ko je bilo de
janje učinjeno. 

Če bi se po teh posebnih, storilcu neznanih bivših 
odnošajih aH okolnostih kaznivost dejanja povečala, 
se ti odnošaji in te okolnosti pri Izrekanju kazni sto
rilcu ne štejejo za obtežujoče. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 55. Otroci, ki nimajo polnih dvanajstih let, 

se ne sodijo za hudodelstva in pregreške, ki bi jih 
učinili, nego se oddajajo roditeljem aH varil;om, da 
jih ti kaznujejo. 

§ 56. Po § 55. se postopa tudi z nedoraslimi, ki 
imajo polnih dvanajst let, a se niso izpolnili šest
najstega leta, o katerih bi se pa dokazalo, da ;,o brez 
razbora učinili hudodelstvo ali pregrešek. če pa ti 
tudi učinijo hudodelstvo ali pregrešek brez razbora, 
toda iz slabe navade, se oddado, kamor se določi, 
da se poboljšujejo, in na tem poboljševanju smejo 
ostati največ do svojega osemnajstega leta. 

§ 57. Oni, ki imajo polnili dvanajst let, a Še 
niso izpolnili šestnajstega leta in bi se dokazalo, da 
so učinili hudodelstvo ali pregrešek z razborom, naj 
se kaznujejo: 

1. za učinjeno hudodelstvo, za katero predpisuje 
zakon smrt ali robijo, z zaporom od enega leta do 
desetih let; 

2. za pregrešek največ s polovico one kazni, na 
katero bi se obsodili, ako bi bili starejši; toda v tem 
primeru se jim sme prisoditi tudi manj od onega, 
kar predpisuje zakon najmanj za dejanje, ki so ga 
učinili, ako sodišče spozna, da to zaslužijo še zaradi 
česa drugega. Nikakor pa se ne smejo z razsodbo 
obsojati na izgubo državljanske časti. 

(lapremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 58. če ima krivec polnih šestnajst let, pa ni 

izpolnil enoindvajsetega leta, se sme obsoditi naj
več na dve tretjini one kazni, ki jo predpisuje zakon 

za učinjeno dejanje; če pa bi zakon za učinjeno de
janje predpisoval smrt, se obsodi na robijo ali na 
zatočenje od desetih do dvajsetih let. 

Nikakor se ne smejo obsojati na izgubo držav
ljanske časti, niti se ne sme nanje uporabljati pred
pis § 18. tega zakonika. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 30. junija lbS2. 
in z dne 13. maja 1902.) 

Peto poglavje. 
O zlajšujočih in obtežujočih okolnostih. 

§ 59. Za zlajšujoče okolnosti se smatra: 
1. če se krivec ni zavedal, koliko zlo utegne na

stati iz. njegovega dejanja in koliko zlo zadene za Lo 
njega samega; 

2. če je bil krivec po hudi stiski ali z nagovorom 
ali prevaro aH zapovedjo ali pretnjo naveden do 
zločina; 

3. če je storil zločin, prevzet od čuvstva človeč
nosti, aH razdražen po žalitvi ali drugem ravnanju 
onega, zoper katerega je storil zločin; 

4. če je bil krivec pred storjenim zločinom vedno 
dobrega vedenja ali če se vidi iz njegovega rav
nanja pri tem dejanju samem ali tudi po njem, da 
ni povsem pokvarjen in nevreden človek; zlasti pa 

5. če je imel pri zločinu priliko učiniti mnogo 
večjo škodo, a je sam iz svoje volje ni učinil, ali 

6. če se je sam iz svoje volje trudil, da ne bi iz 
njegovega dejanja nastala še druga zla, ki bi bila 
mogla nastati, ali da popravi učinjeno škodo; 

7. če se sam prijavi sodišču in prizna svojo kriv
do, pa bi bil mogel lahko pobegniti ali se skriti, ali 
če prizna svojo krivdo potem, ko se je pričelo izsle-
dovanje, toda preden se njegovo dejanje dokaže 
kako drugače. 

§ 60. Če se pri hudodelstvu, za katero predpisuje 
zakon smrt, najdejo zlajšujoče okolnosti, se obsodi 
krivec namesto na smrt na robijo ali na zatočenje 
od desetih do dvajsetih let. 

§ 61. Če se pri hudodelstvu, za katero predpisuje 
zakon robijo ali zatočenje, najdejo zlajšujoče okol
nosti, se sme robija ali zatočenje znižati do naj
manjše mere, to je do dveh let; če bi se pa kdaj 
našlo, da je tudi to mnogo, sme sodišče namesto 
robije ali zatočenja obsoditi na zapor, a tedaj zapor 
ne sme biti krajši od šestih mesecev. 

§ 62. Če se pri pregrešku, za katerega predpisuje 
zakon zapor aH denarno kazen, priznajo zlajšujoče 
okolnosti, se sme zapor znižati do enega dne, denar
na kazen pa do enega talerja. 

§ 63. Če se pri pregrešku, ki ga učini uradnik v 
službeni dolžnosti in za katerega mu zakon pred
pisuje samo, da se mu odvzame služba, priznajo zlaj
šujoče okolnosti, obsodi sodišče takega uradnika na 
zapor od enega do šestih mesecev namesto tega, da 
bi mu odvzelo službo. 

§ 64. Po nedolžnem prestani pripor v času iz-
sledovanja se pri izrekanju razsodbe vpošteva 
tako-le: 
a) Če se okrivljenec med izsledovanjem nezakonito 

in brez lastne krivde dolgo pridrži v zaporu, 
se mu ta pripor kot prestana kazen vračuni v 
razsodbi ter odbije od prisojene mu kazni robije, 
zatočenja, ako je prisojena kazen daljša, nego 
znaša pripor. 

Če se mora pripor odbiti od robije in od zato
čenja, se to zgodi v onem razmerju, kakor je 
povedano v § 22., da se mora zapor računiti 
proti robiji in proti zatočenju. 

b) Če pa bi bila kazen, ki bi jo krivec po zakonu 
zaslužil za učinjeno dejanje, tako neznatna, da 
je pretrpel s priporom več, nego bi bil moral 
pretrpeti, ako bi bil pravočasno obsojen, ga so
dišče vendarle obsodi na kazen, zasluženo za 
učinjeno krivdo, obenem pa sodišče izreče v raz
sodbi, da se zaradi gorenjih okolnosti izpušča na 
svobodo. 

v) če bi bil krivec v prej navedenih primerih ob
sojen na denarno kazen, se ta kazen v razsodbi 
aH v primeru pod a) zmanjša po razmerju, po
stavljenem v § 28., ali pa se v primeru pod b) 
krivec oprosti vsakega plačila. 
(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 

§ 65. Za obtežujoče okolnosti in po njih, da je 
hudodelstvo ali pregrešek toliko večji, je smatrati: 

1. čim zreleje je krivec razmišljal in čim bolj se 
je pripravljal na zločin; 

2. čim večja škoda je storjena z zločinom; 
3. čim večja nevarnost je združena z zločinom 

in čim manj je bilo moči poskrbeti, da bi se hudo
delstvo ali pregrešek ne bil učinil; 

4. čim več dolžnosti je pogaženih s hudodelstvom 
ali pregreškom. 

Za posebno obtežujoče okolnosti je smatrati: 
5. če je bil krivec že kaznovan za drugo hudo

delstvo ali drug pregrešek; 
6. če je druge zavedel k hudodelstvu aH pre

grešku ali če je bil pri dejanju, ki ga je učinilo več 
o.seb, kolovodja ali izpodbadač. 

§ 66. Če s'e pri hudodelstvu ali pregrešku najdejo 
zlajšujoče in obtežujoče okolnosti, se je treba ozirati 
na to, katere izmed obojih prevladujejo, in sodišče 
kaznuje krivca po tem aH po §§ 60., 61., 62. in 63. 
mileje ali strože; toda če ga obsodi strože, ne sme 
sodišče prestopiti največje mere, ki je v zakonu do
ločena za dejanje, za katero obsodi krivca. 

§ 67. Okolnosti, ki obtežujejo ali zlajšujejo ka
zen, ko je hudodelstvo ali pregrešek izvršen, obtežu
jejo ali zlajšujejo kazen tudi, če je bilo hudodelstvo 
ali pregrešek samo poizkušen. 

Šesto poglavje. 
O steku. 

§ 68. Če ima eno in isfo kaznivo dejanje v sebi 
znake več hudodelstev ali pregreškov, se kaznuje z 
največjo kaznijo, ki je v zakonu predpisana za tako 
dejanje. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 69. Kdor bi z več samostojnimi dejanji učinil 

več hudodelstev ali pregreškov in se za ta dejanja 
sodi obenem, se obsodi na vse, kar predpisuje zakon 
za vsako dejanje. Če pa predpisuje zakon robijo, za
točenje in zapor, sme sodišče, ako se steče več takih 
kazni, krivcu kazen znižati do one mere, ki je z za
konom določena za najtežje njegovih hudodelstev 
ali za najtežjega njegovih pregreškov, za katere se 
obsoja. 

Pravilo združevanja kazni po prejšnjem določilu 
se omejuje s tem-le: 
a) Če krivcu za dejanja, ki se mu steko, zakon za 

vsako predpisuje eno kazen in bi bila to aH ro
bija ali zatočenje ali zapor, se ne more za vse 
obenem obsoditi na več nego dvajset let robije 
ali zatočenja in ne na več nego deset let zapora. 

b) Če zakon za dejanja, ki se steko, ne predpisuje 
ene kazni, nego za ena eno, a za druga drugo, je 
vse te kazni, izpreminjaje lažje v težje, združiti 
v ono, ki je najtežja, tako zapor v zatočenje, za
točenje pa v robijo (razen če se po § 24. robija 
niti ne sme prisoditi) po meri, postavljeni v 
§§ 22. in 24.; vendar ne smeta tudi takrat robija 
in zatočenje trajati dalje nego dvajset let. 

v) Ako se uradniku steko pregreški v službeni dolž
nosti, a mu za vsako zakon predpisuje samo, da 
se mu odvzame služba, se tak uradnik poleg iz
gube službe more obsoditi tudi na zapor. Če se 
uradniku pregreški, za katere po zakonu izgubi 
službo, steko s hudodelstvom, se obsodi na ono 
kazen, ki mu jo zakon predpisuje za hudodel
stvo, pregrešek pa se smatra za obtežujočo okol
nost. Istotako se smatrajo uradniku za obtežujo
čo okolnost pregreški, za katere po zakonu iz
gubi samo službo, če se steko s pregreški, za 
katere mu zakon predpisuje tudi izgubo držav
ljanske časti. Če pa se uradniku pregreški, za 
katere po- zakonu izgubi samo službo, steko e 
pregreški, za katere mu zakon predpisuje druge 
kazni, se obsodi tudi na te kazni in da 6e mu 
odvzame služba. 

g) Če se steko pregreški, ki za vsakega izmed njih 
zakon predpisuje denarno kazen, se krivec ob
sodi, da plača za vsakega: če pa se taki pregre
ški steko s pregreški ali hudodelstvi, za katera 
predpisuje zakon druge kazni, se obsodi na de
narno kazen in na one druge kazni. 

d) (ukinjen z zakonom z dne 11. decembra 1873.). 
e) Komuf se steče več hudodelstev ali hudodelstev 

in pregreškov, a se za eno hudodelstvo obsodi 
na smrt, temu odpadejo kazni za druga dejanja; 
samo da se mu smejo še odvzeti stvari, navedeno 
v § 35., ako jih je kaj. 
Če pridejo tatvine, prevare in utaje, ki bi same 

zase tvorile prestopek (§391.), v stiku s hudodelstvi 
ali pregreški pred sodišče, sodi sodišče o njih po tem 
paragrafu. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861., 
z dne 20. marca 1863. in z dne 15. junija 1863.) 

§ 70. Če sklene kdo učiniti hudodelstva In pre
greške ene in iste vrste, a potem učini tudi več hudo
delstev ali pregreškov iste vrste, ki se skupaj pojav
ljajo samo kot Izvršitev onega naprej storjenega 
sklepa; istotako če kdo na več načinov prestopi eden 
in isti predpis zakona z dejanji, ki se morajo skupaj 
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smatrati za posledico euega in istega dejanja, uči-
njenega iz malomarnosti (brezbrižnosti), se morajo 
taka dejanja kaznovati kot sestavni deli in po tem 
kot eno (nadaljevano) hudodelstvo ali kot en (na
daljevan) pregrešek; pri tem se nadaljevanje in šte
vilo dejanj smatra za obtežujočo okolnost. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 21. junija 1861.) 
§ 70. a. Če bi se zvedelo, da je krivec, ki je bil 

obsojen za eno hudodelstvo ali en pregrešek, pred 
razsodbo učinil še drugo hudodelstvo ali drug pre
grešek, se za to hudodelstvo ali ta pregrešek, ki se 
je zvedel pozneje, vnovič sodi in kaznuje samo, če 
je večji od onega, za katerega je bil obsojen; o po
vračilu učinjene škode pa se mora soditi v vsakem 
primeru. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 

Sedmo poglavje. 
O povratu. 

§ 71. Kdor je bil enkrat obsojen za hudodelstvo 
ali pregrešek, izvršen ali samo poizkušen, pa zopet 
učini ali poizkusi učiniti hudodelstvo ali pregrešek, 
ki je z onim iste vrste, Ta je v povratu ter se kaz
nuje strože, nego če bi bil to učinil prvič, in po tem 
ga sme sodišče obsoditi ne samo na najvišje, kar 
mu zakon predpisuje za njegovo dejanje, nego mu 
sme to kazen povečati še za eno njeno polovico; 
n. pr. če predpisuje zakon za učinjeno dejanje robije 
deset let, se srne obsoditi na robijo do petnajstih 1er, 
vendar se tudi tedaj ne sme obsoditi na robijo ali 
na zatočenje nad dvajset let; zapora se mu sme pri
soditi več nego pet, toda ne več nego deset let. 

§ 72. Za zločine iste vrste po § 71. se smatra
jo oni, ki so se storili iz enakih nagibov; zlasti pa so 
iste vrste ta-le hudodelstva ali ti-le pregreški; 
a) vsi, ki izvirajo iz koristoljubja; 
b) vsi, ki se učinjajo zaradi sramotne telesne na

slade; 
v) vse iz zlobe ali osvete preudarjene poškodbe tu

jega imetja. 
§ 73. Dejanja, učinjena iz nemarnosti in nepaz

ljivosti, se nikoli ne kaznujejo'kot povrat, najsi se 
ponavljajo kolikorkratkoli. 

Istotako se ne smatra in ne kaznuje za povrat 
dejanje, če ga krivec učini čez deset let, odkar je 
prebil ali plačal v denarju ali mu je bila odpuščena 
kazen, na katero je bil obsojen za prejšnji zločin 
iste vrste. 

Osmo poglavje. 

O zastaranju. 
§ 74. Hudodelstvo in pregrešek se ne preiskujeta 

sodno in krivec se ne kaznuje, če sta zastarana. 
Hudodelstvo, za katero predpisuje zakon smrt. 

zastara, ko mine po njem trideset let. 
Hudodelstvo, za katero predpisuje zakon robijo 

ali zatočenje nad deset let, zastara, ko mine po njem 
dvajset let. 

Vsako drugo hudodelstvo zastara, ko mine po 
njem deset let. 

Pregreški, za katere predpisuje zakon zapor do 
enega leta ali denarno kazen do tristo talerjev, za
starajo čez tri leta. Vsi drugi pregreški zastarajo čez 
pet let. 

(Izpremembe in dopolnitve, izvršene z zakonom 
z dne 17. junija 1861. in z dne 11. decembra 1873.) 

§ 75. Hudodelstvo ali pregrešek zastareva od 
dne, ko se učini, in po tem, če je hudodelstvo ali 
pregrešek samo poizkušen, zastareva od dne, ko je. 
bilo učinjeno poslednje dejanje, s katerim se je hudo
delstvo ali pregrešek poizkusil, smatra pa se za za
starano, ko nastopi poslednji dan dobe, določene KI 
zastaranje. 

Nadaljevana hudodelstva ali nadaljevani pregre-
8ki, t. j . oni, ki se nadaljujejo v več dejanjih, za-
starevajo od dne, ko se učini poslednje dejanje, hu
dodelstva pa, ki trajajo neprestano, od dne, ko pre
stanejo. 

§ 76. Dejanja, ki se morajo po tem zakoniku 
preiskovati in kaznovati samo na tožbo posameznih 
oseb, katerih se tičejo, zastarajo, ko mine deset let, 
ako so hudodelstva, ako pa so pregreški, v dobi, 
določeni v poslednji točki § 74. Toda zastarana so 
vedno tudi, preden mine ta doba, ako ne toži oni. 
ki se ga tičejo, v letu dni od dne, ko zve za hudo
delstvo ali za pregrešek in za krivca. 

Ce je več posameznikov, ki smejo tako tožiti 
krivca, pa ga kdo izmed njih ne toži v letu dni, ko 
zve za njemu stoijeni zločin in za krivca, s tem hu
dodelstvo ali pregrešek ne zastara tudi za druge, ki 
jim ni še minilo leto dni, odkar so zvedeli zanj in 
za krivca. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 

§ 77. Zastaranje se prekine, če za hudodelstvo 
ali pregrešek policijsko oblastvo ali posameznik, ki 
se ga tiče, krivca toži sodišču ali kadarkoli za isto 
hudodelstvo ali isti pregrešek sodišče ali policijsko 
oblastvo, ki preiskuje, nastopi zoper krivca z de
janjem, ki bi šlo na to, da se ali začne ali nadaljuje 
ali dovrši preiskovanje aH da se prime in žanre kri
vec, ako se to zgodi, preden mine doba. ki je po 
§§ 74. in 76. določena za zastaranje. 

Če se samo javi, da se je hudodelstvo ali pre
grešek učinil, pa ne se pove tudi krivec, se zasta
ranje ne prekine. 

Ne gleda se na to,za koga in v koliko je pristojno 
oblastvo, ki je vršilo to, kar je spredaj povedano v 
tem paragrafu, samo da je vobče njegov posel soditi 
in preiskovati hudodelstva in pregreške. 

§ 78. Če se zastaranje po § 77. prekine, se prične 
zopet iznova od dne, ko dospe tožba, a se nič ne 
ukrene o njej, ali od dne, ko je prekinjeno poslednje 
dejanje, ki ga zaradi preiskovanja in sojenja učini 
sodišče ali oblastvo, ki preiskuje. 

§ 79. Če zastara razsodba, s katero je bil kdo 
obsojen za hudodelstvo ali pregrešek, se ne izvrši; 
zastora pa čez toliko časa, čez kolikor bi zastaralo 
tudi samo hudodelstvo ali pregrešek, zaradi katerega 
je krivec obsojen, od dne, ko postane razsodba iz
vršna, ah če po tem krivec pobegne iz rok oblastva. 
od dne, ko pobegne. 

§ 80. Zastaranje razsodbe se prekine: 
a) če se krivec prime za to, da se mu izvrši raz

sodba; 
b) če učini krivec med tem drugo hudodelstvo ali 

drug pregrešek. Če pa to novo hudodelstvo ali 
ta novi pregrešek zastara, se smatra, da one pre
kinitve sploh ni bilo. 
§ 81. Pravica, po kateri sme kdo zahtevati po

vračilo za škodo, ki se mu je učinila s hudodelstvom 
ali pregreškom, in pravica, po kateri sme kdo zali Le
vati svojo stvar, brez katere je ostal po hudodel
stvu ali pregrešku koga drugega, zastara v dobi. 
določeni v državljanskem zakoniku. 

§ 82. S tem zakonikom se ukinja v državljan
skem zakoniku § 940., kjer je bilo določeno, kdaj 
zastara pravica, da sme človek tožiti, če ga kdo 
osramoti. 

II. 

V navedenih (I.) zakonitih določilih naj se izvrše 
te-le izpremembe: 

V §§ 4.. 6., 7. in 8. se beseda: «Srbin» nadome
šča z besedo: «državljan». 

V §§ 5., 6. in 7. se beseda: «Srbiji» nadomešča 
z besedami: «kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev». 

V § 7. se besede: «zoper srbsko oblastvo in zoper 
Srbina» nadomeščajo z besedami: «zoper oblastvo 
ali zoper državljana kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev», besedi: «srbskih zakonih» pa se nado
meščata z besedami: «zakonih svoje zemlje». 

V § 8. so besedi: «srbskih zakonih» nadomeščata 
z besedami: «zakonih svoje zemlje», besede: «v kate
ri se je dejanje učinilo, tega dejanja sploh ne kazno
val ali če bi bil milejši od srbskega, sodi tudi srbsko 
oblastvo po njem» pa se nadomeščajo z besedami: <v 
kateri se je dejanje učinilo, tega dejanja sploh ne 
kaznoval ali bi bil milejši od zakona njegove države, 
sodi po tem zakonu v njegovi zemlji». 

V §§ 4. in 9. se beseda: «srbski» nadomešča z 
besedami: «kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev». 

Ш. 
Če bi katero izmed določil §§ 1. do 82. «Krimi

nalnega (kazenskega) zakonika za kraljevino Srbijo« 
nasprotovalo določilom drugih kazenskih zakonikov, 
ki veljajo v posameznih pokrajinah kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, se mora uporabiti oni zakon, 
ki je milejši. 

IV. 
Objavljajo se določila IX. in X. poglavja «Kri

minalnega (kazenskega) zakonika za kraljevino Sr
bijo», ki se glase: 

Deveto poglavje. 

O hudodelstvih in pregreških zoper domovino, vla
darja in ustavo. 

§ 83. Srbin, ki stopi v zvezo s tujo vlado, da jo 
napelje na vojno zoper Srbijo, naj se kaznuje kot iz
dajnik domovine z robijo od desetih do dvajsetih let. 

Ako je vsled tega res prišlo do vojne zoper Sr
bijo, naj se kaznuje z dvajsetimi leti robije. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861. 
in 13. maja 1902.) 

§ 84. Srbin, ki v času vojne zoper Srbijo sprejme 
službo v sovražni vojski ter se bori zoper Srbijo ali 
njene zaveznike, naj se kaznuje kot izdajnik z dvaj
setimi leti robije. 

Srbin, ki je bil že prej v tuji vojni službi, pa še 
dalje ostane v tej službi, ko se je začela vojna zoper 
Srbijo, ter se bori zoper Srbijo aH njene zaveznike, 
naj se kaznuje z robijo od treh do desetih let. 

Pri zlajšujočih okoluostih je v drugem primeru 
kazen namesto robije zapor od treh do desetih let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 85. Srbin, ki med vojno zoper Srbijo vedoma 

pomaga sovražni moči ali prizadene škodo srbski 
vojski ali vojski njenih zaveznikov, naj se kaznuje 
z robijo do dvajsetih let. 

V nastopnih primerih naj se kaznuje storilec /. 
dvajsetimi leti robije: 
a) če kaj učini, da pridejo trdnjave, soteske, zastra

ženi kraji ali druge utrjene ali obrambne točke, 
srbska ali zavezniška vojska ali pozamezni čast
niki ali vojaki v roke sovražniku; 

b) če kaj učini, da pridejo vojne ladje, blagajne, oro
žarne, skladišča ali drugo pripravljeno orožje, 
municija in druge vojne potrebščine v sovražne 
roke, ali če jih uniči ali napravi neporabne; 

v) če sovražniku dovede ljudi ali zapelje vojake 
srbske ali srbskih zaveznikov, da preidejo k so
vražniku; 

g) če priobči načrte vojnih operacij, načrte trdnjav 
ali utrjenih krajev sovražniku; 

d) če vohuni za sovražnika ali če sovražnikove vo
hune (spione) sprejme, prikrije ali jim pomaga ali 

e) če provzroči punt med srbskimi ali zavezniškimi 
vojaki. 
(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861., 

6. oktobra 1899. in 13. maja 1902.) 
§ 85. a. Kdor se v času miru, vojne nevarnosti ali 

mobilizacije brez pravice seznani s Crteži, opisi ali 
drugimi izvestji o vojnih trdnjavah ali utrdbah aH o 
načrtih vojnih operacij in kretanju vojnih čet ali 
vobče o predmetih in ukrepih, ki se nanašajo na voj
no ali vojaško obrano države in naj v interesu dr
žave ostanejo tajni (vohuni), ali si pribavi take 
črteže, opise ali druga izvestja, se kaznuje z robijo 
do desetih let. 

Kdor to stori v mirni dobi z namenom, da o Lem 
obvesti tujo državo ali njene agente, se kaznuje z 
robijo do dvajsetih let, a kdor o tem med vojno ob
vesti sovražno ali tujo državo ali njene agente, se 
kaznuje s smrtjo. 

S smrtno kaznijo se kaznujejo tudi storilci dejanj 
po § 85. kazenskega zakonika. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. decembra 
1910.) 

§ 85. b. Kdor v času vojne, vojne nevarnosti ali 
mobilizacije objavi načrte vojnih operacij, trdnjav 
ali utrjenih krajev ali kretanje čet ali vobče ukrepe, 
ki se nanašajo na vojno ali na vojaško obrano dr
žave in naj v interesu države ostanejo tajni, so kaz
nuje z robijo do dvajsetih let. 

Kdor učini to v mirnem času, se kaznuje t zapo
rom od petih do desetih let. 

§ 85. v. Kdor ima pismonosne golobe ali kaj za
počne, da bi obvestil tujo državo ali njene agente o 
vojaški obrani države, se kaznuje z zaporom; ako 
pa je to učinil v času vojne, se kaznuje z robijo do 
petih let. 

Kdor ujame takega goloba, pa ga ne izroči občin
skemu, policijskemu ali vojaškemu oblastvu, ali kdor 
zve za to početje, pa o tem ne obvesti policijskega 
oblastva, se kaznuje z zaporom do leta dni. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. decembra 
1910.) 

§ 86. Z robijo od petih do dvajsetih let se kaz
nuje, kdor namenoma: 
a) izda ali priobči tajnosti države ali take listine ;n 

taka izvestja o predmetih, o katerih ve, da za
hteva interes države, da ostanejo tajne, tuji vladi, 
ali njenim agentom ali jih objavi; 

b) izda ali priobči tuji vladi ali njenim agentom na
črte vojnih operacij, trdnjav ali utrjenih krajev 
ali izvestja o kretanju čet ali vobče o predmetih 
in ukrepih, ki se nanašajo na vojno ali vojaško 
obrano države, o katerih ve, da zahteva interes 
države, da ostanejo tajni; 

•v) na škodo Srbije uniči, prenaredi ali prikrije listine 
ali vobče dokaže o odnošajih Srbije proti tuji 
državi ali to vobče učini z listinami o državnih 
tajnostih; 

g) vrši poverjeni mu državni posel s tujo vlado na 
škodo Srbije. 

& . - * W . . : J 
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Ako je to učinjeno iz nemarnosti, naj se kaznuje 
storilec z zaporom. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. decembra 
1910.) 

§ 87. Za početje, ki gre na to: 
a) da se vladajoči kralj ali prestolonaslednik ubije, 

zapre ali da se izroči sovražniku v roke ali na
pravi za vladanje nesposobnega ali da se na ka
kršenkoli način odpravi iz države; 

b) da se katerikoli član kraljevskega doma ubije, da 
se mu odvzame svoboda ali da se prežene iz dr
žave ali se izroči sovražniku v roke: 
naj se krivec kot izdajnik kaznuje s smrtjo. 
(Izpranembe in dopolnitve z dne 17. junija 18G1., 

6. oktobra 1899. in 13. maja 1902.) *» 
§ 87. a. Za početje, ki gre na to: 

a) da se zakoniti red nasledstva ali državna ustava 
nasilno premeni ali vladar ovira v izvrševanju 
ustavnih pravic; 

b) da se srbsko ozemlje ali njega del spoji s tujo 
državo ali del odtrga od celote: 
naj se krivec kot izdajnik kaznuje z robijo od 

petnajstih, do dvajsetih let. 
(Izpremembe in dopolnitve z dne 13. maja 1902.) 
§ 87. b. Početja, označena v predhodnih §§ 87. in 

87. a., se smatrajo za izvršena, čim so započeta de
janja, s katerimi naj se zločinska namera neposre 1-
no izvrši. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 13. maja 1902.) 
§ 88. Ako je dvoje ali več oseb dogovorilo izvr

šitev izdajniškega početja (§ 87.), a še niso započele 
dejanj, navedenih v poslednji točki predidočega pa
ragrafa, se te osebe kaznujejo z robijo od petih do 
dvajsetih let. 

Pri zlajšujočih okolnostih naj se kaznujejo z za
porom od treh do petih let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.'; 
§ 89. Po predidočem § 88. se kaznuje tudi oni, 

ki bi za pripravljanje izdajniškega početja ali stopil 
y dotiko s tujo vlado ali bi zlorabil oblast, ki mu jo 
je poverila država, ali v to svrho nabiral ljudi ali 
jih vežbal v orožju. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 90. Kdor javno, z besedami, tiskanim aH ne-

tiskanim spisom pozivlje na dejanja, ki naj se po po
slednji točki § 87. kaznujejo kot izdajniška početja, 
naj se kaznuje, ako je ostalo to brez posledic, z ro
bijo do desetih let. 

Vsako drugo dejanje, s katerim se pripravlja iz-
dajniško početje, se kaznuje z robijo do petih let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861. 
in 6. oktobra 1899.) 

§ 91. Srbin, ki toži Srbina pri tujem oblast vu na
mesto pri svojem oblastvu in ve, da je le-to pristoj
no, naj se kaznuje v denarju do 300 talerjev. A Sr
bin, ki zoper svoje državno oblastvo ali zoper za
kone ali sodbe, izrečene po državnih sodiščih, išče 
pri inozemcih zaščite ali pomoči, naj se zaradi tega 
dejanja samega kaznuje v denarju od tristo do tisoč 
talerjev ali z zaporom od enega do petih let. 

§ 91. a. Kdor z dejanjem učini nasilje osebi vla
dajočega kralja, naj se kaznuje s smrtjo. 

Pri zlajšujočih okolnostih se kaznuje z robijo do 
dvajsetih let. 

Kdor to učini zoper kraljico, prestolonaslednika 
(ali) kraljeve roditelje, zoper oba ali zoper posamez
nega in vobče zoper prednike in potomce vladajočega 
kralja v ravni vrsti, naj se kaznuje z robijo od treh 
do desetih let, pri zlajšujočih okolnostih pa z zapo
rom od enega do petih let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861., 
27. aprila 1895. in 6. oktobra 1899.) 

• § 91. b. Kdor z besedami, tiskanim ali netiska-
nim spisom, liki aH kakršnimikoli predstav
ljanji ali znaki žali vladajočega kralja ali sicer počne 
ali govori karkoli, iz česar se utegne porodili nanj 
mržnja aH s čimer se mòre izpostaviti posmehu ali 
preziranju, naj se kaznuje z zaporom od enega do 
petih let. 

Kdor učini to zoper kraljico, prestolonaslednika 
(ali) kraljeve roditelje, zoper oba ali zoper posamez
nega, in yobče zoper prednike in potomce vladajo 
čega kralja v ravni vrsti, naj se kaznuje z zaporom 
od enega meseca do dveh let. 

Ako je to učinjeno zoper namestnike kraljevega 
dostojanstva, bodisi zoper vse ali zoper posamez
nega od njih, naj se kaznuje krivec z zaporom od 
enega meseca do dveh let. 

Žalitve, navedene v tem paragrafu, se sodno za
sledujejo in kaznujejo samo po odobrilu ali po naro
čilu ministra za notranje zadeve. 
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Namesto s kaznimi, ki jih predpisuje ta zakon, 

naj se kaznuje krivec za žalitev vladajočega kralja 
z zaporom od treh do desetih let, za žalitev kraljice, 
prestolonaslednika in kraljevih roditeljev kakor tudi 
prednikov in potomcev vladajočega kralja v ravni 
vrsti z zaporom od enega do petih let. 

Te kazni se v nobenem primeru ne morejo zni
žati pod najmanjšo mero. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861., 
24. oktobra 1870., 27. aprila 1895. in 6. oktobra 
1899.) 

§ 91. v. Kdor z besedami, tiskanimi ali netiska-
ninii spisi napada ali izpostavlja posmehu aH pre
ziranju ustavna prava vladajočega kralja, zakoniti 
red prestolnega nasledstva ali obstoječo obliko vla
davine, naj se kaznuje z zaporom od treh do de
setih let. 

Kdor na isti način napada aH izpostavlja posme
hu ali preziranju pravne ustanove: rodbino (familijo), 
zakon aH svojino, naj se kaznuje z zaporom od treb 
mesecev do petih let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 24. oktobra 
1870., 27. aprila 1895. in 6. oktobra 1899.) 

§ 91. g. (Dodan z zakonom o izpremembah in do
polnitvah z dne 0. oktobra. 1899., a ukinjen z zako
nom o izpremembah in dopolnitvah z dne 17. janu
arja 1904.) 

Deseto poglavje. 
O hudodelstvih in pregreških zoper zakon, oblastvo 

in javni red. 
§ 92. Kdor javno pozivlje aH draži na nepokornost 

zoper zakone, uredbe ali zakonite naredbe oblastev 
ali kdor dejanja, ki so po zakonu označena za hudo
delstva ali pregreške, javno opravičuje in hvali, naj 
se kaznuje v denarju do tritisoč dinarjev ali z za
porom od enega do petih let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861. 
in 6. oktobra 1899.) 

§ 93. Kdor uradnika ali državnega aH občinskega 
zvauičnika aH oblastvenega ali občinskega uslužben
ca, ki je odrejen ali poklican, da izvrši zakone aH 
razsodbe aH rešitve ali odredbe sodišč ali zakonite 
odredbe policijskih ali drugih državnih oblastev, de
janski napade pri službenem poslu ali se mu zoper-
stavi s pretnjo ali silo, naj se kaznuje z zaporom od 
dveh mesecev do dveh let. 

Ista kazen je- določena, ako je ta pregrešek uči
njen zoper ljudi, ki so pozvani uradniku ali usluž
bencu na pomoč ali so odrejeni ali pozvani, da kot 
izvedenci ali priče prisostvujejo kakemu poslu. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861. 
in 6. oktobra 1899.) 

§ 94. Kdor oblastvo ali uradnika prinudi s silo 
ali s pretnjo, da izvrši uraden posel ali da ga ne iz
vrši, naj se kaznuje z zaporom od treh mesecev do 
štirih let. 

Tudi poizkus se tu kaznuje. 
(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 95. Ako se skupi več ljudi in ako skupno uči-

nijo pregrešek, ki je naveden v §§ 93. in 94., naj se 
kaznujejo z zaporom do petih let; oni udeleženci pa, 
ki bi z osebami, omenjenimi v navedenih paragrafih, 
hoteli grdo ravnati, se morejo kaznovati tudi z ro
bijo do petih let, ako ne bi bilo to grdo ravnanje 
huje kaznivo dejanje. 

Ako se taka skupina, preden je njeno postopanje 
proizvedlo kako dejanje, prostovoljno ali zgolj na 
opomin oblastva raziđe ali pomiri in pride v red, naj 
se kaznujejo samo kolovodje z zaporom do dveh let, 
pri čemer naj se uvažuje za ziajšujočo okolnost, če 
je kateri od njih tudi sam pomagal, da se ljudje 
pomirijo. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 96. Ako se jih pri gradbi potov ali vobče pri 

opravljanju državnih ali občinskih poslov več skupi 
ter skupno preneha z delom, bodisi da odidejo domov 
ali da ostanejo tamkaj, pa nikakor nečejo delati ali 
nečejo delati tako in tam, kakor in kjer jim obla
stvo zaukaže, in ostanejo pri tej svoji neposlušnosti 
tudi po opominu svojega oblastva, naj se kaznujejo 
kolovodje z zaporom od treh do šestih mesecev, a 
drugi od enega do treh mesecev. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 97. Kdor vojaka ali državljana, ko ga zakon 

pozivlje pod zastavo, nagovarja, naj ne sluša poziva 
ali naj odreče pokornost zapovednikom, naj se kaz
nuje z zaporom do leta dni. 

A kdor srbskega vojaka zavede, da pobegne (de
zertira) iz vojništva ali mu nalašč pomaga pri begu, 
istotako, kdor Srbina zvablja v tujo vojaško službo 

ali dovaja onim, ki zvabljajo ljudi za tuje vojniŠtvo, 
naj se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh 
let. 

Tudi poizkus se tu kaznuje. 
(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 98. Kdor namenoma osvobodi osebo, ki je v za

poru ali zavarovalnem priporu, istotako, kdor ose
bo, ki je izročena uradniku, uslužbencu ali komu 
drugemu, da jo nadzira ali da jo čuva kot straža ali 
da jo kot straža kam vodi ali spremlja, namenoma 
iztrga in osvobodi iz njega nadzorstva in oblasti, naj 
se kaznuje z zaporom od enega meseca do dveh let; 
ako je pa tako osebo iztrgal in osvobodil šiloma, z 
robijo do petih let. 

Tudi poizkus se tu kaznuje. 
(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 98. a. Z zaporom od enega meseca do dveh let 

naj se kaznuje, kdor pobeglega obsojenca ali osum
ljenca, pobeglega iz stražinega spremstva ali iz po
licijskega ali sodnega pripora, sprejme pri eebi in 
skriva pred oblastvom ali mu pomaga s čimerkoli in 
v čemerkoli, da ne pride oblastvu v roke. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 15. junija 1863.) 
§ 99. Kdor jetnika, ki mu je izročen, da ga kot 

straža čuva ali spremlja, nalašč izpusti aH ga s či
merkoli podpira, da pobegne, naj se kaznuje z zapo
rom od enega meseca do treh let. Ako je jetnik po
begnil zbog same brezbrižnosti (malomarnosti) stra
šeče osebe, se ta kaznuje z zaporom do šestih me
secev. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.; 
§ 100. Če se jetniki v kazenskem zavodu ali sicer 

v zaporu ali na delu izvun kazenskega zavoda sku
pijo ter nasilno uidejo iz zapora ali se drugače zo-
perstavijo svojim nadzirateljem ali čuvarjem ali če 
jih prisilijo ali poizkušajo prisiliti, da nekaj učinijo 
ali da nekaj ne učinijo, naj se kaznujejo z zaporom 
do treh let. 

Oni udeleženci pa, ki bi celo učinili nasilje zoper 
osebe aH bi nasilno prodrli iz zapora ali vobče Iz 
zgradbe, v kateri so zaprti, naj se kaznujejo z robijo 
do štirih let — kolikor ne DÌ dejanje prešlo v višjo 
stopnjo kaznivih dejanj — in povrniti morajo učinje
no škodo. 

Ako bi samo eden jetnik učinil navedene proti-
zakonitosti, naj se kaznuje za dejanja, omenjena v 
prvi točki, z zaporom do dveh let, a za dejanja, ome
njena v drugi točki, z robijo do treh let. 

Te kazni se izrekajo poleg kazni, izrečenih za de
janja, zaradi katerih je krivec v zaporu, in naj se 
izvrše potem, ko je izvršena ali odpuščena kazen za 
dejanje, zaradi katerega je v zaporu. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 18G1.) 
§ 101. Kdor nepooblaščen zbira oborožene sku

pine ljudi aH jim zapoveduje aH ljudi, o katerih ve, 
da so zbrani na nedovoljen način, ali vobče ljudi 
oborožuje ali preskrbuje z vojnimi potrebščinami, 
ne da bi imel za to dovolilo od oblastva, naj se kaz
nuje z zaporom do dveh let; oni pa, ki se udeležuje 
take oborožene skupine, z zaporom do leta dni. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 102. Udeležnik društva, ki državni vladi pri

kriva svoj obstoj, svoj namen ali svoj ustroj ali ima 
za namen in nalogo, da bi z nezakonitimi sredstvi ovi
ralo, onemogočevalo in razveljavljalo kakršnekoli 
upravne ukrepe državne vlade kakor tudi izvrše
vanje zakonov, naj se kaznuje z zaporom do dveh 
let, a kolovodje z zaporom od šestih mesecev do 
treh let. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ * 03. Kdor z javnimi trditvami izmišljenih ali 

popačenih stvari ali z javnim zaničevanjem in zasme
hovanjem državnih uredb aH zakonitih naredb obla
stev ali posameznih uradnikov le-te izpostavlja mržnji 
in preziranju ali izpodbija njih veljavo ali sicer zbuja 
nezaupnost proti navedenim uredbam in naredbam, 
istotako, kdor javno en sloj prebivalstva draži zoper 
drugega na mržnjo in preziranje, naj se kaznuje v 
denarju od dvesto do tritisoč dinarjev ali z zaporom 
od treh mesecev do treh let. 

Vendar javno- ustno ali pismeno grajanje nedo-
statkov in pogreškov kakega zakona, kake uredbe 
ali naredbe aH razsodb ali sodnih rešitev kakor tudi 
njih znanstveno pretresanje in kritiziranje ni kazni
vo, če oblika izražanja ne kaže žaljivega namena. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861. 
in 6. oktobra 1899.) 

§ 104. Kdor z besedami, tiskanim ali netiskanim 
spisom, likom ali kakršnimkoli drugim predstavlja
njem ali z znaki razzali oblastvo ali politično telo 
aii uradnika ali državnega zvaničnika ali porotnika 
ali razsodnika, pričo ali izvedenca ali javnega usluž-
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bcnca o priliki službenega posla ali tudi izvun kraja 
oblastva, vsekakor pa v pogledu službenega posla 
ali v pogledu službenega posla vobče, naj se kaz
nuje z zaporom od meseca dni do dveh let. Istotako 
naj se kaznuje tudi, kdor to stori zoper narodno 
skupščino ali posamezne njene člane ali zoper volil
no skupščino ali volilni odbor ali posamezne njego
ve odbornike. 

Ako bi obsezala razžalitev obrekovanje, se more 
kaznovati z zaporom do treh let. 

V vseh tu omenjenih primerih razžalitve javnih 
oblastev, političnih teles ali navedenih oseb more 
policijsko oblastvo samo tudi brez razžaljenčeve 
tožbe izročati krivce sodišču na sojenje. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.. 
24. oktobra 1870., 23. oktobra 1871., 6. oktobra 1899. 
in 13. maja 1902.) 

§ 104. a. Kdor se izdaja za uradnika ali se loti 
takih poslov in jih opravlja, za katere je pooblaščen 
le uradnik po svoji službi, se kaznuje z zaporom od 
petnajstih dni do enega leta. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1801.) 
§ 104. b. Kdor neupravičen nosi uradniško uni

formo ali druge uradniške znake ali rede in druge 
častne znake ali si prideva naslove ali dostojanstva 
aH si prideva in rabi tuje ime, se kaznuje v denarju 
do petdeset talerjev ali z zaporom do treh mesecev. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1S61.) 

§ 104. v. Kdor uniči ali prikrije spise, uradne za
pisnike, registre ali druge predmete, ki se hranijo na 
javnem kraju ali so izročeni zvaničniku, da jih hra
ni, naj se kaznuje z zaporom od enega do osemnaj
stih mesecev, kolikor ne bi v posameznem primeru 
dejanje prešlo v višjo stopnjo kaznivih dejanj. 

Ako je to učinjeno iz koristoljubja, naj se obsodi 
tudi na izgubo državljanske časti. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.') 

§ 104. g. Kdor samolastno in namenoma zlomi, 
pokvari ali odtrga uradni pečat, ki ga je pritisnilo 
javno oblastvo, uradnik ali javen uslužbenec, da je 
stvari zapečatil ali jih označil ali zaplenil, naj se 
kaznuje z zaporom do šestih mesecev. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 104. d. Ako bi uradnik, zvaničnik ali uslužbe

nec pri službenem poslu postopal protizakonito in ne 
da bi bil zanj pristojen, in nepravilno ter s tem dal 
povod, da je kdo zakrivil spredaj navedena kazniva 
dejanja, naj se šteje takšno postopanje uradnikovo 
ali uslužbenčevo krivcu za zlajšujočo okolnost. 

Vendar sme sodišče po okolnostih takšno pdsto-
panje uradnikovo ali uslužbenčevo smatrati tudi za 
opraščujočo okolnost ter obdolženca oprostiti vsake 
kazni. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861.) 
§ 104. e. Kdor je pozvan za pričo, izvedenca ali 

porotnika, pa navede vzrok oprostitve, o katerem se 
pozneje zve, da je lažniv, se kaznuje z zaporom od 
osmih dni do dveh mesecev. 

Vendar taka obsodba, ki bi bila izrečena zaradi 
tega, ker je kdo navedel neresničen vzrok opro
stitve, ne izključuje one obsodbe, po kateri se nad 
njim zaradi neprihoda izreče denarna kazen. 

(Izpremembe in dopolnitve z dne 17. junija 1861. 
in 13. maja 1902.) 

Naš minister za pravosodje naj izvrši ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 16. marca 1921.; št. 12.710. 

„. . . ,. Aleksander s. r. 
Minister za pravosodje: 

M. S.Djuričić s.r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Nik.P.Pašić s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

M.N.Trifković s.r. 

Minister za notranje zadeve 
in namestnik ministra za gradbe: 

M. Draskovic s. r. 

Za ministra za promet: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv.Pribičević s.r. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djurfčić s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode 
in namestnik ministra za verstvo: 

dr. V. Janković s. r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnice: 
general B. Jovanović s. r. 

Minister za pošto in brzojav, 
namestnik ministra za narodno zdravje: 

dr. S. Miletić s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za agrarno reforme: 
Nikola Uzunović s. r. 

Minister za socialno politiko 
in namestnik ministra za prehrano in ob

novo dežel: 
dr. M. Jovanović s. r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

št. 5613/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 24. do dne 30. aprila 1921.) 

Opomba. Ukaz pod št. 134 izide kot ponati.sk v 
posebni priročni knjižici. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebja. 

Strokovni učitelj Josip L e v a n i č na državni 
kmetijski šoli v Št. Juriju je pomaknjen v X. či-
novui razred, strokovni učitelj Franc W e r n i g na 
vinarski in sadjarski šoli v Mariboru pa v XI. ci-
novni razred državnih uradnikov. 

Dr. Vrtačnik s. r. 

Št, 805. 3--2 

Razglas. 
Z razglasom z dne .11. decembra 1918. (Ur. 1. 

XXII) je odredilo poverjeništvo za kmetijstvo, da so 
v zmislu § 30. ribarskoga zakona za Kranjsko posli 
ribarskega okrajnega odbora začasno prešli na Kme
tijsko družbo za Slovenijo. 

Ta sedaj predlaga, naj se razreši teh poslov. Zato 
namerja podpisano poverjeništvo v zmislu § 30. ri
barskega zakona za Kranjsko poveriti te posle, ko
likor se tičejo vodovja na ozemlju bivše Kranjske, 
in do nove definitivne ureditve po novem ribarskem 
zakonu odboru novoustanovljenega Slovenskega ri
barskega društva v Ljubljani, ki se je že izrekel, da 
jih je pripravljen prevzeti. 

Poverjeništvo za kmetijstvo odreja torej pismeno 
glasovanje o tem vprašanju, kakor to določa zgoraj 
navedeni paragraf. Za glasovanje upravičeni so vsi 
oni, ki so po § 22. ribarskega zakona dolžni plače
vati revirne takse. Vsakemu samosvojemu, oziroma 
zakupnemu okraju pristoji en glas; torej ima vsak 
plačevalec okrajne takse toliko glasov, kolikor ima 
samosvojih, oziroma zakupnih okrajev. 

Glasovnice prejmejo upravičenci po okrajuih po
litičnih oblastvih. Glasovnice naj se primerno iz
polnijo, podpišejo ter do dne 3 1. m a j a 1 9 2 1 . ne
posredno pošljejo podpisanemu poverjeništvu. Na 
ovitek (kuverto) je treba zapisati: «Glasovnica radi 
poslov ribarskega okrajnega odbora». 

Skrutinij, na katerega se vabijo upravičonci, bo 
dne 2. junija t'A. pri podpisanem poverjeništvu v 
Ljubljani, Poljanska cesta št. 28 (Marijanišče), v 
knjižnični dvorani (I. nadstropje). 

V L j u b l j a n i , dne H.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr.Vrtačnik s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

Izpremembe v osebja. 
Z odlokom ministra za narodno zdravje s ta ime 

novana za okrožna zdravnika: dr. Mavricij M a t j a-
š i č za zdravstveno okrožje v Metliki in dr. Branko 
Ž i ž e k za zdravstveno okrožje v Velenju. 

Dr. Mayer s. r. 

O k r e j O b č i n » 
JS'S" 

of 
K o z e ( V a r i o l a ) . 

Brežice 
Celje okolica 

Cel j o mesto 
Kamnik 
KoDJice 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Slovenjgradeč 

D o b j e . . . . 
Trbovlje . . 
Dramlje. . . 
Ljubno . . . 
Celje okolica. 
Kalobje . . . 
Ponikva. . . 
Loka . . . . 
Sv.Križtof. . 
Celje . . . . 
Gozd . . . . 
KoDJice . . . 
Kozjak . . . 
Tolsti vrh . . 
Zreče . . . . 
Ljubljana . . 
Statenbreg. . 
Sv. Ana . . . 
Skale . . . . 
Velenje . . . 
Razbor . . . 
Sv. Ilj pri Vel. 
Slovenjgradec 
Mislinje. . . 

3 
2 

3 

4 

Î 
2 

T r e b u š n i t i f n z ( T y p h n s a b d o m i n a l i s ) . 
1 Brežice 

Celje okolica 
Celje mesto 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

Bianca . . . 
Celje okolica. 
Celja . . . . 
Nevlje . . . 
Sv. Barbara . 
Polhov gradeč 
Ljubljana . . 
Maribor . . , 
Ovsišče . . . 

G r i ž a (D y s o n t e r ia) . 

Ljubljana mesto | Ljubljana | 1 I . | 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Maribor mesto 

Ljubljana . 
Terbegovci. 
Okoelavci . 
Maribor . . 

Brežice 
Celje okolica 

Ljubljana mesto 
Novo mesto 
Ptuj okolica 
Radovljica 

Logatec 

Kamnik 
Logatec 

D a v i c a (D i p h t e r i a) 
2 Videm . . . 

Celje okolica 
Nova Štifta . 
Gornji grad . 
Loka . . . . 
Ljubljana . . 
Bela cerkev . 
Markovci . . 
Breznica . . 
Bled . . . . 
Rakek . . . 

T r a h o m : 
[ Kamnik . 
Cerknica. 

Brežice 
Celje okolica 

Kranj 

Ljubljana mesta 
Ljutomer 

Novo mesto 
Ptuj okolica 

Radovljica 

O š p i c e ( M o r b i l l i ) . 
Zabukovje 
Nova Štifta . . . . 
Vransko 
Zgornja Besnica . . 
Fodtabor 
Potoče 
Ljubljana 
Cezanjevci 
Bradoslavci . . . . 
Stara cesta . . . . 
Kamenščak . . . . 
Pristava 
Cven 
Ljutomer 
Batinci 
Radislavci 
GoluSak 
Moravec 
Mala Nedelja . . . 
Apače 
äcavnica 
Račje selo 
Mezgovci 
Sv. Janž na Dravskem 

polju 
Gorje 
Lesce . .' 
Jesenice 
Murska Sobota. . . 

7 

1 
21 
11 

1 
16 
в 
3 
10 
1 
2 
50 
70 
10 

1 

3 
12 

1 
10 
6 
6 

2 

3 
3 
6 

14 
2 
. 
5 
3 
t 

, 

. 
, 

i 
2 

20 

t 
20 
2 

• 

, 
, 

•• 

, 
. 
, 
, 

, 
, 
, 
, 

• 

• 

# 

3 

11 

6 
28 
17 
2 
1 

'8 

i 
7 
3 

28 
12 
8 

10 
1 
2 

60 
70 
10 

1 
20 
4 

46 
Murska Sobota 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 8. maja 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 511/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Služba jetniške paznice pri okrožnem sodišču v 

Mariboru. 
Prošnje naj se vlože do dne 

2 8. m a j a 1 9 2 1 . 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 53. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 13. maja 1021. 

€ g III 134/21—1. TO9 

Oklic. 
Martin in Ana Mimik, posestnika v Trnovljah, 

zastopana pa drju. E. Kalanu, odvetniku v Celju, sta 
vložila zoper zapuščino po Marjeti Pangerlovi, oziro
ma zoper dediče Uršulo P a n g e r l o v o , Štefana in 
Janeza K v a s a , tožbo zaradi 5592 K 50 v s pri-
padki. 

P r r i narok za ustno razpravo se je določil na dan 
8. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče gorenjih dedičev neznano, se jim 

postavlja za skrbnika gospod dr. Milan Orožen, od
vetnik v Celju, ki jih bo zastopal na njih nevarnost 
in stroške, dokler se no zglase sami ali ne imenujejo 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 13. maja 1921. 

C I 88/21—1. 
Oklio. 

789 

Franc Zvir, posestnik v Vhnpaslih št. 1, zastopan 
po Franu Košenini, notarju v Gornjem gradu, je 
vložil zoper Osvalda Z v i r a, oziroma njegove de
diče, sedaj neznano kje, tožbo zaradi priznanja last
ninske pravice glede zemljišča vi. št. 1 katastralne 
občine poljanske. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob desetil) pri tem sodišču v sobi št. 2. 
, Ker jo bivališče Osvalda Zvira, oziroma njegovih 

dedičer, neznano, se jim postavlja za skrbnika go
spod Franc Spende, posestnik v Gornjem gradu, ki 
jih bo zastopal na njih nevarnost in stroške, dokler 
se ne zglase sami ali ne imenujejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 5. maja 1921. 

A 39/21—5. 8 9 ° 

Oklio, 8 katerim se sklicujejo sodi-
Sôti neznani dediči in zapuščinski 

upniki. 
Anton G r u b e 1 n i k, hlapec v Marenbergu, je 

dne 29. januarja 1921. umrl, ne da bi bil zapustil iz-
poročilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, aH je kaj dedičev. 
Gospod Vekoslav Bratuš, brivec v Marenbergu, 

je postavljen zapuščini za skrbnika. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

v e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. Po tem roku se izroči 
zapuščina, kolikor izkažejo dediči svoje pravice, 
le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, se zaseže v 
prid državi. 

Obenem se pozivljcjo vsi oni, ki imajo terjatev 
do zapuščine, naj napovedo in dokažejo svoje ter
jatve pri tem sodišču do dne 

2 1 . j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih v sobi št. 4 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 
z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih ter
jatev pošla. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek l., 
dne 10. maja 1921. 

P 24/21—1. 
Oklio. 

7(34 

Janez P o g o r e l e c, posestnik v Dolenji vasi 
št. 9, je bil zaradi pjančevanja omejeno preklican. 

Skrbnik mu je Anton Pogorelec v Dolenji vasi 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 3. maja 1921. 

738 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-

šanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. m a r c a 1918., drž. zak. št. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj t o izporoči 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime ia rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Rudolf Doberšek, 
rojen dne 8. aprila 1889., 

zidar v Mariboru. 

Anton Sinko, 
rojen dne 26. aprila 1896., 
posestnikov sin v Ska-

kovcih. 

Janez Kumer, 
rojen dne 16. maja 1877., 
posestnik na Spodnji Ko

reni št. 89. 

Josip Kmetiö, 
rojen dno 27. februarja 
1888., delavec vLimbušu. 

Simon Dobršek, 
rojen dne 23. oktobra 
1876., kovač v Jelovcu. 

Janez Kojo, 
rojon doe 26. decembra 
1885, viničar v Pristavi 

pri Ptuju. •_ 

Štefan Hude, 
rojen dne 24. decembra 
1884., delavec na Pekrah. 

Frano Kepiö, 
rojen dne 26. februarja 
1891., posestnik v Kicarju 

pri Ptuju. 
Ana Jarko, 

rojena dne 23. marca 1841., 
posestnica v Rakošah, 
Janez Grandoiek, 

rojen dne 18. novembra 
1897., posestnikov 6in v 

Skorbi. 
P a v e l Oerenòer, 

rojon dno 2. decembra 
1872., gozdni čuvaj v Do-

bravniku. 
Matjaž Sever, 

rojen due 6. januarja 
1883., posestnikov sin v 

Pozan ivcih. 
Josip Skuhala, 

rojen dne 30. januarja 
1881., posestnikov sin v 

Bodisluvcih. 

Karel Drofenlk, 
rojen dne 30. oktobra 
1887., pletarski pomočnik 

v Mariboru. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku; meseca septembra 
1914. baje padel pri 

Grodku. 

Žena 
Marija Doberšek 

v Teznu št. 74, 

Služil pri 6. honvedskom 
pehotnem polku ; dne 
7. avgusta 1916. baje pa
del na galiških bojiščih. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku; meseca marca 
1917. umrl v bolnici v 

Odeei. 

Žena 
Ivana Kumer, 

posestnica 
na Spodnji Koreni 

št. 89. 
Vojak 4. brambovskega 
polka; pogrešan izza dne 
2. novembra 1914. Baje 
utonil v nekem jezeru v 

Galiciji. 

Neža Šauperl 
v Limbušu št. 76. 

Služil pri 12./3. trdujav-
skom topničarstvu v Prze-
myšlu; pisal zadnjič iz 
ujetništva v Taškentu dne 

2. decembra 1916. 
PeJec 87. pehotnega pol
ka; pisal zadnjič meseca 
avgusta 1914. iz bolnice 

v Przemyélu. 
Vojak 47. pehotnega pol
ka; baje dne 24. novem
bra 1916. padel na itali

janskem bojišču. 

Žena 
Jera Hude 

na Pekrah št. 11. 

Dragonec 6. polka; pogre
šan izza dne 9. avgusta 

1917. 

Svakinja 
Jožefa Majcen 

v Kicarju št. 60. 

Izginila pred 18. leti z 
doma; od takrat pogre

šana. 
Frančiška Pahič, 
v Pokosah št. 6. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; padel baje pri 

8. ofenzivi pri Ločiču. 

Služil pri 20. hon veda kem 
pehotnem polku kot deset
nik; dne 22. junija 1916. 

baje padel. 

Žena 
Elizabeta BUrmen 

v Dobrovniku. 

Vojak 83. pohotnega pol
ka; dne 7. oktobra 1914. 
baje padel pri Wistow v 

Galiciji. 
Služil pri 87. pehotnem 
polku na galiških bojiščih'; 
pogrešan izza dno 17. av

gusta 1914. 

Pešec 26. brambovskega 
polka; pogrešan izza duc 
21. marca 1916. Baje pa

del v vojni. 

Andrej SSlloâlo, 
rojrtn dne 10. oktobra 
1888., poseetnik v Velikem 

Okiču št, 6. 

Matija Černjavio, 
rojen dno 16. februarja 
1886., posestnik v Hranji-

hovcih. 
Aleksander Küronya, 
rojen dno 11. februarja 
1894., Btanovnik v Dolini 

v Prekmurju. 
Ernest Ornlk, 

rojen dno 30. novembra 
1882., posestuik na Ro

čici. 
Konrad Perko, 

rojen dno 24. novembra 
1872., želar v Dolgih 

njivah. 
Anton Kiselak, 

rojen dne 15. aprila 1882., 
krojač v Murski Soboti. 

Josip Zemljarlč, 
rojen dno 21. februarja 
1876., posestnik v Dor-

navi. 

Anton Pogačnik, 
rojen leta 1886., posest

nik na Planici. 

Lovec 20. bataljona; po
grešan izza dne 11. junija 

1915. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; meseca avgusta 1915. 
baje padel pri Doberdobu. 

Služil pri 18. honvedskem 
pohotnem polku; meseca 
januarja 1916. baje padel 
pri Naranči v Besarabiji. 
Služil pri 47. pehotnem 
polku; dno 10. septembra 
1914. baje padel pri 

Grodku. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 

14. maja 1915. 

Služil pri 18. honvedskem 
pehotnem polku ; pogrešan 
izza dne 18. julija 1915. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pisal zadnjič iz itali

janskega ujetništva. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku; izza dno 27. julija 

1915. pogrešan. 

Oče 
Štefan Sinko 
v Skakovcih 

št. 31. 

Žena 
Marija Dobršek 

v Zrkovcih. 

Žena 
Jožefa Kojc, 

viničarka 
v Pristavi št. 3. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Juri Virant 
v Teznu št. 74. 

Simon Moretzky, 
uradnik 

v Murski Soboti. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Janez Emeršič 
v Gruškovju 

št. 96. 

Oče 
Simon Grandošek, 

poseetnik 
v Skorbi št. 66. 

0če 
Miha Sever, 

posestnik 
v Pozanovcih. 

Mati 
Marija. Skuhala, 

posestnica 
v Godomercib. 

Žena 
Alojzija Drofenik 

v Mariboru, 
Koroška cesta 

št. 43. 
Žena 

Marija Milošič, 
posestnica 

v Velikem Okiču 
št. 6. 

Brat 
Anton Čerojavič 
v Hranjihovcih. 

Žena 
Franica Küronya 

v Dolini. 

Žena 
Marija Ornik, 

pesestnica 
na Ročici. 

Vinko 
Kramberger, 

želar v Dolgih 
njivah. 

Žena 
Marija Kiselak 

v Murski Soboti. 
Žena 

Jera Zomljarič, 
posestnica 

r Domavi št. 47 
Žena 

Marija Pogačnik, 
posestnica 

na Planici št. 6. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Franc Tili 
v Kicarju. 

Josip črepiuko 
v Spodnji Pol-

skavi. 

Blaž Šijanec, 
posestnik 

v Skorbi št. 66. 

Josip Hanžik 
T Dobravniku. 

Franc Sinic, 
uradnik 

Murski Soboti 

Ferdo Skuhala, 
posojilniški 

uradnik v Ptuju. 

Fran Kopic, 
sodni of i cal 
v Mariboru. 

Franc Šmigoc, 
posestnik 

v Mali Varaici. 

Josip Pausi 
v Hranjihovcih 

št. 7. 

Josip Fartely 
v Dolini. 

Anton Ornik 
na Ročici. 

Martin Sabeder, 
posestnik 

v Dolgih njivah. 

Janoš Žganjar 
v Moravcih. 

Matija Golob, 
posestnik 

v Domavi št. 64 

10. 6. 1921.; 
T 75/21—10. 

10.5.1921.; 
T 76/21-8. 

10. 6. 1921. ; 
T 79/21-5. 

10.5.1921.; 
T82/21-5. 

10. 6. 1921.; 
T 83/21-5. 

10.5.1921.; 
T 84/21-3. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

10. 5. 1921.; 
T 96/21—7. 

10.5.1921.; 
T 52/21-8. 

10. 6. 1921.; 
T 62/21-5. 

10. 5.1921.; 
T 61/21-7. 

10.6.1921.; 
T 66/21-6. 

10.5.1921.; 
T 68/21- 8. 

10. 5. 1921.; 
T 70/21-6. 

10. 6. 1921.; 
T 73/21-8. 

10. 5. 1921.; 
T186/19-7. 

10. 5. 1921.; 
T 30/21—7. 

10. 5. 1921.; 
T 37/21-12. 

10. 6. 1921.; 
T 40/21-8. 

10.6.1921.; 
T 46/21—9. 

10.5.1921.; 
T 47/21-7. 

Joeip Stergar, 
višji deželno-
sodni svetnik 
v Mariboru. 

10.5.1921.; 
T 50/21-8. 

10. 5. 1921.; 
T103/21-5. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

15. maja 
1922. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. ' 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 
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Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališč* po-

grešancev 

81шоп Črepinko, 
rojen dne 11. oktobra 
1895., mizar v Bukovca. 

I r a n Turk, 
rojen dne 26. januarja 
1893., poeeetaik v Pre-

poljab. 

Mihael Šlrovnlk, 
rojen dne 28. geptembra 
1881.. delavec v Mariboru. 

Jakob Peršak, 
rojen dne 27. junija 1879., 

delavec v Mariboru. 

Bietvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Služil pri 86. pehotnem 
polku; pogrešan od začet

ka rojne. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; dne 26. decembra 
1914. baje padel pri Hež-

wani. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan od začetka 

vojne. 

Služil naposled pri oddel
ka za oddajo premoga na 
italijanskem bojišču; izza 
jeseni leta 1918. pogrešan. 

Mati 
Liza Ambrož, 

delavka 
v Bukovcu. 

Mati 
Bara Turk, 
posestnica 

v Prepoljah. 
Žena 

Genovefa 
Sirovnik, 

delavka v Mari
boru, 

Koroška cesta 
št. 108. 
Žena 

Polona Peršak 
v Badenskem 

vrhu št. 1. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Ferdo Plesničar, 
sodni sluga 
v Maribora. 

Juri Gojčič, 
posestnik 

pri Sv. Marjeti. 

Ferdo Plesničar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Juri Leskovšek 
v Gornji Rad

goni. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

10.5.1921.; 
T 78/21-6. 

10. 6. 1921.; 
T 85/21-6. 

10.5.1921.; 
T 89/21-6. 

10. 6.1921.; 
T 90/21-7. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. junija 
1922. 

801 P 88/9—46. 
Razglasitev preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 15. aprila 
1921., opr. it. P 88/9—45, je bil Anton В г а б к о , 
posestnik, stanujoč v Kunovi, občina Ivanjei, zaradi 
slaboumnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Martin Bratkovič, 
posestnik v Kunovi. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 13. maja 1921. 

P 51/21—3. 794 
Oklio. 

Janez H r i b a r , posestnik v Praprečah št. 6, je 
bil s sklepom podpisanega sodišča z dne 20. aprila 
1921., opr. št. L 10/21—3, zaradi zapravljivosti in 
pijančljivosti omejeno preklican. 

Za skrbnico mu je postavljena njegova žena, An
gela Hribar istotam. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 12. maja 1921-. 

T 490/21. 
Oklio. 

784 3—1 

Na prošnjo Marije S t r a h o v e , posestnice na 
Jezici št. 11, se je s sklepom z dne 6.,maja 1921., 
dn. št. 490/21, dovolila uvedba amortizacije glede 
nastopnih terjatev, vknjiženih pri predlagateljičineni 
posestvu pod vi. št. 488 davčne občine Trnovskega 
predmestja: 

Pod C, tek. št. 1): 
«Dne 14. marca 1808. Kottnig Andrej intabulira 

evoji materi Uršuli Kottnigovi, vdovi, po izročilni 
pogodbi z dne 20. marca 1807. gorenji skupni delež 
v last na gorenji skupni delež. Tomo 18 Lit 84». 

Pod C, tek. št. 2) ad 1): 
«Dne 14. marca 1808. Kottnig Uršula superinta-

bulira svojim otrokom Antonu, Mariji in Jožefi kot 
dedičem po očetu Francetu Kottnigu v zmislu raz
prave z dne 12. novembra 1807. 456 fl. 15 kr. (štiri-
stošestinpetdeset goldinarjev 15 kr.) in druge po
stranske dolžnosti na zgoraj intabulirano izročilno 
pogodbo. Tomo 13 Lit S 4». 

Vsakdo, ki kaj zahteva iz gorenjih terjatev, se 
pozivlje, naj to pri podpisanem sodišču javi naj-
kesneje do dne 1. j u n i j a 1922., ker bi se sicer 
po brezuspešnem poteku tega roka na ponovno proš
njo predlagateljičino dovolilo, da se vknjižba zastav
ne pravice glede teh terjatev s pripadki vred amor
tizira in da se terjatve izbrišejo. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 6. maja 1921. 
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T 105/21—3. 792 
Amortizacija. 

Na prošnjo J a d r a n s k e b a n k e , podružnice 
v Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnega potrdila, ki ga je prositeljica baje izgubila: 
Začasno potrdilo, glaseče se na 2500 K državnih bo
nov SHS št. 265 in izdane na Nadmo Hudoverni-
kovo. 

Imetnik tega potrdila se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
20. maja 1921., ker bi se sicer po tem' roku izreklo, 
da je potrdilo brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. maja 1921. 

Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
zadrugah: j ^ ш / ^ ^ д ^/20. 

a) Pferdezuchtgenossenschaft des nordischen Pferdes 
für Friedau und Umgebung, 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haf
tung, 

po sklepu občnega zbora z dne 24. maja 1920. na
stopna izprememba: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Viljem 
grof Wurmbrand, dr. Fran Strelec in Teodor Stras
ser, vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel
ništva Peter Munda, posestnik v Svetkovcih; Franc 
Torič, posestnik v Frankovcih; Martin Pučko, po
sestnik v Ključarovcih. 

Zaznamenovalo se je, da je Ivan Petek izvoljen 
za načelnika, Matjaš Masten za podnačelnika in 
Martin Pučko za blagajnika. 

Vpisala se je izprememba pravil v §§ 1., 4., 9., 
10., 24., 26., 27. in 30. Firma se glasi odslej: 

Konjerejska zadruga za noriško pleme v Ormožu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

b) 

Firm. 161/21, zadr. Ц 60/3. 

Koneumno društvo za ptujski politični okraj 
v Ptuju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

po sklepih občnega zbora z dne 2. februarja 1921. 
in z dne 28. marca 1921. nastopna izprememba: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva dr. Lju-
devat Jenko, Hard Toplak, Anton Kosi in Franc 
Perko; vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel
ništva Ludovik Sagadin, tajnik okrajnega zastopa; 
Davorin Sožman, višji davčni upravitelj; Mihael Caj-
sek, denarni pismonoša; Matija Herič, šolski nad
zornik v Ptuju. 

Firm. 162/21, zadr. I 25/44. 
e) Credit- und Sparverein für Marburg 

und Umgebung, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haf

tung, 
po sklepu občnega zbora z dne 8Ö< marca) И$1. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Jakob 
Vielberth; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Friderik Leyrer, hranilnični knjigovodja v 
Mariboru. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribor«, odd. I., 
dne 12. aprila 1921. 

Št. 6334. 805 
Razglas. 

Dne 2. j u n i j a 1 9 2 1 . ob desetih se bo »ri pod
pisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. S ma favni 
dražbi oddajal v zakup lov občine polhograjske aa 
petletno dobo, to je od dne 1. julija 1921. do dn* 
30. junija 1926. 

Na to dražbo se vabijo interesenti s prist u kom, 
da dražbene pogoje lahko vsak dan ob uradnih urah 
vpogledajo na glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 10. maja 1921. 

Dr. FerjančUš s. r. 

Razne objave. 
Naznanilo. 80«-

Izredni občni zbor «Kovine, prve jugoslovanske 
metalurgične industrije, d. d. v Mariboru», objav
ljen v Uradnem listu 45 z dne 26. aprila 1921., b» 
dne 2 5. m a j a 1 9 2 1 . Pomota: dne 19.maja se в 
tem popravlja. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 8. maja 1921. 

A k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,400.278-92 
v kovanem srebru 16,456.016 • — 
v tujih valutah 4,806.529-98 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 356,088.431-42 
Posojila : 

ria menice 185,364.083-99 
na vrednostne papirje 23,413.340-55 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.195,057.809-10 
po računu zamene 374,823.232*39 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 151,666.813-95 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.992,346.788-74 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000• - , P a s l Y a " 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 374,823.232-39 
obveznosti na žiro-račune . . . . 242,901.001-43 
obveznosti po raznih računih . . . 37,821.459-12 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 
804 

Dinarjev 

Preti prejšnjemu. 
stanju 

dinarjev 

441,751.256-32 +862.092-54 

208,777.424 54 —4,505.249 05 

3.713,894.644-18'' 

2.138,377.163- — 
20,746.403-52 

6.523,546.891-56 

10,385.100- — 
821.430-62 

3.718,417.505-— — 4,065.845- — 

655,545.692-94 
2.138,377.163--

6.523,546.891-56 

+ 5,360.863 80 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

i.V....>-- ~._ .4 f . ' ì.-.jt*,.,- .'.I^Ä.: a"kv_-* •_ j 
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53. 
Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 18. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina : iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Razglasi osrednje vlade : Direktni promet med železniškimi postajami južno od Beograda in med posta
jami severno in zapadno od Beograda. Razglas o dnevnicah carinskih uradnikov. Razglas, kako se ugotavljaj čieta teža pri petroleju, ki ве uvafa v lesenih sodih. — Razglasi de
želno vlade za 81ovenijo : Izpremembe v osebju. Razglasa poverjeništra za notranje zadeve: o izpremembah v občinskem gerentetvu v Dravogradu; o razpustu občinskega odbora 
na Lučah. Razpis opraviteljskoga mesta za studenčni obrat v Rogaški Slatini. Razglas glede poslov ribarskega okrajnega odbora. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. — 

Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 100 z dne 7. maja 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 

«Crnogorski Glasnik» (Illinois, Amerika) v naši dr
žavi prepovedan, ker prinaša neresnične vesti o raz
merah v naši kraljevim. 

Številka 101 z dne 9. maja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 29.aprila 1921., 
s katero se Mil oraci - D r a s k o v i c , minister za no
tranje zadeve, postavlja za namestnika ministra za 
vojno in mornarnico. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 2.aprila 1921., 
s katero se Irma P o 1 a k o v a, članica naxodnega 
gledališča v Zagrebu, odlikuje z redom sv. Save 
IV. vrste. 

Številka 103 z dne 11. maja 1921'.: 
Objavi ministrstva za notranje zadeve, da sta na

stopna lista v naši državi prepovedana: 
1.) «Das Neue Reich» (Dunaj), ker piše zoper 

interese naše države; 
2.) «Die Südmark» (Gradec), ker piše tendencioz

no o razmerah v naši državi. 
Minister za pravosodje je Janka 01 i p a, pravne

ga zastopnika iz Trsta, imenoval za pravnega za
stopnika pri prvostopnem sodišču v Beogradu. 

Trgovska spedicijska in komisionalna delniška 
družba «Balkan» sme izvrševati carinsko-posredo-
valne posle pri carinarnici ljubljanski. 

Z odlokom ministra za finance so bili v območju 
ljubljanske delegacije finančnega ministrstva na do
sedanjih službenih mestih imenovani: 

za višje davčne upravitelje: davčni upravitelji 
Rudolf P r e t n a r , Hinko D r v e n i k , Fran G J -
s t i š a , Ivan D e m š a r , Oton S t e p i č , Ladislav 
J e r š e , Franc R e s n i k , Jožef P i c h l e r , Anton 
R e h er, Ivan V o d l a k , Aleksander G o l j a , Ivan 
G o г j u p, Aleksander H r u š k a , Karel B e z e g , 
Franc R e n d 1 a, Franc V a l e n t i n i б, Ferdo T i -
č a r , Mihael S c h w a r z , Anton D o b r a v e in Ivan 
S t a n i č ; 

za davčne upravitelje: davčni oficiali Ivan K u -
š ar , Rihard K o l l e r , Rudolf P e h a n i , Zđravko 
S t o 1 f a, Fran C u š , Makso M e r č u n, Jakob M a -
l i n g e r , Viktor D a m j a n , Albert P r i m é e , Bo
gomir Ž e l e z n i k , Jožef S e v e r , Alfonz R i b i č , 
Miroslav P i r k m a i e r in Karel G a b r o n ; 

za davčne oficiale: davčni asistenti Štefan K r a 
m a r , Gustav G r u t t s c h r e i b e r , Mohor Z u 
p a n č i č , Anton Š e l , Mijo F a j t, Alojzij L a z a r , 
Karel G r a h , Anton P e t e k , Jožef T r t n i k, An
ton V a r d j a n , Franc M a r i n e , Ivan M a d r o -
n i č , Viktor B i s c h o f , Mihael K a r n er, Makso 
Z u m e r, Alfonz D e b e l a k , Matija K r i ž a n , Aloj
zij O s i n a in Filip D v o r š e k. 

Za voditelja davčnega okrajnega oblastva v Lo
gatcu je imenovan po službeni potrebi Ivan 
S c h w a r z , davčni upravitelj v Kranju. 

Franc Z u ž a, davčni upravitelj v Celju, je stalno 
upokojen. 

številka 104 z dne 12. maja 1921.: 
.Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A1 e k s a n d r a z dne 13. aprila 1921., ? 
katero se dr. Anton N o v a č a n, pisar I. razreda 

poslaništva v Pragi v ostavki, imenuje za tajnika 
II. razreda pri pravnem oddelku ministrstva za kme
tijstvo in vode. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 13. aprila 1921., 
s katero se Bogdan F e r 1 i n c, ekonom Ш. razreda 
topčiderske ekonomije, imenuje za asistenta pri 
kmetijski preizkuševalni in kontrolni postaji v Top-
čideru. 

Z odlokom ministra za pošto in brzojav sta v 
območju poStno-brzojavne direkcije v Sarajevu višja 
oficiala II. razreda Peter J a n e š in Franjo L e -
v a r t imenovana za višja oficiala I. razreda. 

Z odlokom ministra za finance so imenovani za 
davčne asistente: certifikatisti - naredniki : Rudolf 
K n a f 1 i č v Celju, Franc T r e p e 1 v Celju, Anton 
R i b i č v Celju, Fran C i m e r m a n v Knjaževcu, 
Ludovik F a l k n e r v Ljubljani, Dragotin Č e p 1 a k 
v Mariboru, Josip G r e g o r e v Laškem, Josip 
K1 e m e n č i č v Ljubljani, Fran Š e k v Celju 
in Ivan Š u š e l j v Ljubljani; davčni prakti
kanti: Josip E r ž e n v Rogatcu, Jernej B o 
ži č pri Sv. Lenartu, Viktor Z i m i č v Celju, Da
vorin B l a ž o n v Konjicah, Robert R o t v Ljublja
ni, Rudolf Ž e s l i n v Šmarju, Rudolf K u m p v 
Dolnji Lendavi, Franc A, n d r e j č i č v Maribora, 
Leopold H a 11 e r v Mariboru, Jožef S t e r b e n c 
v Gornji Radgoni, Matija P e č k a j y Ljubljani (oko
lica) Anton B o k s a v Oïrnozu,~"ïiïdovik A v š i č v 
Ljubljani, Jožef J u r a k v Dolnji Lendavi, Stanko 
V e d 1 i n v Kamniku, Franc L o r b e r v Mariboru. 
Viktor K o r i t n i k n a Brdu, Karel M a y e r v Ljub 
ljani, Engelbert G o r i š e k v Celju, Alojzij G e r 
m o v š e k v Murski Soboti, Rudolf P o d k r a j š e k 
v Novem mestu, Ivan B o h a k v Mariboru, Marijan 
O b e r s n u v Kostanjevici in Viljem V o u k v Celju. 

Bogoljub G a j i ć, carinski posredovalec, je 
imenovan za carinskega posredovalca pri ljubljan
ski carinarnici. 

Z odlokom ministra za finance je Ivo F i n -
d e r l e , davčni asistent v p. iz Buzeta, imenovan 
za računskega oficiala v X. činovnem razredu pri 
računovodstvu ljubljanske delegacije finančnega mi
nistrstva. 

^ - — 4 

Razglasi osrednje vlade. 
Direktni promet med železniškimi postajami 
južno od Beograda in med postajami severno 

in zapadno od Beograda.* 
Za promet, ki se vrši po «Začasni tarifi, delu II., 

za prevoz blaga, živih živali in mrličev na progah 
beograjske direkcije državnih železnic kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev» z dne 1. februarja 1921., 
velja glede prog južno od Beograda uredba o pre
vozu potnikov in blaga z dne 1. januarja 1908. kra
ljevine Srbije, glede prog severno in zapadno od Beo
grada pa začasno še avstro-ogrska in bosensko-her-
cegovska železniška tarifa za blago, del L, oddelek A 
(okrajšano: T. z. b. I. A) s temi izpremembami: 

K § 62., T. z. b. I. A.: 
* Alineja (2) se dopolnjuje z novim odstavkom: 

«V' prometu s postajami južno od Beograda je ra
zen priznanja o nedostajanju ali pomanjkljivosti omo
ta na tovornem listu potrebna še posebna pismena 

* Ta določila so priobčena v «Službenih Kovinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 97, izdanili 
dne З.таја 1921. 

izjava, kakršna je potrebna za pošiljke v inozemstvo. 
Ako predaja pošiljatelj eno in isto blago, ki mora 
biti omotano, redoma neomotano ali nezadostno 
omotano, na eni in isti postaji, lahko enkrat za vse
lej poda izjavo po obrazcu F; mora pa razen tega iz
javiti na tovornem listu vsake pošiljke, da je ne-
omotana ali nezadostno omotana». 

K §§ 61. in 76. T. z. b. I. A.: 
Izvršna določila VIII k § 61. in VII k § 76. T. z. 

b. I. A. ne veljajo za promet s postajami južno od 
Beograda. K § 73_ T > z< b_ h A . 

V prometu s postajami južno od Beograda se iz-
preminja alineja (1) ter se glasi: 

«(1). Pošiljatelj lahko odredi, da se mu blago 
vrni na pošiljalni postaji, da se ustavi med potjo ali 
da se izroči drugemu prejemniku ali na drugi po
staji, ali pa da se pošlji nazaj na pošiljalno postajo. 

Istotako pošiljatelj lahko odredi, da se pošiljki 
po predaji povzetje naknadno naloži, zvišaj, znižaj 
aH popolnoma preklici, istotako, da se pošiljka iz
roči voznine prosto. Železnica sme odkloniti ali od
ložiti izvršitev teh pošiljateljevih naknadnih odredb 
ali pa jih izvršiti z izvestno izpremembo, ako bi se 
s pravilno izvršitvijo teh odredb motil redni želez
niški promet. V tem primeru mora pošiljatelja ne
mudoma obvestiti o tem.» 

Naknadne odredbe, navedene v obrazcu priloge 
II. na strani 98. T. z. b. I. A., v točki 8. («Izročitev 
pošiljke prosto voznine in pristojbin») in v točki 9. 
(«Pridržatev pošiljke na namembni postaji») so v 
prometu s postajami južno od Beograda nedopustne. 
Prav tako je v tem prometu nedopustna naknadna 
odredba, navedena v izvršnem določilu III. (2) k 
temu paragrafu. 

K § 75. T. z. b. I. A.: 
Alineja (2). se dopolnjuje z novim odstavkom: 
«V prometu s postajami južno od Beograda se 

računi prevozni rok posebe za pot do Beograda in 
posebe za pot od Beograda». 

V uredbi o prevozu potnikov in blaga na progah 
srbskih državnih železnic z dne 1. januarja 1908. se 
dopolnjuje ,§ 61., alineja (2), z novim odstavkom: 

«V prometu s postajami severno od Beograda se 
računi prevozni rok posebe za pot do Beograda in 
posebe za pot od Beograda». 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 21. aprila 1921.; št. 7949/21. 

Razglas o dnevnicah carinskih uradnikov.* 
Gospodarsko-finančni komitet ministrov je od

ločil v seji dne 8. aprila 1921., da se do nadaljnje 
odredbe dnevnice iz člena 233. carinskega zakonika 
pobirajo za ukazne carinske uradnike po 30 dinar
jev, za neukazne pa po 15 dinarjev. 

Ta odločba se priobčuje trgovcem in drugim in
teresentom z dostavkom, da se mora vsakdo, ki želi, 
da bi se mu carinski posel izvršil izvun carinarnice 
ali izvun časa, določenega za službeno delo, prej 
obrniti na pristojno carinarnico s pismeno vlogo, 
opremljeno s predpisano pristojbino. 

Ta odločba gospodarsko - finančnega komiteta 
stopi v veljafo dne 1. maja 1921. ! 

Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 16. aprila 1921.; C br. 25.501. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 101, izdanih dne 9ega 
maja 1921. 
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Razglas, kako se ugotavljaj čista teža pri 

petroleja, ki se uvaža v lesenih sodih.* 
Na vlogo podpisane direkcije, kako se ugotav

ljaj čista teža za pobiranje monepolne takse na pe
trolej, če se uvaža v lesenih sodih, je uprava držav
nih monopolov z dopisom M br. 5106 obvestila pod
pisano direkcijo, da se mora v takih primerih, t. j . 
če se petrolej uvaža v lesenih sodih, za pobiranje 
monopolne takse računiti tare 17% (sedemnajst od
stotkov) od kilogramov nečiste teže. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 16. aprila 1921.: C br. 22.279'. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
iEpremembe v osebju. 

Fran U1 b i n g, okrajni tajnik pri okrajnem gla
varstvu v Ptuju, je premeščen k okrajnemu, gla
varstvu v Guštanju. 

Dr. Baltic s.r. 

Višji živinozdravnik Hugon T u r k v Ljubljani 
je imenovan za veterinarskega nadzornika v VIII. 
ëinovnem razredu državnih uradnikov. 

Višja živinozdravnika Pravdoslav R e b e k v 
Ljubljani in Ivan D e m š a r v Litiji sta pomaknjena 
v VIL činovni razred, višja živinozdravnika Ivan 
F i s c h e r v Celju in Josip R i h a r v Radovljici pa 
v VIII. činovni razred državnih uradnikov. 

Dr. Anton S c h i f f r e r je sprejet v državno 
6lužbo za provizornega asistenta v X. činovnem raz
redu pri državnem kmetijsko-kemijskem zavodu v 
Ljubljani. „ . 

4 J Dr. Vrtačnik s. r. 
St. 12.416. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 

o izpremembah v občinskem gerentstvu 
T Dravograda. 

Poleg dosedanjih prisednikov so imenovani za 
prisednike.občinskega gerentekega sosveta v Dravo-
gadu: Josip P š e n i č n i k ) posestnik in gostilničar 
(obenem gerentov namestnik); Josip L u ž n i k , po
sestnik in železničar; Viktor P e č n i k, posestnik in 
višji premikač — vsi v Dravogradu. 

Pavel K o 1 e n c je razrešen poslov gerentovega 
namestnika, ostane pa še prisednik. 

V L j u b l j a n i , dne 11.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik: dr. Baltic s. r. 
St. 12.677. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o raspustu občinskega odbora na Lučah. 
Občinski odbor na Lučah, kjer po razpisu občin

skih volitev ni bila pravočasno vložena nobena kan
didatna lista, je razpuščen. 

Za gerenta je imenovan Franc T r o n t e 1 j , po
sestnik na Lučah št. 2, ki so mu dodeljeni za prised
nike: Martin B e r 1 a n, posestnik na Lučah št. 17 
(obenem gerentov namestnik); Martin Š t i p e r n i k , 
posestnik na Lučah št. 41; Janez P o t o k a r , po
sestnik na Lučah št. 1; Janez H r o v a t , posestnik 
na Lučah št. 7. 4 

Volitev novega občinskega odbora se mora v 
zmislu § 99. občinskega reda razpisati najpozneje v 
šestih tednih, in sicer na podstavi pravomočnih vo
lilnih imenikov za volitev v konstituanto. 

V L j u b l j a n i , dne 11. maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
, Predsednik: dr. Baltic s. r. 

Št. 340/pres. 2—2 

Razpis. 
Pri državnem zdravilišču v Rogaški Slatini se 

razpisuje pogodbeno mesto začasnega upravitelja 
studenčnega obrata (trgovine z mineralno vodo). Po
goj za to mesto je primerna trgovska izobrazba in 
praktična izvežbanost v tej ali slični stroki. 

S tem mestom so združeni prejemki, ki so vsako
krat enaki prejemkom IX. činovnega razreda 1. pla-

* Priobčen v «Službenih Novinah .kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 97, izdanih dne 3. maja 
1921. 

čilne stopnje državnih uradnikov, s prostim stano
vanjem in deputati za svečavo in kurjavo; poleg 
tega gre začasnemu upravitelju primeren delež na 
čistem dobičku tega obrata, katerega višina se do
loči na koncu vsakega upravnega leta. 

Prosilci za to mesto naj vlože pravilno kol-
kovane prošnje, opremljene z dokazili o študijah in 
dosedanjih poslih, do dne 

2 6. m a j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem poverjeništvu. ' 

V L j u b l j a n i , dne 9.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za javna dela. 

Vodja poverjeništva: inž. Klinar s. r. 
Št. 805. 3—1 

Razglas. 
Z razglasom z dne 11. decembra 1918. (Ur. 1. 

XXII) je odredilo poverjeništvo za kmetijstvo, da so 
v zmislu § 30. ribarskega zakona za Kranjsko posli 
ribarskega okrajnega odbora začasno prešli na Kme
tijsko družbo za Slovenijo. 

Ta sedaj predlaga, naj se razreši teh poslov. Zato 
namerja podpisano poverjeništvo v zmislu § 30. ri
barskega zakona za Kranjsko poveriti te posle, ko
likor se tičejo vodovja na ozemlju bivše Kranjske, 
in do nove definitivne ureditve po novem ribarskom 
zakonu odboru novoustanovljenega Slovenskega ri
barskega društva v Ljubljani, ki se je že izrekel, da 
jih je pripravljen prevzeti. 

Poverjeništvo za kmetijstvo odreja torej pismeno 
glasovanje o tem vprašanju, kakor to določa zgoraj 
navedeni paragraf. Za glasovanje upravičeni so vsi 
oni, ki so po § 22. ribarskega zakona dolžni plače
vati revirne takse. Vsakemu samosvojemu, oziroma 
zakupnemu okraju pristoji en glas; torej ima vsak 
plačevalec okrajne takse toliko glasov, kolikor ima 
samosvojih, oziroma zakupnih okrajev. 

Glasovnice prejmejo upravičenci po okrajnih po
litičnih oblastvih. Glasovnice naj se primerno iz
polnijo, podpišejo ter do dne 3 1 . m a j a 1 9 2 1 . ne
posredno pošljejo podpisanemu poverjeništvu. Na 
ovitek (kuverto) je treba zapisati: «Glasovnica radi 
poslov ribarskega okrajnega odbora». 

Skrutinij, na katerega se vabijo upravičenci, bo 
dne 2. junija 1.1. pri podpisanem poverjeništvu v 
Ljubljani, Poljanska'cesile št. 28 (Marijanišče), v 
knjižnični dvorani (I. nadstropje). 

V L j u b l j a n i , dne 11.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 511/4/21—1. ~~ 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru je izpraznjeno 

mesto jetniške paznice. 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj 

se vlože najkesneje do dne 
2 8. m a j a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilke, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilke, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu 
ter prošnji priložiti rojstni in domovinski list, zad
nje šolsko izpričevalo, izpričevalo uradnega zdrav
nika, da so za zaprošeno mesto sposobne, nravnost-
no izpričevalo, list o stanu in izpričevalo, da so 
zmožne navadnih ženskih ročnih del. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 13. maja 1921. 

Cb II 44/21—1. 
Okllo. 

793 

Zoper Josipa B r u s e n j a k a, zidarskega polirja 
in posestnika v Zgornji Hudinji, čigar sedanje biva
lišče je neznano, je podala pri okrajnem sodišču v 
Celju Marija Pristovšek, pose.štnica v Spodnji Hudi
nji, tožbo zaradi 400 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

23. m a j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

V obrambo pravic Josipa Brusenjaka se postav
lja za skrbnica gospod dr. Milan Orožen, odvetnik v 
Celju. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se Josip Brusenjak ali ne zglasi pri sodišču ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 1. maja 1921. 

C II 51/21—1, 78Г» 

Okllo. 
O tožbi Josipa Rankla v Lažeh št. 5 zoper ne

znano kje bivajočo Marijo K e š e t o v o iz Tanz-
biichla št. 2 zaradi 1710 K se je odredil narok na dan 

18. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 

Toženki se je imenoval za skrbnika Viktor Med
ved, sodni oficial v p. v Kočevju, ki jo bo1 zastopal, 
dokler se ne zglasi sama ali ne imenuje pooblar 
ščenca. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek H., 
dne 5. maja 1921. 

C 142/21—1. 767 
Oklio. 

Adam Malačič, posestnik v Križevcih, zastopan 
pc odvetniku drju. škerlaku v Murski Soboti, je 
vložil zoper Aleksandra M a l a č i č a i n Julijo M ;i-
1 a č i č e v o iz Križevcev, sedaj neznanega bivališč:«,, 
tožbo zaradi razveljavitve izročilne pogodbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. j u n i j a 1 9 2 1. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Anton Novak, višji sodni 
oficial v Murski Soboti, ki je bo zastopal na njiju 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasita sama ali 
ne imenujeta pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 29. aprila 1921. 

787 C 64/21—1. 
Oklio. 

Mladoletni Janez F i s t e r in varihinja Cecilija-
F i s t e r v Ovsišču št. 26 sta vložila zoper Jožefa 
M a r i n š k a iz Cešnjice pri Kropi, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi očetovstva in plačila 1998 K 
s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
10. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 32. 
Ker je bivališče Jožefa Marinška neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Leopold Vari, posest
nik v Radovljici, ki ga bo zastopal na njega, nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dne 10. maja 1921. 

A 134/20—6. ' 762 3- -3 

Poklio neznanih dedičev. 
Matevž M ü l l e r , 44 let star, rudar v Trbovljah, 

je dne 28. aprila 1920. v Retju št. 35 umrl, ne da bi 
bil zapustil poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Gospod Franc Franchetti, občinski redar v Tr

bovljah, je postavljen zapuščini za skrbnika. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

v e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. Po tem roku se iz
roči zapuščina, kolikor izkažejo dediči svoje pravice, 
le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo,.se zaseže v 
prid državi. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek L, 
dne 29. aprila 1921. 

T 81/21—4. 
Amortlzaoija. 

746 

Po prošnji drja. Alojzija B1 ü m 1 a, tajnika južne 
železnice v Perchtoldsdorfu pri Dunaju, .se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopnih izvirnih du-
plikatov, ki ju je prosilec baje izgubil: Izvirna du
plikata izvoznih deklaracij, izdanih po glavni cari
narnici v Mariboru, in sicer: 1.) št. 2548 z dne 5. no
vembra 1920. za izvoz treh vagonov krompirja; 2.) 
št. 2481 z dne 3. novembra 1920. za izvoz dveh va
gonov pšenične moke. 

èf.^tf-ïi-Zkl^: ;'i i^t^Jite*fcàiiie!iî^^.filL«.;ï.i-,.i j.^-A .у,$*! ;жа&;л. '.„...v .Ј&-'^Ј&^*£'.ч 
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Imetnik teh duplikatov se pozevlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da duplikati uisp več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 25. aprila 1921. 

Vpis zadrug. 721 

V zadružni register so se danes vpisale zadruge: 
Firm. 97/21, zadr.. II 79/1. 

a) Miestaler Wirtschaftsverein, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, / 

s sedežem v M e ž i c i . 
Obratni predmet: .Zadruga nabavlja članom in 

njih družinam vse življenske potrebščine, kakor ži
vila in pijače, razen žganih pijač vsake vrste, potem 
obleko, stanovanja i. t. d. po nakupu na debelo ali 
pa v lastnem obratu proti takojšnjemu plačilu ali 
proti mesečnemu obračunu. 

Zadružna pogodba z dne 20. decembra 1885. 
Opravilni delež znaša 40 K ter se mora placati ob 

pristopu ali pa tudi v dvajsetkratnih zaporednih 
obrokih. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom v obratnih pro
storih, z okrožnicami in, če je kaj posebno važnega, 
tudi po časopisih. 

Načelništvo sestoji iz 14 zadružnikov, člani na-
čelništva so: 

I. Poslovodje: Ivan Mori, rudar v Marjavu, kot 
načelnik; Franc Wastl, rudar v Mežici, kot namest
nik; Franc Repas,, rudar v Mežici, kot blagajnik; 
Peter Logar, rudar v Mežici, kot tajnik; Ivan Dlopst, 
rudar v Mežici, kot skladiščnik. 

II. Drugi člani načelništva: Jožef Holob, rudar v 
Mežici; Jožef Perovic, kovač v Mežici; Matevž No
vak, rudar v Mežici; Leopold Ozimic, rudar v Mežici; 
Rudolf Sterničnik, rudar v Podpeči pri Crni; Seba-
stjan Novak, rudar v Mežici; Jakov Mlinar, rudar 
v Orni; Jožef Ipavic, rudar v Črni; Gregor Jezemik, 
rudar v Mežici. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelnik, njegov 
namestnik ali pa pooblaščenec, postavljen po načel-
ništvu. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
načelnik ali njegov namestnik in en član poslovod
stva. 

Objave, osobito vabila na občni zbor," se vselej 
izvrše po razglasih najmanj 10 dni pred občnim zbo
rom. Razglasi se nabijajo v obratnih prostorih ter 
morajo navajati dnevni red občnega zbora. Vrhu 
tega se vabijo zadružniki z okrožnicami najmanj 
štiri dni pred občnim zborom. 

Firm. 172/21, zadr. II 81/1. 

b) Prekmurska gospodarska zadruga 
Murântuli gazdasagi szövetkezet, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v D o l n j i L e n d a v i . 

Obratni predmet: Zadrugi je namen,' da pospe
šuje gospodarske koristi svojih članov; zato: 

1.) nabavlja svojim članom ob ugodnih pogojih 
obratna sredstva, potrebna v kmetijskem obratu, 
•zlasti umetna gnojila, krmo, ' semena, živino, stroje 
in orodje itd., oziroma posreduje pri nakupovanju 
takih predmetov za svoje člane; 

2.) nakupuje na lastni račun kmetijske stroje in 
-orodje ter jih posoja članom; 

3.) vnovčuje kmetijske pridelke svojih članov aH 
posreduje pri prodaji takih pridelkov, posebno pa 
na račun Članov in na svoj račun prevzema dobavo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov za državo, okraje, 
občine, družbe in druge velike odjemalce; 

4.) jemlje gospodarske pridelke svojih zadružni
kov v skladišča, jih predeluje ter potem vnovčuje; 

5.) si preskrbuje stavbe in tehnične naprave, po
trebne v dosego teh namenov, ter si pridobiva morda 
potrebne koncesije; 

6.) ustanavlja po potrebi na pripravnih krajih 
zadružna skladišča in podružnice; 

7.) širi med člani strokovno znanje s poučnimi 
gospodarskimi shodi, predavanji, z izdajanjem pri
mernih navodil in z razstavami ter jim daje nasvete 
v gospodarskih zadevah. 

Zadruga jje ustanovljena za nedoločeno dobo. 
•Zadružna pogodba z dne 31. marca 1921. 

Opravilni delež znaša 20 K in se mora plačati 
do ene četrtinke ob pristopu, ostanek pa v obrokih 
najkesneje v enem letu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega petkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo v ljubljanskem «Narod
nem gospodarju», ob važnejših prilikah pa tudi s 
posebnimi pismenimi obvestili. 

Načelništvo sestoji iz 5 zadružnikov; člani na
čelništva so: Andrej Rošker v Dolnji Lendavi; Šte
fan Režonja, posestnik v Benkovcih; Božidar Sever, 
gèrent v Dolnji Lendavi; dr. Karel Sabec, odvetnik 
v Dolnji Lendavi; Ludovik Seči, nadučitelj v Dolnji 
Lendavi. 

'Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta po dva 

člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo z objavo v ljubljanskem «Narodnem gospo
darju» vsaj osem dni pred občnim zborom. Poleg 
tega pa sme zadruga svoja oznanila razglašati tudi 
drugače in ob važnejših prilikah s posebnimi pis
menimi obvestili. Vabilo na občni zbor mora nava
jati kraj, čas in dnevni red občnega zbora. 

Firm. 179/21, zadr. II 80/1. 

c) Posojilnica na Velki, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

s sedežem na V e 1 k i. 
Obratni predmet: Namen zadrugi je, da izboljšuje 

razmere svojih članov v gmotnem oziru, zlasti da 
izpodbuja k varčnosti in da s svojim zadružnim 
kreditom članom preskrbuje denarna sredstva, po
trebna v gospodarstvu. 

Zadružna pogodba z dne 20. februarja 1921. 
Opravilni delež znaša 5 kron ter se mora plačati 

takoj ob pristopu. 
Oznanila se izvršujejo v «Narodnem gospodar

ju», z oklici pred cerkvijo pri Mariji Snežni in z na
bitimi naznanili v zadružniških prostorih. 

Načelništvo sestoji iz šestih • zadružnikov; člani 
načelništva so: Karel Šumandl, Franc Pestičck, Juri 
Vogrin, Anton Tomažič, Anton Pučko, Jakob Žem
ljic — vsi posestniki pri Mariji Snežni. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
, Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Objave, osobito vabila na občni zbor, se izvršu

jejo z naznanilom, nabitim v uradovalnici, vsaj 8 
dni pred občnim zborom, in z razpisom v «Narod
nem gospodarju», eventualno t,udi z oklicem pred 
župno cerkvijo pri Mariji Snežni, in po drugih časo
pisih. Vabilo mora navajati dan, uro, kraj in,dnevni 
red občnega zbora. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

, dne 20. aprila 1921. 

Št. 189. 
Razglasilo. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. 
št. 2 iz leta 1888., je deželna komisija za agrarske 
operacije v Ljubljani postavila dvornega svetnika 
drja. Ivana V r t a č n i k a ' k r a j n i m komisarjem za 
agrarske operacije, da 6e izvrši nadrobna razdelba, 
oziroma uredba užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svelu, ki je vpisan pod vi. št. 365 davčne 
občine dolenjevaške, sodni okraj cerkniški. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izročil, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da 
morajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi 
izvršitve agrarske operacije. 
Deželna komisija za agrarske operacije v Ljubljani, 

dne 6. maja 1921. 

Predsednik: Detela s. r 

št. 471/21. 
Razpis. 
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Podpisana komisija razpisuje oddajo vseh teža
ških, zidarskih in tesarskih del pri zgradbi novega 
sanatorija^ na Golniku (postaja Križe pri Tržiču na 
Gorenjskem). Ves gradbeni material dobavi komisija 
sama ter odda dela po enotnih cenah, ki naj jih po 
nudniki vpišejo s številkami v popis razpisanih del. 

Pravilno izpolnjene in kolkovane. ponudbe naj se 
pošljejo v zaprtih ovitkih do dne 

2 3. m a j a 1 9 2 1. 
podpisani komisiji (šentpetrska vojaščnica). 

Ponudbe je sestaviti po nalašč za to prirejenih 
obrazcih, ki se dobivajo pri komisiji, kjer bodo tudi 
od dne 17. do dne 21. maja 1.1. na vpogled vsi na 

črti. Komisija si pridržuje pri oddaji del popolno 
svobodo. 

Komieija za preskrbo vračujočih se vojnikov 
v Ljubljani, 

dne 11. maja 1921. 

Št. 6109. . 
Razglas. 

Na državnih srednjih šolah in učiteljiščih v Slo
veniji se razpisujejo nastopna stalna učna mesta: 

I. N a d r ž a v n e m ž e n s k e m u č i t e l j i š č u 
v L j u b l j a n i : 

1.) eno učno mesto za zgodovino in zemljepis, 
(prednost imajo prosilci z akademsko izobrazbo in 
usposobljenostjo tudi za slovenščino in nemščino kot 
stranska predmeta); 

2.) eno mesto za slovenščino in nemščino kot 
glavna predmeta. 

П. N a d r ž a v n i g i m n a z i j i v K r a n j u : 
eno mesto za klasično filologijo kot glavni pred

met s slovenščino kot stranskim predmetom. 
Ш. N a d r ž a v n i r e a l n i g i m n a z i j i v 

N o v e m m e s t u : 
eno mesto za zgodovino in zemljepis. 
IV. N a d r ž a v n i r e a l n i g i m n a z i j i v 

C e l j u : 
1.) eno mesto za francoščino v zvezi z nemščino 

ali z drugim modernim jezikom kot glavnim pred
metom; 

2.) eno mesto za matematiko in fiziko kot glav
na predmeta. 

V. N a d r ž a v n i g i m n a z i j i v M a r i b o r u : 
eno mesto za slovenščino in srbohrvaščino ali za 

slovenščino še z enim drugim modernim jezikom. 
VI. N a . d r ž a v n i r e a l k i v M a r i b o r u : 
1.) eno mesto za opisno geometrijo in matema

tiko; 
2.) eno mesto za kemijo v zvezi s prirodopisom 

kot glavnim predmetom ali z matematiko in fiziko 
kot stranskima predmetoma. 

VII. N a d r ž a v n i r e a l n i g i m n a z i j i v 
P t u j u : ' 

1.) eno mesto za zgodovino in zemljepis; 
2.) eno mesto za prirodopis kot glavni, mate

matiko in fiziko kot stranska predmeta; 
3.) eno mesto za prostoročno risanje; 
4.) eno mesto za telovadbo. 
VIII. N a d r ž a v n i r e a l k i v L j u b l j a n i : 
eno mesto za matematiko in opisno geometrijo 

kot glavna predmeta. 
Za vsa razpisana mesta je potrebna usposoblje

nost za pouk s slovenskim učnim jezikom. 
Pravilno opremljene prošnje, za vsako učno me

sto posebe, naslovljene na poverjeništvo za uk in 
bogočastje, naj se vlože po uradni poti pri višjem 
šolskem svetu v Ljubljani najkesneje do due 

3 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Višji šolski1 svet v Ljubljani, 

dne 9. maja 1921. 
Predsednik: dr. Beuk s. r. 

Št. 216/1. , . ,. • 

Razpis služb. 
V političnem okraju celjskem se razpisujejo na

stopne učiteljske službe v stalno namestitev: 
a) Celjski okraj: 

1.) na trirazrednici v G o t o v l j a h ena služba 
za učitelja; 

2.) na petrazrednici v L j u b e č n i dve službi za 
učitelja; * I . 

3.) na štirirazrednici v N o v i c e r k v i e n a služ
ba za učiteljico; ' j 

4.) na dvorazrednici v Z g o r n j i P o n i k v i ena 
služba za učiteljico; ' 

' 5.) na enorazrednici v S v e t i n i služba za učite- : 
Ija-voditelja; ; 

6.) na dvorazrednici v F r a n k o l o v e m dve *. 
službi za učitelja; 4 

7.) na trirazrednici v Št. L o v r e n c u nad Pre- \J 
žinom ena služba za učitelja; ••" 

8.) na trirazrednici v Š m a r t n e m v K o ž n i ;> 
d o l i n i ena služba za učitelja; 

9.) na šestrazrednici v Št. P a v l u p r i P r e 
b o l d u ena služba za učitelja; 

10.) na šestrazredni'deški šoli v C e l ju služba sa 
nadučitelja in pet služb za učitelje; 

11.) na šestrazredni dekliški šoli v C e l j u služba 
za nadučiteljico in pet služb za učiteljice. 

' :i'Xt.i±ij*&A&:*: 
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b) Laški okraj: 
1.) na šestrazrednici v L a š k e m ena služba za 

učitelja; 
2.) na štirirazrednici v Z i d a n e m m o s l u služ

ba za nadučitelja; 
3.) na dvorazrednici pri S v . K a t a r i n i (krajni 

Šolski svet v Trbovljah) ena služba za učitelja. 

c) Vranski okraj: 
1.) na petrazrednici v B r a s 1 o v č a h dve službi 

za učitelja; 
2.) na Šestrazrednici v V r a n s k e m služba za 

učiteljico ženskih ročnih del. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ

beni poti do dne 
1 5 . j u n i j a 1 9 2 1 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih, oziroma za službe 
v Celju pri okrajnem šolskem svetu — oddelku za 
mesto — v Celju. 

Okrajni šolski svet v Celju, 
Y;: ' dne 10. maja 1921. 

Št. &04. 

Razpis učnih mest na ljudskih šolah 
v Mariboru. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 10. maja 
1921., š t 6065, je rok, določen za vlaganje prošenj 
— št. razpisa 549 — («Uradni list deželne vlade za 
Slovenijo» 37) podaljšan za 14 dni, in sicer do dne 

2 1 . m a j a 1 9 2 1 . 
Okrajni šolski svet (oddelek za mesto) v Mariboru, 

dne 12. maja 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic s. r 

742 K št. рг.17581/П. 6—21. 

Oglas. 
V zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 

(glej poštni in brzojavni naredbenik št. 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu a p r i l u 1921. nevračljive poštne 
pošiljatve, ki leže v ehranjevalnem uradu poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po
šiljatve brez vrednostne veebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upra-ri. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Ljubljana 1, dne ?, naslov: Bakarčič Mary, Graz. 
2.) Ljubljana 1, dne 10. 3. 1921., n.: Fiere Ivana, Trst. 
3.) Ljubljana 3, dne 20. 12. 1920., n.: Gale Marija, 

Cleveland. ' 
4.) Ljubljana 2, dne 16. 2. 1921., n.: Kastelič Josef, 

Šmarje (Dol.). 
5.) Ljubljana 1, dne 23. 3. 1921., n.: Matijan Lujo, 

Dubrovnik. 
6.) Ljubljana 1, dne 22. 1. 1921., n.: Matijan Lujo, 

Dubrovnik. 
7.) Ljubljana 1, dne 23. 2. 1921., n.: Matijan Lujo, 

Dubrovnik. 
8.) Ljubljana 1, dne 5. 3. 1921., n.: Ploj, Murščak. 
9.) Ljubljana 4, dne 12. 3. 1921., n.: Premk Ivo, Za

greb. 
10.) Ljubljana 1, dne 13. 2. 1921., n.: Lovšin Teodor, 

Sarajevo. 
11.) Ljubljana 1, dne 7. 3. 1921, n.: tipehek Fany, Cle

veland. 
12.) Ljubljana 1, dne 22. 3. 1921., n.: Stanojevič Pe-

tar Wien 
13.) Ljubljana 1, dne 21. 3. 1921., n.: Stanovnik Franc, 

Cleveland. 
14.) Ljubljana 1, dne 21. 3.1921., n.: Stanovnik Frank, 

Cleveland. 
15.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Torker Fani, Cleveland. 
16.) ?, dne ?, n.: Unič Zorčo, Ljubljana. 
17.) ?, dne ?, n.: Klemm Georg, New York. 
18.) Celje, dne ? 2. 1921., n.: Arsenijevič Veljko, Za

greb. 
19.) Celje, dne 15. 11. 1920., n.: Radenovič Milan, 

Divuša. 
20.) ?, dne ?, n.: Puzič Lazar, Detroit (Mih.). 
21.) Celje, dne 15. 2. 1921., n.: Zarubica Jakov, 

Wien П. 
22.) ?, dne ?, n.: Stanisavljevič Vlajko, Fredom. 
23.) Celje, dne 16. 12. 1920., n.: Matzilen, Fredom. 
24.) Celje, dne ?, n.: Aman Karoline, Schattwald. 
25.) Celje, dne ?, n.: Omig J., Graz. 
26.) Celje, dne ?, n.: Hörbig Marie, Graz. 
27.) Celje, dne ?, n.: Haloschan Karoline, Wien X. 
28.) Maribor 1, dne 14. 3. 1921., n.: Nikič Jovo, Vi-

lanv. 
29.) Maribor 1, dne 16. 3. 1921., n.: Winogrodzky Ste

fanie. Zagreb. 
30.) Maribor 1, dne 16. 3. 1921., n.: Breščak Josip, 

Zaječar. 
31.) Maribor 2, dne 15. ? 1921., n.: Traka Jelica, Za

greb. 
32.) Maribor 2, dne 12. 3. 1921., n.: Omig Karoline, 

Arad. 
33.) Trbovlje 1, dne 25. 2. 1921., n.: Jerenšek Martin, 

Ohrit. 

34.) Trbovlje 1, dne 15. 2. 1921., n.: Stadler Ivanića, 
Dobovar. 

35.) Mežica, dne 12. 3. 1921., n.: Hallner Teresia, 
Mežica. 

36.) Bled 1, dne 7. 7. 1921., n.: Mohorade, Montevideo. 
37.) Bled 1, dne ?, n.: Konstantinovič Sergej, Sofija. 
38.) Bled 1, dne ? 1918., n.: Zesarewitsch Joland-

siowskv, Sofija. 
39.)*GrobeIno, dne 14. 10. 1920., n.: Marsch August, 

New York. 
40.) Meža, dne 9. 12. 1920., n.: Vorbančel Meta, Sol-

nica. 
• 41.) Dolenji Logatec, dne 29. 3. 1921., n.: Rappold 

Anny, Salzburg. 
42.) Ljubljana 1, dne ?, n.: KatoniS. Zagreb. 
43.) Ljubljana 2, dne }6. 4. 1921., n.: Boglič Silvijo, 

Beograd. 
44.) Ljubljana 1, dne 21. 3. 1921., n.: Klein Sofije, 

Zagreb. 
45.) Ljubljana 2, dne 24. 3. 1921., n.: Krekovič Soka, 

Petrovoselo. 
46.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Mecheles Otto, Sofija. 
47.) Ljubljana 1, dne 18. 3. 1921., n.: Memosa, Višnja 

gora. ' 
48.) Ljubljana 1, dne 23. 2. 1921., n.: Neuenhofer 

Karl, München. 
49.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Petrovčič Srečko, Kr. 

Vinohrady. 
50.) Ljubljana 1, dne 9. 3. 1921., n.: Ločniker Grete, 

Graz. 
51) Maribor 1, dne 5. 2. 1921., n.: Società de tipogra-

fie Geneve. 
'52.) Maribor 1, dne 8. 2. 1921., n.: Lah Antoinette, 

Egipte. 
53.) Maribor 2, dne 4. 3. 1921., n.: Zonč Ibro, Livno. 
54.) Maribor 2, dne 4. 3. 1921., n.: Zorič Sočir, Livno. 
55.) Jesenice, dne ?, n.: Aljančič Jožko, Wien. 
56.) Murska Sobota, dne 4. 11. 1920., n.: Olvitz Ka

tharina, Slakovce. .„ . , . 
57.) Murska Sobota, dne 3. 11. 1920., n.: Knutie Aloj

zija, Zlatar. 
58.) Murska Sobota, dne ?, n.: Czvetko Stefan, Zse-

nafalva. 
59.) Slovenjgiadec, dne 23. 3. 1921., n.: Sernoveršmk 

Franc, Celje. 
60.) Kočevje, dne 15. 12. 1920., n.: Neuner Edward, 

Broklyn. 
61.) Kočevje, dne 22. ? 1921., n.: Schleimer Paula, 

Broklyn. 
62.') Ptuj, dne ?, n.: Turk Marica, Zagreb. 
63.) Ptuj, dne 11. 4. 1921., n.: Bezjak J., Zagreb. 
64.) Ptuj, dne 31. 3. 1921., n.: Tomažič Fricika, Sv. 

Margeta. 
65.) Ptuj, dne ?, n.: Leben Frank, Wis. 
66.) Ormož, dne ? 3. 1921.. n.: Vuk Micika, Velika 

Nedelja. 
67.) Litija, dne 29. 1. 1921., n.: Cuderman Emil, St. 

Vid pri Ljubljani. 
68.) Trbovlje '2, dne 24. ? 1921., n.: Mekinda Josip, 

Struga (Rakek). 
69.) Dolenji Logatec, dne 24. 2. 1921., n.: Rupraršek 

Giovano, Trst. 
70.) Kočevje, dne 13. 3. 1921., n.: Verderber Franc, 

Graz. 
H. Poštne nakaznice. 

« 
71.) Brežice, dne 14. 2. 1921., n.: Samec Ivan, Ma

ribor. 

III. Poštni zavitki. 
1.) Maribor, dne ?, n.: Kancijan J., Zagreb. 

Shranjevalni «rad poštnega in brzojavnega rav
nateljstva za slovensko ozemlje v Celjn, 

dne 30. aprila 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na 16. redni občni zbor 

hPonilniGB in posojilnice v Braslovčali, 
registrirane zadruge z neomejeno zavezo, 

ki bo dne. 2 7. m a j a 1 9 2 1 ob štirinajstih (ob dveh 
popoldne) v uradnih prostorih. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo načelništva. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev računskega zaključka. 
4.) Sklepanje o udruženju zadruge. 
5.) Izprememba pravil. 
6.) Nadomestne volitve v načelništvo in nad-

zorništvo. 
7.) Slučajnosti. 
V B r a s l o v č a h , dne 12. maja 1921. 

Načehiištvo. 

790 Vabilo na oböni zbor 

„Tovarne kemičnih izdelkov v Hrastniku", 
ki bo dne 2 8. m a j a 1 9 2 1 . ob petnajstih v Celju 

v poslopju mestne hranilnice z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo ravnateljstva. 
2.) Poročilo revizorjev. 
3.) Odobritev bilance. 
4.) Razpolaganje z dobičkom. 
5.) Volitev revizorjev. 
6.) Nova izdaja 125 novih delnic po nominale 

10.000 K v četrtinkah delnic po 2500 K in v to svrho 
potrebna izprememba pravil. 

7.) Predlogi. 

Razid društva. 7У1 

Veteransko društvo na Jezici se je prostovoljno 

razšlo. Jakob Presetnik s. r., bivši načelnik. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 30. aprila 1821. 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah • • • • 
Posojila : 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene • • 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000'-, 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 
obveznosti na žiro-račune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 

Proti prejšnjem; 
stanju 

dinarjev 
A k t i v a . . 

Dinarjev D i n a r i e v 

64,396.078-92 
16,456.038-50 

4,805.109-28 

355,231.937-08 440,889.163-78 + 2 , 2 0 9 . 6 6 5 - 6 0 

189,878.733-04 
23,403.940-55 

1.195,057.689-10 
374,909.453-34 
151,666.813-95 

1.992,346.788-74 

213,282.673-59 + 3 , 6 5 1 . 1 4 6 - 3 7 

3.713,980.745-13 

2.138,377.163- — 

15,722.127-26 

P a s i v a . 
6.522,251.872-76 

10,385.100-— 
821.430-62 

3.722,483.350- — — 57,122.195-

374,909.453-34 
252,943.698-20 
22,331.677-60 650,184.829-14 +66,479.895*62 

2.138,377.163- — 

741 6.522,251.872-76 

Nati sn i la in založila D e l n i š k a t iskarna,, d. d. v Ljubl jani . 
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Poštnina pavéallrana. 

V Ljubljani, dne 21. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

VMblna.: Iz „Službenih Novin kraljevine 8rba, Hrvata i Slovenaca". - Uredba o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o Narodni banki z dne 26. januarja 1920. - Naredba 
miniBtretva pravde o priklopite òbéme Zirov k ogaSkemu sodnemu okraju - B*zglaBi osrednje vlade: Nateéaj za sprejem v nižjo šolo vojaške akademije v Beogradu. - Baz-
gla«i deželne vlado za Slovemjo : Razglas o hkviđaciji deželne banke za bivšo vojvodino Kranjsko v Ljubljani. Razglas poverjeništva za notranje radeve, kita. se odsleji mennjeto 
krajevna občina Janžev vrh in davčna občma Arhca. Razglas, da so. se za hrvaška kopališča osnovale ekspoziture dotičnih kotarskih obhwtev Natečaj «a nabavo hišne onrerne 
.nvahdsk.m zavodom. Izkaz o stenju živalskih kužnih bolezni т Sloveniji z dne 14. maja 1921. - Razglas delegacije yuMM^mtVu^ffolhSLS^S^ 
4V/,«nh davka prost.h razdolžnih nakaznic državnega zaklada iz leta 1914. - Razglasi vojaških oblastev: Razglal o nabavi mesaxapotrebe JDravskS divizi jskiÄt? - S 

glasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 106 z dno 14. maja 1921.: 
Z odlokom ministra za pošto in brzojav je doktor 

Vladimir V i d m a r , pisar I. razreda pri ministrstvu 
za prehrano in obnovo dežel, imenovan za začas
nega kr. komisarja poštne hranilnice pri čekovnem 
uradu v Ljubljani. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je bro
šura. «Russische Rundschau», ki se pošilja v naše 
kraje preko Berlina, v naši državi prepovedana, ker 
je spisana z boljševiško tendenco. 

Objava ministra za notranje zadeve, da je list 
«Südslavische Korrespondenz» (Dunaj) v naši dr
žavi prepovedan, ker piše tendenciozno o razmerah 
v naši državi. т 

Zapisnika o 25. in 26. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z dne 27. aprila in z dne 9. maja 1921. 

Številka 108 z dne .17. maja 1921.: 
O•Ikar je bila ustava z glasovanjem sprejeta v 

načelu, je predsednik ministrskega sveta, minister za 
zunanje zadeve, gospod Nikola P. P a š i ć, prejel iz 
vseli krajev dižave in iz inozemstva mnogo brzojav
nih čestitk. — Ker je gospodu predsedniku nemogo
če odgovarjati na toliko telegramov, zahvalja po tej 
poti vse, ki so mi; izrazili zadovoljstvo ob tem veli
kem in važnem dogodku. 

Številka 109 z dne 18. maja 1921.: 
Z (..'(Ilokom ministra za finance je Alojzij ^ i v -

m a n, referent pri ljubljanski podružnici centralne 
uprave za trgovski promet z inozemstvom, imeno
van za vesčaka za knjigovodstvo VII. činovnega raz
reda v začasnem svojstvu za leto dni pri ljubljanski 
delegaciji finančnega ministrstva. 

Zapisnika o 27. in 28. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 10. in 11. ii, 12. maja 1921. 

135. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petpa I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Alekaanclep, 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

Uredbo o izpremembah in dopolnitvah л 
lakonn o Narodni banki s dne 26. Jann-

arja 1920.* 
* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 97, izdanih dne 3. maja 
1921. — Zakon o Narodni banki glej v Uradnem 
listu pod št. 143 iz leta 1920. 

I. 
Členu 1. se dodaja nov odstavek: 
Noben denarni zavod in nobena banka v kralje

vini ne sme imenu svoje firme dodajati besed: «Na
rodna banka» ne samih, ne v zvezi z drugimi bese
dnimi. 

II. 
Člen 12. se izpreminja ter se glasi tako-le: • 
Minister za finance je upravičen eskontirati pri 

banki zaradi obratne glavnice državnih zakladnic 
največ za 1.000,000.000 dinarjev z obrestmi 1 % na 
leto. 

Služba s temi boni se mora postaviti v letni 
finančni zakon. 

lil. 
Členu 33. se dodaja nov odstavek: 
Zgradb Narodne banke, bodisi da so njena svo

jina, bodisi da so vzete v zakup za njene posle, ne 
sme. rekvirirati nobeno oblastvo za nobene potrebe 
in za nobeno dobo. 

IV. 
členu 34. se jipdaja koi prvi odstavek: 
Določila trgovskega zakonika o vodstvu knjig 

so obvezna tudi za Narodno banko; toda knjige, 
označene v zakonu, sme Narodna banka voditi po 
pravilih, ki jih izdela sporazumno z ministrom za 
trgovino in industrija. 

Besedilo člena 34. zakona stoj kot drugi od
stavek. 

V. 

člen 39. se izpreminja ter se glasi: 
Čisti dohodek Narodne banke, ki se dobiva po 

odbitku njenih stroškov in ki se ugotavlja za vsako 
koledarsko leto, se uporabljaj izza dne 1. januarja 
1921. tako-le: 

Za dotacijo rezervnega fonda se odbije 5 % po 
členu 10. tega zakona, za tantieme upravnemu in 
nadzorstvenemu odboru in uradnikom se izloči 6 % 
(2 % za upravni odbor, Уг % za nadzorstveni odbor 
in 3y2 % za uradnike), od ostanka pa pripade 60 % 
državi in 40'% delničarjem. 

Čez pet let po vplačilu glavnice, določene v 
členu 7. tega zakona, se mora ta člen revidirati. 

VI. 

Prvi odstavek člena 49. se izpreminja tako-le: 
Za delnice na ime znaša rok za amortizacijo eno 

leto in en mesec, za. dividendne kupone pa pet let in 
en mesec ter se računi tako-le: 

P r e h o d n a d o 1 o č i 1 a: . 
Vil. 

Ves člen XIII. se ukinja. 

VIII. 

Za členom XVI. se dodaja člen XVI. a, ki se 
glasi tako-le: 

Nove delnice, določene v členu 7. tega zakona, 
se lahko po izvolji novega delničarja vplačajo v 
zlatu ali pa v bankovcih Narodne banke, pri čemer 
se za 20 dinarjev v zlatu računi 80 dinarjev v teh 
bankovcih. 

Vplačilo se izvrši v petih enakih letnih delil» od 
dne, ko se je objavila vabilo na podpisovanje; kdaj 
in kako pa naj se vrši to podpisovanje, določi banka 

sporazumno z ministrom za finance in ministrom za 
trgovino in industrijo. Toda če kdo želi izvršiti pod
pis, preden bi bilo objavljeno vabilo na podpiso
vanje, in to zahteva ali deloma ali v celoti, se sprej
me podpis tudi takrat, ko se zahteva. 

V kolikor se izvrši vplačilo v bankovcih Narod
ne banke, kupi banka pozneje, ko se nadavek zniža, 
sporazumno z ministrom za finance zlato. Vsota, ki 
bi po tem nakupu ostala od bankovcev, se vrne del
ničarju. 

Delničarji, ki so na prejšnje vabilo na podpisom 
vanje položili za te delnice prvi del vplačila v zlatu, 
smejo zlato zamenjati z bankovci. 

IX. 
Za' členom XVm. se dodaja člen XVIII. a, ki se 

gla*si tako-le: 
Ako bi v imenu katerekoli sedanje firme stali 

besedi «Narodna banka», bodisi sami ali v zvezi z 
drugimi besedami, se mora to ime zamenjati z ime
nom brez teh besed najkesneje v treh mesecih, ko 
stopi ta zakon v veljavo, ali pa, če je firma delniške 
družbe, najkesneje na prvem zboru delničarjev. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 19. aprila 1921.; 
I. br. 5232. 

Aleksander e. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 
Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić s.r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 
M.Trifković s.r. 

Minieter za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović e. r. 

Minister za pros veto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. S.Djurlčic s.r. 

Minister za promet: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr.M.Spano s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
gen-зга! Branko Jovanović s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. Slavko Miletić s. r. 

Minister za socialno politike: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nik. Uzunović s. r. 

Minister za verstvo: 
dr.M.Jovanović s.r. 

À 
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Minister za finance: 

dr. Košta Kumanudi s r 
Minister za narodno zdravje: 

dr. H. Karamehmedović e. r. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

Ivan Pucelj s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
136. 

Naredba ministrstva pravde 
z dne 9. maja 1921., št. 19 622, 

o prlklopitvi občine Žirov k logaškemu sod
nemu okraja. 

Minister pravde je na temelju § 2. zakona z dne 
11. junija 1868., drž. zak. St. 59, postavil oni del 
politične občine Žirov v "Sloveniji, ki je po rapallski 
pogodbi ostal kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, pod sodstvo okrajnega sodišča v Logatcu. 

Poverjenik za pravosodje: 
dr. Ravnihar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Natečaj za sprejem ? nižje šolo vojaške 

akademije v Beogradu.* 
Na podstavi člena 20. zakona o ustroju vojaške 

akademije in ukaza F. Dj. br. 18.551 z dne 12. aprila 
t 1. se sprejme letos v nižjo šolo vojaške akademije 
do 250 gojencev. 

Kdor želi vstopiti v vojaško akademijo, se mora 
s pismeno prošnjo obrniti do upravnika vojaške aka
demije najpozneje do dne 3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . ; po 
tem roku se prošnje ne bodo več vpoStevale. • — 
Prošnje se pošiljajo priporočeno po pošti ali pa jili 
prosilci osebno izročajo poslovodji vojaške akade
mije. 

Prošnji mora prosilec priložiti: 
1.) krstni list; 
2.) šolsko izpričevalo; 
3.) dovolitev staršev ali varihov, potrjeno po po

litičnem oblastvu, da sme vstopiti v vojaško aka
demijo; 

4.) zdravniško izpričevalo po obrazcu <A», ki je 
priložen temu natečaju; 

5.) svojeročno spisano izjavo roditeljev ali vari
hov, potrjeno po pristojnem političnem oblastvu, da 
v rodbini po očetu in materi ni škrofuloze, tuberku
loze (jetike), božjasti (epilepsije) in duševne bolezni. 

Prosilci, izhajajoči iz vojske, so morali-v vojski 
služiti vsaj leto dni; prijavi, ki jo pošljejo po svojem 
predstojniku, morajo poleg krstnega lista in šolskega 
izpričevala priložiti tudi listini pod 4. in 5. — Pred
stojniki izražajo v predloženem poročilu svoje mne
nje ter prilagajo izpisek kazni in oceno o službo
vanju in vedenju prosilčevem ((oblika ocene za čast
nike). 

Prosilci morajo ustrezati tem pogojem: 
1.) da so rojeni ali naturalizirani Srbi, Hrvatje 

ali Slovenci; 
2.) da so za vojaško službo sposobni; 
3.) da so dobrega vedenja; 
4.) da niso oženjeni, ne obvdoveli; 
5.) da niso mlajši nego 16 in ne starejši nego 

20 let; 
6.) da so dovršili najmanj šest gimnazijskih ali 

realčnih razredov, prosilci iz vojske pa najmanj pet 
razredov; ti in oni vsaj z dobrim uspehom iz vssh 
predmetov; 

7.) da prihajajo neposredno iz šole ali iz vojske; 
8.) da v prošnji pristanejo na vse posledice, ki 

jih navaja zakon o ustroju vojažke akademije. 
V prošnji mora vsak prosilec označiti svoj točni 

naslov (kraj, ulica, občina, okraj in okrožje). 
Prijave, ki se povsem ne skladajo s temi zahte

vami, se ne vpoštevajo. 

S p r e j e m n e p r e i z k u š n j e s o o p r o š č e -
n i oni, ki so dovršili najmanj z dobrim uspehom 
sedmi ali osmi razred gimnazije ali realke, in oni, ki 
so z odličnim ali jako dobrim uspehom dovršili šest 
gimnazijskih ali realčnih razredov. 

Drugi morajo prebiti preizkušnjo iz tel» pred
metov: 

1.) iz matematike; 
2.) iz zemljepisa; 
3.) iz zgodovine Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
4.) iz srbskohrvaškega jezika s književnostjo; 
5.) iz francoskega ali iz nemškega jezika. 
Izpraševali se bodo po programu, ki je priložen 

temu natečaju. — Pri sprejemni preizkušnji je izpra
ševanje ustno iz vseh predmetov, razen iz srbsko
hrvaškega jezika s književnostjo, ki se opravlja pis
meno. 

Prijavljeni kandidati se morajo osebno javiti 
upravniku vojaške akademije dne 10. avgusta 1921. 
ob osmih v Beogradu, da se zdravniško preiščejo in 
da pristopijo k preizkušnji. 

O p o m b i : 1.) Po odloku gospoda ministra za 
vojno in mornamico I P br. 1254 z dne 18. avgusta 
1919. vstopajo absolvirani gojenci sedmega razreda 
vojaške realke v Mariboru brez konkurza v prvi let
nik nižje šole vojaške akademije. — Vendar so tudi 
oni zavezani zdravniško-komisijski preiskavi in zato 
.se morajo zgoraj označenega dne tudi oni javiti 
upravniku vojaške akademije. 

2.) Po odloku gospoda ministra za prosveto 
O br. 22.395 z dne 22. avgusta 1919. se gojenci učite
ljišč, državni štipendisti, ne smejo potezati za vstop 
v vojaško akademijo brez posebne dovolitve go
spoda ministra za prosveto. 

Pisarna uprave vojaške akademije v Beogradu, 
dne 15. aprila 1921.: št. 2661. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 102, izdanih dne lOega 
maja 1921. 

(1. priloga natečaju za nižjo šolo vojaške akademije.) 

Zdravniško izpričevalo. 

1.) Ime m priimek. O b r a z e c «A». 
2.) Kraj, dan, mesec in leto rojstva. 
3.) Starost živih ali umrlih staršev in diagnoza 

smrtnega vzroka za umrle. Starost živih bratov in 
sestra in njih sedanje zdravje. Starost umrlih bratov 
in sestra z diagnozami smrtnega vzroka za umrle. 

4.) Ali je v rodbini po očetu ali materi škrofu-
loza, jetika, božjast, duševna bolezen. 

5.) Kako so razvite kosti, zglobi in mišice. 
6.) Stanje pljuč in porebrnice. 
7.) Stanje srca in krvnih žil. 
8.) Stanje trebušnih organov. 
9.) Stanje voda v dimljah. 

10.) Ali je kaj sledov splošne ali lokalne zunanje 
ali notranje bolesni. 

11.) Vsebina modnika. 
12.) Ocena sluha. 
12.) Splošna konstrukcija. 

(2. priloga natečaju za nižjo šolo vojaške akademije.) 

Program predmetov pri sprejemni preizkušnji za 
nižjo šolo vojaške akademije. 

I. M a t e m a t i k a . 
a) Aritmetika. 

Navadni in desetinski ulomki; računanje z njimi 
in pretvarjanje enih v druge. Metrski sistem mer. 
Merske enote kroga in časa. Imenovana in mešana 
števila in računanje z njimi; razdelnost števil. Skup
na mera in skupni mnogokratnik. Razmerja in soraz
merja. Regeldetrija enostavna in zložena, odstotni 
in obrestni račun; razdelno pravilo. 

Štiri osnovne vrste računov z občimi, celimi in 
ulomljenimi pozitivnimi in negativnimi števili in iz
razi. Skupna mera in skupni mnogokratnik. Enačbe 
prve stopnje z eno in z dvema neznankama. Uporaba 
za družbene račune in zmesni račun. Vzmnoževanje 
in korenjenje polinomov in določenih števil z 2 in 3. 
Količina, ednica; število; vrste števil; računske ope
racije; algebrajski izrazi. Štiri vrst« računov z ne
določenimi števili in izrazi. Skupna mera in skupni 
mnogokratnik; algebrajski ulomki in računanje z nji
mi. Enačbe prve stopnje z več neznankami. Pojem 
o determinantah. Številni sestavi. Vzmnoževanje s 
celim in pozitivnim eksponentom, z ničlo in negativ
nim eksponentom. Pravila za korenjenje. Iracional
na števila. Korenjenje polinomov in določenih števil 
z 2 in 3; razširjanje imenovalca. Imaginarna in kom
pleksna števila; iracionalne enačbe; diofantoke enač
be z eno neznanko. 

b) Geometrija. 
Vrste prostorskih količin. Enakost; pretvarjanje 

in deljenje likov. Lastnosti pravokotnega trikotnika. 
Izračunavanje obsega in površine. Razmerne in so
razmerne dolžine. Podobnost likov. Reševanje ra
čunskih in konstruktivnih nalog. Proučevanje pro
storskih količin in njih vzajemna zveza v vseli ležali. 
Izračunavanje površine in prostornine teles. Preseki 
stožca in njih lastnosti. Risanje presekov stožca in 
njih tangent in normal. Planimetrija na znanstveni 
podstavi. Proučevanje geometrijskih količin in rav
nin in njih zveza v vseh ležah. Glavne lastnosti pre
močrtnih likov. Enakost, podobnost in simetričnost 
premočrtnih likov. O krogu. Izračunavanje obsega 
in površine. Reševanje konstruktivnih nalog z geo
metrijsko in algebrajsko analizo. 

Kandidati se lahko pripravljajo po predpisanih 
gimnazijskih učnih knjigah Fr. Močnika za aritmeti
ko in algebro v prevodu V. Dimića, za geometrijo 
pa v prevodu St. Davidovića. 

II. Z e m l j e p i s . 

SPLOŠNI DEL. 
a) Opis zemeljske površine. 

1.) Oblike kopne površine. Ravnine, neravnine, 
griči, doline, usedline. 

2.) Vode na kopnem: izvir, tekoče vode, stoječe 
vode, pomen tekočih vodâ. 

o.; Morska in oceanska voda. 
4.) Zrak in podnebje. 
5.) Rastline in živali na zemlji. 
6.) Rudnine in njih pomen. 

b) Zemlja kot bivališče ljudi. 
1.) Človeška plemena. 
2.) Jeziki. 
3.) Kultura. 
4.) Vera. 
5.) Porazdelitev prebivalstva na zemlji. 
6.) Človeške enote in enote selišč. 
7.) Država. 

POSEBNI DEL. 
a) Evropa. 

1.) Leža, meje, velikost, horizontalna izobrazba. 
2.) Orografija, glavna pogorja in kako se raz-

cepljajo. 
3.) Hidrografija, rečja in važnejše reke posamez

nih rečij. 
4.) Podnebje in porazdelitev na klimatske pa«ove. 
5.) Prebivalstvo. Plemena in grupiranje, vera in 

poklici. 
6.) Politična porazdelitev. 
7.) Opis posameznih držav v Evropi; meje, veli

kost, orohidrografia, narodnost, vera, državne ob
like in važnejši kraji. 

b) Azija. 
1.) Leža, meje, velikost, horizontalna izobrazba. 
2.) Orografija in hidrografija. 
3.) Opis azijskih dežel: Indija (Prednja), Hindu

stan in Dekan, Indo-China (Zadnja Indija), vzhodno-
indijsko otočje, Kitajsko in Japan, Iran, Kavkazija, 
Armenija, Mala Azija, Sirija in Palestina, Arabija in 
Mezopotamija. 

c) Afrika. 
1.) Leža, meje, velikost, horizontalna izobrazba. 
2.) Orografija in ludrografija. 
3.) Opis afriških dežel: Abesmija (Habeš), Nubija 

(Egipt), Marokko, Algerija, Tunis, Sahara, Sudan, 
Tripolis, Dolenja Guineja, Kongo in vzhodnoafriška 
jezerska planotina, afriški otoki. 

č) Amerika. 
1.) Leža, meje, velikost, horizontalna izobrazba. 
2.) Orografija in hidrografija. 
3.) Opis ameriških držav: 

a) Severna Amerika; severno - polarno (arktično) 
otočje in britanska severna Amerika. Združene 
države (Unija). * 

b) Srednja Amerika: Guatemala, San Salvador, Hon
duras; Nicaragua, Costa Rica in Panama. 
Zapadno-indijsko otočje. 

c) Južna Amerika: Kolumbija, Ecuador, Peru, Boli
vija, Chile, Venezuela, Guyana, Brazilija; Para
guay, Uruguay, argentinska zavezna republika. 

d) Avstralija in Oceanija. 
1.) Leža, meje, velikost, horizontalna izobrazba. 
2.) Orografija in hidrografija. 
3.) Prebivalstvo, politično stanje in porazdelitev. 
O p o m b a . Razlaganje mora biti: 

a) pri 1. splošnem delu izčrpno, pri 2. posebnem delu 
pod a), b), c), č) in d) pa v najvažnejših potezah, 

••- ü^ayiüB^seBsiäafe, Ü-. •'. iđR>V*-.-'*ill-iir*. 
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razen splošnega dela geografije balkanskega pol
otoka in dežel kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, kjer se zahteva podrobnejše znanje, 

b) Za pripravo naj se uporabljajo učne knjige, pred
pisane za srednje šole. 

III. Z g o d o v i n a S r b o v , H r v a t o v in S l o 
v e n c e v . 

1.) Južni Slovani v stari domovini. — 2.) Selitev 
južnih Slovanov na balkanski polotok. — 3.) Nova 
domovina, razmere in narodi, ki so jih južni Slovani 
našli v njej. — 4.) Prvi poizkusi, da bi se ustvarile 
narodne države, v 9. in 10. stoletju: pri Srbih v Raški 
in Zeti; pri Hrvatih in Slovencih. — 5.) Hrvatska 
kraljevina v 10. in 11. stoletju. — 6.) Zeta v 11. in 
12. stoletju (Vojislav, Mihajlo, Bodin in njegovi na
sledniki;. — 7.) Raška pred Nemanjo. — 8.) Slo
venci do konca 12. stoletja. — 9.) Štefan Nemanja. 
— 10.) Srbija od smrti Nemanjevc do 1281. leta. — 
JI.) Bosna in Hrvatska v 13. stoletju. — 12.) Srbija 
za kralja Miljutina in Štefana Dečanskega. — 13.) 
Stefan Dušan. — 14.) Razmerje Hrvatov proti Ogrom 
v 14. stoletju. — 15.) Razpadanje srbskega carstva: 
car Uroš, bitka na Marici; knez Lazar in bitka na 
Kosovem. — 16.) Bosna za Štefana Kotronianića in 
Štefana Tvrtka. — 17.) Srbska država po boju na 
Kosovem in borbe s Turki in Ogri. — 18.) Bosna in 
Hrviitska v 15. stoletju. — 19.) Propast srbskih dr
žav in srbske selitve na Ogrsko. — 20.) Srbska de
spotovina na Ogrskem. — 21.) Propast Ogrske m 
stanje' Srbov in Hrvatov v 16. stoletju. — 22.) Su
ženjstvo pod Turki. — 23.) Avstrijske vojne s Tur
čijo od 1683. do 1792. leta in udeleževanje Srbov in 
Hrvatov pri teh vojnah. — 24.) Razmerje Hrvatov 
proti Ogrski in Avstriji za Marije Terezije in Jo
žefa II. — 25.) Prva srbska vstaja. — 26.) Druga 
srbska vstaja. — 27.) Srbi in Hrvatje v Avstriji od 
1792. do 1815. leta. — 28.) Črna gora v 18. in 19. 
stoletju. — 29.) Prva vlada kneza Miloša in njego
vih sinov (1815.—1842.). — 30.) Ilirski pokret in 
borbe Hrvatov in Srbov zoper Madžare. — 31.) Mad
žarska revolucija in udeležba Srbov in Hrvatov pri 
»jej. — 32.) Vlada kneza Aleksandra Karacljordje-
vića. — 33.) Srbi in Hrvatje v Avstriji od 1849. do 
1867. leta. — 34.) Slovenci v 19. stoletju. — 35.) 
Knez Mihajlo. — 36.) Srbske vojne s Turki 1876. do 
1878. leta in berlinski kongres. — 37.) Hrvatje in 

.Srbi v Avstro-Ogrski od 1867. do 1883. leta. — 38.) 
Proglasitev srbske kraljevine in bolgarska vojna. 

U č n e k n j i g e : M. M. Vukićević: «Istorija srp
skoga naroda za srednje škole». — Ferdo Šišić: 
«Pregled povjesti hrvatskoga naroda». — Anton Me-
lik: «Zgodovina Srbov, Hrvatov in Slovencev». 

IV. S r b s k o h r v a š k i j e z i k s k n j i ž e v 
n o s t j o . 

Preizkušnja iz srbskohrva-škega jezika s književ
nostjo je samo pismena in traja do treh ur. Pri njej 
se izdeluje naloga iz zgodovine književnosti, kolikor 
se uči po programu za srednje šole do vštetega 
6. razreda, t, j . dobe stare, srednje in nove narodne 
književnosti, po učnih knjigah: P. Popović: «Pregled 
srpske književnosti» ali dr. Drag. Prohaska: «Pre
gled hrvatske i srpske književnosti». 

V. F r a n c o s k i a l i n e m š k i j e z i k . 

Pravilno čitanje in izgovarjanje. Uporaba glagol
skih oblik, pravilni in nepravilni glagoli. Prevod. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 4725. 
Ruolas o likvidaciji deželne banke sa bivšo 

vojvodino Kranjsko v Ljubljani. 
Deželna vlada za Slovenijo je sklenila v seji dno 

29. aprila 1921. to-le: 
1.) Kranjska deželna banka v Ljubljani se likvi

dira. 
2.) Ustanovi naj se hipotekama banka v obliki 

đeliuške družbe, ki naj prevzame vsa aktiva in. pa
siva Kranjske deželne banke ter naj se pred vsem 
bavi s hipotekarnimi posli. 

3.) Ustanovitev hipotekarne banke naj se poveri 
proponentskemu odboru petih članov, ki naj izdela 
načrt statuta delniške družbe. 

člane proponentskega odbora imenuje deželna 
vlada za Slovenijo. 

4.) Poroštvena zaveza bivše vojvodine Kranjske 
napram upnikom Kranjske deželne banke vsled li
kvidacije te banke nikakor ni tangirana. 

б.) «Imovina bivše vojvodine Kranjske», ki jo 
zastopa sedaj deželna vlada za Slovenijo, dobi toliko 
delnic po nominalni vrednosti, kolikor bi znašal 
čisti presežek imovine deželne banke. Te delnice 
tvorijo torej del imovine bivše vojvodine Kranjske. 
Ostale delnice dobi sindikat regulativnih hranilnic, 
ki jih plasira med svojimi člani aH pa tudi drugod. 

G.) «Imovina bivše vojvodine Kranjske» mora biti 
zastopana v upravnem svetu hipotekarne banke z 
najmanj dvema članoma in enim revizorjem, ki jih 
imenuje za vso poslovno dobo upravnega sveta za
koniti zastopnik «Imovine bivše vojvodine Kranj
ske», sedaj pa predsednik deželne vlade. 

7.) Prepustitev delnic, označenih pod točko 5., 
drugemu činitelju se sme izvesti samo, ako se bivša 
vojvodina Kranjska istočasno razreši poroštvene za
veze glede Kranjske deželne banke s tem, da pre
vzame jamstvo za obveze Kranjske deželne banke 
drug enakovreden činitelj (enakovredno samouprav
no telo ali država). 

Predsedništvo deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. maja 1921. 

Predsednik: dr. Baltic s. r. 
Št. 12.063. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve, 
kako se odslej imenujeta krajevna občina Jan-

žev vrb in davčna občina Arlica. 
Krajevna občina Janžev vrh (politični okraj slo-

venjgraški, sodni okraj marenberški), se imenuje od
slej: «J a n ž e v s k i v r h - O r 1 i c a». Davčna ob
čina '\rlica v tej krajevni občini pa se nazivlje od
slej pravilno « O r l i c a » . 

V L j u b l j a n i , dne 12. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 
Št, 12.539. 

Razglas. 
Po naredbi kr. hrv.-slav. zemaljske vlade v Za

grebu z dne 30. aprila 1921., št, 7421, so se za 
upravne občine Lipik, Topusko, Varaždinske Toplic« 
in Krapinske Toplice za čas kopališke sezone osno
vale te-le ekspoziture («k r. k o t a r s k c i z p o s t a-
v e») kr. kotarskih oblastev. v. Pekrecu, VrginmosLu, 
Novem Marofu in' Pregradi, in sicer: v Lipiku, To-
puskem, Varaždinskih Toplicah in Krapinskih To
plicah. Ti uradi začno poslovati dne 15. maja 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 13. maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

Opr. št. III 7720/21. 
Natečaj. 
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Poverjeništvo za socialno skrbstvo, invalidski 
oddelek, v Ljubljani, želi nabaviti za invalidske za
vod? nastopno hišno opremo: 

120 tridelnih omar (160 X 200 X 45) iz mehkega 
lesa, pleskanih; > 

300 nočnih omaric iz mehkega lesa, pleskanih; 
100 obešalnikov (prostostoječih) iz mehkega le

sa, pleskanih; 
60 miz iz mehkega lesa, pleskanih; 
6G klopi iz mehkega lesa, pleskanih; 
400 stolov z naslanjalom iz trdega lesa z rumeno 

gladčiuo; 
20 nosil za bolnike. 
Vzorci navedenih predmetov so na ogled v inva

lidskem domu v Ljubljani v šentpetrski vojaščnici 
(pri upravitelju). 

Pravilno kolkovane, zapečatene ponudbe naj se 
pošljejo na podpisani naslov do dne 

3 1 . m a j a 19 2 1 . 
Rok za dobavo vseh navedenih predmetov je 

8 (osem) tednov od dne, ko se naroče. 
Poverjeništvo si pridržuje pravico, da sprejme 

izmed prispelih ponudb eno ali pa tudi več. 
Za pravilno in točno izdelavo, odnosno dobavo, 

mora podjetnik jamčiti tako, da se mu pridrži do 
končne pravilne dobave 10%, od vsakega polože
nega računa. 

Fakture se poravnajo vselej najkasneje 14 dni 
potem, ko je bilo pohištvo pravilno prevzeto. 

V L j u b l j a n i , dne 17.maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo, 
invalidski oddelek. 

Št. 1668. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 14. maja 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestni!: 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z riava&oimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ptuj: Krčovina 1:1, Mestni vrh 1:1, Ragoznica 
1:2. Ptuj mesto 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Gradac 1:1, Tanca gora 2: 2. Kočevje: 

Dolenja vas 1:1. Slovenjgradec: Velenje 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i f c 
k o n j i h . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Bočna 2: 4. 
Kokarje 3:3. Ljubno 2:2, Luče-1:1, Rečica 1:1. 
Konjice: Sv. Kunigunda 1:2. Krško: Št, Jernej 2:3. 
Novo mesto: Smihel-Stopiče 1:1, Toplice 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Rečica 

1:1. Črnomelj: Gradac 1:1. Guštanj: Tolsti 
vrh 1:1. Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: 
Št. Jernej 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. Maribor: Hoš-
nice 1:2, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 1:1, 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1. Novo mesto: 
Žužemberk 1:3. Ptuj: Trnovci-Sela 1:1. Slovenj
gradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Lučo 3:12, 

Solčava 2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2. 
Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2: 2. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Brežice: lmeno 1:1. Ljubljana okolica: IXubniiije 
1:1. Logatec: Logatec 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Črnomelj 1:5, Do-

bliče 1:4, Dolenja Podgora 2:4, Metlika 1:1, Pod
zemelj 1:4, Radovica-1:1, Semič 1:2, Stari 
trg 3:4, Vinica 4:17. Kočevje: Koprivnik 2:2. 
Konjice: Konjice 1:1. Krško: Mokronog 1:1, Raka 
1:6, Radeče 1:1. Št. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: 
Račna 1:4. Litija: Češnjice 1:1, Krka 1:1. Novo 
mesto: Ajdovec 1: 1, Dobmiče 1:1, Novo raesio 1:1, 
Selo-Šumberk 1:1, Trebnje 3:4, Velika Loka 1:1. 
Žužemberk 2:2. Ptuj: Brebrovnik 1:1. Civilni komi-
sariat Murska Sobota: Petanjci 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Sv. Peter 1:1, Sv. Pavel 1:1. Celje, poli

tična ekspozitura Mozirje: Mozirje 1:1. Kočevje: 
Dolenja vas 1:1. Krško: Krško 1:1, Št. Jernej 1:1. 
Ljutomer: Bučečovci 1:1, Čezanjevci 1:2, Gerlava 
J : l , Haptinci 1:4, Ključarovci-Grabe 1:1, Ljutomer 
1:2. Ptuj: Cirkovci 1:1, Hermanci 1:2, Runoč 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1: 8. 

Prestale so: 
M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 

k o n j i h . 
Krško: Kostanjevica 2:2. Ljubljana okolica: 

Moste 1:1, Šmarje 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Litija: Kolovrat 1:1. Ptuj: Šikola 1:1. 

' S v i n j s k a k u g a . 
Maribor: Sv. Martin na Pohorju 1: 5. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljubljana okolica: Preserje 1:1. Ptuj: Breg 1:1» 

Jastrebci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 14. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijetvo. 

Po naročilu poverjeništva: v z.: Turk s,r. 



55. 286 Letnik ID. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 2020/VaI. ex 192Ì. 740 

Razglas. 
Ravnateljstvo državnih dolgov na Dunaju je iz-

poročilo z dopisom z dne 13. aprila t. 1., št. 2] 45/21, 
da je bila ob 7. žrebanju a v s t r i j s k i h 4'Л%п i h 
d a v k a p r o s t i h r a z d o 1 ž n i h n a k a z n i c 
d r ž a v n e g a z a k l a d a iz l e t a 1914., izvr
šenem dne 1. aprila 1921., izžrebana s e r i j a XIV., 
ki obseza nastopnih 
27.080 oddelkov v skupnem znesku 26,440.000 K, 
in sicer: 
št. 1.041 do vštete št. 1.120 po . .'20.000 K. 
št. G.401 do vštete št. 6.800 po . . 10.000 K, 
št, 15.001 do vštete št. 15.600 po . . 5.000 K. 
št. 57.801 do vštete št. 61.000 po . . 2.000 K, 
št. 152.601 do vštete št. 159.400 po . . 1.000 K, 
št. 228.601 do vštete št. 233.400 po . . 500 K, 
št. 383.801 do vštete št. 395.000 po . . 200 K. 

Na to se interesenti opozarjajo. 
Predsedstvo delegacije ministrstva financ 

v Ljubljani, 
dne 14. maja 1921. . 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
813 Razglas. 

O nabavi mesa v mesecih juliju, avgustu in sep
tembru 1.1, za potrebe Dravske divizijske oblasti s e 
b o d o s k l e p a l e d i r e k t n e p o g o d b e , in 
sicer: 

za ljubljansko garnizijo pri intendanturi Dravske 
divizijske oblasti dne 27. maja; 

za mariborsko garnizijo pri komandi mesta Mari
bora dne 28. maja; 

za celjsko garnizijo pri komandi polkovne okrož
ne komande v Celju dne 30. maja; 

za Ptuj in Slovensko Bistrico pri mestni koman
di dne 31. maja — vselej ob enajstih. 

Potrebščina mesa znaša za Ljubljano dnevno 
1000 do 1500 kg, za Maribor 800 do 1000 kg, za Ce
lje 500 do 800 kg, za Ptuj 200 do 300 kg in za Slo
vensko Bistrico 50 do 100 kg. 

Pogoji se lahko vpogledajo vsak dan med urad
nimi urami pri označenih komandah. 

Potrebno kavcijo polagajo na dan pogodbe v 
roke komisije, in sicer naši državljani 10 %, tuji 
podaniki pa 20,% od dogovorjene cene ali v goto
vini aJi v bančnem garantnem pismu, ki pa mora 
biti potrjeno po finančnem oblastvu. 
Iz komande Dravske divizijske oblasti v Ljubljani, 

dne 18. maja 1921.; E br. 6774. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 511/4/21— 1. -3—3 

Razpis. 
Služba jetniške pazuice pri okrožnem sodišču v 

Mariboru. 
Prošnje naj se vlože do dne 

2 8. m a j a 1 9 2 1 . 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 53. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 13. maja 1921. 

T 490/21. 784 3—2 

Okllo. 
Na prošnjo Marije S t r a h o v e , posestnice na 

Jezici št. 11, se je s sklepom z dne 6. maja 1921., 
dn. št. 490/21, dovolila uvedba amortizacije glede 
nastopnih terjatev, vknjiženih pri predlagateljičinem 
posestvu pod vi. št. 488 davčne občine Trnovskega 
predmestja: 

Pod C, tek. št. 1): 
«Dne 14. marca 1808. Kottnig Andrej intabulira 

svoji materi Uršuli Kottnigovi, vdovi, po izročilni 
pogodbi z dne 20. marca 1807. gorenji skupni delež 
v last na gorenji skupni delež. Tomo 13 Lit 84». 

Pod C, tek. št. 2) ad 1): 
«Dne 14. marca 1808. Kottnig Uršula superinta-

bulira svojim otrokom Antonu, Mariji in Jožefi kot 
dedičem po očetu Francetu Kottnigu v zmislu raz
prave z dne 12. novembra 1807. 456 fl. 15 kr. (štiri-
stošestinpetdeset goldinarjev 15 kr.) in druge po
stranske dolžnosti na zgoraj intabulirano izročilno 
pogodbo. Tomo 13 Lit S 4». 

Vsakdo, ki kaj zahteva iz gorenjih terjatev, se 
pozivlje, naj to pri podpisanem sodišču javi naj-
kesneje do dne 1. j u n i j a 19 2 2., ker bi se sicer 
po brezuspešnem poteku tega roka na ponovno proš
njo predlagateljičino dovolilo, da se vknjižba zastav
ne pravice glede teh terjatev s pripadki vred amor
tizira in da se terjatve izbrišejo. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 6. maja 1921. 

T V 1/21—5. 775 

AmortizaoJJa. 
Na prošnjo Pavle S l e m e n i k o v e , kuharice 

pri gospodu Peeru v Ceršaku pri Št. Uju v Sloven
skih goricah, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje 
izgubila: Hranilna knjižica št. 18(440 okrajne hranil
nice v Slovenjgradcu s stanjem dne 1. januarja 1921. 
v znesku 1543 K 44 v, glaseča se na ime: Pavla 
Slemenik. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od te objave, 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je hranilna 
knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 4. marca 1921. 

V 5/21—1. 776 

AmortizaoJJa. 
Na prošnjo Minke K r a m a r j e ve, nadučitelje-

ve soproge na Vranskem, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je pro
siteljica baje izgubila: Hranilna knjižica št. 5308 po
sojilnice na Vranskem, registrovane zadruge z ne
omejeno zavezo, s stanjem dne 6. aprila 1921. v zne
sku 5037 K 30 v, glaseča se na. ime: Kramar Minka. 

Imetnik te knjižice so pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od te objave, 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je hranilna 
knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 25. aprila 1921. 

Ne 1 275/21—2. 798 3-1 

Amortizaoija. 
Na predlog Jureta S u š t a r š i č a , užitkarja v 

Priložju št. 31, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Vložna knjižica Prve dolenjske posojilnice v 
Metliki št, 11.472 z vlogo 18.937 K 20 v, glaseča se 
na. ime: Jure Šuštaršič v Priložju št. 31. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c o v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je knji
žica neveljavna. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek I., 
dne 10. maja 1921. 

oo; Firm. 112/21, Rg.B I 13/1. 

Vpis delniške dražbe. 
Vpisala se je danes firma: 

Prvo jugoslovensko transportno dioničko društvo 
Schenker & Co., podružnica v Mariboru; 

Première Compagnie de Transports yougoslave So
ciété anonyme Schenker & Co., succursale à Maribor; 

First yugoslave Transport Company Limited 
Schenker & Co., branch establishment in Maribor; 

Prima Società anonima jugoslava di trasporti 
Schenker & Co., filiale in Maribor; 

Erste jugoslavische Transport-Aktien-Gesellschaft 
Schenker & Co., Filiale in Maribor. 

Kraj glavne naselbine: Z a g r e b . 
Sedež podružnice: M a r i b o r . 
Obratni predmet: 
1.) tjeranje otpremničkog posla u svim granama 

i otpremanje dobara svake vrsti željeznicom, ladjom 
te svakim inim otpremnim sredstvom po vodi, kop
nu i u zraku; . 

2.) nabavljanje i iznajmljivanje svrsi «hodnih vo
zila za otpremanje dobara, za podvoz istih do željez
ničke stanice, pristaništa parobroda, entrepôta i 
luka kanala i natrag, za svrhe željezničkih uprava, 
otpremnika, trgovaca i posebnika te za posredo
vanje kod prometa na cestama; 

3.) iznajmljivanje odgovarajućih vozila za otpre
mu pokućtva unutra i izvan gradskog područja; 

4.) pribavljanje putnih biljeta tu- i inozemnih sa
obraćajnih zavoda; 

5.) osrivanje i vodjenje javnih i privatnih skla
dišta kao i obavljanje dopuštenih skladišnih poslo
va, naročito izdavanje propisanih skladišnih listova; 

6.) uskladištenje robe i pokućtva; 
7.) posredovanje kod osiguranja dobara; 
8.) proizvodjenje, nabava i uzdržanje, kupnja i 

prodaja, unajmljivanje i iznajmljivanje otpremnih 
sredstava svake vrste (lokomotiva, željeznica, kola i 
automobila itd.) i njihovih sastavnih djelova, kao i 
sviju vrsti sprema za utovarivanje i istovari vanje; 

9.) proizvodjenje parobroda i šlepera; 
. 10.) brodarenjc po rijekama i po moru; 

11.) uzimanje u najam te ino nabavljanje sviju 
uredaba, koje služe tjeranju otpremničkog posla kao 
i podizanje takovih uredaba^ 

12.) osnivanje podružnica i agentura u svrhu pro
širenja poslovanja u tu- i u inozemstvu; 

13.) nabavljanje jednakih i sličnih poduzeća te 
udioničtvovanje kod takovih poduzeća i 

14.) obavljanje komisionalnih posala kao i sviju 
inih transakcija, koje su u savezu sa tjeranjem ot
premničkog posla. 

Višina osnovne glavnice: 9,000.000 K. 
Število in značaj posameznih delnic: 45.000 del

nic v nominalu po 200 K, ki so vplačane v gotovini 
ter se glase na prinosnika. 

Člani ravnateljstva: 
Danilo Dimović, javni beležnik in narodni posla

nec v Zagrebu; 
David Noschkes, glavni ravnatelj družbe v Za

grebu; 
Dušan Plavšić, višji ravnatelj Hrvatske zemaljske 

banke, d. d. v Zagrebu; 
Edo Marković, ravnatelj Hrvatske zemaljske 

banke, d.d. v Zagrebu; 
Mirko Herrmann, veleposestnik v Osijeku; 
Rudolf Pilz, ravnatelj Zemaljske banke, d. d., po

družnice v Beogradu. 
Prokurist za podružnico: Edvard Krenner, spe-

dicijski uradnik v Mariboru. 
Pravne razmere družbe: Delniška, družba, usta

novljena na podstavi družbene pogodbe z dne 27ega 
marca 1920. za nedoločen čas, pripuščena k poslo
vanju v Sloveniji z odlokom ministrstva za trgovino 
in industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 13. decem
bra 1920., št. 981/20. 

Firma se podpisuje talco, da se pod njeno bese
dilo z osebnim imenom podpisujeta ali dva člana 
ravnateljstva ali en član ravnateljstva in en Pro
kurist. 

Družba objavlja svoje oglase v uradnem listu, ki 
izhaja v Zagrebu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. 1., 

dne 12. aprila 1921. 

Firm. 52/21, zadr. Ill 54/1. 807 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga' 

Seljačka zadruga v Rogatcu, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v R o g a t c u . 
Obratni predmet: Zadruga po vzajemnem kreditu 

pomaga zadružnikom pri gospodarstvu s posojili za 
primerno "nizke obresti ter preskrbuje zadružnikom 
skupno nakupovanje kmetijskih potrebščin in skup
no prodajanje kmetijskih pridelkov.' 

Zadružna pogodba z dne 12. februarja 1921. 
Oznanila se izvršujejo po nabitku na občinski de

ski v Rogatcu. 
Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 

načelništva so: Adalbert Brezinščak, posestnik v 
Novem Taboru št. 1, načelnik; Stjepan Oovedič, 
posestnik v Druškovcu št. 8, načelnikov namest
nik; Konrad Tepež, posestnik na Cestah št. 82; Fra
njo Kanič, posestnik v Druškovcu št. 21 ; Stjepan 
Stuhne, posestnik v Druškovcu gori št. 22; Josip Ma-
jerič, posestnik v Druškovcu št. 7. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek H., 

dne 15. marca 1'iJl. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 28. maja 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina- Iz Službenih Novin kraljevine 8rba, Hrvata i Slovenaca". — Uredba o prevedbi na dinarske plače državnih uslužbencev v krajinah «vun Srbije m Črne gore. — 
Uredba o dravinjskih dokladah državnih uslužbencev, ki so po uredbi z dno 28. aprila 1921., D Rbr. 60.000, prevedena na dinareke plače, istotako o draginjskih doklađah u&teljer 
in nastavnikov srednjih in višjih Sol v krajinah izvun Srbije in Črne gore. Postopek ob izdajanju vizov na potne listine inozemcev, ki prihajajo iz republike Češkoslovaške, re
publike Avstrije in z ozemlja „Julijske Bene«ij>" v kopališča in letoviSča na ozemlju Hrvatske, Slavonije, Dalmacije in Slovenije. Odločba, s katero se ukinja canna na celulozo, 
kavstično sodo in natrijev bikarbonat. Odločba, e katero se prepoveduje izvoz pohištva in stvari bivSih avstrijskih častnikov in uslužbencev. Odločba, g katero se nekateri predmeti, 
ki prihajajo iz Nemčije, opraščajo plačila 60 °/0. — Razglasi osrednje vlade : Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kulturnih rastlin v prvi polovici meseca maja t. L Natetaj 

treh uradniških služb pri državni tvornici sladkorj> v Baranjavaru. — Bazglaei raznih drugih uradov in oblastev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 113 z dne 23. maja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 18. maja 1921., s 
katero se za čas, dokler bo minister za pošto in br
zojav, dr. Slavko M i 1 e t i é, odsoten od službe, po
stavlja za njegovega namestnika minister za promet, 
dr. Velizar S. J a n k o v i ć. 

Ministsr za notranje zadeve je v zmislu predloga 
deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani iz stvarnih 
službenih razlogov in z ozirom na interes pretežne 
večine prebivalstva odredil z naredbo z dne 11. apri
la 1921., pov. SI. br. 229, premestitev sedeža okraj
nega glavarstva, katerega krajevno območje obseza 
sodni okraj prevaljski, iz Guštanja v Prevalje. 

Zapisnika o 30. in 31. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov* in Slovencev Î, 
dne 13. in 17, maja 1921. 

Številka 114 z dne 24. maja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 28. aprila 1921., 
s katero se Fran J e r a n, profesor velike realke v 
Ljubljani, odlikuje z redom sv. Save V. vrste. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, od
delek za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, da 
se je v Passauu ustanovila trgovinska agencija kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Zapisnik o 32. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 18ega 
maja 1921. 

Številka 115 z dne 25. maja 1921.: 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 21.maja 1921., s 
katero se za čas, ko se bo Njegova kraljevska Viso
kost prestolonaslednik mudil v inozemstvu, ministr
ski svet pooblašča z izvrševanjem ustavne kraljev
ske oblasti. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 3. aprila 1921., št. 7003, je bil di
plomirani agronom Alojzij J a m n i k v Ljubljani 
imenovan za poverjenika za javna dela pri deželni 
vladi za Slovenijo v Ljubljani. 

143. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petpa I., 
po milosti božji in narodni volji 
balja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po zašli 
sanju Našega ministrskega sveta smo odredili i 

odrejamo 

uredbe o prevedbi na dinarske plače 
državnih nslnžbencev v krajinah izvun 

Srbije in črne gore.* 
Člen 1. 

Aktivnim državnim uslužbencem, ki so dobivali 
do sedaj svoje prejemke v kronah, se določajo ti 
prejemki v dinarjih, in' sicer: 

A. Plače uradnikov: 

in 

XI. činovnega razreda-

X. činovnega razreda 

IX. činovnega razreda 

VIII. činovnega razreda 

VII. činovnega razreda 

VI. činovnega razreda 

V. činovnega razreda 
IV. činovnega razreda 
III. činovnega razreda 
II. činovnega razreda 10.000— 
I. činovnega razreda 12.630— 

1.600— 
1.700— 
1.800— 
1.900— 
2.000— 
2.208— 
2.400— 
2.600— 
2.800— 
3.000— 
3.200— 
3.400— 
3.600— 
3.800— 

"4.000— 
4.200— 
4.500— 
4.800— 
5.100— 
5.500— 
5.900— 
6.300— 
7.000— 
8.000— 
9.000— 

dinarjev 

B. Plače manipulantov in oficiantov in njim enakib 
uslužbencev 

se določajo, ne gledo na današnje plače, v najnižji 
stopnji s 1300 dinarji na leto, a v vsaki višji stopnji 
po 75 dinarjev na leto več. 

C. Plače poduradnikov 
so določajo, ne glede na današnje plače, v najnižji 
stopnji s 1000 dinarji na leto, a v vsaki višji stopnji 
po 90 dinarjev na leto več. 

Č. Plače slug in njim enakih uslužbencev 
se določajo, ne gle'dc na današnje plače, v najnižji 
stopnji z 900 dinarji na leto, a v vsaki višji stopnji 
po 80 dinarjev na leto več. 

Draginjske doklade uslužbencev, prevedenih po 
tej uredbi, se določijo s posebno uredbo. 

Iz te uredbe so izvzeti: 
1.) poštni in brzojavni uslužbenci; 
2.) železniški uslužbenci; 
3.) sodniki, državni pravdniki (višji državni 

pravdniki, vrhovni državni pravdnih), osebe, ki ima
jo sodniško kvalifikacijo ali začasno opravljajo sod
niško službo, kakor tudi tajniki kasacijskega in ape
lacijskoga sodišča in drugi sodni uradniki, diplomi
rani pravniki; 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 111, izdanih dne 20ega 
maja 1921. — Tukaj natisnjena po popravkih, pri-
občenih v istem listu št. 115 z dne 25. maja 1921. 

4.) praktikanti, dnevničarji, dninarji, dninarji-po-
možni sluge. 

Člen 2. 
Stanarine, aktivitetne doklađe in funkcijske do

klade, ki služijo za nadomestek stanarine, odpadejo 
za vse, ki se prevedejo na dinarsko plačo. Pri od
meri davka se mora 30 % sistemizirane plače sma
trati za stanarino. 

Oni državni uslužbenci, ki uživajo stanovanje y 
naravi in katerim to stanovanje ne spada med redne 
prejemke, plačujejo državi ustrezno najemnino, ki 
se mora odmeriti po razmerah v dotičnem kraju. 

Starostne đoklade, kar jih je po dosedanjih pred
pisih ir ki so vštevne v pokojnino, ostanejo ter se 
jemljejo v enakem znesku enot v dinarjih. 

Člen 3. 
Po zvršetku predpisanih let vštevne službe do

biva državni uslužbenec kot pokojnino zadnje po
polne prejemke, določene v dinarjih, uživane v služ
bi in vštevne v pokojnino, če se mu pokojnina od
meri prej, se mora odmeriti po ključu vštevnega služ
bovanja in po naposled uživanih, v pokojnino vštev-
nih dinarskih prejemkih, dočim se stanarinska po
kojnina odpravi. 

Člen 4. 
Vsi pokojninski in oskrbni prejemki se ugotav

ljajo kakor do sedaj po določilih veljavnih pokoj
ninskih zakonov in predpisov, izvzemsi ona določila, 
ki se s to uredbo dopolnjujejo, izpreminjajo ali. od
pravljajo. 

To velja enako tudi za vse kategorija državnih 
uslužbencev, ki so tili prej prevedeni na dinarske 
plače, kolikor niso bili zanje pri tej priliki izdani 
diTigi predpisi; velja pa tudi za one uslužbence, njih 
vdove in sirote, ki so prevedeni ali bodo prevedeni 
z ukazom na dinarske plače po zakonih Srbije, ako 
so si do dne ukaza pridobili pravico do pokojnine 
po predpisih, ki so do takrat veljali zanje. 

Pri odmeri pokojnine vdovam teh državnih usluž
bencev se morajo uporabljati predpisi § 51. in sklad
nih predpisov z dne 5. avgusta 1914. o oskrbi dežel
nih nameščencev v Hrvatski in Slavoniji. Znesek in 
oskrbnina, izražena v teh pokojninskih zakonih v 
kronah, se jemljeta v enakem znesku enot v dinar
ji". 

Znesek in oskrbnina, v teh zakonih izražena v 
kronah, se jemljeta v enakem znesku enot v dinar
jih. 
i Predpisi tega člena se tičejo v celoti tudi usluž
bencev pravosodnega resorta, ki po tej uredbi niso 
prevedeni na dinarske plače; pri odmeri oskrbnin 
pa se smatrajo, kakor bi bili prevedeni na dinarske 
plače po členu 1. te uredbe. 

Člen 5. 
Prva in druga alineja § 39. zakona z dne 5. av

gusta 1914. o oskrbi deželnih nameščencev v Hrvat
ski in Slavoniji, njih vdov in sirot se morata glasiti 
odšle jI 

«Ban Hrvatske in Slavonije in oddelni predstoj
niki (poverjeniki) zemaljske vlade imajo pravico do 
pokojnine, ako znaša njih skupni vštevni čas držav
ne službe zdržema najmanj tri leta. V tem primeru 
se določa znesek pokojnine za bana z letnimi 8000— 
dinarji, za oddelne predstojnike (poverjenike) pa z 
letnimi 4000-— dinarji, kolikor jim po splošnih pred
pisih tega zakona ne gre višja pokojnina». 
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člen 6. 

Prevedba na dinarske plače po tej uredbi ni za
vezana nobeni pristojbini, razen če znaša dinarska 
jlača več enot v dinarjih, nego je obsezala piejšnja 
plača enot v kronah. V tem primeru se odmerja 
pristojbina samo od povišanega števila enot. 

To določilo velja izza dne 1. januarja 1921. 

Člen 7. 

Minister za finance poda v sporazumu z banom 
Hrvatske in s predsedniki pokrajinskih vlad predlog 
ministrskemu svetu o reguliranju adjutov in dnev
nic v dinarjih dnevničarjev, dninarjev in dninarjev-
pomožnih slug in draginjskih doklad upokojencev 
— upokojenk. 

Člen 8. 

Minister za finance se/pooblašča, da po potrebi 
'izdaja vsa potrebna tolmačenja in pojasnila za pra
vilno izvrševanje te uredbe. 

Člen 9. 

Z dnem, ko stopi ta uredba v veljavo, nehajo 
veljati vsi zakoni in drugi predpisi, ki nasprotujejo 
njenim določilom. 

Prehodna določila. 

Člen 10. 
V V. činovni razred po tej uredbi spadajo: dele

gati ministrstev pri pokrajinskih vladah, direktorji 
gradbenih direkcij, šefi zdravstvenih odsekov in oni, 
ki so ad personam pomaknjeni v IV. činovni razred. 

Člen 11. 

Plače osebja ministrstva za promet in ministr
stva za pošto in brzojav se urede s posebnimi ured
bami, ki bodo istotako veljale izza dne 1. maja t. 1. 

Člen 12. 
Ta uredba velja izza dne l.maja 1921. 

V B e o g r a d u , dne 28.aprila 1921.; 
D R br. 60.000. . . . 

Aleksander s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudl s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
144. 

Uredba o draginjskih dokladah državnih 
uslužbencev, ki so po uredbi z dne 28ega 
aprila 1921., D R br. 60.000, prevedena na 
dinarske plače, Istotako o draginjskih do-
kladah učiteljev In nastavnikov srednjih 
in višjih šol v krajinah izvun Srbije In 

Črne gore.* 
Člen 1. 

Vsem aktivnim državnim uslužbencem, ki so po 
uredbi z dne 28. aprila 1921., D R br. 60.000, pre
vedeni na dinarske plače, istotako učiteljem in na
stavnikom srednjih in višjih šol izvun Srbije in Crne 
gore se izplačujejo namesto dosedanjih osebnih dra
ginjskih doklad draginjske doklade po nastopni ta
beli: 

8i«temizirane plače 

A. 
Uradniki z letno »ietemiii-
rano plaio do 6999-— din. 
od 7000 • - do 8999 • - din. 
od 9000'— din. in navzgor 

B. 
Vsi dragi uslužbenci, ne 

glede na višino letne 

Oeebne draginjske doklade 
po draginjskih razredih 

I. 

na dan 
din. 

17 
20 
25 

12 

par 

— 

60 

П. 

na dan 

din. 

16 
19 
24 

12 

par 

ž 

Ш. 

na dan 

din. | par 

15 
18 
23 

11 

— 

60 

* Razglašena v c Službenih' Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 111, izdanih dne 20ega 
maja 1921. 

Razdelitev krajev po draginjekih razredih. 
Draginjski razred L: Crkvenica, Sarajevo, Split, 

Sušak, Zagreb, Zemun. 
Draginjski razred II.: Bakar, Banja Luka, Belo-

var, Bihać, Gospić, Ljub
ljana, Maribor, Mostar, No
vi Sad, Novi Vinodolski, 
Ogulin, Osjek, Petrovara-
din, Senj, Sremski Karlov
ci, Sisak, Travnik,. Tuzla, 
Varaždin, v«̂  kraji v Dal
maciji razen Splita. 

Draginjski razred III.: Vsi drugi kraji. 

Člen 2. 

Vsi uslužbenci, navedeni v točki 1. te uredbe, 
imajo pravico tudi do rodbinske doklade po 3 dinar
je na dan za vsakega rodbinskega člana, in sicer: 
za zakonito ženo in otroke, rojene v zakonitem za
konu, pozakonjene ali adoptirane kakor tudi za pa
storke, ako le-ti nimajo lastne imovine, niti si niče
sar ne služijo, oziroma ako njih lastna imovina ali 
osebni zaslužek ne doseza ali ne preseza mesečnega 
dohodka 9 0 — dinarjev. 

Dečkom in deklicam, rojenim v zakonitem zako
nu, pozakonjenim ali adoptiranim kakor tudi pastor
kom gre doklada redoma do izpolnjenega 16. leta. 

Člen 3. 

Doklada otrokom (pastorkom) ne gre: 
1.) ako pridobi otrok v kakršnikoli javni ali za

sebni službi namestitev, spojeno s plačo v denarju 
ali v naravi, ki doseza ali preseza vsoto ali vred
nost v denarju m e s e č n i h 9 0 — dinarjev; 

2.) ako se otrok oskrbuje v javno-civilnem, vo
jaškem ali zakladnem zavodu, samostanu ali mona-
stiru ali v kakršnemkoli oskrbovalnem ali vzgojnem 
zavodu na brezplačnem mestu in ako vrednost tega 
metsta doseza ali preseza vsot», omenjeno pod toč
ko 1.); 

3.) ako stopi otrok v užitek takega zaklada (fon
da), da vrednost tega užitka doseza ali preseza vsi.-
to, omenjeno pod točko 1.); 

4.) ako stopi otrok v užitek šolske ali naučne 
institucije, šolske pripomoči ali ustanove, katere 
znesek doseza ali preseza vsoto, omenjeno pod toč
ko 1.); ..: 

5.) ako stopi otrok v učno razmerje pri trgo •--
skem, obrtnem ali drugem podjetju, oziroma pri tr
govcu, obrtniku ali drugem podjetniku, za gojenca, 
učenca ali vajenca in ako skrbi za vse potrebščine 
vzdrževanja delodajalec brez vsakega plačila; 

6.) ako ima otrok dohodek iz drugega posla, ki 
doseza ali preseza vsoto, omenjeno pod točko 1.;; 

7.) ako se otrok oženi, odnosno omoži; 
8.) ako ima otrok lastno imovino, katere dohodek 

doseza ali preseza vsoto, omenjeno pod točko 1.); 
9.) ako uživa otrok več raznih dohodkov, katerih 

skupna vsota ali vrednost doseza ali preseza vsoto, 
omenjeno pod točko 1.); 

10.) ako uživa pastorek državnega uslužbenca po 
namestitvi svojega pravega roditelja vzgojni prispe
vek, katerega znesek doseza ali preseza vsoto, om- -
njeno pod točko 1.). 

Člen 4. 
Izjemoma se priznava pravica do draginjske do

klade za otroka tudi po izpolnjenem 16. letu živ
ljenja: 

~1.) ako je duševno ali telesno trajno nesposoben 
za hišno ali kakršnokoli drugo delo ali pridobivanje: 

2.) ako s povoljnim uspehom in redno 4nadaljuje 
šolanje tukaj ali v inozemstvu, in sicer za čas šo
lanja, toda najdalje do zvršetka 23. leta življenja. 

Ta razširitev velja ob omejitvi, omenjeni v členu 
2. in 3. te uredbe. 

Nesposobnost za delo ali za pridobivanje je treba 
dokazati z izpričevalom uradnega zdravnika, druge 
zgoraj naštete pogoje pa z izpričevalom občinskega 
oblastva, zavoda ali šole. 

Člen 5. 
> 

Istotako gre uslužbencem, ki imajo pravico do 
osebne draginjske doklade po členu 1. te uredbe, 
tudi r o d b i n s k a d o k l a d a , in sicer za deda in 
babico, očeta in mater, toda samo, ako so ti sorod
niki siromašnega stanja ter nimajo druge oskrbe ali 
pravice do druge oskrbe, pa so obenem duševno ali 
telesno nesposobni, da bi se vzdrževali sami ter 
p o l e g t e g a z d r . ž a v n i m u s l u ž b e n c e m 
ž i v e s k u p n o t e r j i h e d i n o on v z d r ž u j e . 

Ako je v eni rodbini več članov, ki so državni 
uslužbenci ter vzdržujejo enega izmed teh sorodni

kov, s katerim žive skupno, ima pravico do te do
klade samo en rodbinski član, in sicer najstarejši. 

Člen 6. 

Uslužbenci državnih uradov, katerih rodbine žive 
na njih posestvih i z v u n k r a j a n j i h s l u ž b o 
v a n j a , smejo prejemati rodbinsko doklado samo 
za ženo in otroke, ako poleg pogoja, ki je s to 
uredbo postavljen za rodbinske člane, dokažejo z iz
pričevalom pristojne finančne uprave (mestnega 
davčnega urada, občinskega poglavarstva), da ne 
plačujejo več nego 5 dinarjev na leto neposrednjega 
davka, pri čemer se ne računi davek na plačo. 

Člen 7. -

Glede osebnih in rodbinskih draginjskih doklad 
upokojencev — upokojenk — in sirot državnih usluž
bencev ostanejo povsem v veljavi predpisi uredbe z 
dne 29. septembra 1920., D R br. 130.000, samo da 
imajo oni upokojenci — upokojenke —, ki so bili 
upokojeni po zvršetku popolne službene dobe, pra
vico do draginjske doklade ne glede na velikost do
hodka iz svoje imovine ali osebnega dela. 

Člen S. 
Banu Hrvatske in predsednikom pokrajinskih 

vlad gredo draginjske doklade, do katerih so imeli 
pravico po točki 17. uredbe z dne 29. septembra 
1920., D R br. 13.000. 

v Splošna določila. 

Člen 9. 

Oni državni uslužbenci, ki dobivajo razen plače 
prejemke v naravi (kurjavo, zemljišče ali dohodek 
od zemljišča) ali relutum teh prejemkov, dobivajo 
kot osebno doklado samo razliko proti ocenjenim 
prejemkom v naravi. 

,Clen 10. 
Ako bi dobil državni uslužbenec po tej uredbi 

manj prejemkov v plači in osebnih dokladah skupaj, 
nego jih ima sedaj — razen zmanjška vsled predpisa, 
člena 9. te uredbe — dobiva razliko kot osebno do
klado poleg draginjske doklade, ki se zniža s poznej
šo povišbo plače in osebne draginjske doklade. 

Člen 11. 

Ce sta mož in žena v državni službi na istem 
kraju, ne moreta oba prejemati popolne draginjske 
doklade. Ena se zniža na polovico. Ako dokladi ni
sta isti, se zniža manjša in v enem in drugem pri
meru mož izjemoma pridrži pravico do rodbinske do
klade za ženo. 

Člen 12. 
Ce je mož aktiven državni uslužbenec, žena i>a 

upokojenka in narobe, ali če sta oba upokojena, ima 
vsak izmed njiju zase pravico do osebne draginjske 
doklade po tej uredbi. 

Člen 13. 

Ce mož ni v državni službi, žena pa je ali v dr
žavni službi ali upokojena, ima ona pravico do oseb
ne draginjske doklade, ne pa tudi do rodbinske, ra
zen če dokaže, da je njen mož siromašnega stanja 
in nesposoben za delo ali pridobivanje. Za dokaz o 
siromašnem stanju služi potrdilo pristojnega občin
skega oblastva, o nesposobnosti za delo ali prido
bivanje pa izpričevalo uradnega zdravnika. 

Člen 14. 

Ministrski svet odloča na predlog ministra za fi
nance o prevedbi posameznih krajev iz enega dra-
ginjskega razreda v drugega. 

, Člen 15. 
Za one uslužbence, ki se jih ta uredba ne tičs, 

ostanejo še nadalje v veljavi predpisi uredbe z dne 
29. septembra 1920., D R br. 130.000. 

Člen 16. 
Vsa določila dosedanjih uredb, vse odločbe o 

dnevnicah in draginjskih dokladah, istotako pojas
nila in tolmačenja, ki so bila izdana o njih uporabi, 
ostanejo v veljavi še nadalje, ako ne nasprotujejo 
določilom te uredbe. 

Clcn 17. 
Ta uredba v.elja izza dne 1. maja 1921. 
V B e o g r a d u , dne 28. aprila 1921.; , 

D R br. 60.001. <•-
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Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić s.r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 
M. N. Trifković s. r. 

Minister za notranje zadeve: 
M.Draskovic s.r. 

Minister za gradbe: 
• J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za pravosodje: 
M.S.Djuričić s.r. 

Minister za promet: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr.M.Spano s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general B. Jovanović s. r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. S. Miletić s.r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Kukovec s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nik. Uzunović s. r. 

Minister za verstvo: 
dr. M. Jovanović s. r. 
Minister za finance: 

dr. Košta Kumanudi ? r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. H. Karamehmedović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. г.' 

145. 
Postopek ob Izdajanju vizov na potne listine 
inozemcèv, ki prihajajo iz republike Češko
slovaške, rcpnblike Avstrije in z ozemlja „Ju
lijske Benečije" v kopališča in letovišča na 
«zemlja Hrvatske, Slavonije, Dalmacije in Slo

venije. 
Člen 1. 

Inozemci iz republike Češkoslovaške, republike 
Avstrije in z ozemlja «Julijske Benečije», ki hočejo 
priti v kopališče ali letovišče Hrvatske, Dalmacije in 
Slovenije, se morajo javiti pri generalnem konzulatu 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Pragi, na 
Dunaju ali v Trstu, odnosno pri konzularnem pred
stavništvu v Gradcu, ter izpolniti potni list. 

Člen 2. 

Inozemci, ki hočejo priti v kopališče ali letovišče 
Hrvatske in Dalmacije, se morajo istočasno obrniti 
-na .«Tourist Office» v Zagrebu, trg L, št. 15 («Dru
štvo za promet stranaca»), oni pa, ki žele priti v 
kopališče ali letovišče na ozemlju .Slovenije, na 
«Tourist Office» v Ljubljani, Dunajska cesta št. 18, 
z dopisom, v katerem je treba navesti posebe o vsa
komur, ki želi potovati: 

1.) ime in priimek; 
2.) dan, leto in kraj rojstva; 
3.) državo in kraj, kamor pripada; 
4.) točni naslov; 
6 0 kopališče in letovišče, v katero želi priti; 
6-) dan, kdaj prispe; 
7.) koliko časa ostane;. 
8.) kopališče in letovišče, v katero bi hotel priti, 

•*ko T onem pod št. 5. ne bi bilo prostora. 

Člen 3. 

„ «Tourist Office» v Zagrebu, odnosno «Tourist 
J*Sx-Ce* v L J U D l J a n i > v 0 ( i i evidenco, v katerih kopa
l c i h in letoviščih je še kaj prostorov, ter izda potr
aj 1 0 ea ono kopališče ali letovišče, navedeno pod 
а^б,odnosno 8, kjer je kaj prostorov. To potrdilo se 
k ^ • štirih izvodih. Prvi izvod se pošlje inozemcu, 

•pPosi za potno dovolilo, drugi kotarskemu obla-

stvu (okrajnemu glavarstvu), v katerem je kopališče 
ali letovišče, tretji lečiliškemu povjerenstvu (zdra
viliški komisiji) ali ravnateljstvu kopališča (leto
višča), četrtega pa obdrži «Tourist Office» zaradi 
evidence. 

Potrdilo se mora izdati za vsako osebo posebe in 
vsi trije izvodi vsakega potrdila se morajo po pošti 
odposlati istega dne, s katerim so datirani. «Tourist 
Office» v Zagrebu in v Ljubljani morata nabaviti 
natisnjena potrdila v obliki bloka po priloženem 
obrazcu. 

Člen 4. 
Inozemec, Id mu je «Tourist Office» v Zagrebu 

ali v Ljubljani izdal potrdilo, se mora javiti pri ge
neralnem konzulatu kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Pragi, na Dunaju ali v Trstu ali pri ge
neralnem predstavništvu v Gradcu s svojimi rednimi 
potnimi listinami in s potrdilom «Tourist Officea». 

Ako generalni konzulat, odnosno konzularno 
predstavništvo, nima posebnih razlogov zoper dohod 
tega inozemca, izda najkesneje v 24 urah vizum, 
ako je datum na potrdilu «Tourist Officea» starejši 
nego tri dni in ako se je inozemec že pred datumom 
na potrdilu javil pri generalnem konzulatu ter izpol
nil potni list. Ta vizum velja tudi za povratek, a ge
neralni konzulat v Trstu lahko na inozemčevo zahte
vo izda vizum, ki velja za štiri mesece in za več
kratno potovanje. 

Člen 5. 
Inozemci smejo bivati samo v onem kopališču ali 

letovišču in njega okolici, za katero se glasi vizum, 
v drugih krajinah pa samo toliko, kolikor je potreb
no za dopotovanje, in samo v onih krajih, ki so ob 
potu. Ako želi inozemec izpremeniti kopališče ali 
letovišče, se mora iznova obrniti na «Tourist Office» 
v Zagrebu ali v Ljubljani z dopisom, v katerem so 
navedeni vsi podatki pod 1. do 8. Tedaj izda «Tou
rist Office» novo potrdilo po členu 3. Inozemec lah
ko tretji dan po datumu na novem potrdilu dopotuje 
v novo kopališče v ali letovišče, za katero se glasi 
potrdilo1. 

Inozemci morajo v dopisu na «Tourist Office» 
priložiti za poštne in druge stroške 5 dinarjev za eno 
osebo, za vsako nadaljnjo osebo pa še po 1 dinar. 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 
dne 6. maja 1921.; O. St. br. 52. 

Pò naročilu ministra za trgovino in industrijo 
šef odseka: 

dr.Žižek s.r. 

« T o u r i s t Of f ice» v L j u b l j a n i . 
Potrdilo št 

Podpisani «Tourist Office» potrjuje, da je od 
dne . . . / . . . 192 . do dne . . . / . . . 192 . 
v kopališču (letovišču) , . . 
prostor za g. . . . . .i , 
iz kraja , trg-ulica š t . .. 
rojenega dne . . . . . . . . v , 
državljana . . . . in pristojnega v kraj . . . . 

V L j u b l j a n i , dne . . ./. . . 192 . 

M. P. , 
upravitelj. 

O p o m b a . Inozemec, ki mu je «Tourist Office» 
v Ljubljani izdal potrdilo, se mora javiti pri gene
ralnem konzulatu — konzularnem predstavništvu — 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
s svojimi rednimi potnimi listinami in s tem potr
dilom. 

Ako generalni konzulat, odnosno konzularno 
predstavništvo, nima posebnih razlogov zoper dohod 
tega inozemca, izda najkesneje v 24 urah vizum, 
ako je datum na potrdilu «Tourist Officea» starejši 
nego tri dni in ako se je inozemec že pred datumom 
na potrdilu javil pri generalnem konzulatu ter izpol
nil potni list. Ta vizum velja tudi za povratek, a ge
neralni konzulat v Trstu lahko na inozemčevo zahte
vo izda vizum, ki velja za štiri mesece in za več
kratno potovanje. 

N a t o s e i n o z e m c i p o s e b n o o p o z a r 
j a j o . 

Direktno rezervirati sobo je moči samo, ako 
pošlje inozemec stanarino naprej. 

Inozemci smejo bivati samo v onem kopališču ali 
letovišču in njega okolici, za katero se glasi vizum, 
v drugih krajinah pa samo toliko, kolikor je potreb
no za dopotovanje, in samo v onih krajih, ki so oh 
potu. Ako želi inozemec izpremeniti kopališče ali 
letovišče, se mora iznova obrniti na «Tourist Office» 
v Ljubljani s dopisom, v katerem so navedeni vsi 

podatki za izdajo gorenjega potrdila. Tedaj izda 
«Tourist Office» novo potrdilo. Inozemec lahko tretji 
dan po datumu na novem potrdilu dopotuje v novo 
kopališče ali letovišče, za katero se glasi potrdilo. 

Inozemci morajo v dopisu na «Tourist Office» 
priložiti za poštne in druge stroške 5 dinarjev za eno 
osebo, za vsako nadaljnjo osebo pa še po 1 dinar. 

Pritožbe naj se naslavljajo- na «Tourist Office» 
v Ljubljani. 

« T o u r i s t O f f i c e » v L j u b l j a n i . 
Potrdilo št 

Podpisani «Tourist Office» potrjuje, da je od 
dne . . . / . . . 192 . do dne . . . / . . . 192 . 
v kopališču (letovišču) 
prostor za g , 
iz kraja , trg-uliça št. . ., 
rojenega dne v , 
državljana . . . . in pristojnega v kraj . . . . 

V L j u b l j a n i , dne . . ./. . . 192 . 
M. P. 

upravitelj. 

Okrajnemu glavarstvu 

se pošilja gorenje potrdilo v duplikatu s prošnjo, naj 
takoj brzojavno obvesti generalni konzulat — kon
zularno predstavništvo — kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v , ali je kaj posebnih 
razlogov zoper dohod tega inozemca, ker ima kon
zulat pravico, da v treh dneh od danes izda vizum. 

"V' L j u b l j a n i , dne . . . / . . . 192 . 

« T o u r i s t O f f i c e » v L j u b l j a n i 
Potrdilo št 

Podpisani «Tourist Office» potrjuje, da je od 
dne . . . / . . . 192 . do dne . . . / . . . 192 . 
v kopališču (letovišču) 
prostor zà g , 
iz kraja , trg-ulica št. . ., 
rojenega dne v , 
državljana . . . . in pristojnega v kraj . . . . 

V L j u b l j a n i , dne . . . / . . . 192 . 

M. P. 
upravitelj. 

Zdraviliški komisiji 

Ravnateljstvu kopališča — hotela 
v 

se pošilja gorenje potrdilo v duplikatu ua znanje 
zaradi dodelitve. 

V L j u b 1 j a n i. dne . . ./. . .192 . 

« T o u r i s t O f f i c e » v L j u b l j a n i 
Potrdilo št 

Podpisani «Tourist Office» potrjuje, da je od 
dne .,. ./. . . 192 . do dne . . ./. . . 192 . 
v kopališču (letovišču) 
prostor za g J . . , 
iz kraja , trg-ulica . . . . . št. . .. 
rojenega dne v , 
državljana . . . . in pristojnega v kraj . . . ; 

V L j u b l j a n i , dne . . . / . . . 192 . 
M. P. ... 

upravitelj. 

(Ostane v bloku pri «Tourist Officeu» zaradi evi
dence.) 

146. 
Odločbi, 

s katero se ukinja carina na celulozo, kavstlčno 
sodo in natrijev bikarbonat 

Z odločbo gospodarsko-finančnega komiteta mi
nistrov z dne 10. maja 1921., V. št. 3275 in 3276, se 
je izvozna carina na celulozo (izvozne tarife poet. 
65. a) in na kavstično sodo in natrijev bikarbonat 
(izvozne tarife post. 55) ukinila. 

To se razglaša carinarnicam v znanje in rav
nanje. 

Iz generalne direkcije carin v Beograda, 
dne 15. maja 1921.; C br. 30.161. 

х>-лаШ«лл 
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147. 
Odločba, 

s katero se prepoveduje uvoz pohištva in 
stvari bivših avstrijskih častnikov in usluž

bencev. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je z dopisom z 

dne 14. maja 1921., A br. 9098, priobčilo to-le: 
«Ministrstvo za zunanje zadeve se usoja po dob

ljenem naročilu prositi ministrstvo za finance, naj se 
do nadaljnje odredbe ustavi izdajanje dovolil za iz
voz stvari in pohištva bivših avstrijskih častnikov in 
uslužbencev, obenem pa naj se ustavi izvoz tudi one
ga pohištva z vsemi stvarmi vred, ki se je že vtovo-
rilo v železniške vozove». 

To se razglaša carinarnicam v znanje in rav
nanje. 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 16. maja 1921.; C br. 32.027. 

148. 
Odločba, 

s katero se nekateri predmeti, ki prihajajo iz 
Nemčije, opraščajo plačila 50 %. 

Gospod minister za finance je izvolil na podstavi 
člena 3. uredbe o plačevanju za blago, ki se uvaža iz 
Nemčije v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
odločiti v interesu obnove dežel, da se opraščajo 
plačila 50 % ti-le predmeti, ki prihajajo iz Nemčije, 
in sicer: 

1.) vse vrste strojev in aparatov za industrijsko 
in obrtno uporabo, strojni deli, cevi za stroje in vo
dovode, kmetijske priprave in orodje; 

2.) vse vrste anüinskih barv; 
3.) vse vrste zdravil; in 
4.) vse vrste kemikalij. 
Carinarnicam se naroča, naj povsem postopajo 

po gorenji odločbi gospoda ministra. 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 20. maja 1921.; C br. 33.662. 

3.) moral je zadostiti vojaški dolžnosti in 
4.) ne sme biti starejši od 50 let. 
Pismene prošnje naj se vlože pri finančnem mi

nistrstvu, generalni direkciji državnih dobara, do dne 
1 0. j u n i j a t. 1. 

Pisarna direkcije državnih dobara (finančno ministr
stvo) v Beogradu, 

dne 20. maja 1921.; D. D. št. 1895. 

Razglasi osrednje vlade. 
Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kul
turnih rastlin v prvi polovici meseca maja t. L* 

Vreme toplo, oblačno, mestoma z obilim dežjem. 
Temperatura vobče ugodna za razvoj vseh posevkov. 

Vsi zimski strneni posevki ugodno napredujejo. 
Vsi zimski posevki so se začeli vreteniti. 

Vsa jara žita so dobro vzklila in se ugodno raz
vijajo. 

Koruza je vzklila povsod dobro, zgodaj posejana 
pa ugodno napreduje. Po planinskih krajih napre
duje zaradi pogostnega dežja in hladu počasneje. 

Živalska in sladkorna pesa sta po obilem dežju 
dobro vzklili. 

Vsi drugi poljski posevki ugodno napredujejo. 
PrediJni in vrtni posevki istotako napredujejo 

ugodno, a vrtni mestoma trpe od poplave. 
Travniške in druge trave bujno napredujejo. 
Rastlinskih bolezni in škodljivcev za sedaj ni. , 
Zaradi pogostnega dežja so reke narasle in izsto

pile ter prizadele posevkom ob njih občutno škodo. 
Toča je padala v srezu posivo-tamnavskem dne 

1. t., m.; občutljive škode ni. 

Iz pisarne ministrstva za kmetijstvo in vode 
v Beogradu, 

dne 15. maja 1921.; K br. 12.290/III. 

N a t e č a j . 848 2 - 1 

Podpisana generalna direkcija potrebuje za dr
žavno tvornico sladkorja v Bararrjavaru — Baranji: 

tehničnega direktorja, trgovskega direktorja in 
glavnega kemika. 

Pogoji za ta mesta so: 
1.) Prosilec mora biti državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev ali druge slovanske države 
(domovinski list); 

2.) imeti mora strokovno izobrazbo in prakso, ki 
je potrebna za upravo takih podjetij; 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 111, izdanih dne 20ega 
maja 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 17.206/G—1921. 856 

Natečajni razglas. 
Prodaja železne strngovine, stare, črne pločevine in 

odpadkov kovanega železa in jekla. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javno licita
cijo za prodajo železne strugovine okoli 35 vagonov, 
stare črne pločevine okoli 6 vagonov in odpadkov 
kovanega železa in jekla okoli 10 vagonov, ki se 
lahko pogledajo v njenem skladišču materiala v Za
grebu. 

Ponudbe se morajo v zaprtem zavitku in zapeča
tene poslati najkesneje do dne 1 5 . j u n i j a 1 9 2 1 . 
ekonomskemu oddelku podpisane direkcije, soba 
št. 12; tam se odpro istega dne ob dvanajstih in njih 
otvoritvi lahko prisostvujejo lastniki ali njih zastop
niki. 

Ponudniki se smejo pogajati tudi za manjšo koli
čino, ki pa se ne sme znižati pod 10 % licitirane ko
ličine; najkesneje do dne 14. junija 1921. morajo pri 
glavni blagajni položiti kavcijo v višini 10 % zahte
vane količine. Če ponudnik ne bi kupljenega blaga 
najkesneje v enem mesecu odpravil z območja pod
pisane direkcije, izgubi vsako pravico do položene 
kavcije. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 22. maja 1921. 

1.) na petrazrednici v P o n i k v i ob južni želez
nici mesto za nadučitelja s službenim stanovanjem; 

2.) na šestrazrednici s tremi vzporednicami v 
Š m a r j u p r i J e l š a h mesto za učitelja (prednost 
imajo usposobljenci za pouk na obrtnih nadaljeval
nih šolah); 

3.) na štirirazrednici v S l i v n i c i mesto za uči
teljico s prostim stanovanjem; 

4.) na dvorazrednici pri S v . E m i mesto za nad-
U Ä ' ja z službenim stanovanjem. 
/T-^raviljio opremljene prošnje naj se vlože po služ-
S v i potr pri doMnih krajnih šolskih svetih do dne 

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

Okrajni šolski svet šmarski v Celju, 
dne 19. maja 1921. 

Л 91/20—7. 812 3—2 

Poklio neznanih dedičev. 
Apolonija V a l e n č a k iz Pokleka št. 19 je dne 

13. aprila 1920. umrla, ne da bi bila zapustila po
slednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za 3krbnika 
zapuščini se postavlja gospod Josip Kladnik v Sev
nici. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po tem 
roku se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dodici 
svoje pravice, le-tem, kolikor, bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek L, 
dne 12. maja 1921. 

Št. 96/1. 

Razpis učiteljskih služb. 
V šolskem okraju šmarskem se razpisujejo v stai-

no namestitev nastopna učna mesta: 

Firm. 141/21, Rg. A I 133/3. 723 

Izbris firme. 
V registru za firme posameznih trgovcev, se je 

danes vsled opušta obrti izbrisala firma: 
, J . Massak 

s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: fotografski atelje. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, edd. L, 

dne 12. aprila 1921. 

841 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogreŠanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . m a r c a 1918, drž. 
zak. St. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli t e h pogrešancev, naj t o 
izporoči sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same p a pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako 
še žive, ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Janez Opalk, 
rojen dne 24. decembra 
1889. v Zabukovju št. 7. 

Jožef Sever, 
rojen dne 15. marca 1875., 
posestnik v Mačjem dola 
št. 17, občina Velika Loka. 

Anton Grmoviek, 
rojen dne 1. junija 1892. 
v Velikem Vidmu št. 15. 

Martin Zapet, 
rojen dne 8. novembra 

1889. v Sraslih št. 36. 

Frano Hrovat, 
rojen dne 18. oktobra 
1886. v Gornjem Globo-

dolu št. 8. 

Mihael Mlhello, 
rojen dne 28. aprila 1874. 

v Globelji št. 18. 

Anton Novak, 
rojen dne 29. avgusta 1880. 

na Ravnem št. 1. 

Anton Vidmar,* 
rojen dne 12. januarja 
1836. v Oatrožniku št. 10. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku ter se udeležil bo
jev zoper Ruse ; baje dne 
29. ali 30. avgusta 1914. 

padel. 

Brat 
Jakob Opalk 

v Zabukovju št. 7. 
pri Raki. 

Prišel kot črnovojnik 27. 
domobranskega pehotnega 
polka v гавко ujetništvo; 
zadnja vest o njem z dne 

23. septembra 1917. 

Jože Gorišek, 
v Mačjem dolu št. 
7, kot varih nedo-
letnih Severj evih 

otrok. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku ter 
baje dne 22. marca 1915. 

padel v Karpatih. 

Anton Novak, 
posestnik v Veli
kem Vidmu št. 5, 
poštaVelikaLoka. 

Služil pri 27'. domobran
skem polku, leta 1918. na 
Romunskem; zbolel ter bil 
baje dne 16. avgusta 1918. 

pokopan v Szegedu. 

Oče 
Karel Zupet, 

posestnikvSraslih 
št. 36, pošta Št. 

Rupert. 
Odšel leta 1914. s 7. lov
skim bataljonom na gali-
ško fronto; baje še isto 
leto tam umrl za kolero. 
Bil s 1. tirolskim lovskim 
polkom, nosaškim oddel
kom 9./10. stotnije, mo-
seca oktobra na Krnu; 

od takrat pogrešan. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku ter 
se v času od due 10. do 
dne 12. oktobra 1914. ude
ležil bojev pri Nowem 
miaatu; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Odšel leta 1893. т Ame
riko; pet let ni več glasu 

o njem. 

Oče 
Janez Hrovat 

v Malem vrhu št. 
10, p. Mima peč. 

Žena 
Pavla Mihelič, 

v Globelji št. 18 
pri Ribnici. 

Žena 
Terezija Novak 

na Ravnem, pošta 
Raka. 

Predlagatelj 

Predlagatelj 

Predlagatelj 

Ivan Smolik, 
sodni oficial v p. 
v Novem mostu 

Ivan Smolik, 
sodni oficial v p-
v Novem mestu. 

* Glede Antona Vidmarja se uvaja postopanje, 

Sin 7. 6.1921. 
Anton Vidmar — T 39/21—3. 
v Ostrožniku. 

da se proglaei za mrtvega, po § 24., št. 1, o. d. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

29.3.1921.; 
T13/21-8. 

18.5.1921.; 
T 43/21—2. 

21. 4. 1921.; 
T 35/21-3. 

25. 4.1921.; 
T 30/21-5. 

26.4.1921.; 
T 37/21-6. 

30. 4. 1921.; 
T 38/21-3. 

30.4.1921.; 
T 36/21-3. 

Oklicni rok 
poteče dne 

11. decembra 
1921. 

1. januarja 
1922. 

1. oktobra 
1921. 

Dokaz smrti. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. julija 
1922. 

Nat i sn i la in založila D e l n i š k a t i s k a r n a , d. d. v Ljubl jani . 
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Poštnina pavšalirana. 

V Ljubljani, dne 25. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
* 

deželne vlade za Slovenijo. 
Veeblna: Iz „Službenih Novin kraljevine Brba, Hrvata i Slovenaca". — Uredba, kako se oddajajo v zakufc) pravice prevoza čez reke in jezera, ki BO V notranjosti kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kazpisa ministra za finance: o uvozn in izvozu premičnin onih oseb, ki se doseijavajo ali izseljavajo na podetavi opcijske pravice; o selitvi inozem
skih državljanov po 3. almeji točke 24. člena 6. zakona o splošni carinski tarifi. Naredba, s katero se zvišujejo meroizkusne pristojbine za Slovenijo. — Naredba poverjeniétva za 
uk in bogoćastje izdana sporazumno z ministrstvom za trgovino in industrijo, oddelkom v Ljubljani, glede olajšav za absolven"te""vÎ8je"8t"rôjne"60rê'na tehnfs'ld^BredniTVo^TLlub^ 
ljani ob nastopu koncesioniranih mehanično-tebničnih obrti. Naredba poverjeniStva ita uk in bogoćastjo, s katero se ustanavljajo Solski odbori za stalne ćipkareke tečaje po deželi. 
— JKazglasi osrednje vlade: Razglas o prodajanju „kamnikita" Bo»»'«» Ла ìa љ»л«»— ...»—„„,.„„ ^„i_:xi,» J — л . _ : . т _i.,.,..». . r , . ' . * , , . . „ ,. - „ , . - , . , , j - o,- ; - , • K a z 8la s > d a J e dovoljena ustanovitev delniško družbe z imenom: „Javno skladišče in prevozna družba,"d. d.," т 
J i?" ~i J* a d ^ T n ? . ' l I a o z a, b I o v e ? ' J ° : Izpremembe v oeebju. Razglas poverjeništva za notranje zadeve o izpremembah v občinskem gerentstvu v Žužemberku! Razróst 
društva „Ledine" v Trbovljah. Razglas glede poslov nbarskega okrajnega odbora. Izkaz o stanju živalekih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 21. maja 1921. - Razziasi zdravstve
nega odseka za Slovenijo m Istro : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 1. do dne 7. maja 1921. — Razglas delegacije ministrstva 
financ v ^ubijam, da je rok za prijavo obveznic predvojnih in vojnih posojü, deponiranih v inozemstvu, podaljšan do dne 31. maja 1921. — Razglasi raznih dragih uradov in 

Razne objave. obiastev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 110 z dne 19. maja 1921.:. 
Zapisnik o 29. redni seji ustavotvorne skupščine 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 12ega 
maja 1921. 

Številka 111 z dne 20. maja 1921.: 
Objava generalne direkcije carin, da je oddelek 

ljubljanske carinarnice na Vrhniki ukinjen. 

Številka 112 z dne 21. maja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 12. maja 1921., 
s katero se v področju deželne vlade za Slovenijo 
ustanavlja za ozemlje, ki je M o do 'sedaj pod upravo 
civilnega komisarja za Prekmurje, okrajno glavar
stvo s sedežem v M u r s k i S o b o t i . Okrajno gla
varstvo v Murski Soboti.prične poslovati dne 1. ju
nija 1921. ter prevzame vse posle civilnega komisa-
riata, ki je s tem dnem ukinjen. 

Naredbe osrednje vlade. 
137. 

Uredba, 
kako se oddajajo v zakup pravice prevoza čez 
reke in jezera, ki so v notranjosti kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
Člen 1. 

Ministrstvo za promet, oziroma direkcija za rečno 
brodarstvo, oddaja na korist državne blagajne v 

t zakup Pravico prevoza čez reke in jezera v kralje
vim brbov, Hrvatov in Slovencev. Pravico prevoza 
(brodmne in voznine) čez obmejne reke in obmejna 
jezera pa oddajajo v zakup še nadalje carinska ob-
lastva po pravilih z dne 6. januarja 1894. 

i 

Člen 2. . 
Pravico, prevoza oddajajo v zakup na javni draž

bi kapetanije pristanišč za reke in jezera v svojem 
okraju. - , Z a reke m jezera, kjer ni kapetanij, od
daja prevoznino m prevoz z brodom v zakup okraj
no oblastvo za račun ministrstva za promet Za te 
licitacije veljajo iste zakonite odredbe, ki veljajo za 
vse javne licitacije vobče. 

Člen 3. , 

Ministrstvo za promet, direkcija za rečno brodar
stvo, odobruje licitacijo, pravica prevoza pa se vselej 
podeli onemu licitantu, ki daje največjo garancijo 
za neoporečno poslovanje. Ako ministrstvo, oziroma 
direkcija, ne odobri prve licitacije, se odredi druga 

* Razglašena v «Službenih Novinah 'kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 100, izdanih dne 7ega 
maja 1921. 

licitacija. Toda ministrstvo sme za izvestne kraje 
pridržati zase izvrševanje, prevoza proti plačilu pred
pisane pristojbine. 

, Člen 4. ' 
Pravica prevoza se oddaja v' zakup najdalje za 

tri leta, a najmanj za leto dni; rok zakupa teče od 
dne, ko ga odobri ministrstvo, oziroma direkcija. 

Člen 5., 
Zakupnikove dolžnosti so te*-le: 

a) Imeti mora vedno zadostno število vozil (brodov 
in čolnov) za prevoz potnikov in blaga; 

b) vsa vozila mora vedno vzdrževati čista in neopo
rečna, da od vožnje čez vodo. ne preti nobena 
nevarnost; 

c) imeti mora za prevoz zadostno število ljudi, ki so 
vajeni posla; 

Ö) kraj, kjer stoje in pristajajo vozila, mora ob svo
jih stroških urediti tako, da potnik ali trgovec ne 
trpi nobene škode in d,; jo mogoče z brega hoditi 
na vozilo lahko in zložno;' . t 

d) določeno zakupnino' mora polagati in plačevati 
kapetaniji pristanišča ali okrajnemu oblastvu na
prej za tri mesece; ' 

e) sam ob svojih stroških mora nabavljati vsa po
trebna vozila (brodove in čolne) in vso njih opre
mo ter jih istotako ob svojih stroških oskrbovati 
in vzdrževati neoporečna; 

f) na vidnem kraju mora imeti prevozno tarifo, da 
vsakdo lahko vidi in ;ve, koliko mu je treba pla
čati za prevoz. 

Člen 6. 

Zakupnik ne sme pobirati za prevoz večjih pri
stojbin, nego so predpisane v odobreni tarifi. 

Člen 7. 

Direkcija za rečno brodarstvo razpravlja vobče o 
vseh pritožbah zoper zakupnika o pobiranju voznine 
preko tarife, kakor tudi o motenju in obtoževanju 
potnega in trgovskega prometa. Ako se ugotovi, da 
je zakupnik pobiral voznino preko tarife, se mu od
redi po administrativni poti, da mora vrniti preveč 
pobrani denar in stranko odškodovati za vse stroške, 
katere ji je provzročil s svojim neumestnim rav
nanjem. 

Člen 8. 

Direkcija za rečno brodarstvo si pridržuje pra
vico, da po kapetanijah pristanišč in pristojnih okraj
nih oblastvih nadzira poslovanje zakupnikovo tako 
glede pobiranja pristojbine kakor tudi glede njego
vega poslovanja vobče. 

Člen 9. 

Voznino plačujejo stranke^ zakupniku naprej. Za
kupnik izdaja strankam priznanico o pobrani voznini. 

Člen 10. 

Zakupniku ne gre pravica pobirati voznino: 
1.) če potujejo državni uslužbenci po službenem 

opravilu; 
2.) za otroke do sedem let, če jih kdo spremlja; 
3.) za teleta, žrebičke, jagnjeta, kozličke, pra

šičke itd., če se prevažajo z materjo; 
4.) za potne stvari do 100 kilogramov, če jih 

jemlje potnik s seboj; 

5.) predstavniki tujih držav istotako ne plačujejo 
prevoza z brodom; 

6,) za pošto in poštonoše; 
7.) za vlačugarje in krivce, ki jih tira oblastvo, 

kakor tudi za njih spremljevalce. 
Direkcija za rečno brodarstvo si pridržuje pravi* 

co, da naknadno po4potrebi določi še druge primere,, 
v katerih zakupnik nima pravice pobirati prevoznino., 

Clon 11. 

Ako učini zakupnik kaj zoper določila te uredbe, 
kaznuje direkcija za rečno brodarstvo zakupnika pr
vič s 100 dinarji, drugič z 200 dinarji na korist dr
žavne blagajne; če pa zakupnik še tretjič prekrši te 
predpise, razveže direkcija za rečno brodarstvo po
godbo brez vsakršne pravice do odškodnine. 

Odločbe ministra za promet o kaznih za zakup
nika so takoj izvršne. 

Člen 12. 

Zakupnik mora že pri licitaciji položiti kavcijo, 
ki ostane v državni blagajni za vso dobo, dokler 
traja pogodba, ter služi za garancijo, da se bo za
kupnik ravnal po pogojih. 

Država ima pravico, da iz kavcije pokriva kazni 
in druge svoje zahteve proti zakupniku. 

Ko poteče zakupni rok, se kavcija vrne zakupni
ku. Kolika bodi kavcija, določa ministrstvo za pro
met, direkcija za rečno brodarstvo. 

Člen 13. 

Prej sklenjene pogodbe o zakupu ostanejo v ve
ljavi, dokler ne potečejo te pogodbe. Toda dosedanje 
pogodbe o zakupu prevoza se morajo pregledati Za
radi tega naj vsaka kapetanija v svojem okraju in 
vsako pristojno okrajno oblastvo, kjer so plovne 
reke, zahteva od dosedanjih zakupnikov, naj pred
lože dokazila, po katerih izvršujejo pravico prevoza. 

Ta uredba'se mora uporabljati na vse nove za
kupe, ker se z njo ukinjajo vsi dosedanji predpisi o 
tem, kako se pravica prevoza oddajaj v zakup, razen 
pravil z dne 6. januarja 1894., št. 14.578. 

Člen 14. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo podpiše minister 
za promet ter dobi moč zakona, ko se razglasi T, 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

V B e o g r a d u , dne 10. aprila 1921. 

Minister za promet: 
dr. Velizar Janković s. r. 

138. 
Razpis ministra za finance 

o uvozu in izvoza premičnin onih oseb, ki se 
doseijavajo ali izseljavajo na podstavi opcijske 

pravice. 
^ Po mirovnih pogodbah z neprijateljskim drŽava

mi in po § 33. uredbe o pridobitvi in izgubi držav
ljanstva kraljevine Sjbov, Hrvatov in Slovencev z 
opcijo in prošnjo z dne 25. novembra 1920. (št. 271 
«Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Srov.3-
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naca» z dne 6. decembra 1920.*) smejo tisti, ki ta 
optirali za tuje državljanstvo ali optirali za držav
ljanstvo naše države na podstavi §§ 5. in 11. omenje
ne uredbe, v določenih rokih brez vsakršne dav
ščine in pristojbine vzeti iz države, odnosno prenesti 
v kraljevino, vse svoje premičnine vsake vrste. 

Da se enovito uravna to postopanje in da se pre
prečijo ovire, ki bi utegnile nastopiti pri izvozu in 
uvozu premičnin takih oseb ob njih izselitvi ali do-
selitvi, odrejam na podstavi člena 20. zakona o 
splošni carinski tarifi, člena 273. carinskega zakona 
in § 33. uredbe o pridobitvi in izgubi državljanstva 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, da se mo
rajo uvozne in izvozne ekspedicije takih premičnin 
vršiti ob nastopnih pogojih: 

Tisti, ki uporabljajo pravico opcije po določilih 
mirovnih pogodb z neprijateljskimi državami ter S3 
po § 33. uredbe o pridobitvi in izgubi državljanstva 
naše kraljevine doseljavajo v našo kraljevino ali se 
izseljavajo iz nje, se morajo prej obrniti na general
no direkcijo carin s posebno vlogo, kateri je treba 
priložiti: 

A. Ako se doseljavajo: 
1.) Potrdilo našega upravnega oblastva prve 

stopnje (§§ 7. in 12. uredbe iz št. 271 cSlužbenih 
No vin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca»), s ki-
terim dokažejo, da se doseljavajo na podstavi op
cijske pravice. 

2.) Potrdilo političnega ali policijskega oblastva 
onega kraja, kjer so živeli do sedaj. V tem potrdilu 
je treba označiti: 
a) dosedanje državljanstvo doseljenikovo in njega 

narodnost; 
b) njegov dosedanji poklic; 
c) katere predmete in koliko teh predmetov, potem 

koliko živali in katere živali izvaža iz tuje dr
žave. 
3.) Potrdilo občinskega ali policijskega oblastva 

onega kraja, kamor se doseljavajo in v katerem 
bodo stalno živeli. V tem potrdilu je treba označiti: 
a) s kakšnim poklicem se bo doseljenik bavil v dr

žavi; 
b) s koliko rodbinskimi člani se doseljava. 

B. Ako se izseljavajo: 
,1.) Potrdilo pristojnega političnega (policijskega;' 

oblastva, s katerim se dokumentira, da se prosilec 
izseljava na podstavi opcijske pravice in za katero 
državo velja ta pravica, istotako da je že predložil 
pristojnemu oblastvu prijavo za odpust iz našega 
državljanstva. 

2.) Potrdilo občinskega oblastva, poverjeno po 
policijskem oblastvu onega kraja, kjer je prosilec 
do sedaj stalno živel, o tem-le: 
a) kakšne narodnosti je izseljenik; 
b) njegov dosedanji poklic; ako je kmetovalec, ko

lik je obseg njegovega zemljišča (njiv, travni
kov, pašnikov, vinogradov itd.), datum, kdaj in 
komu je prodal posestvo, koliko in kakšnih ži
vali je stalno redil na svojem posestvu; 

«) s koliko in katerimi rodbinskimi člani se iz
seljava; 

i) katere predmete z živalmi in hrano vred in v ko
liki množini izseljenik izvaža iz države; 

d) da so označene stvari res in od kdaj njegova svo
jina in da se skladajo z njegovim položajem in 
dosedanjim poklicem; glede živali: ali so. pro
izvod reje na njegovem dosedanjem posestvu v 
naši kraljevini, in ako niso: kdaj in kje so bile 
nabavljene; 

e) preko katere glavne carinarnice naj se izvrši iz
vozna carinska ekspedicija. 
Po prejetih odlokih generalne direkcije carin, v 

katerih bodi točno označeno, ali in za katere pred
mete se dovoljuje brez carinskih in drugih davščin 
uvoz, odnosno izvoz premičnin in živali, označenih 
T posameznih prošnjah, naj glavne carinarnice, pre
ko katerih naj se izvrši ta uvoz, odnosno izvos, 
izvrše uvozne, odnosno izvozne carinske ekspedicije 
brez vseh carinskih in drugih davščin, pa tudi 
brez zavarovanja valute (ob izvozu). Generalna di
rekcija določa, kdaj dovoljuje tudi sporednim ca
rinarnicam carinske ekspedicije teh premičnin. 

Glede nadaljnjega postopanja pri carinskih eks-
pedicijah ob uvozu in izvozu veljajo določila razpisa 
C br. 45.477 z dne 17. julija 1920. (uvoz) in 
C br. 19.742 z dne 1. aprila t. 1. (izvoz). 

V B e o g r a d u , dne 25. aprila 1921.; 
C br. 27.707. . ' 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

* Uradni list pod št. 471 iz leta 1920. 

139. 
Razpis ministra za finance 

o selitvi inozemskih državljanov po 3. alineji 
točke 24. člena 6. zakona o splošni carinski 

tarifi. 
Na podstavi člena 20. zakona o splošni carinski 

tarifi in po pooblastilu gospodarsko-finančnega ko
miteta ministrov z dne 8. aprila 1921., C br. 15.7G6, 
odrejam, da se morajo uvozne carinske ekspedicije 
selitvenih stvari inozemskih državljanov naše in tuje 
narodnosti (člen 6., točka 27., alineja 3.) vršiti ob 
teh pogojih: 

Inozemski državljani srbsko-hrvaško-slovenske 
narodnosti, pa tudi inozemski državljani druge •na
rodnosti, ki se doseljavajo v našo državo, bodisi za
te, tla bi se bavili s kmetijstvom, z obrti ali s •••/jr-
niško industrijo, bodisi iz drugega produktivnega, 
znanstvenega, kulturnega ali humanitarnega name
na, se morajo najprej in preden prispejo selitvene 
stvari v državo, obrniti na generalno direkcijo carin 
s prošnjo, da se jim dovoli uvoz brez carine in vseh 
drugih pristojbin. 

Prošnji je treba priložiti: 
1.) Potrdilo političnega ali policijskega oblastva 

onega kraja, kjer so živeli do sedaj. V tem potrdilu 
je treba označiti: 
a) čigav državljan in kakšne narodnosti je dotični 

doseljenik; 
b) njegov dosedanji poklic: 
c) s koliko rodbinskimi člani in domačini se izse

ljava iz tuje države; 
č) katere predmete in koliko teh predmetov, potem 

koliko živali in katere živali izvaža iz tuje države 
v našo kraljevino. 
2.) Potrdilo občinskega ali policijskega' oblastva 

onega kraja, kamor se doseljava in v katerem bo 
stalno živel. V tem potrdilu je treba označiti: 
a) s katero odločbo ali rešitvijo pristojnega politič

nega oblastva je doseljeniku dovoljena doselitev 
in bivanje v naši državi; 

b) iz kakšnega namena se doseljava v našo državo, 
t. j . s kakšnim poklicem se bo bavil v njej; 

c) da se predmeti, določeni za uvoz, skladajo z nje
govim položajem in poklicem. 
3.) Potrdilo ali izjavo delodajalčevo, da je do

seljeniku in njegovi rodbini popolnoma zagotovlje
no vzdrževanje v naši državi. To izjavo (potrdilo) 
mora poveriti pristojno politično (policijsko) obla-
stvo, ako je delodajalec privatna oseba ali podjetje. 

V prošnji je treba tudi označiti, pri kateri, glav
ni carinarnici naj se izvrši uvozna carinska ekspedi
cija. 

Na podstavi izdanega dovolila generalne direk
cije carin naj glavne carinarnice izvrše uvozno ca
rinsko ekspedicijo brez carine in vseh drugih pri
stojbin v zmislu in ob pogojih člena 6., točke 24., 
alineje 1.; sicer pa naj se povsem ravnajo po razpisu 
C br. 45.477 z dne 17. julija 1920. 

Dovolila generalne direkcije carin naj se po iz
vršenih carinskih ekspedicijah prilagajo k drugim 
carinskim listinam. 

V B e o g r a d u , dne 27.aprila 1921.; 
C br. 25.402. Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Prednji razpis gospoda ministra za finance зз 
priobčuje carinarnicam z dostavkom, da ga je upo
rabljati samo tedaj, kadar gre za selitev inozemskih 
državljanov srbsko-hrvaško-slovenske narodnosti, 
ako se doseljavajo v našo državo iz drugega pro
duktivnega, znanstvenega, kulturnega ali humani
tarnega namena, ne pa zato, da bi se bavili s kme
tijstvom, z obrti ali s tvorniško îndustrijo, nadalje 
tedaj, kadar gre za selitev inozemskih državljanov 
druge narodnosti, bodisi da se doseljavajo zato, da 
bi se bavili v državi s kmetijstvom, z obrti ali s 
tvorniško industrijo, bodisi iz drugega produktiv
nega, znanstvenega, kulturnega ali humanitarnega 
namena, in sicer brez priznanja vzajemnega stanja. 

Potemtakem naj se razpis C br. 45.477 z dne 
17. julija 1920. (Postopanje pri doseljevanju naših in 
inozemskih državljanov naše narodnosti) uporablja 
na vse n a š e državljane srbsko-hrvaško-slovenskf-
narodnosti, ki se vračajo iz inozemstva, ne glede na 
to, s kakšnim poklicem se bodo bavili v naši državi, 
kakor tudi na one i n o z e m s k e državljane srbske-
hrvaško-slovenske narodnosti, ki se doseljavajo v 
našo državo zato, da bi se bavili s kmetijstvom, z 
obrti ali s tvorniško industrijo. 

Razpis C br. 27.707 z dne 25. aprila t. 1. (Posto-. 
panje s premičninami doseljenikov, ki so optirali za 
našo kraljevino) pa naj se uporablja na tiste osebe, 
ki se doseljavajo v našo državo na podstavi opcij
ske pravice po mirovnih pogodbah in § 33. uredbe o 
pridobitvi in izgubi državljanstva («Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 271 z dne 
6. decembra 1920.) 

Po naredbi generalnega direktorja 
načelnik tarifnega oddelka:. ,, 

Jov. Živković s. r. 

140. 
Naredba, 

s katero sa zvišujejo meroizknsne pristojbine 
za Slovenijo. 

Na osnovi člena 8. uredbe o organizaciji ministr
stva za trgovino in industrijo je gospod minister VJ, 
trgovino in industrijo z odlokom z dne 13. maja 
1921., III. št. 983, odobril nastopno tarifo: 

T a r i f a 
o meroizkusnih pristojbinah za Slovenijo. 

Člen 1. 
Pri meroizkusnih uradih v Sloveniji naj se pobi

rajo nastopne meroizkusne pristojbine: 
Pristojbina 

P r e d m e t T dinarjih 
1.) Dolžinske mere . 1 — 
2.) Votle mere do 5 1 — 7 5 

Votle mere nad 5 1 . 2 — 
3.) Sodi in čebri temeljno • 1 — 

Za vsak, tudi nepopolni hI . . . . 1 — 
4.) a) Uteži do Vzkg ---'50 

b) Uteži od 1 kg do 2 kg 1 — 
c) Uteži nad 2 kg 2 — 

5.) Tehtnice: 
a) enakoročne trgovske 2-50 
b) enakoročne za tanko mero . . . . 4 — 
c) z vrhnjimi skledicami 4 — 
č) rimske in mostovnice z nosilnostjo 

do 100 kg 5 — 
do 500 kg . .- 1 0 -
do 1000 kg 1 5 — 
za vsako nadaljnjo tono . . . . 5-— 

d) avtomatične kakor č) in Se temeljno 1 0 — 
6.) Vodni števci za vsak mm označenega 

primera 1 — 
Za vsak meroizkusni list —*50 

Člen 2. 
Ako se izvrši merjenje sodov izvun urada, s« 

zniža pristojbina za 20 % t Ako se sodi ne prevzamejo 
dva dni po preteku uradno določenega dne, se po
bira zanje skladarina 10 par od vsakega hI in dne. 

Člen 3. 

Za zavrnjene predmete se plačuje pristojbina ka
kor za potrjene; le za sode, ki puščajo, se zaračunja 
samo za vsak hI porabljene vode 50 par. 

Člen 4. 
Obenem se razveljavljajo naredba deželne vlade 

za Slovenijo z dne 23. junija 1919. in. ostali predpisi 
o meroizkusnih pristojbinah, kolikor so s to naredbo 
predrugačeni. 

fe člen 5. 
Ta naredba stopi v veljavo dne 1. junija 1921. 
V L j u b 1 j a n i, dne 17. maja 1921. 

Po naredbi ministra za trgorino iti 
industrijo načelnik: 

dr. Mani s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
141. 

Naredba poverjeništva za uk is bogočastje, 
izdana sporazumno ž ministrstvom za trgo
vino in industrije, oddelkom v LJubljani, 
glede olajšav za absolvente višje strojne šole 
na tehniški srednji šoli v Ljubljani ob nastopa 

koncesioniranih mehaničao-tebničnih obrti. 
Na podstavi § 23., odstavka 1., obrtnega zakona 

z dne 5. februarja 1907., drž. zak. št. 26, in naredbe 
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bivšega trgovinskega ministrstva z dne 6.* avgusta 
1907., drž. zak. št. 196, glede posebne usposoblje
nosti za nastop koncesioniranih obrti, navedenih v 
§ 15. obrtnega reda, točkah 8. in 9.. se odreja: 

Zrelostno izpričevalo višje strojne šole na teh
niški srednji šoli v Ljubljani je zadosten dokaz 
usposobljenosti za nastop koncesionirane obrti insta
laterja plinovodov, razsvelljevalnih naprav in vodo
vodov, ako lastnik izpričevala dokaže, da je bil naj
manj dve leti zaposlen pri- dotični obrti. 

Zrelostno izpričevalo v zvezi z izkazom o prak
tični uporabi je tudi dokaz usposobljenosti za nastop 
koncesionirane obrti izdelovanja in popravljanja 
parnih kotlov. 

V L j u b l j a n i , dne 10. maja 1921. 
' Deželna vlada za Slovenijo. 

' Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernë s. r. 

142. 
Naredba poverjeništva za uk in bogočastje, 
s katero se ustanavljajo šolski odbori za stalne 

čipkarske tečaje po deželi. 
Po zgledu šolskih odborov obrtnih in nadaljeval

nih šol se ustanavljajo posebni š o l s k i o d b o r i 
za stalne čipkarske tečaje po deželi. 

Šolski odbori so sestavljeni iz načelnika in dveh 
članov. Načelnik je vsakokratni župan občine, v 
kateri je čipkarski tečaj, člana pa imenuje obrtna 
naučna uprava. > 

Funkcijska doba članov traja tri leta. Voditeljica 
čipkarskega tečaja ima v šolskem odboru posveto
valen glas. 

Obenem se izdaja nastopno 

Navodilo za člane šolskih odborov stalnih čipkar
skih tečajev. 

1.) Člani šolskega odbora imajo vobče nalogo, 
da čuvajo in negujejo interese čipkarskega д pouka, 
da širijo med občinstvom umevanje za važnost smo-
trenega in. umerjenega šolskega pouka v čipkarstvu, 
da izravnavajo in omilujejo morebitne diference.med 
Šolo in trgovci s čipkami <in da vobče podpirajo 
obrtno naučno upravo pri njenem stremljenju za po-
vzdigo ženske domače obrti. 

2.) Posebe jim jô Se naloga,»da se zanimajo za 
pravilno in, primerno nastanitev tečaja, za zadostno 
opremo šolskih prostorov in za točno dobavljanje 
vseh dajatev, za katere so obvezani lokalni faktorji. 

Sj) Neposrednje vpldvanje na pouk in na discipli
no jim ne pristoja; pač pa imajo pravico, opozarjati 
učiteljstvo na opažene nedostatke in nepravilnosti. 
Ako bi to ostalo brez uspeha, je o tem poročati pri
stojnemu čipkarskemu nadzorniku. 

4.) Istotako ne morejo neposredno vplivati na 
uporabo Eolskih izdelkov, na denarno gospodarstvo 
in na razdelitev denarnih podpor; imajo pa tudi v 
teh ozirih pravico, opozarjati obrtno naučno upravo 
na nedostatke, ki jih morebiti opazijo. 

б.) Predsednik' sklicuje redne seje šolskega od
bora vsaj dvakrat v vsakem semestru. Predsednik 
odreja tudi izredne seje, kadar smatra to za potreb
no ali kadar bi to zahtevala oba člana šolskega 
odbora. 

V L j u b l j a n i , dne 10.maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s.r. 

je vštet tudi omot ter se ne pobira posebe. Prodaja 
kamnikita po tej cehi velja izza dne 20. maja 1.1. 

Razen prodajne cene za kamnikit morajo skla
dišča od kupcev pri prodaji pobirati tudi monopolno 
takso, in sicer, če kupujejo kamnikit: 
a) premogovniki — po -040 dinarjev za 1 kg; 
b) ostali rudniki ali industrijska podjetja državna 

ali ki imajo zakonito koncesijo — po 1 dinar za 
I k g ; 

c) ostali rudniki in podjetja, ki nimajo zakonite kon
cesije, ali zasebniki — po 1-5Q dinarja za 1 kg. 
Kamnikit se mora prodajati in kupovati v skladi

ščih po določilih pravilnika A B br. 837 z dne 25ega 
avgusta 1920. («Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» št. 226 z dne 15. oktobra 1920.*) 

V B e o g r a d u , dne 4.maja 1921. 
Namestnik ministra za vojno in mornarnico, 

minister za notranje zadeve: 
M.Draskovic s.r. 

Št. 3365/21. 797 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil gg. 

P»,. S t e r- m e c k e m u in drugom ustanoviti delni
ško družbo z imenom: «Javno skladišče in prevoz
na družba, d. d.» v Celju. 

Namen družbi je, da vskladišča blago vseh vrst, 
da ustanovi in obratuje javno svobodno skladišče v 
Celju, da posreduje pri ocarinjanju shranjenega bla
ga ter prevaža blago na kopnem in po vodi. 

Delniška glavnica znaša 3 milijone kron ter je 
razdeljena na.750 delnic po 4000 'kron, ki se glase 
na prinosnika. Ta glavnica se sme s sklepom obč
nega zbora zvišati na 6 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino, in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 12. maja 1921. 
Dr. Mam s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o prodajanja „kamnikita".* 

V zvezi s svojim odlokom A B br. 114 z dne 
1 0.. marca 1.1., na predlog upravnika kamniške tvor
b e za smodnik št. 1097 z dne 25. marca t. 1. in 
П а Podstavi dopisa ministrstva za gozde in rudnike 
24 ^ ^ n e rudarske direkcije — R br. 2102 z dne 
7 inarca t. 1. odobrujem, 

J. ***• se sme varnostno razstrelilo «k a m ni k i t», 
fMe izdeluje v kamniški tvornici za smodnik, iz vo
s k i h skladišč prodajati po (9-50) devet dinarjev 
^J^deset par za en kilogram čiste te'že; v to težo 

« , Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
*ba, Hrvata i Slovenaca» št. 106, izdanih dne 14ega 

^ J a 1921. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Izpremembe v osebju. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 21.aprila 1921. je 
bil inž. Emil pl. O b e r e i g n e r v Ljubljani imeno
van za višjega gozdarskega svetnika. 

Dr. Baltic s. r. , 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je pravnega 
praktikanta Avgusta H a b e r m u t h a v Mariboru 
imenovalo za avskultanta. . , - ., 

Kavčnik s.r. 
Št. 13.222. 
Razglas poverjeništva za notranje zadeve 

o izpremembah v občinskem gerentstvu 
v Žužemberku. 

Poleg dosedanjih prisednikov občinskega gerent-
skega sosveta v Žužemberku sta imenovana za pri-
sednika tega sosveta še Franc G l i n a , čevljar v 
Žužemberku št.66, in Miha U r b a n č i č v Žužem
berku št. 12. 

V L j u b l j a n i , dne 14.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništva za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic 6. r. 

Št. 5484/pr.—1921. * 

Razpust društva. 
, Društvo «Ledina» v Trbovljah se razpušča iz 

državnih interesov. 
V L j u b l j a n i , dnel8.maja 1921. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 
Vodja poverjeništva za notranje zadeve: 

dr.Baltic s.r. 
Št. 805. 8—3 

Razglas. 
Z razglasom z dne 11. decembra 1918. (Ur. 1. 

ХХП) je odredilo poverjeništvo za kmetijstvo, da so 
v zmislu § 80. ribarskoga zakona za Kranjsko posli 
ribarskoga okrajnega odbora začasno prešli na Kme-
tijsko družbo za Slovenijo. 

* Uradni list pod š t 416 iz leta 1920. 

Ta sedaj predlaga, naj se razreši teh poslov. Zato 
namerja podpisano poverjeništvo v zmislu § 30. ri
bar skega zakona za Kranjsko poveriti te potelé, ko
likor se tičejo vodovja na ozemlju bivše Kranjske, 
in do nove definitivne ureditve po novem ribarskem 
zakonu odboru novoustanovljenega Slovenskega ri-
barskega društva v Ljubljani, ki se je že izrekel, da 
jih je pripravljen prevzeti. 

Poverjeništvo za kmetijstvo odreja torej pismeno 
glasovanje o tem vprašanju, kakor to določa zgoraj 
navedeni paragraf. Za glasovanje upravičeni so vsi 
oni, ki so po § 22., ribarskega zakona dolžni plače
vati revirne takse. Vsakemu samosvojemu, oziroma 
zakupnemu okraju pristoji en glas; torej ima vsak 
plačevalec okrajne takse toliko glasov, kolikor ima 
samosvojih, oziroma zakupnih okrajev. 

Glasovnice prejmejo upravičenci po okrajnih po
litičnih oblastvih. Glasovnice naj se primerno iz
polnijo, podpišejo ter do dne 3 1. m a j a 1 9 2 1. ne
posredno pošljejo podpisanemu poverjeništvu. Na 
ovitek (kuverto) je treba zapisati: «Glasovnica radi 
poslov ribarskega okrajnega odbora». 

Skrutinij, na katerega se vabijo upravičenci, bó 
dne 2. junija 1.1. pri podpisanem poverjeništvu v 
Ljubljani, Poljanska cesta št. 28 (Marijanišče), v 
knjižnični dvorani (I. nadstropje). 

V L j u b l j a n i , dne ,11.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo., 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Vodja poverjeništva: dr. Vrtačnik, s. r. 
Št. 1832. ^ 

Izkaz o stanjn živalskih kužnih bolezni 
• Sloveniji z dne 21. maja 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, Številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a Дп p a r k l j e v k a . 

Ptuj mesto 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Kočevje: Dolenja vas 1:1. 

Š u š t a v e c . 
Brežice: Št. Peter 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j pr i p l e m e n s k i h , 
k o n j i h . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, 
Kokarje 3:3, Ljubno 2:2, Luče 1:1, Rečica 1:1. 
Konjice: Sv. Kunigunda 1: 2. Krško: Št. Jernej 2: 3. 
Novo mesto: Šmihel-Stopiče 1:1, Toplice 1:1. 

i 

G ar j e k o n j . 

Črnomelj: Gradac 1:1. Guštanj: Tolsti vrh 1:1. 
Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: Št. Jernej 1:L Litija: 
Stehanja vas 1:1. Ljutomer: Moravci 1:1. Maribor: 
Hošnice. 1:2, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1:4, Skoke 
1:1, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1. Novo 
mesto: Žužemberk 1:3. Ptuj: Trnovci-Sela 1:1. Slo-
venjgradec: Trbonje 1:2. 

Gar je o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče S: 12, 
Solčava 2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2. 
Sloven jgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

P a s j a s t e k l i n a 1 . 
Celje: Ponikva 1:1. Logatec: Dolenji Logatec 

1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Kostanovci 
1:1. -

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Črnomelj 1:5, .uo

bliče 1:4, Dolenja Podgora 2:4, Metlika 1:1, Pod
zemelj 1:4, Radovica 1:1, Semič 1: 2, Stari trg 3:4, 
Vinica 4:17. Konjice: Konjice 1:1. Krško: Mokro
nog 1:1, Raka 1: 6, Radeče 1:1, Št. Jernej 1:1. Ljub
ljana okolica: Račna 1: 4. Litija: Češnjice 1:1, Krka 
1:1. Novo mesto: Dobrniče 1:1, Novo mesto 1:1, 
Selo-Šumberk 1:1, Trebnje 1:2, Velika Loka 1:1» 
Žužemberk 2: 2. Ptuj: Brebrovnik 1:1. Civilni komi' 
sariat Murska Sobota: Petanjci 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Petrovce 1:1, Sv. Peter 1:1, Sv. Pavel 1: i. 

Kočevje: Dolenja vas 1:1. Krško: Krško 1:1-, Sent 

ï.®«4 
',:.- X;, .--i ;*4lJy&atò.i.-. 
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Jernej 1 :1. Ljutomer: Bučečovci 1:1, Cezanjevci 
1:2, Gerlava 1 :1 . Slaptinci 1:4, Ključar o vci-Grabe 
1 :1, Ljutomer 1:2. Ptuj : Cirkovci 1:1, Dolič 1:1, 
Destinci 1:1, Hermanci 1:2, Runeč 1:1, Slovenja 
vas 1:1. Civilni komisariat Murska Sobota: Bodonei 
1:2. v 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1: 8. 

Prestale s o : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ptu j : Krčovina 1:1, Mestni vrh 1:1, Ragoznica 
1:2. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Gradac 1 :1, Tanca gora 1:1. Slovenj-
gradec: Velenje 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Rečica 1 :1 . 

S v i n j s k a k u g a . 

Kočevje: Koprivnik 2 :2 . Novo mesto: Ajdovec 
: 1 , Trebnje 2 : 2 . 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Mozirje 1:1. 

V L j u b i j a n i , , dne 21. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

P o naročilu poverjeništva: Turk s. r. 

1 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. 

Št 5888/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 1. do dne 7. maja 1921.) 

O k r a j O b č i n a 

à "S 

1Š 
«1 

Brežice 
Celje okolic« 

Konjice 

Ljubljana mesto 
Blovenjgradec 

Koze (Variola). 
Dobje 
Trbovlje 
Ljubno . . . . . . 
Kalobje . . . . . . 
Loka' 
Sv. Kriïtof 
Kozjak 
Tolsti тгћ 
Luče 
Skomer 
Ljubljana 
Skale 
Velenje 
ST. Dj pri Velenju . 
Slovenjgradec . . . 
Mielinje 

9 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
1 

2 
2 
2 
1 
2 
1 

2 1 

i . 4 
. 
1 
. 1 
2 1 
. 1 
8 
, 
2 
, 
4 

. 

1 1 
. 

: . 
, 
1 

. . 
1 

L . 

, , 

t t 
. 1 
, t 
. . 

Trebušni tifuz (Typhus abdomin 
1 

al 
Celfe okolica 
Celje mesto 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana okolica 

'Ljubljana mesto 
' Maribor mesto 

BadoTljica 

Sv. Krištof. . 
Celje . . . . 
NevUe . . . 
Sv. Barbara . 
Polhov gradée 
Borovnica . ; 
Ljubljana . . 
Maribor . . . 
Ovsiiee . . . 

3 
2 
4 
2 
4 
2 
1 

i l ) . 
1 

i 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

Griža (Dysfenteria). 
Ljubljana mesto | Ljubljana | 2 | . 11 

S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Maribor mesto 

Ljubljana . 
Okoslavci . 
Terbegovci. 
8elii£i . . 
Maribor,. . 

Dipnteria (Dipht. et Cr.). 
Đreiice 

Celje okolica 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Radovljica 
Slovenj gradeč 

Videm . . . 
Celje okolica 
Loka . . . . 
Gornji grad . 
Ljubljana . . 
Graboroä . . 
Bled . . . . 
Sv. Andraž . 

O k r a j O b č i n a 

A "S 

З 1 " 

T r a h o m : 

Kamnik I Kamnik . 
Ljubljana mesto | Ljubljana 

Brežice 
Celje okolica 

Kranj 

Ljutomer 

Maribor okolica 
Ptuj okolica 

Radovljica 

O š p i c e ( M o r b i l l i ) . 

Zabukovje 
Vransko 
Žalec 
Beentca 
Bistrica 
Potoče 
Cezanjevci 
Stara cesta . . . . 
KameDŠčak . . . . 
Pristava 
Cven 
Ljutomer . . . . . 
Voršinci 
Radislavci 
Golužak 
M o r a v c i . . . . . . 
Mala Nedelja . . . 
Apače 
Ščavnica 
Selnica ob Dravi . . 
Sv. Janž na Dravskem 

polju 
Miholovci 
Gorje 
Lesce 
Jesenice 

11 
5 

23 
17 
2 
3 
1 
7 
3 
28 
12 
8 
10 
1 
2 
60 
70 
10 

1 

20 
4 
45 

3 

i 
14 
8 

. 

3 
3 

6 
, 

11 
, 

i 

2 

20 
4 

6 
5 

12 
fi. 
2J 

3 
1 
7 
3 
14 
10 
8 
5 
1 
2 
20 
26 
10 

• 

10 
4 
39 

, 
• 

, 

. 
, 
, 
, 
. 
, 

, 

. 

• 

, 

i 

17 
6 

10 

41 
45 

1 
2 
10 
20 
9 

Ker je bivališče Hinka Pastirka neznano, se mu 
postavlja za skrbnika gospod dr. Josip Leskovar, 
odvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na njega ne
varnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenpa. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 17. maja 1921. 

C 61/21—1. 842 

OkUo. 
Zoper Ivano U r š i č e v o, trgovko, prej v Stra- ' 

njah, sedaj neznanega bivališča, je vložila Alberta 
Košar tožbo zaradi 2600 K s pripadki. 

Ustna razprava se se odredila na dan 
3. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob pol desetih pri podpisanem sodišču. 
Kurator je Jožef Prusnik v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek III., 
dne 20. maja 1921. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 

dne 18. maja 1921. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 2177/Val. ex 1921. 820 

Raeglas. 
Na podstavi odloka ministrstva za finance, gene

ralne direkcije državnih dolgov, D. br. 5140 z dne 
16. maja 1921. je rok za prijavo obveznic predvojnih 
in vojnih posojil, deponiranih v inozemstvu, podalj
šan do dne 3 1 . m a j a 1 9 2 1 . 

Prijaviti se morajo na podstavi tega razglasa: 
1.) obveznice naših državljanov, ki bivajo v ino

zemstvu; 
2.) začasne priznanice o Vplačilih na vojna poso

jila in 
3.) rentne knjižice poštnih hranilnic. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 21. maja 1921. 

Za delegata: Bonač s. r. 

C 49/21—1. 851 

Oklic, 
Marko Oberman v Drašičih št. 41 je vložil zoper 

Ano O b e r m a n o v o iz Drašičev št. 41 tožbo za
radi izbrisa terjatve v znesku 958 K 58 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob osmih 'pri tem sodišču v sobi št. 20. ' 
Za skrbnika toženki se • postavlja gospod Jože 

rfrehorič v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek III., 
dne 20. maja 1921. 

A 91/20—7. 812 3—1 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Bazglaea. 

Preds. 705/5/21—2. 
Fran Dušan P e t e l i n ) arhitekt, naposled v 

Celju, je razrešen tolmaškega posla za italijanski in 
nemški jezik pri sodiščih v Celju. . 

Preds. 1491/5/21—1. 
Ludovik S e č i , nadučitelj v Dolnji Lendavi, je 

imenovan tolmačem za ogrski jezik pri okrajnem 
sodišču v Dolnji Lendavi. 

Vižje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 18. maja 1921. 

Kavčnik s. r. 

Cg I b 85/21—4. " 814 

Oklio. 
Kornelija Vidor, zasebnica v Mariboru, Stolna 

ulica št. 1, je vložila zoper Hinka P a s t i r k a , elek
trotehnika, prej v Mariboru, Zrinjskega trg, vila 
Feldbacher, tožbo zaradi 13.200 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
7 . 7 j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 84. 

Poklio neznanih dedičev, 
Apolònija V a l e n č a k iz Pokleka št. 19 je dne ' 

13. aprila 1920. umrla, ne da bi bila zapustila po
slednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod Josip Kladnik v Sev
nici. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati' svojo dedinsko pravico. Po tem 
roku se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kplikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek L, 
dne 12. maja 1921. 

T 490/21. " 784 3—3 

Oklio. 
Na prošnjo Marije S t r a h o v e , posestnice na 

Jezici št. 11, se je s sklepom z dne 6. maja 1921., 
dn. št. 490/21, dovolila uvedba amortizacije glede 
nastopnih terjatev, vknjiženih pri predlagateljičinem 
posestvu pod vi. št. 488 davčne občine Trnovskega 
predmestja: 

Pod C, tek. št. 1): 
« D n | 14. marca 1808. Kottnig Andrej intabulira 

svoji materi Uršuli Kottnigovi, vdovi, po izročilni 
pogodbi z dne 20. marca 1807. gorenji skupni delež 
Y last na gorenji skupni delež. Tomo 13 Lit 84». 

Pod C, tek . š t .2) ,ad 1): 
«Dne 14. marca 1808. Kottnig Uršula superinta-

bulira svojim otrokom Antonu, Mariji in Jožefi kot 
dedičem po očetu Francetu Kottnigu v zmislu raz
prave z dne 12. novembra 1807. 456 fl. 15 kr. (štiri-
stošestinpetdeset goldinarjev 15 kr.) in druge" po
stranske dolžnosti na zgoraj intabulirano izročilno 
pogodbo. Tomo 13 Lit S 4>. 

Vsakdo, ki kaj zahteva iz gorenjih terjatev, se 
pozivlje, naj to pri podpisanem sodišču javi naj-
kesneje do dne 1. j u n i j a 1 9 2 2., ker bi se sicer 
po brezuspešnem poteku tega roka na ponovno proš
njo predlagateljičino dovolilo, da se vknjižba zastav
ne pravice glede teh terjatev s pripadki vred amor
tizira in da se terjatve izbrišejo. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 6. maja 1921. 

Ne I 275/21—2. 798 3—2 

Amortizaoija. 
Na predlog Jure ta a u š t a r š i č a , užitkarja v 

Pr i lož juš t . 31,, se uvaja postopanje za amortizacijo 

•A. 
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nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Vložna knjižica Prve dolenjske posojilnice v 
Metliki št. 11.472 z vlogo 18.937 K 20 v, glaseča se 
na ime: Jure Šuštaršič v Priložju Št. 31. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je knji
žica neveljavna. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 

dne 10. maja 1921. 

16/1. 

Razglas. 8 2 B 

V trgovinski" register so se danes vpisale firme: 

Firm. 1004, Rg. A IV 14/1. 

a) Filip Šibenik 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: izdelovanje pecivnega praška, 
imetnik: Filip Šibenik, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 1037, Rg. A IV. 15/1. 

b) Anončni in informačni zavod Drago Beseijak 
in drug 

s sedežem v L j u b 1 j a n i. 
Obratni predmet: 1.) anončna ekspedicija; 2.) kre

ditne informacije; 3.) urejanje, izdajanje in razpeča-
vanje periodične naslovne knjige trgovcev in obrt
nikov z- naslovom.. «Adresar za Slovenijo». 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. marca 1921. 

Družbenika: Drago Beseijak, lastnik anončnega 
in informačnega zavoda v Ljubljani, Cankarjevo na
brežje St. 5, in Konrad Korybut-Daszkiewicz, civilni 
inženjer v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje št. 5. ' 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik zase. 
Firmo podpisujeta družbenika vsak zase tako, da 

pod njeno napisano ali natisnjeno besedilo postav
ljata vsak svoje ime. 

Firm. 1048, Rg. A IV 

c) -Franc Bodla} 
s sedežem v K r e g a r j e v e m , 

obratni predmet: trgovina z lesom, kuhanje apna 
in trgovina z živim apnom, 

imetnik: Franc Bodlaj, posestnik v Kregarjevem 
št. 13, občina Bistričica pri Kamniku. 

Firm. 1078, Rg. A IV 17/1. 

č) Valentin Lucin 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z galanterijskim bla
gom, 

imetnik: Valentin Lucin, trgovec, v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta št. 22. 

Firm. 1080, Rg. A IV 18/1. 

d) Matija Trebar 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s čevlji in čevljarski
mi potrebščinami na drobno in na debelo, 

imetnik: Matija Trebar, trgovec v Ljubljani. ^ 

Firm; 1146, Rg. A IV 19/1. 

e) Greti Sernec 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z damskimi klobuki 
in damska konfekcija, 

imetnica: Greti Sernec, trgovka v Ljubljani, Ale
ksandrova cesta št/16. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HL, 
dne 9. aprila 1921. 

a) 

Razglas. ш 

V register sta se vpisali danes firmi: 

Firm. 1013, Rg. B I 176/1. 

Slovensko: 

Prometni zavod za premog, d. d., 

Št. 3376./3. ' R a z g l a s . 
Nastopne tobačne trafike se s t em razpisujejo po javnem nateča ju : 

811 

I* 
Kraj, ulica, hišna številka 

sedanje trafike 

Št. Vid St. 66 

Vosek it. 8 
Vosek št. 15 
Pernica št. 2 

Zdole št. 28 
Zdole št. 63 

Polenšak št. 33 

Loka pri Frankolovem št. 17 
Kuinen št. 40 

Sv. Lenart pri Trbovljah 
št. 110 

Sv. Juri pri Hrastniku št. 59 

Slemen št. 5 
Slemen št. 75 

Stražica št. 24 

Davčni okraj 

Slovenjgradec 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Maribor 

Brežice 

Ptuj 

Celje 
Maribor 

Laško 

Maribor 

10 
11 

12 J 

18 

14 

Trnovska vas št. 60 
Dol Pri Hrastniku št. 14 

Zagorci št. 71 
Gibina št. 17 

Velka št. 191 

StrasgOjnci št. 9 

Celje 
Ptuj 

Laško 

Slovenjgradec 

Maribor 

Brežice 

Ptuj 

Celje 
Maribor 

Celje 

Maribor 

Celje 
Ptoj 

Kosmati _dobiček 
T zadnjem letu pri 

tobaku 

K 

2626 28 

1556 
459 

7748 

3224 
3706 

kolkih 

JJL 

6930 

2266 

2576 
1290 

707 
3085 

26 

30 

88 

3743 60 
794 

1007 
1801 96 
8154 
2866 
3211 

Ptuj 

Sv. Lenart 
v Slovenskih 

goricah 
Ptuj 

Ptuj 

Maribor 

Ptuj 

688 
684 

95 
€2 

1372 

1346 

1985 

84 

58 

94 

poštnih 
znamkah 

K 

Jamačine 
je položiti* 

800 

1000 

700 

200 

300 

400 

200 

800 

300 
800 

200 

7 

1 Invalidi smejo namesto jamščine priložiti jamstveno izjavo komieije za preskrbo vraôujoclh se vojakov v Ljubljani. 
1 Te tri trafike se združjjo v eno eamo novo trafiko. — * Te dve trafiki ae združita v eno samo novo trafike. 

Ponudbe je vložiti pr i finančnem okrajnem ravnatel jstva v Mariboru najpozneje do dne 
j u n i j a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in etrofikih, ki j i h - j e imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
Pri finančnem okrajnem ravnateljstvu T Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
b a n č n e kontrole. f 

, Vsi podrobnejži podatki, n a katere se j e ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, d a se 
D°do mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
^ g l a e a , ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu y Mariboru in na u r a d n i 
•deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to бе posebe opozarjajo. 

Finanënp okrajno ravnatel jstvo y Mariboru, dne 12. maja 1921. j ) p p o y f t i e j B r . 

angleško: ' • 
Coal Commercial Establishment, Company Limited, '•• 

češko: \ 
Dopravny zavod pro unii, akc. spol., ; 

francosko: ; 
Établissement de commerce de charbon, Société par 

actions, 
italijansko: I 

Stabilimento per commercio in carbone, Società per 

azioni, t 

nemško: 

Kohlen-Verkehrsanstalt, A.-G. 

s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Družba 
a) prevzema prodajne posle kot plačilnica in zaraču-

njevalnica premogovnikov, in sicer tako, da jim 
daje fakturno protivrednost takoj na nazpolago, 
kupnino pa proračunava z odjemalci premoga in 
drugih postranskih polizdelkov, izdelkov in od
padkov produkcije; 

b) financira premogovnike kakor tudi druga pod
jetja, ki so s premogovno produkcijo v neposred-
nji ali posrednji zvezi, kakor industrijo postran
skih izdelkov in odpadkov premogovnih podjetij; 
nadalje dovoljuje kredite za otvoritev, razšir
janje ali smotrenejše in ekonomičnejše obrato
vanje trgovskih in industrijskih podjetij, nave
denih pod posameznimi točkami tega paragrafa; 

c) uvaža premog, koks in specialne vrste premoga 
za obrat železnic in za ekonomično obratovanje 
domače industrije v prostem nakupu ali proti 
kompenzaciji; nadalje prodaja to blago, oboje za , 
gotovino ali v zameno za doma pridelane ali izde
lane potrebščine in produkte vsake vrste; naku
puje in drugače nabavlja blago vsake vrste, po
trebno za izvršitev teh kompenzacijskih kupčij; 

č) upostavlja pogoje, ki bodo paralizirali padanje 
premogovne produkcije (nastale vsleđ stavke ali 
višje .sile) v domačih premogovnikih; pripravlja 
prehod v mirovno gospodarstvo in odpravlja '. 
ovire v razvoju domačih premogovnikov; 

d) otvarja nove in razširja že obstoječe domače pre
mogovnike; nakupuje kukse, prostoslede in dru
ge rudarske pravice, nepremičnine in premičnine 
vsake vrste, potrebne za tehnično ali ekonomično 
obratovanje; ekonomično ukorišča postranske 
produkte in odpadke v lastnih obratih in v last
ni ali tuji upravi; < 

e) izvršuje vrtanje, proizvaja razstrelila, koks, kav-
macit in vse druge materialije, ki so potrebne za 
premogovnike in njih postranske industrije, pri
dobiva prostoslede in rudarske mere ter sploh 
pridobiva rudarske pravice; 

f) enotno nabavlja vse naprave, stroje, orodje in 
materialije itd., potrebne za pospeševanje pro
dukcije, da se racionalno in ekonomično obratuje
jo domači premogovniki; 

g) trgovsko in tehnično obratuje vsa podjetja, slu- ' 
žeča navedenim namenom; 

h) ustanavlja, pridobiva, opravlja, daje in jemlje v 
zakup ali najem podjetja, ki služijo namenom, 

i navedenim pod a) do d), jih obratuje in se ude
ležuje pri njih, zlasti pridobiva njih delnice ali 

. kukse; 
i) obratuje vse trgovske in industrijske obrate, slu

žeče pospeševanju navedenih namenov, izvršuje 
vse posle, posredno ali. neposredno služeče tem 
namenom, zlasti tudi nakupuje njim primerne ne
premičnine; gradi in obratuje železnice hi druge 
komunikacije po suhem in po vodi, žične do-
vlačnice vsake vrste; nakupuje, daje in jemlje v 
zakup ali najem vsakovrstna vozila in. transport
na sredstva. . • 
Družbena oblika: Delniška družba. Ustanovitev 

dovoljena in pravila odobrena z odlokom ministrstva 
za trgovino in industrijo z dne 22. decembra 1920., 
VI. št. 3932, oziroma oddelka v Ljubljani z dne 
29. januarja 1921., št. 715. Družba ustanovljena dne 
14. februarja 1921. za nedoločen čas. 

Delniška glavnica: 4,000.000 K, razdeljena na 
10.000 v gotovini popolnoma vplačanih delnic po 
400 K, ki se glase na prinosnika. 

Firma se podpisuje tako, da pod njeno po ko-' 
merkoh napisano, natisnjeno ali štampiljirano ibese-
dilo poslavljata svoje ime dva ciana upravnega sve
ta ali en član in uradnik s prokuro ali ravnatelj s 
pr.okur.o in Prokurist, vsi kolektivno, ravnatelji, ki 
niso upravni svetniki, in proknristi vselej s prietav-
kom pp, (per procura). 

Ciani upravnega sveta so: Josip vitez Pogačnik, 
veleposestnik y Pqdnartu; Avgust Praprotnik, rav- ' 
natelj Jadranske banke v Ljubljani; dr. Josip Až-
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man, odvetnik v Ljubljani; Milan ' Suklje, inženjer v 
Ljubljani; dr. Ivan Slokar, ravnatelj Zadružne go
spodarske banke v Ljubljani. 

Razglase priobčuje družba pravnoveljavno v 
uradnem listu svojega, sedeža in v uradnih listih na 
sedežih svojih podružnic. | 

Ravnatelj je dr. Albin Kandare, ki mu je pode
ljena prokura. 

Firm. 1061, Rg. B I 180/1. 

b) Slovensko: 
«Balkan, delniška družba za mednarodne transporte» 

v Ljubljani; 
srbsko-hrvaško: 

«Balkan, dioničko društvo za medjunarodne trans
porte» u Ljubljani; 

češko: 
«Balkan, akciovd společnost pro mezinarodni trans

porti» v Lublan; 
italijansko: 

«Balkan, società anonima in trasporti internazionale» 
a Ljubljana; 

nemško: 
«Balkan, Aktien-Gesellschaft für internationale 

Transporte» in Ljubljana; 
francosko '. ' 

«Balkan, société à de transports internationaux» 
à Ljubljana; 

angleško: 
«Balkan, international forwarding company» 

at Ljubljana. 

Obratni predmet: Družba prevzame in razširi spe-
dicijske posle podružnic v Ljubljani in Mariboru do
sedanje firme: «Trgovska, spedicijska in komisijska 
delniška družba ,Balkan'» s sedežem v Trstu z vsemi 
aktivi in pasivi, ki se nanašajo na omenjeni podruž
nici; ustanavlja, pridobiva, upravlja, daje in jemlje v 
zakup in najem podjetja, katerih predmet je izvrševa
nje poslov, spadajocih v spedicijsko stroko, se udele
žuje pri njih, zlasti pridobiva njih deleže in delnice; 
izvršuje vse posle, spadajoče v spedicijsko stroko, v 
tuzemstvu in v inozemstvu; ustanavlja, pridobiva, 
upravlja, daje in jemlje v zakup in najem podjetja, 
katerih predmet je podpiranje trgovine, obrti in- pro
meta; jih obratuje; se udeležuje pri njih; zlasti pri
dobiva njih deleže in delnice; ustanavlja, pridobiva, 
upravlja, daje in jemlje v zakup in najem civilna, 
zasebna in javna skladišča, jih obratuje, se udeležuje 
pri njih, zlasti pridobiva njih deleže in delnice — 
vse to vpoštevajo zakonita določila, veljavna za po
samezne kupčije ali stroke; dalje se bavi s špedicijo, 
transportnimi posli vsake vrste v tuzemstvu in v ino
zemstvu; posreduje pri zacarinjanju blaga ter izvr
šuje dotično kontrolo; vskladišča raznovrstno blago 
in vodi javna skladišča; inkasira povzetja, na blagu 
ležeča bremena in druge obveznosti za lastni in za 
tuj račun; izvaja raznovrstno reklamacijsko posto
panje za lastni in za tuj račun; prevzema in likvidira 
razna še poslujoča podjetja slične vrste. 

Družbena oblika: Delniška družba, ustanovljena 
z dovolitvijo in z odobritvijo pravil po odloku mini
strstva za trgovino in industrijo v Beogradu z dne 
15. septembra 1920., VI. 2417, ni po obvestilu mi
nistrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljub
ljani, z dne 25. septembra 1920., 7805/20. Ustanovni 
občni zbor je bil dne 27. februarja 1921. Družba je 
ustanovljena za nedoločen čas. 

Delniška glavnica: 4,000.000 K, razdeljena na 
10.000 popolnoma vplačanih delnic po 400 K, ki se 
glase na prinosnika. 

Firma se podpisuje tako, da pod njeno po ko
merkoli napisano, natisnjeno ali štampiljirano bese
dilo postavljata svoje ime: 

; a) dva člana upravnega sveta, 
b) en član upravnega sveta in en uradnik s prokuro, 
c) ravnatelj s prokuro in en prokurist. 

Vsi podpisujejo kolektivno, ravnatelji, ki niso 
upravni svetniki, in prokuristi vselej s pristavkom 
pp. (per procura). 

Ciani upravnega sveta so: Ante Bogdanović, ve
letržec v Trstu; dr. Fran Novak, odvetnik v Ljub-

' ljani; dr. Fran Cerne, ravnatelj mestne hranilnicé v 
Ljubljani; Alojzij Lffleg, veletržec v Ljubljani;.Av
gust Praprotnik, ravnatelj Jadranske banke v Ljub
ljani; Ivan N. Šoštarič, veletržec v Mariboru; Ani? 
Kaić, podravnatelj Jadranske banke v Trstu; doktor 
'Janko Kavčnik, podravnatelj Jadranske banke in 
vodja njene podružnice v Ljubljani; Vladimir Bar-
tulič, lekarnar v Zagrebu. 

Svoje objave priobčuje družba pravnoveljavno v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca» in v uradnem listu svojega sedeža, oziroma 
v uradnih listih na sedežih svojih podružnic. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 9. aprila 1921. 

Firm. 650, Rg. C I 116/1 in Firm. 926, Rg. B I 172/1. 

Uradni popravek. 
Razglasu o vpisu firme: 

«Ilirija», lesna trgovska in industrialna družba z o. z., 
objavljenem v Uradnem listu dne 7. maja 1921., 

in razglasu o vpisu firme: 
«Petovia», usnjarska industrija, d. d., 

objavljenem v Uradnem listu dne 11. maja 1921., 
je treba dodati, da je sedež obema firmama v 

Ljubljani. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 20. maja 1921. 

v Žvirčah št. 5; Peter Bester, posestnik v Vodi
cah št. 8. 

Pravico zastopati zadrugo imata vsakokratni na
čelnik in eden izmed odbornikov kolektivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupne 
načelnik in eden izmed odbornikov pod njeno napi
sano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 9. aprila 1921. 

Firm. 164, Rg. C I 20/3. 7 2 б 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V registru se je vpisala danes pri firmi: 

«Elektra», družba z o. z., 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

1.) Družba temelji sedaj na družbeni pogodbi, 
izpremenjeni z dodatkom k družbeni pogodbi z dne 
29. marca 1921., posi. št. 88,. v § 1. 

2.) Firma se glasi odslej: 
«Volta», družba z omejeno zavezo. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L. 
dne 20. aprila 1921. 

Firm. 57/21, zadr. II 80/18. 826 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je .vpisala danes pri za

drugi: 
Kmečka hranilnica in posojilnica v Št. Jurju 

ob Taboru, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva so izstopili Jakob Orešriik, Franc 

Zdolšek in Alojzij Çulk; vstopili pa so v načolništvo 
Jakob Markošek, posestnik v Šmiklavžu; Franc 
Blatnik, posestnik v Šmiklavžu; Franc Rožanc, po
sestnik v Črnem vrhu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 15. marca 1921. 

Firm. 77/51 zadr. III 56/1. see 

Firm. 165/21, Rg. A П 33/1. 727 

Vpis družbene firme. 
V register za družbene firme se je vpisala dan;;s 

firma: 
G. Hoffmann in drug — G. Hoffmann et Co. 

s sedežem v M a r i b o r u . - • '• 
Obratni predmet: trgovina z lečuniini rastlinami 

na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Osebno, zavezana družbenika: Geza Hoffmann in 

Juri Eros, trgovca v Velikem Bečkereku. 
Podružnica firme enakega imena, že poslujoče v 

Velikem Bečkereku. 
Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 

vsak samostojno. 
Podpis firme: Besedilu firme pristavljata, svoje 

ime ali po en družbenik ali po en prokurist, le-ta 
z označbo prokure. 

S prokuro sta poverjena Aleksander Pilli'- in 
Ludovik Ujhazy, oba v Mariboru. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 20. aprila 1921. 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Mizarska strojna zadruga, 
registi irana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v C e l j u . 
Obratni predmet: Zadruga ' 

a) nabavlja mizarske stroje in druge mizarske po
trebščine za skupno porabo zadružnikov; 

b) vzdržuje lastno delavnico in lesno skladišče za 
zadružnike; 

c) izvršuje po zadružnikih posle, spadajoče v mizar
sko stroko. 
Zadružna pogodba z dne 6. marca 19221. ' ' 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po časopisih, ki jih določi 

na.čelništvo. 
Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani na

čelništva so: Franjo Vehovar, mizarski mojsteV v 
Celju, načelnik; Karel Golob, mizarski mojster v Ga-
berju št. 12 pri Celju, načelnikov namestnik; Mihael 
Vrenko, mizarski mojster v Celju, Na okopih št. 11, 
blagajnik. , 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II.,, 

" dne 22. marca 1921. 

Firm. 1016, zadr. Vn 85/1. 822 

Razglas,. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Pašna zadruga za občino Kovor, 
, registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

s, sedežem v K o v o r u. 
Namen zadrugi je, da povzdigne živinorejo za

družnikov; zatorej 
1.) skrbi za skupne pašnike za živino zadruž

nikov, zlasti za skupne planinske pašnike; 
. "2.) skrbi za to, da se ti skupni pašniki izboljšajo, 

in'sicer z odpravljanjem grobelj, z gnojenjem itd.; 
3.) vodi potrebne knjige, posebno tildi knjige o 

uporabi pašnikov po zadružnikih. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 8.. marea 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in- pa še z njega petkratnim' zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z razglasi v cUradnem li

stu deželne vlade za Slovenijo». 
Načelništvo sestoji iz načelnika, tajnika, ki je 

obenem blagajnik, in treh odbornikov. 
Člani načelništva so: Janez Rozman, posestnik 

v Zvirčah št. 8, načelnik; Vinko Golmajer, posestnik 
v Kovoru št. 22, tajnik in blagajnik; Janez Aljančič, 
posestnik v Kovoru št. 28; Janez Valjavec, posestnik 

Firm. 85/21, zadr. Ш 58/1. 809 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Splošna gospodarska zadruga v Zdolah, 
registrirana' zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v Z d o 1 a n. 
Obratni predmet: Zadruga 

a) skupno nakupuje vse kmetijske in druge stvari, 
potrebne v gospodarstvu, kakor stroje, orodje,' 
premog, les, živinsko sol, modro galico, žveplo, 
semenje, močna krmila, umetna gnojila, tkanino 
in drugo blago, življenske potrebščine, sploh vse, 
kar spada v trgovsko stroko; 

b) skupno prodaja vse kmetijske pridelke; 
c) splošno izboljšuje kmetijske pridelke v zadruž

nih, industrijskih in vseh drugih obrtnih in pro
metnih podjetjih, po katerih se kmetiškemu pro
izvajalcu zagotovi boljša donosnost kmetijskih 
posestev; 

d) pospešuje kmetijstvo s poukom, s prirejanjem 
razstav, sejmov, poučnih izletov in z drugimi 
sredstvi, ki služijo v korist kmetovalcem in kon-
sumentom zgoraj omenjenih krajev. 
Zadružna pogodba z dne 28. februarja 1921. 
Vsak zadružnik jamči e svojim opravilnim dele

žem in pa z njega trikratnim zneskom. 
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Oznanila se izvršujejo z objavami v dveh časo
pisih, ki ju sproti določa občni zbor; sicer pa javno 
in z nabitkom v zadružnih prostorih. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Ivan Molan, posestnik v Zdolah 
št. 39, načelnik; Blaž Habinc, posestnik v Anovcu 
št. 16, načelnikov namestnik; Pavel Stergar, posest
nikov sin v Zdolah št. 46, odbornik, odnosno tajnik: 
Jožef Bohinc, nadučitelj v Zdolah, odbornik (blagaj
nik); Jožef Godler, posestnik v Dolenji vasi št. 12, 
odbornik; Gregor Pleterski, posestnikov Bucarci 
št. 37, odbornik. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupr.o 

načelnik, oziroma njegov namestnik in en član na
čelništva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 29. marca 1921. 

Firm. 101/21, zadr.I 225/80. 795 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru še je vpisala danes pri za

drugi: 
Kmetijsko društvo v Rečici ob Savinji, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva so izstopili Franc Prislan, Peter 

Tlaker, Jožef Žunter in Franc Bitenc; vstopili pa so 
v načelništvo Jožef Banko, posestnik v št. Janžu 
št. 23; Valentin Žmavc, posestnik v Zgornjih Pobre-
žah št. 5; Jožef Melavc, posestnik v Lači vasi št. 3; 
Alojzij Jeraj, posestnik v Rečici št. 14. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 12. aprila 1921. ' 

Zadrugi je namen, da nabavlja svojim zadružni
kom življenske potrebščine in druge predmete za 
njih osebno in hišno potrebo. 

Zadruga oddaja nabavljene potrebščine samo za
družnikom, in sicer za gotovino. Samo izjemoma, ka
dar blaga preostaja; se sme to blago oddajati tudi 
nezadružnikom. 

Zadružria pogodba z dne 1. aprila 1921. 
Opravilni delež znaša 400 K; ob pristopu se 

mora plačati 40 K, ostali znesek pa v devetih zapo
rednih obrokih po 40 K. 

Upravni odbor sestoji iz 10 zadružnikov. 
Besedilo firme podpisujeta skupno po dva člana 

upravnega odbora. 
Pravico zastopati zadrugo ima upravni odbor. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po objavah v enem mariborskem ali ljub
ljanskem časopisu vsaj 15 dni pred občnim zborom. 
Vabilo mora navajati dnevni red, kraj, dan in uro 
občnega zbora. 

II. Izbrisali so se člani načelništva dr. Franc Ro-
stohar, Franc France, Andrej Filipič in Miloš Kor-
čarevič; 

vpisali pa so se novo izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Juri Karba, sodni oficial v Mariboru; 
Radivoj Tušak, učitelj v Karčevini št. 118; 
Anton Reher, davčni upravitelj v Mariboru; 
Tomaž Komac, policijski poduradnik v Mariboru; 
Martin Kraševec, finančni kanclist v Mariboru; 
Josip Volavšek, sodni poduradnik v Mariboru; 
Mario Grizolda, major'v Mariboru; 
Milan Bartolič, kapetan v Mariboru. 

Okiožno kot trgovinsko sodišče v "Marib*u, odd. L, 

dne 26. aprila 1921. 

Firm. 109/21, zadr.HI 60/1. 810 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Kmečka-delavska hranilnica in posojilnica v Dolu 
pri Hrastniku, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
B sedežem v D o l u p r i H r a s t n i k u . 

-Obratni predmet: Zadruga 
a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge v 

tekočem računu; 
.b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, kolikor 

st potrebna za dosego zadružnega smotra, s svo
jim zadružnim- kreditom, v prvi vrsti pri «Za
družni zvezi» v Ljubljani; 

•o) daje članom posojila; 
•č) oskrbuje članom inkaso. 

Zadružna pogodba z dne 14. aprila 1921. 
Oznanila se izvršujejo z objavami v «Narodnem 

.gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 

načelništva so: Peter Gorjup, župnik v Dolu, načel
nik; Jakob Draksler, trgovec, podnačelnik; Janko 
Arnšek, krojač, odbornik; Rudolf Nopret, posestnik 
r Marnem št. 14, odbornik; Dragotin Bantan, po
sestnik v Marnem št. 4, odbornik; Alojzij Igričnik, 
posestnik v Brnci št. 1, odbornik; Ferdinand Poto-
kar, posestnik pri Sv. Štefanu, odbornik. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpbujeta-skupno 

•dva člana načelništva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 20. aprila 1921. 

Firm. 186/21, zađr. П 69/3. 72" 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V4adnižnem registru se je vpisala' danes po 

••sklepu občnega zbora z dne 1. aprila 1921. pri za
drugi: 
«Samopomoč», gospodarska zadruga javnih name

ščencev in upokojencev v Mariboru, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
*• Besedilo zadruge se glasi odslej: 

Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev 
v Mariboru, 

r. z. z o. z. 
Zadruga je ustanovljena po zakonu e dne 9. apri 

Z1* 1873., drž. zak. št. 70, v zvezi z uredbo z dne 5. de 
" ^ b r a 1920., Ur. 1. št. 29 iz leta 1921. 

Razglas. 5 4 8 

V zadružnem vpisniku se je vpisala danes pri za
drugah: F i n n _ 38/21, zađr. I 55/49. 

a) Posojilnica in hranilnica za Kandijo in okolico, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo 

v Kandiji, 
nastopna izprememba zadružnih pravil: 

Zadružni delež znaša 10 K; svoje sklepe razgla
ša zadruga po oznanilih, nabitih na uradni deski za
druge v posojilničnem domu. 

Vpisala sta se nova člana Edmund Kastelic, tr
govec v Kandiji, in Andrej Hudoklin, gostilničar v 
Velikih Brusnicah. 

Firm. 42/21, zadr.II 222/3. 

b) «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na
meščencev in upokojencev, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo v Novem 
mestu, 

nastopna izprememba: 
Vpisala sta se nova člana načelništva Josip Ko

vač, višji deželnosodni svetnik v p. v Kandiji, in 
Josip Mervar, kanclist v Novem mestu. 

Nadalje se je vpisal razpust zadruge po likvida
ciji. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 

Firm. 47/21, zadr. Ш 19/20. 

c) Posojilnica v Dobrepoljah, 
registrovana • zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
§ 4., 1. stavek, pravil se glasi odslej: V zadrugo 

se sprejemajo osebe, ki se morejo vezati s pogod
bami in prebivajo v župniji dobrepoljski. 

Firm. 34/21, zadr. U 258/2. 
č) «Samopomoč», gospodarsko društvo javnih ina-

meščencev in upokojensev v Višnji gori, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

z ozirom na uredbo o nabavljalnih zadrugah držav
nih uslužbencev z dne 5. decembra 1920., št. 29^ 
«Službenih Novin kraljevine Srba, HHkta in Slo
venaca», nastopna izprememba: 

Firma in sedež: «Samopomoč», gospodarsko dru
štvo javnih nameščencev in upokojencev v Višnji 
gori, gospodarska zadruga z omejeno zavezo. 

Predmet poslovanja: Namen zadrugi je, da pre
skrbuje člane z vsemi gospodarskimi potrebščinami 
Samo izjemoma, to je, kadar blaga v zalogi preo
staja, se sme tako blago oddajati tudi nezadružni
kom. 

4 

Višina deleža: 100 dinarjev = 400 kron. Vsak 
član sme imeti toliko deležev, kolikor ima družin
skih oseb. 

Odgovornost: Vsak član jamči za zadružne ob
veze z zadružnim deležem in še z enkratnim zne- , 
skom deleža. 

Ime predsednikovo: dr. Ivan Močnik, okrajni 
sodnik in sodni predstojnik v Višnji gori. 

Člani upravnega odbora: Janko Polak, naduči
telj v Št. Vidu; Ivan Zagore, kanclist; Rudolf Hab-
jan, kanclist; Anton Vozelj, sodni sluga; Josip Praš-
nikar, daVčni sluga; Ignacij Bregar, davčni izterje
valec; Jožef Badina, davčni oficial; Jakob Zupančič, 
sodni sluga — vsi v Višnji gori, Juri Schaffer v 
Stični. 

Sklepi zadruge se objavljajo z nabitkom v za
družnem lokalu in v «Našem Glasu» ali pa tudi 
drugače. 

Firm.43/21, zadr.I 7/48. 
d) Posojilnica v Ribnici, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izbrisal se je izstopivši član Franc De, vpisal 
pa se je novoizvoljeni član načelništva Ivan Pod
boj, trgovec v Ribnici. 

Firm. 46/21, zadr.n 48/10. 
e) Kmečka posojilnica in hranilnica v št. Rupertu, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo* 
nastopna izprememba: 

Izbrisal se je član načelništva Anton Rejec, vpi
sal pa se je novoizvoljeni član načelništva Franc 
Steklasa, posestnik v Prelesju št. 10. 

Firm. 48/21, zadr. П 8/15. 

f) Hranilnica in posojilnica v Bučki, 
• registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izbrisali so se člani načelništva Andrej Kopitar, 

Jožef Kotar in Janez Peterlin, vpisali pa so se novi 
člani načelništva Martin Hočevar v Dolah št. 18, 
Franc Poljanec v Bučki št. 15 in Franc Povšič v 
Bučki št. 36. 

Firm.45/21, zadr.II 84/10. 

g) Ljudska hranilnica in posojilnica v Mirni peči, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izbrisali so se člani načelništva Mihael Krevs, 

Anton Kolenec in Janez Aubar, vpisali pa so se 
novi člani načelništva Franc Kovačič, posestnik na 
Malem vrhu št. 2; Franc Krevs, posestnik v Biški 
vasi Et. 7; Anton Slapničar, posestnik v Dolenjem 
Podborštu št. 5. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 18. aprila 1921. 

Št. 2754. 

Razpis. 
Dva praktikanta, in sicer za poljedelsko in go

zdarsko stroko, s popolno visokošolsko izobrazbo 
sprejme takoj podpisana direkcija. 

Sprejmejo se tudi absolventi imenovanih Sol brr-z 
zadnjega izpita, ako se zavežejo, da opravijo izpit 
v določenem roku. 

Agrarna direkcija v Ljubljani, 
dne 20. maja 1921. 

Št. 1825. 

Razglas. 
849 

Dne 3 0. m a j a 1 9 2 1 . ob enajstih bo pri grad
beni direkciji za Slovenijo v Ljubljani, Turjaški trff 
št. 1, П. nadstropje, v sobi št. 3 

ponudna obravnava 
za prevzem raznih adaptacijskih del pri 

dečjem vzgajališču v Kočevju, 
okrajnem sodišču v Brežicah, 
otroški bolnici v Ljubljani, 
hiralnici za umobolne v Ljubljani, 

nadalje dovršitvenih del pri 
bolnici v Brežicah in 

. dobave okenskih zastorov za državno realno gim
nazijo v Celju. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobi
vajo interesenti med uradnimi urami pri oddelku 
rV. b gradbene direkcije, glede dobave okenskih za
storov pa tudi pri okrožni gradbeni sekciji • Celju. 

•SUA' 
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Ponudbe morajo biti zapečatene, pravilno kolko-
vane, opremljene s potrdilom, da je vplačan pri fi
nančni deželni blagajni, oziroma davčnem uradu v 
Kočevju, Brežicah, odnosno Celju, vadij v znesku 
5 % ponudne vsote, in z izjavo, da ponudnik v ce
loti sprejme stavbne pogoje. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 21. maja 1921. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Št, 6105. 
Razglas. 

Da se dobi pravočasno pregled pomožnih učiteljev 
za prihodnje šolsko leto, se vabijo kandidati sred
nješolskega učrteljstva, bodisi da že kje službujejo 
na učilišču, bodisi da so šele dovršili filozofske štu
dije, pa žele mesta na srednjih šolah ali učiteljiščih 
v Sloveniji, naj se prijavijo višjemu šolskemu svetu 
vsaj do dne 3 0. j u n i j a t. 1. Obenem naj v pri
javi navedejo natančni naslov, kraj in leto rojstva in 
znanstveno stroko, za katero so usposobljeni, ter 
naj prilože potrebna dokazila. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 9. maja 1921. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

1.)' Poročilo ustanoviteljev. 
2.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 

dokončni sestavi družbene pogodbe v obliki, Id jo je 
odobrila državna uprava. 

3.) Volitev prvega upravnega sveta. 
4.) Volitev revizorjev. 
5.) Sklepanje o nakupu in zidanju skladišča. 
6.) Slučajnosti. . 843 
V C e 1 j u, dne 20. maja 1921. 

U s t a n o v i t e l j i : 
R. Stermecki, trgovec v Celju; D. Rakusch, trgovec 
v Celju; Ivan Ravnikar, trgovec v Celju; D. Zangger, 
trgovec v Celju; dr. Josip, Sernec, odvetnik v Celju: 
Fr. König, trgovec v Celju; Karel Goričar, trgovec 
v Celju; A.Westen, tyornicar v Celju; Fr.Strupi, 

trgovec v Celju. 

$L 119/11. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

l.maja do dne 15. maja 1921. 
2 zlata poročna prstana; 1 knjižica delavskega 

konsumnega društva na Glincah; 3 usnjate denar
nice z vsebino od 26 K do 3000 K; 3 ročne torbice 
z vsebino od 100 K do 600 K; 1 star beležnik z 

. 260 K; 1 črn svilen dežnik; 1 nova moška srajca; 
1 črna pompadura z 2 ključema; 1 zlata podolgasta 
igla s 5 diamanti; 1 društvena knjižica krojaškega 
društva z vsebino 194 K; 1 damska srebrna ura; 
1 srebrna verižica z nikeljnasto uro; 1 naočniki; 
5108 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

l.maja do dne 15.maja 1921. 
3 ključi na obročku; 3 denarnice z vsebino od 

16 K do 26 K; 2 vreči otrobov; 1 potni list; 2 sre
brni ovratni verižici; y 2 m rdečega žameta in l m 
trdega platna; 2 listnici z vsebino 238 K in 1932 K; 
2 nova barvasta robca; 6 službenih listin; 1 bela ple
tena čepica; 1 srebrna kratka moška verižica z obe
skom; 2 tkanici; 1 vreča (vsebina: 2 avstrijska urad
niška klobuka in ročna torbica); 1 srebrna okrogla 
zapestnica; več ovratnikov; 1 red Belega orla z me
čema; 1 par srebrnih uhanov; 1 zavitek (vsebina: en 
ček, 1 položnica in 96 K); 1 domači zajec; 1 siva 
konjska odeja; 156 K v različnih bankovcih. — V 
železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 1 stara 
odeja- 1 par čevljev; 1 siv klobuk; 1 steklenica; ena 
hranilna knjiga; 1 slovnica; 1 zavitek perila; 2 dež
nika in 4 palice. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 19. maja 1921. 

Št. 2855—П1. 844 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. Izpremembe in 

dopolnitve v izjemni tarifi 21. 

Z veljavnostjo izza dne 1. junija 1921. do ргз-
klica, oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca januarja. 1922. je postaja W i e n 
H a n d e l s k a i sprejeta v izjemno tarifo 21 (A oljni 
sadovi, B oljno seme) začasne železniške tovorne ta-' 
rife, veljavne izza dne 1. februarja 1921. (stran 166), z 
vozarinskim stavkom 1408 centesimov za 100 kg v 
oddelku A in z vozarinskim stavkom 905 centesi
mov za 100 kg v oddelku B. 

Z veljavnostjo v zgoraj navedenih rokih se upo
rabljajo vozarinski stavki, Id so navedeni v izjemni 
tarifi pod B, ob istih pogojih tudi za kopro (suha, 
stolčena kososova jedra) in palmova jedra iz Trsta v 
Atzgersdorf-Mauer, oziroma Wien Handelskai. 

V L j u b l j a n i , dne 17. maja 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Št. 6508—Ш/1920. 846 

Razglas dražbe južne železnice. 
Izdaja vozovnic po znižani ceni za kopališki vlak. 

V času od dne 1. junija do dne 31. avgusta t. 1. 
se bodo "izdajale za kopališki vlak iz Ljubljane v 
Laze in nazaj na podstavi izkaznic, ki jih bo izdajal 
zdravstveni odsek deželne vlade za Slovenijo, po
vratne vozovnice po .znižani ceni, in sicer za I. raz
red po 4-50 din., za II. razred po 3 din. in za III. raz
red po 1*50 din. za osebo, Znižane vozovnice bodo 
veljale samo za vožnjo pri kopaliških vlakih št. 46, 
835 in 801. Ob slabem vremenu izostane vlak 835 in 
se znižane povratne karte sploh ne bodo izdajale, o 
čemer bo postaja Ljubljana gl. kol. občinstvo vselej 
obveščala do dvanajstih s posebnim razglasom pri 
osebni blagajni. 

Osebni vlak št. 46 bo odhajal iz Ljubljane gl. kol. 
ob 14. uri 20 minutah ter prihajal v Laze ob 14. uri 
41 minutah; kopališki vlak št. 835 bo odhajal iz Laz 
ob 18. uri 30 minutah in prihajal v Ljubljano ob 
19. uri 4 minutah; vlak št. 801 bo odhajal iz Laz ob 
19. uri 54 minutah ter prihajal v Ljubljano gl. kol. 
ob 20. uri 30 minutah. 

Otroci od 4. do 10. leta ne bodo uživali nobene 
nadaljnje olajšave. Vožnja v Zalogu se ne bo smela 
prekinjati. 

V L j u b l j a n i , dne 19.maja 1921. 

Št. 2140/Ш ex 21. k. 845 

Razglas. 
Z odobritvijo ministrstva za promet št. 11.773 z 

dne 25. aprila 1921. je stojarina na progah obrat
nega ravnateljstva južne železnice v Ljubljani v 
zmislu železniške tarife za blago, del L, oddelek B, 
odsek D—11—B—b, začasno povišana ter znaša v 
vseh primerih navedene točke po preteku stojarine 
prostega roka za vsak voz in vsako uro 2-50 dinarja. 

V L j u b l j a n i , dne 18.maja 1921. 

Razld društva. 8 1 7 

Društvo «Südösterr.-ung. Holzhändlerverband» s 
sedežem v Mariboru se je prostovoljno razšlo. 

Avgust Löschnigg s. r., bivši predsednik. 

Prodaja je lov ih desk. 8 1 б 

Podpisani urad proda ponudboma 
350 m3 4 m dolgih, 20 mm debelih jelovih desk, 
180 m3 4 m dolgih, 13 mm debelih jelovih desk. 

Blago je dobro, vzporedne rezi, nerazbrano, vendar 
brez nerabnih izmečkov. 

Ponudbe naj se vlože, po možnosti za ves tu 
označeni les, prosto postavljen na naše skladišče oa 
postaji v Škofljici do dne 31. m a j a t. 1. opoldne 
pri podpisanem uradu, kjer so kupcu tudi na raz-
polago podrobni prodajni pogoji. 
Gozdni in upravni urad graščine turjaške v Namer-

šlju, pošta Studenec-Ig pri Ljubljani, 
dne 17. maja 1921. i 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. maja 1921. 

et. 21.315/21. 811) 

Dražba lova. 
Lovska pravica krajevne občine zimiške se bo 

na uradnem dnevu pri Sv. Lenartu v četrtek dne 
9. j u n i j a 1 9 2 1 . ob enajstih oddajala na javni 
.dražbi v zakup do dne 30. junija 1922. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 18. maja 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na ustanovni občni zbor. 

Delniška družba «Javno skladišče in prevozna 
družba, d. d. v Celju», bo imela v s o b o t o dne 
2 8. m a j a 1 9 2 1. ob petnajstih v sejni dvorani po
sojilnice v Celju ustanovni občni zbor s tem-le 

s p o r e d o m : 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 
Posojila : 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene • . 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000'-, 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 
obveznosti na žiro-račune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov . . ; 

A k t i v a . 
Dinarjev ' , 

64,369.633-92 
16,455.991- — 
5,082.633 • 68 

Dinarjev 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev. 

358,064.740-79 443,972.999-39 +2,221.743-07 

185,093.549-28 
23,536.390-55 

1.195,057.809-10 
374,807.412-39 
151,666.813-95 

1.992,346.788-74 

P a s i v a . 

374,807.412-39 
256,596.929-97 

40,498.839-57 

208,629.939 83 — 147.484 • 7 Ï 

3.713,878.824-18 —15.820* — 

2.138,377.163- — 
19,879.664-15 

6.524,738.590-55 

10,385.100-— 
821.430-62 

3.703,251.715- 15,165.790-

671,903.181-93 +16,357.488- 99 
2.138,377.163--

847 
6.524,738.590 55 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d, % Ljubljani. 

Jb/AJtùii:, ik"*a,kli:ïîki^.* ̂  e>* .лА&*>л 



58. 
Poštnina pavéalirana. 

V Ljubljani, dne 31. maja 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

UST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novin kraljevino Srba, Hrvata i Slovenaca". — Uredba o valutah in devizah. — Bazglaei osrednje vlade: Pojasnilo o izvozni prepovedi za hrastov in 
kostanjev "taninski les, jamski les in hrastove železniške prage. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Bazpis mesta pisarniškega pomoČDika (pisarniäke pomoć
nice) pri upravitoljetvu eplošno bolnice v Mariboru. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 8. do dne 14. m»ja' 1921. — Razglasi raz

nih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Noviti kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 115 z dne 25. maja 1921.: 
Naredba Njegovo kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z ' dne 11. februarja 
1921., s katero se predpisuje uredba kmetijske fa
kultete. 

Številka 116 z dne 26. maja 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 20. aprila 1921., 
s katero se imenujejo: za začasna komisarja železni
ške policije: v Čakovcu Milan K o l a r , začasni po
močnik komisarja železniške policije na Jesenicah; 
na Jesenicah Nenad B r a š o v a n , začasni pomoč
nik komisarja železniške policije v Subotici; za za--
časnega pomočnika komisarja železniške policije v 
Rakeku Rado Z a k l a n o v i č , časnikarski sotrud-
nik iz Osjeka. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 
«Oslobodjenjc», ki izhaja na Dunaju v srbskem je
ziku, pisan v latinici, v naši državi prepovedan, ker 
piše s komunistično tendenco. 

Zapisnika o 88. in 84. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 19. in 20. maja 1921. 

Številka 118 z dne 28. maja 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 24, maja 1921., 

s katero se general Stevan II a d ž i ć, komandant. 
IV. armijske oblasti, imenuje za ministra za vojno 
in niornaruico. 

Zapisniki o 35., 36. in 37. redni seji ustavotvor
ne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev z dne 21., 23. in 24. maja. 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik je 
blagovolil po zaslišanju ministrskega sveta z uka
zom z dne 27. aprila 1921. Štefana D o b n i k a, eko
noma v Zlatoličju pri Ptuju, postaviti za podpred
sednika deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani. 

149. 
V imena Njegovega Veličanstva 

I * © * * » » i . , 
po milosti božji ÌH narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov m Slovencev, 

Mi 
A l e k e a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

Uredbo o valutah in devizah.* 
A. Splošna določila. 

Člen 1. 
. dokler ne nastopi trenutek za popolno svobodo, 
Je trgovina z devizami in valutami pod kontrolo mi-
! î ^ t v a z a finance. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
r b a, Hrvata i Slovenaca» St. 116, izdanih dne 25ega 

m a J a 1921. 

Člen 2. 
Vse neelfc-ki se nanašajo na kontrolo trgovine 

z deviz^ì'jri^VacKami, opravlja generalni inspekto
rat ministrstva""zaC^TOmce po določilih te uredbe in 
pravilih pravilriik^,jiA se mora izdelati na podstavi 
uredbe 

Bi .Trećina z valutami 

Člen 3. 
Uvoz valut vseh držav, priznanih z mednarodnimi 

pogodbami, je dovoljen v neomejenih količinah. Isto-
tako je dopuščen tranzit vseh valut brez razlike na 
način in ob pogojih, ki se predpišejo s pravilnikom. 

Ako nastopi primer in potreba, da se onemogoči 
uvoz tujih valut v našo državo, je minister za finan
ce pooblaščen, da njih uvoz prepove in prepreči z 
vsemi potrebnimi odredbami. 

Člen 4. 
Prepovedan jo izvoz efektivnega srebrnega in 

zlatega denarja, dolarjev Združenih ameriških držav 
in našega denarja (dinarskih in dinarsko-kronskih 
bankovcev). Za potrebe potnikov, ki prestopajo 
mejo in gredo v inozemstvo, je dovoljeno, da smejo 
nositi s seboj do 2000 dinarjev, odnosno 8000 kron. 

Samo potniki z vidiraaim potnim listom za od
hod v Združene ameriške države smejo pri odhodu 
iz naše države vzeti s seboj do 100 dolarjev, držav
ljani Združenih ameriških držav pa smejo v istem 
primeru in ob istih pogojih vzeti s seboj do 500 do
larjev. 

Člen 5. 
Vsak prekršek, predpisan s členoma 3. in 4. te 

uredbe, se mora smatrati za tihotapstvo. Tisti, ki se 
zalotijo pri dejanju ali pri samem poizkusu, da bi 
uvozili v državo prepovedane valute ali izvozili 
efektivni zlati in srebrni denar, dolarje Združenih 
ameriških držav in naš domači denar v večjih količi
nah, nego so določene v č!enu 4. te uredbe, se sma
trajo za tihotapce in z njimi se postopa po določilih 
carinskega zakona in finančnega zakona za leto 1921. 
(člena 179. in 181.). 

C. Trgovina z devizami. 

Ck?n 6. 

Razpolaganje v inozemstvu po čekih, akreditivih, 
pismenih nalogih Itd.'je dopuščeno ter se sme vršiti 
po Narodni banki in napravah, katerih vplačana 
glavnica znaša najmanj 1,000.000 dinarjev, odnosno 
4,000.000 kron. 

S temi posli se smejo baviti samo denarni za
vodi in banke, ki so delniške družbe, ako jih gene 
ralni inspektorat posebe pooblasti za to. 

Člen 7. 

Dopuščen je svobodni uvoz deviz iz inozemstva 
vobče in v neomejenih količinah. 

Člen 8. 

Devize, čeke, akreditive, pismene naloge itd. 
smejo pooblaščene ba.nke in naprave prodajati vsem 
onim osebam in napravam domačega izvora, od ka
terih dobe polnoveljavno podpisano zavezo, da bodo 
nakup deviz-e izpričale tako, da najkesneje v šestih 
mesecih od dne, ko so kupile devizo in izdale za
vezo, uvozijo v državo blaga v znesku kupljene de
vize, in sicer iz one državo, na katere denar se je 
deviza glasila, drugače pa da plačajo kot globo v 
korist državne blagajne 25 % zneska kupljene, a 
neizpričane devize po kurzu, po katerem je bila na
bavljena. Kot garancijo za izpolnitev te zaveze mo

ra kupec devize za potrebe uvozne trgovine dati 
banki, od katere kupi devizo, svoj akcept (solo-
menico) v višini zneska kupljene devize. Banka 
sme vrniti kupcu menico šele potem, ko predloži 
kupec dokaz, da je izpolnil svojo zavezo ter izpričal 
nakup devize z uvozom ustrezne količine blaga, ali 
ko položi pogojeno globo 25%, zneska devize, če 
blaga ni mogel uvoziti pravočasno ali sploh ne. 

Člen 9. 
Razen zaveze, določene v členu 8., mora kupec 

vsaki banki in napravi, pri kateri prvič kupi de
vizo, predložiti na vpogled originalno potrdilo s pre
pisom o protokolizaciji firme, istotako pa tudi po
trdilo s prepisom pristojnega oblastva o plačanem 
davku za prejšnje in za minulo poluletje.* Ko je 
banka primerjala originalni potrdili, ju vrne, pre
pisa pa poveri ter ju obdrži v evidenci. 

O prodanih devizah vodijo pooblaščene banke in 
naprave evidenco zaradi izvrševanja kontrole. 

Člen 10. 
Devize za plačila v inozemstvu in za osebne po

trebe do 2000— francoskih frankov ali ustrezne 
vrednosti po borznih kurzih v drugi valuti smejo 
pooblaščene banke prodajati brez čigarkoli in kakr
šnegakoli dovolila. Za večjo vsote in v znesku do 
10.000 francoskih frankov, odnosno do ustrezne 
vrednosti drugega denarja po borznih kurzih beo
grajske, odnosno zagrebške borze je potrebno spe
cialno dovolilo: za Beograd in vse ozemlje prejšnje 
kraljevine Srbije generalnega inspektorata; za Hr
vatsko in Slavonijo: delegata ministra za finance v 
Zagrebu; za Slovenijo: delegata ministra za finance 
v Ljubljani; za Dalmacijo: delegata ministra za fi
nance v Splitu; za Bosno in Hercegovino: delegata 
ministra za finance v Sarajevu; za Vojvodino: ob
lastne finančne direkcije v Novem Sadu in za črno 
goro: okrožne finančne uprave v Podgorici in Peći. 

Za vsote, večje od 10.000 francoskih frankov, a 
za osebne potrebe, je treba preskrbeti dovolilo ge
neralnega inspektorata finančnega ministrstva. 

Člen 11. 
Inozemski trgovci, ki uvažajo blago v našo dr

žavo pod svojim imenom, smejo ekvivalent zanje 
izvažati iz države samo v devizah, nabavljenih pri 
pooblaščenih bankah in napravah. Ob uvozu blaga 
v državo si morajo priskrbeti potrdilo dotične cari
narnice o izvoru, količini, vrsti in vrednosti uvo
ženega blaga, izraženi v denarju države, iz katere 
se je blago uvozilo. Na podstavi teh potrdil jim 
smejo pooblaščene banke in naprave izdajati devize 
v denarju one države, iz katere se je blago uvozilo, 
pridrževaje potrdila pri sebi zaradi izpričevanja. 

Člen 12. 
Vsak kupec devize, ki je izdal zavezo, določeno 

s členom 8. te uredbe, mora na prvo zahtevo kon
trolnih organov ministra za finance, oziroma organov 
delegatov ministra za finance, oblastne direkcije v 
Novem Sadu in okrožnih finančnih uprav pokazati 
omenjeno dovolilo ter po preteku ustanovljenega 
roka z uradnimi deklaracijami in fakturami izpričati 
nakup devize. Drugače trpi posledice po dani zavezi. 

Člen 13. 
Natančnejša določila za postopanje ob izdajanju 

deviz, obliko dovolil, način, kako naj ee vodi evi-

* V izvirniku: o plaćenoj porezi za ranije, i is
teklo polgodje tekuće godine. 

./*&v $**&é&ìk:-i. V 
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za 

denca in kontrola, se predpišejo s pravilnikom 
(člen 2. uredbe). 

Č. Zavarovanje valute. 

Člen 14. 
Vsi domači proizvodi in produkti se smejo, koli

kor to ni prepovedano, izvažati brez zavarovanja va
lute in prodajati v inozemstvu bodisi za naš denar, 
bodisi za katerokoli drugo valuto. Od tega so izvzeti 
predmeti, za katere se mora tudi zavarovati valuta, 
in sicer: 

vse vrste žita, in moke, živih živali, sirovega in 
podelanega mesa, masti, sirovih in predelanih kož, 
stavbnega gradiva vobče, predelanega in posušene
ga sadja. Vsi navedeni predmeti se smejo izvažati 
iz države samo, ako se za njih ekvivalent zavaruje 
valuta po eni izmed pooblaščenih bank. Za navedene 
predmete smejo pooblaščene banke izdajati potrdila 
o zavarovanju valute samo za valuto države, v ka
tero naj se uvozijo dotični predmeti, ali za valuto, 
boljšo od valute one države, v katero se uvaža. 
Toda tudi ti predmeti, katerih količine ne presezajo 
vrednosti 1000 dinarjev, se smejo izvažati brez za
varovanja valute. 

Ako bi bil izvoznik hkrati uvoznik, se oprosti 
zaveze, da uvozi devizo, za dve tretjini devize, ako 
v roku, določenem za uvoz deviz, dokaže s potrdi
lom pristojne carinarnice, da je to vsoto uporabil za 
nakup blaga in to blago uvozil iz države, za katere 
denar se je valuta zavarovala. Omenjeno potrdilo se 
mora vročiti banki, Id je izdala potrdilo o zavaro 
vanju valute, ta banka pa ga vroči napravi, pri ka 
teri bo prezentirala za plačilo tretjino devize, zi 
katero uveljavlja država pravico odkupa. 

Država si pridržuje pravico do odkupa deviz po 
teh zavarovanjih za eno tretjino vse zavarovane 
vsote. Odkup na račun države izvršuje Narodna 
banka sama ali pa po svojih podružnicah po sred
njem kurzu beograjske, odnosno zagrebške borze 
z onega dne, ko se deviza predloži v izplačilo: ako so 
devize predložene pred sestankom borze, po sred
njem kurzu poslednjega sestanka, po sestanku pa 
po kurzu s tega dne. Ce bi ta dan dotične devize ne 
bile notirane na naših borzah, se izvrši obračun po 
pariteti beograjske (zagrebške) in pariške borze. 

D. Posebna določila. 

Člen 15. 
Noben denarni zavod v državi ne sme olvarjati 

kreditov in dajati posojil na podstavi tujih valut 
in deviz. 

Člen 16. 
Denarnim zavodom v državi se prepoveduje, da 

bi dajali kredit inozemskim firmam in podjetjem. 
brez prejšnjega dovolila generalnega inspektorata, 
izvzemši potrebo kredita za plačilo ladijskih tovor
nih listov, carine in troškov, nastalih pri uvažanju 
blaga iz inozemstva v našo državo. 

Člen 17. 
Na račune, ki jih imajo inozemci (osebe ali firme) 

pri zavodili na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in ki so zasnovani do dne, ko stopi ta 
uredba v veljavo, se smejo vršiti izplačila samo za 
račun oseb ali firm, ki imajo domicil v naši kralje
vini. Tuji državljani (osebe ali firme) smejo depo
nirati v teh primerih, toda samo na korist osebam ali 
firmam državljanov, ki imajo domicil v njih državi. 
Državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
smejo disponirati na korist inozemskim osebam ali 
firmam samo po izjemni presoji in odobritvi general
nega inspektorata. Izvoz dinarskih (dinarsko-kron-
skih) čekov v inozemstvo, kolikor ne izhajajo iz kup
čij, označenih v členu 11. te uredbe, ni dovoljen 
in taki čeki se ob prezentaciji ne smejo izplačevati. 
Izjeme od tega so dopuščene samo po presoji gene
ralnega inspektorata in po njegovi specialni odo
britvi. ..-: /j •*• 

Člen 18. 

Denarnim zavodom, firmam, sarafom in dru
gim privatnim osebam, ki na borzi kupujejo in pro
dajajo devize, se najstrože prepoveduje napravljati 
fiktivne kurze in vobče operacije, ki bi merile na 
to, da izpodkopljejo vrednost našega denarja ali da 
provzroče motitev pravega stanja kurzov na denar
nem trgu. 

E. Kontrola in kazni. 

Člen 19. 

Vso kontrolo o izvrševanju določil te uredbe 
opravlja generalni inspektorat po svojih uradnikih, 

uradnikih posameznih finančnih delegacij, oblastne 
direkcije v Novem Sadu in okrožnih finančnih uprav. 
Toda ti uradniki morajo biti v vsakem primeru 
opremljeni z legitimacijo in z uradnim pooblastilom, 
izdanim po generalnem inspektoratu. 

Člen 20. 
Vsako postopanje v trgovini z devizami in valu

tami, Id je nasprotno določilom te uredbe, ima za 
posledico kazen, za denarne zavode, banke, sarafe, 
menjalce kakor tudi za privatne osebe v znesku od 
5000 do 100.000 dinarjev. 

Kazni o teh predmetih izreka minister za- finance 
na podstavi ugotovljenih kaznivih dejanj in po refe
ratu generalnega inšpektorja. Zoper odločbo se sme
jo kaznovanci pritožiti neposredno na državni svet 
v roku, določenem z zakonom (v petnajstih dneh). 

Kazni se pobirajo, ko postanejo odločbe izvršne, 
in pobrane vsote se oddajajo v blagajno kot izreden 
dohodek. 

Člen 21. 
Za pokrivanje kontrolnih stroškov in drugih iz

datkov, ki so v zvezi z izvrševanjem te uredbe, je 
pooblaščen minister za finance, da sme od poobla
ščenih bank in naprav pobirati letno do 1 %, po 
višini vplačane glavnice, od sarafov, menjalcev in 
privatnih oseb, ki se.bavijo s trgovino z valutami, 
pa do 1 % po znesku kosmatega davka hkrati z dr
žavnimi dokladami minulega leta. 

Minister za finance je pooblaščen, da iz gotovine 
kontrolnega fonda po svojem izprevidu pokriva one 
razhodke, ki jih zahteva služba, da se nadzira pra
vilna uporaba te uredbe. 

F. Prehodna določila. 

Člen 22. 

Likvidacija kupčij, zasnovanih do dne 31. maja 
t. L, se izvrši po določilih uredbe o reguliranju pro
meta z devizami in valutami z dne 25. septembra 
1920., I br. 22.354,* in s tem dnem nehajo veljati 
vse odločbe in vsi predpisi, ki se tičejo prometa in 
trgovine z devizami in valutami. Dne 1. junija t. 1. 
stopi v veljavo ta uredba. 

V B e o g r a d u , dne 29.marca 1921. 

,,. . , t. Aleksander s. r 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. _ 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

M. N. Trifković s. r. 

Minister za notranje zadeve: 
M. Draskovic s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanovié s. r. 

Minister za pros ve to: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričić s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. H. Karamehmedović s.r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo o izvozni prepovedi za hrastov is 
kostanjev taninski les, jamski les in hrastove 

železniške prage. 
Ministrstvo za gozde in rudnike je podpisani di

rekciji z dopisom z dne 18. aprila 1921., št. 5469, 
priobčilo nastopna pojasnila glede gozdarskih pro
izvodov, ki so po št. 34. izvozne tarife C br. 9802 z 
dne 19. februarja 1921. prepovedani za izvoz: 

1. Hrastov in konstanjev tanin9ki les. 
Ker se iz vsakega svežega in čvrstega kostanje

vega ali hrastovega lesa za kurjavo lahko pridobiva 
tanin, je z odločbo carinske tarife z dne 19. febru
arja 1921. prepovedan izvoz vsakega hrastovega ali 
kostanjevega lesa za kurjavo. Samo, ako je kosta
njev ali hrastov les za kurjavo trhel ali izpran od 
dežja, ako se vidi, da je bil več let pod milim nebom 
nâ dežju ali na solncu, se ta les ne more več uporab
ljati za ekstrahiranje tanina. Vsekakor bi bilo pri
merno, vselej, kadar gre za izvoz hrastovega ali ko
stanjevega lesa za kurjavo, odrediti carinarnicam, naj 
se prej obrnejo za strokovno mnonje na gozdrske or
gane po dopisu tega ministrstva, poslanem generalni 
direkciji carin pod št. 5470/2 z dne 5 marca 1921. 
(razpis C br. 15.080 z dne 11. marca 1921.). 

2. Jamski les. 
Za jamski les se uporablja les vseh vrst drevja, 

zlasti pa akacijev, hrastov, macesnov, borov, jelov 
in smrekov les, navadno v raznih manjših dimenzijah 
1 do 4 in, pa tudi 6 m dolg in s srednjim premerom 
5 do 23 cm, ali z gorenjim premerom (premerom na 
tanjšem koncu) od 8 do 12 cm. Ker. je tudi pri tem 
sortimentu čestokrat težko ugotoviti, ali gre za jam
ski les, se naroča carinarnicam, naj se vedno obra
čajo na pristojne gozdarske organe za strokovno 

3. Hrastovi železniški pragi. 
Ti so po obliki gotovo znani vsem carinskim or

ganom. Cast nam je pri tej priliki opozoriti samo na 
dejstvo, da se po informacijah tega ministrstva hra
stov les za prage često izvaža navzlic prepovedi v 
kosih, kjer je po 2, 3 ali več pragov puščenih v enem 
panju. Dalje se izvažajo tudi hrastovi panji, dolgi 
2-50 do 5 m in debeli 18 do 28 cm. Ti panji so ti
pični za izdelavo železniških pragov; ker je izvoz 
hrastovih hlodov prepovedan, se ne bi smeli puščati 
čez mejo. 

Ministrstvo za promet je z dopisom z dne 18. apri
la 1921., št. 12.191/4, obvestilo podpisano direkcijo, 
da to velja za vse hrastovo gradivo, ki ima pragov-
ski presek ter je dvakrat do trikrat, pa še večkrat 
daljše, ker bi se to gradivo po izvozu lahko raz-
rezalo in bi se iz njega dali napraviti železniški 
pragi. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 30. aprila 1921.; C br. 27.138. 

Minister za promet: 
dr. V. Jankovié s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. Mehmed Spaho s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s.r. 

Namestnik ministra za vojno in mornar-
nlco: 

M. Draskovic s.r. 

Minister za pošto in brzojav; 
dr.Slavko Miletić s.r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nikola Uzunović s.r. 
Minister za verstvo: 

dr. M. Jovanovié s. r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

* Uradni list pod št. 379 iz leta 1920. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani, 

Št. 5847. 
Razpis. 

Pri u pravite] jstvu splošne bolnice v Mariboru se 
razpisuje mesto pisarniškega pomočnika (pisarniške 
pomočnice) z dnevščino po 3 K 20 v in draginjskimi 
dnevnicami po 56 K. 

Zadostno kolkovane in svojeročno spisane proš
nje s potrebnimi dokumenti naj se vlože do dne 

10. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo in Istro v 
Ljubljani. 

Vojni invalidi, če so sicer sposobni za tako služ
bo, imajo prednost v zmislu naredbe Narodne vlade 
SHS v Ljubljani z dne 20. novembra 1918., št. 115 
Ur.l. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 21. maja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
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Št. 6233. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 8. do dne 14. maja 1921.) 

O k r a j O b č i n a 

Brežice 
Celje okolica 

Konjice 

Ljubljana mesto 
Slovenjgradec 

Guštanj 

Koze (Var io la) . 
Dobje 
Trbovlje 
Ljubno 
Loka 
ST. Krištof 
Kozjak 
Tolsti vrh 
Zreče 
Skomer 
Paka 
Gabrovlje 
Ljubljana 
Skale 
Velenje 
Sv. llj pri Velenju . 
Slovenjgradeč . . . 
Mislinje 
Sv. Martin pri Slo-

venjgradcu. . . . 
črna 

Nc I 469/2Ì—1. Proglasitve za mrtve. 837 

O k r o ž n o s o d i S č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre
šana za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. St. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na zDanje. 

Kamnik 
Guštanj 

P e g a v i c a (Tychus oxanth.). 

. . . .111. Ne vije 
Mežica 1 

T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 
Celje okolica 

Kranj 
Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

Sromljo . . • 
Sv. Krištof. . 
Zminec . . . 
Laže . . . . 
Polhov gradeč 
Borovnica . . 
Ljubljana . . 
Maribor . . . 
Ovsišče . . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Ljubljana mesto ] Ljubljana | . j 11 , 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Maribor mesto 

Ljubljana . 
Okoslavci . 
Terbegovci. 
Selišče . . 
Maribor . . 

i ! 

D a v i c a ( D i p h t e r i a). 
Brežice 

Celje okolica 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Kamnik 
Logatec 

I Videm . . . 
j Celje okolica 

Loka . . . . 
Gornji grad . 
Dob 
Škofja Loka . 
Ljubljana . . 
Grabonoš . . 

T r a h o m : 
Kamnik . 
Cirknica. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. maja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r, 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
A 91/20-7. - 812 3 - 3 

Poklio neznanih dedičev, 
Apoloni ja V a l en č a k iz Pokleka St. 19 je dne 

1 3-aprila 1920. umrla, ne da bi bila zapustila po
slednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod Josip Kladnik v Sev
nici. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so-
diSču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po tem 
r°ku se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
8 v?je pravice, le-tcm, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
PnPade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek L, 

dne 12. maja 1921. 

Ime in roJBtni dan, etan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Avgust Harhart, 
rojon dne 23. avgusta 
1900., posestnikov sin v 

Brdih. 

Anton Gradišnik, 
rojen dne 30. maja 1883., 
najemnik v Parožu pri 

Doberni. 

Anton Krofi, 
rojen dno 26. julija 1887., 
uslužben v Gelsenkircbnu, 

Westfalen. 

Frano Levstik, 
rojen dne 8. septembra 
1889., učitelj v Št. Petru. 

Odšel dne 6. februarja 
1900. k87. pehotnemu pol
ku v Celje, bil ob prevratu 
na italijanskem bojišču 
ujet ter zadnjič pisal dne 

12. marca 1919. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji k domobranskemu 
pehotnemu polku št. 26 
v Celje; zadnjič pisal iz 
Bosne meseca oktobra 

1914. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 16. pe
hotnemu polku, prišel dne 
28. julija 1916. v rusko 
ujetništvo ter zadnjič pi
sal z otoka Nargiena v 
južni Rusiji dne 30. de

cembra 1917. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k 26. domobranske
mu pehotnemu polku, 
11, stotniji, prišel meseca 
oktobra v rusko ujetništvo 
ter zadnjič pisal dne 3ega 

novembra 1914. 

Rafael Sluga,, 
rojen dne 26. oktobra 
1888. v Grižah, rudar v 

Dortmundu. 

Frano Вобко, 
rojen dne 2. marca 1892., 

poeestnik v Studencah. 

Frano Braoiö, 
rojen dne 6. marca 1891., 
vieokošolec v Št. Vidu pri 

Planini (Kozjo). 

Odrinil ob sploftui mobili
zaciji leta 1914. z domo
branskim pehotnim pol
kom št. 19, 6. stotnijo, na 
rusko bojišče ter zadnjič 
pisal dno 2. septembra 

1915. 

Oče 
France Marhart. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešanen 

Žena 
Terezija 

Gradišnik, 
dnin&riea 
T Parožu. 

Žena 
Ana Krofi 

v Gelsenkircbnu, 
Bismarck-Adal-

bertstraße 4, 
Westfalen. 

Žena 
Marija Levetik. 

Oče 
Vinko Sluga, 

posestnik 
v Trnovijah. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku v Celje, 
odtod k lovskemu pehot
nemu polku v Ljubljano; 
zadnjič pisal dne 20. ja
nuarja 1916. Baje padel 
na črnem vrhu v Galiciji 

dne 26. januarja 1915. 

Mati 
Ana Bočko, 
posestnica 

v Studencah št. 10, 

Odšel ob eplošni mobili
zaciji lota 1914. k 87. pe
hotnemu polku, vstopil 
leta 1916. v jugoslovansko 
legijo (srbski dobrovo
ljački odred), se boril kot 
vodnik 2. bataljona 4. pol
ka v Dobrudži, bil tam
kaj dne 7. septembra 1916. 
smrtno ranjen ter umrl 
dne 9. septembra 1916. v 

Saradži (Dobrudža). 

Peter Mlklavo, 
rojen dne 7. avgusta 
1885., preužitkarjev sin 

v Bočni št. 68. 

! Služil pri domobranskem 
pehotnem polku št. 26 v 
Mariboru, bil v Rusiji 
ujet ter so meseca junija 
1917. vračal kot invalid; 
spotoma se baje meseca 
novembra ponesrečil na 

vlaku. 

Frano Smole, 
rojon dne 3. marca 1880., 
poseetnik v Začrotu pri 

Celju. 

Matija LeskoSek, 
rojen due 3. februarja 
1882., posestnik v Brez

jem, okraj kozjanski. 

Frano Butnik, 
rojen d DO 30. novembra 
1897., ltmetiški sin v 

Plcšivcu. 

Martin Јапбек, 
rojen dno 7. novembra 
1877., posestnik v Go

renjem Sečovem. 

Josip Kozmus, 
rojen dne 2 maja 1886., 

kočar v OroSju. 

Odrinil začetkom vojne 
k 87. pohotuemu polku, 
4. nadomesti.i stotniji, v 
Celj«, bil leta 1916. na 
italijanski fronti ujet ter 
zadnjič pisal due 6. junija 
iz Ponta di Piavo. Baje 
umrl za tifiizom v Odorzu 
dne 27. avgusta ali dno 

3. septembra 1919. 

Odšel ob prvi mobilizaciji 
k domobrancem v Ljub 
ljano, pozneje služil pri 
domobranskem pehotnem 
polku št. 27 ter zadnjič 
pisal dne 11. marca 1917. 

Odrinil duo 15. oXtobra 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celje, bil po pre
vratu na Tirolskem ujet 
ter zadnjič pisal iz bol
nice v Pisi meseca febru

arja 1919. 

Dan 
in opr. St. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

21. 4.1921.; 
T I 61/21-2. 

22. 4.1921.; 
T I 62/21-2. 

21. 4. 1921.; 
T I 66/21-2 

Dr. Josip Vrečko, 
odvetnik v Celju. 

Mati 
Marija Bračič. 

Seetra 
Antonija Mlinar, 

poeestnica 
v Mozirju št. 49 

Antonija Smole, 
poseetuica 
v Začretu. 

Žena 
Antonija 
Leskošek 

v Brezjem. 

Žena 
Antonija Rutnik, 

poseetuica 
v Plešivcu. 

Odrinil due 15. maja 1915. 
k 87. pehotnemu polku, 
9. stotniji, bil dne 28. av
gusta 1917. ujet ter zad
njič pisal dno 20. julija 

1919. 
Odšel začetkom mobili
zacije leta 1914. k 87. po
hotnemu polku v Celje 
ter odrinil na rusko bo
jišče; od lota 1915. ni 

več glspu o njem. . 

Žena 
Marija Janšek. 

Varili 
Alojzij Močivnik 

poseetnik 
v Škofcu. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

23.4.1921.; 
T I 66/21 - 2 . 

23. 4. 1921.; 
T I 57/21—2 

23. 4. 1921.; 
T I 59/21-2 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

20. 4. 1921.; 
T I 62/21-2. 

27.4.1921.; 
T I 58/21-2 

Dr. Anton Božič, 
odvetnik v Celju. 

27.4. 1921.; 
T I 60/21-2 

Josip Pirnat, 
posestnik 

v Plešivcu. 

Peter Dolšak, 
posestnik 

v Spodnjem 
Sečovem. 

27.4. 1921.; 
T I 61/21-2 

27.4.1921.; 
T I 66/21-5. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

2. 5.1921.; 
C I 67/21—2 

, 2.5.1921.; 
T I 49/21-3. 

1. decembra 
1921. 

1. junija 
1922. 

1. decembra 
1921. 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 



58. 302 Letnik Ш. 

Ime in rojstni dan, «Un 
in aadnje bitališce po-

grciancer 

Jan«x Magdaleno, 
rojen dne 16. maj» 1874. 
т Dobja pri Planini, 
rudar T Stoppenbergu pri 

Eesno. 

Bi e trene okolnosti, 
na katere ge opira 

predlog 

Proglasitev 
ia mrtvega 
predlaga 

Mihael Bexar, 
rojen dne 4. maja 1885. 

• Bezovici. 

Odrinil dne 3. avgusta 
1914. k 3. domobranskemu 
pehotnemu polku in a tem 
na rusko fronto ter bil 
meseca februarja 1915. 
ujet; i« ujetništva pisal 
trikrat, zadnjič meseca 

avgusta 1915. 

Odiel ob prvi mobilizaciji 
leta 1914. k 26. domobran
skemu pehotnemu polku 
ter s 5. stotnijo odiel iz 
Celja. Z reškega bojišča 
pital dne 25. avgusta 
1914.; od takrat ni več 
sledu o njem. Umrl baje 
v neki bolnici na Ogrskem. 

Frane Terfflav, 
rojen leta 1873., tvorniški 
delavec in posestnik na 

Polzeli. 

James Arxoniek, 
rojen dne 21. decembra 
1879., najemnik v Dram-

ljah. 

Jernej Jakob, 
rojen dne 2. avgusta 1884., 

posestnik v Breznem. 

Odrinil dne 1. maja 1915. 
v Yöklabruck k lovskemu 
polku IT., prišel nato k 
11. stoini ji v Schluder-
bach. Zadnjič se oglasil 
dne 30. julija 1915. Po 
pozneje doslih vesteh dne 
3. avgusta 1915. izginil 

na Doberdobu. 

Žena 
Ana Magdalene. 

Ime io bivališče 
skrhDika, Id je 

bil postavljen 
pogrešanca 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

Žena 
Ana Rezar, 

zasebnica 
v Hrastniku št. 1. 

Odšel dne 15. februarja 
1915. k 15. pehotnemu 
polku. Zadnjič pisal dne 
I. septembra 1917. pred 
I I . ofenzivo • hriba Sv. Ga
briela; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Jamez Maetnak, 
rojen dne 14. avgusta 
1896 , posestnik v Trnem. 

MIha Plainllc, 
rojen dne 20. septembra 
1886., posestnik v Belih 

vodah št. 46. 

Janes Upnik , 
rojen dne 5. maja 1881., 
posestnik v Klancu pri 

Doberni. 

Odšel leta 1915. k 87. pe
hotnemu polku na rusko 
fronto ter bil ujet; jeseni 
leta 1916. pisal, daje bo
lan. Umrl baje v minuli 

zimi. 

Žena 
Marija Terglav, 

pesestnica 
na Polzeli št. 90 

Josip Kolšek, 
avskultant 

v Celju. 
3. 5.1921.; 

T I 71/21-2. 

3. 5. 1921.; 
T 172/21-2 

Žena 
Frančiška 
Arzeušek, 
najemnica 

v Dramljah. 

Žena 
Antonija Jakob. 

Odrinil meseca maja 1915. 
k 20. lovskemu bataljonu, 
20. polovični Btotniji. Zad
njič pisal dno 10. maja 
1919.; baje umrl v itali

janskem ujetništvu. 
Odšel meseca avgusta 
1915. k 87. pehotnemu 
polku, leta 1918. pa z 
38. stotnijo na italijansko 
bojišče ob Piavi. Zadnjič 
pisal dne 10. junija 1918.; 
baje umrl dne 20. junija 

1918. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

3.6.1921.; 
T I 73/21—1. 

1, decembra 
1921. 

7.5.1921.; 
T I 64/21-2. 

Dr. J. Godnik, 
pravni praktikant 

v Celju. 

7. 6.1921.; 
T 168/21-2. 

Oče 
Jožef Mastnak, 

posestnik 
v Trnem št. 7. 

Žena 
Marija Plašnik. 

7. 5. 1921. 
T I 69/21-2. 

, decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

10.5.1921.; 
T 170/21-7 

P e t e r Podrep iek, 
rojen dne 20. januarja 
1887. pri Sv. Štefanu pri 
Žusmu, pristojen v Šmar

je (okolico). 

Ivan Robida, 
rojen dne 28. avgusta 
1890., kmetiäki tin v To-

polžcici. 

J a r l L a b e J, 
rojen dne 16. aprila 1882., 

najemnik v Dramljah. 

Odrinil ob splošni mobili-
zaeiji leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku ter s tem 
odšel na rusko fronto. 
Zadnjič pisal koncem me
seca avgusta 1914. z Ogr

skega. 

Odrinil dne 27. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku, 
4. stotniji; zadnjič pisal 
dne 16. junija 1916. Bil 
po uradni listi o izgu
bah št. .509 z dne 3. ja
nuarja 1917. ranjen; nato 

ni več glasu o njem. 
Odrinil ob splošni mobili
zaciji k domobranskemu 
pehotnemu polku št. 4 na 
rusko bojišče; začetkom 
vojne z Italijo odšel na-
italijansko bojišče ter 
zadnjič pisal sredi leta 

1917. 

Brat 
Anton liipnik. 

Brat 
Karel Podrepšek, 

poseatnik 
v Cerovcu št. 13 

11.5.1921.; 
T I 74/21-2. 

, decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

12. 5.1921.; 
T 176/21-2. 

Odrinil dne 28. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje ter zadnjič pisal doe 
26. oktobra 1914. iz Ga

licije. 

Oče 
Filip Robida, 

kmetvTopolšćici. 

Žena 
Terezija Lubej. 

12. 6. 1921 
T 177/21-4. 

13. 5.1921 
T I 66/21—3. 

, decembra 
1921. 

1. decembra 
1921. 

. decembra 
19SI. 

St. 1744. 

Razglas o kompetenci za izdajanje 
inženjerskih avtorizacij. 

Dodatno k tukajšnjemu razglasu z dne 11. aprila 
1921., st. 1128 (Ur.l. z dne 16. aprila 1921.), se pri-
občuje odlok ministra za gradbe z dne 10. maja 1921., 
št. 5971, ki določa, da smejo civilni inženjerji (geo
metri), ki imajo pooblastilo za izvrševanje civilne 
inženjerske (£eomctrske) prakse, izdano po pokra
jinskih in upravnih oblastvih do dne 22. marca 1.1., 
tudi nadalje izvrševati civilno inženjersko (goometr-
sko) prakso do konca leta 1921., vendar pa morajo 
v tem času gradbeni direkciji predložiti novo proš
njo in izpričevala o dovršenih študijah, da ministr
stvo lahko pregleda izpričevala in reši prošnje. 

Do sedaj predpisani pogoji za pooblastitev s tem 
niso izprernenjeni. ' 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 20. maja 1921. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglas o taksi za desinfekcijo ali 
čiščenje postajnih prostorov.* 

Za vsako čiščenje in vsako desinfekcijo prosto
rov, ki jih ponesnažijo ali umažejo potniki, se po
bira po 25 dinarjev. 

V Z a g r e b u , dne 11. maja 1921. 

Direkcija državnih železnic 
po naročilu ministrstva za promet. 

856 3 - 2 St. 17.206/G—1921. 

Natečajni razglas. 
Prodaja železne strugovine, stare, črne pločevine in 

odpadkov kovanega železa in jekla. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno licita

cijo za prodajo železne strugovine okoli 35 vagonov, 
stare črne pločevine okoli 6 vagonov in odpadkov 
kovanega železa in jekla okoli 10 vagonov, ki se 
lahko pogledajo v njenem skladišču materiala v Za
grebu. 

Ponudbe se morajo v zaprtem zavitku in zapeča
tene poslati najkesneje do dne 1 6 . j u n i j a 1 9 2 1 . 
ekonomskemu oddelku podpisane direkcije, soba 
št. 12; tam se odpro istega dne ob dvanajstih in njih 
otvoritvi lahko prisostvujejo lastniki ali njih zastop
niki. 

Ponudniki se smejo pogajati tudi za manjšo koli
čino, ki pa se ne sme znižati pod 10 % licitirane ko
ličine; najkesneje do dne 14. junija 1921. morajo pri 
glavni blagajni položiti kavcijo v višini 1 0 % zahte
vane količine. Če ponudnik ne bi kupljenega blaga 
najkesneje v enem mesecu odpravil z območja pod
pisane direkcije, izgubi vsako pravico do položene 
kavcije. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 22. maja 1921. 

358 Ne I 47/21—3 in Ne I 205/20. 

AmortizaoJJi. 
Na predloga, ki sta ju podala a) Miha N a g l i c , 

posestnik v Skalcah, in b) Ana C e r n é e , posestni-
ca v Spodnjem Grušovju, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih hranilnih knjižic, ki sta ju 
predlagatelja baje izgubila: 

ad a) : Hranilna knjižica posojilnice v Konjicah 
gt. 5192 z vlogo 1600 K, glaseča se na ime: Miha 
Nsglič; 

ad b): Hranilna knjižica posojilnice v Konjicah 
št. 5490 z vlogo 10.200 K, glaseča se na ime: Ana 
Cernée. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi sicer po 
tem roku knjffici izgubili moč. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 25. februarja 1921. 

833 

Razne objave. 
Št. 307/21. 815 

Firm. 1213, zadr. VI 52/20. 

Razglas. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri 

firmi: živinorejska zadruga, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v Tornisi ju: 

Po sklepu občnega zbora z dne 13. februarja 
1921. se je zadruga razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorji: načelništvo. 
Likvidacijska firma: 

Živinorejska zadruga, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v Tomišlju 

v likvidaciji. 
Podpis firme: l ikvidatorj i podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 19. aprila 1921. 

jRazid društva. 
Društvo «Militär-Veteranen-Vereiii Maria Schnee 

in Wölling» se je na predlog dosedanjega načelnika 
in po sklepu dosedanjega odbora prostovoljno 
razšlo. 

Predstojništvo občinskega urada v Velki, 
dne 13. maja 1921. 

Prodaja jelovih in bukovih debel. 
Na podstavi okrožnice agrarnega urada z dne 

12. aprila 1921., št. 1435, se bo pri podpisani upravi 
na pismene ponudbe prodajalo: 

2700 m 3 jelovih debel in 
1300 m 3 bukovih debel 855 

iz gozda Stružnice pri Kočevju. 
Ponudbe morajo biti zapečatene in vročene naj

kesneje do dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 1 . pri podpisani 
upravi, kjer se dobivajo tudi natančnejši podatki. 

Gozdna uprava Kostel-Grafenwart, 
Pirče (pošta Fara), okraj Kočevje, Slovenija. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 116, izdanih dne 26ega 
maja 1921. 

Nat i sn i la in založila D e l n i š k a t i skarna, d. d. v Ljubl jani . 
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Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 1. junija 1921. Letnik Ш, 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

olja, petroleja in bencina. Razglas glede < M ] obrtah ^ ^ ^ Т ^ ^ ^ ^ Ј ^ Д Ä o Лпе 16. aprila 1921. - Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Razgla» 
državni t T o n ü d B l a d t o j a r t o ^ w i ^ ObTMblo J ^ J ^ » ^ " K t W i f f КиртЛ drutov. Razglas o pravilni rabi nekaterih krajevnih imen. Raiglas o 
o razpustu nekatenh ob&nikih odborov. Razglas o .»P»»"»]« J o b « ^ n S a l n i h kotósiiah za pravosodni in za državoslovni izpit. U«na tvarina za posebno preizkusn o iz tdo-
^ T ^ ^ U r t l S ^ g g •"«£*» znaja 1921. - Razglasi raLih drugih nradov in oblaste. - Razne objave. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 

150. 
Naredba poverjenlštva za nk in bogočastje 
glede šolskih tiskovin na obrtnih in trgovskih 

nadaljevalnih šolah. 
Na obrtnih in trgovskih nadaljevalnih šolah se 

smejo odslej rabiti samo take šolske tiskovine, ki 
jih je odobrilo naučno oblastvo. 

Kr. zaloga šolskih knjig in tiskovin in privatne 
tiskarne morajo golice pred izdajo predložiti naučni 
upravi v aprobacijo. Vsaka tiskovina mora imeti na 
spodnjem robu tekočo številko, ki jo določi naučno 
oblastvo, in številko odobritvenega razpisa. 

V L j u b l j a n i , dne 27. maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè S.T. 

Razglasi osrednje vlade. 
St. 18.224/G—21. 661 3—1 

Natečajni razglas. 
Na podstavi člena 82. zakona o državnem raču

novodstvu bo dne 
2 4. j u n i j a 1 9 2 1 . 

v ekonomskem oddelku ministrstva za promet javna 
ofrtalna licitacija za nabavo: 

799.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja 
za letno porabo; 

931.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja 
za zimsko porabo; 

770.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
422.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro; 
340.000 kg repnega olja za razsvetljavo: 
706.000 kg olja za proizvajanje plina in za pogon 

Dieslovih motorjev; 
36.000 kg olja za dinamske stroje; 
26.000 kg olja za čiščenje; 

8.000 kg cilindrskega olja za Dieslove motorje; 
10.000 kg strojnega olja za Dieslove motorje; 

1.200 kg specialnega olja za mehanične pri
prave; 

1,370.000 kg petroleja; 
484.000 kg bencina. 
Ponudbe se sprejemajo za enega, dva, tri ali v v; 

omenjenih predmetov kakor tudi za vse. Natančni 
pogoji za nabavo se lahko vpogledajo pri ekonom
skem oddelku ministrstva za promet ali pa pri di
rekcijah državnih železnic v Beogradu, Zagrebu, Sa
rajevu in Subotici vsak delavnik od desetih do dva
najstih. 

Vsak ponudnik mora najkesneje do enajstih dno 
24. junija položiti kavcijo pri glavni blagajni katere
koli železniške direkcije. Kavcija se polaga kot ga-
rancija za točnost nabave, in sicer v gotovini ali 
v-državno garantiranih vrednostnih papirjih; lahko 
pa se položi tudi v garantnem pismu ugledne do
mače banke, ki ga mora prej registrirati ministr

stvo za finance. Kavcije polagajo od ponujene cene 
10% naši državljani, 20% pa tuji podaniki. 

• Ponudbe se sprejemajo v ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet najkesneje do enajstih "dne 
10. j u n i j a 1 9 2 1 . ; odpro se istega dne ob pol 
dvanajstih vpričo odrejene komisije in ponudnikov, 
ki bi bili navzočni. 

Ponudba mora biti v zaprtem in zapečatenem 
pismu, na katerem mora biti zunaj jasno napisano: 
« P o n u d b a za l i c i t a c i j o o l j a , p e t r o l e j a 
in b e n c i n a » . Ponudbe morajo biti opremljene s 
predpisano takso. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, 

dne 9. aprila 1921.; M S br. 10.830/21. • 
Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 

• meseca maja 1921. 

Razglas. 
V zmislu naredbe št. 14.619 z dne 10. marca 

1921.,* kako se nadziraj izvrševanje predpisov ured
be o delovnem času z.-dnelS. septembra 1919., je 
ministrstvo za socialno politiko v Beogradu pred
pisalo okrožja inšpekcij dela za izdajanje dovolil za 
delo čez uro in za kaznovanje, če se delovni čas 
prekorači. 

Okrožja obrtnih nadzorništev v Sloveniji so dolo
čena tako-le: 

1.) obrtno nadzorništvo s sedežem v Ljubljani, ki 
obseza okrajna glavarstva v Ljubljani, Logatcu, 
Kranju, Radovljici, Kamniku, Litiji, Kočevju, No
vem mestu, Črnomlju in Krškem; 

2.) obrtno nadzorništvo s sedežem v Celju, ki ob
seza okrajna glavarstva v Celju, Brežicah, Slovenj-
gradcu in Prevaljah; 

3.) obrtno nadzorništvo s sedežem v Mariboru, ki 
obseza okrajna glavarstva v Mariboru, Ljutomeru, 
Ptuju in Murski Soboti. 

Stranke iz ljubljanskega, logaškega, kranjskega, 
radovljiškega, kamniškega, litijskega, kočevskega, 
novomeškega, črnomaljskega in krškega okrajnega 
glavarstva naj se obračajo v vseh zadevah na obrtno 
nadzorništvo v Ljubljani, ki vrši v območju teh gla
varstev nadzor o delovnem času, daje dovolila za 
delo čez uro ter kaznuje prestopke v okviru ome
njene uredbe. 

Stranke iz okrožja celjskega, brežiškega, slovenj-
graškega, konjiškega, in prevaljskega okrajnega gla
varstva naj se obračajo v teh zadevah na obrtno 
nadzorništvo v Celju, stranke iz okrožja maribor
skega, ljutomerskega, ptujskega in murskosobotske-
ga okrajnega glavarstva pa na obrtno nadzorništvo 
v Mariboru. 

2.) enega pomočnika knjigovodji za isti odsek 
(letna plača 2000 dinarjev). 

Pogoj za prvega je trgovska šola ali matura 
srednje šole in petletna praksa, za drugega ista iz
obrazba brez prakse. 

Prošnje z dokumenti naj se pošljejo podpisani 
generalni direkciji najkesneje do dne '1 5. j u n i j a 
1 9 2 1 . 

Iz pisarne generalne direkcije neposrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 13. maja 1921.; št, 19.241. 

Natečaj. 848 2 - 2 

Iz oddelka ministrstva za socialno politiko, osrednje 
inspekcije dela, v Beogradu, 
dne 9. maja 1921.; št. 27.768. 

K št. 1793/pr. 865 
Razpis. 

Podpisana generalna direkcija potrebuje dva 
ukazna uradnika, in sicer: 

1.) enega veščega knjigovodjo za odsek knjigo
vodstva in statistike (letna plača 4000 dinarjev) in 

Podpisana generalna direkcija potrebuje za dr
žavno tvornico sladkorja v Baranjavaru — Baranji: 

tehničnega direktorja, trgovskega direktorja in 
glavnega kemika. 

Pogoji za ta mesta so: 
1.) Prosilec mora biti državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev ali druge slovanske države 
(domovinski list); 

2.) imeti mora strokovno izobrazbo in prakso, ki 
je potrebna za upravo takih podjetij; 

3.) moral je zadostiti vojaški dolžnosti in 
4.) ne sme biti starejši od 50 let. 
Pismene prošnje naj se vlože pri finančnem mi

nistrstvu, generalni direkciji državnih dobara, do dno 
1 0. j u n i j a t. 1. 

Pisarna direkcije državnih dobara (finančno ministr
stvo) v Beogradu, 

dne 20. maja 1921.; D. D. št. 1895. 

Obvestilo glede dokazov za blago, kupljeno v 
Nemčiji pred uredbo z dne 16. aprila 1421. 

Na došlo vprašanje, kakšni dokazi se morajo od 
uvoznikov zahtevati za to, da so resnično kupili in 
plačali blago, preden je stopila v veljavo uredba o 
plačevanju za blago, ki se uvaža iz Nemčije v našo 
kraljevino, se daje dodatno k razpisu generalne di
rekcije carin z dne 12. aprila 1921., C br. 23.778, po 
izpoelovanem mnenju generalnega inspektorata ca
rinarnicam to-le obvestilo: 

1.) Za dokaz, da je bilo blago plačano neposred
no, je zahtevati fakturo in izpisek iz kupčevih knjig 
z izjavo na izpisku, da garantira za točnost izpiska 
in da plača — ako se dožene neresničnost te izjave 
— kazen 100 % one vsote, o kateri stoji v izpisku, 
da je položena dotični firmi kot del ali kot ves zne
sek naročenega blaga. 

2.) Za dokaz, da je bilo blago plačano z devizo, 
je zahtevati pismo one banke, od katere je bila de
viza nabavljena; v tem pismu morata biti ozna
čena dan in številka seznamka, s katerim se je pro
daja devize prijavila generalnemu inspektoratu mi
nistrstva za finance. 

Pismo, tako pribavljeno od banke, se mora pred
ložiti v poveritev generalnemu inspektoratu, ki za
piše nanje, ali ga je moči smatrati za dokaz ali пз. 

Iz pisarne generalne direkcije caria v Beogradu, 

dne 21. maja 1921.; C br. 33.903. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 67, izdanih dne 25ega 
marca 1921. — Uradni list pod št. 108 iz leta 1921. 

i&läiSKÄS:.; 
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Razglasi deželna vlade za Slovenijo. 
Št. 12.959. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o râipneta obèinslih odboroT т VratjI Tasi in 

Vratjem vrhu. 
Občinska odbora v Vratji vasi in Vratjem vrhu 

sta razpuščena. Za gerenta v obeh občinah in .ob
enem v Grabah je imenovan Avgust R e j e c , nad-
učitelj v Lokavcu, za njegovega namestnika pa Ivan 
G r e g o r e , posestnik v Vratji vasi. — Rudolf P o-
k l i č je razrešen občinskega gorentstva v Grabah. 

V L j u b l j a n i , dne 19.maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

St. 12.971. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o razpustu nekaterih občinskih odborov. 
Občinski odbori v Apačah, Drobtincili, Črncih, 

Lutvercih, Plitvici, Segovcih, Zepovcih in Žibercih 
so razpuščeni. 

Na njih mesto so imenovani ti-le gerenti, njih 
namestniki in prisedniki gerentskega sosveta: 

1.) Občina A p a č e : gèrent: Janez K l e m e n -
č i č , posestnik v Apačah; prisedniki: posestnik Ka
rel F ü r s t (obenem gerentov namestnik), posestnik 
Janez M a r i c star., posestnik Jakob Z i ž e k in po
sestnik in trgovec Franc K o b 1 e r i t s c h — vsi v 
Apačah. 

2.) Občina D r o b t i n c i : gèrent: Gustav N o 
v a k , posestnik v Drobtincili; prisedniki: posestniki 
Anton P r o p s t v Pogledu (obenem gerentov na
mestnik), Ivan G e r l c a v Drobtincih in Franc 
K r a n z l b i n d e r v Drobtincih. 

3.) Občina C r n c i : gèrent: Ivan T r a t n i k , po
sestnik v Mahovcih št. 19; prisedniki: posestniki 
Franc K ü r e n j a (obenem gerentov namestnik), Jo
sip K r a i n e r st., Ivan G a b e r in Matjaž Ž e m 
l j i c — vsi v Črncih. 

4.) Občina L u t v e r c i: gèrent: Josip H a u k o , 
posestnik v Lutvercih; prisednika: posestnika Ivan 
A d a m i č (obenem gerentov namestnik) in Franc 
S i m e n č i č — oba v Lutvercih. 

5.) Občina P l i t v i c a : gèrent: Ivan K e b l e r , 
posestnik v Lomanošah; prisedniki: posestniki Janez 
F a s c h i n g v Plitvici (obenem gerentov namest
nik), Alojzij Ž e m l j i c v Plitvici, Janez S i m e n -
t s c h i t s c h v Plitvici, Simon Š v a b v Plitvici in 
Vinko Ž e m l j i c v Lesanah. 

6.) Občina S e g o v c i : gèrent: Mihael T e m 
ni el , posestnik v Segovcih; prisednika: posestnika 
Josip H a i d n e r (obenem gerentov namestnik) in 
Josip J u r e š — oba v Segovcih. 

7.) Občina 2 e p o v c i: gèrent: Ivan S e d o n j a, 
posestnik v Zepovcih; prisedniki: posestniki Alojzij 
T a s c h n e r (obenem gerentov namestnik), Ivan 
A n d r i č, Josip R e z e n j a in Anton M a i e r — 
vsi v Zepovcih. 

8.) Občina Z i b e r c i : gèrent: Ivan G o r i č k i , 
posestnik v Žibercih; prisednika: posestnika Franc 
S c h m i d (obenem gerentov namestnik) in Leopold 
G r ü n — oba v Žibercih. 

V L j u b l j a n i , dne 21.maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s.r. 

St. 13.854. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
ò ispremembi v občinskem gorentstva v Natovi. 

Namesto odstopivšega občinskega gerenta v Na-
sovi, Josipa R o š k a r i Č a, je imenovan za gerenta 
te občine Franc Ž l a b a r , posestnik istotam. Za 
gerentovega namestnika je imenovan Josip R o -
s k a r i č, dosedanji gèrent. 

V L j u b l j a n i , dne 25.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

Razpust društev. 
Št. 5325/pr.—1921. 

Društvo cVerband steiriseher Geflügelzuchtver
eine» v Mariboru se razpušča, ker nima pogojev za 

svoj pravni obstoj in ker izza leta 1914. ne deluje 
več. 
Št. 5429/pr. 

Politično društvo «Marburger Gewerbeverein» y 
Mariboru se razpušča, ker nima pogojev za svoj 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 21.maja 1921. 
Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 
Št. 13.260. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o pravilni rabi nekaterih krajevnih imen. 
Pravilno ime 

a) za kraje po imenu «Pristova» v občinah Škofji 
vasi, Dobrni in Šmarju pri Jelšah v političnem 
okraju celjskem je: « P r i s t a v a » ; 

b) za občino in kraj «Sveti Martin v Rožni dolini» 
v istem političnem okraju: « Š m a r t n o v R o ž 
n i d o l i n i » ; 

c) za občino in kraj «Sveti Peter ob Savinji» v istem 
političnem okraju: « S v e t i P e t e r v S a v i u-
s k i d o l i n i » . 
Vse urade vabim, naj rabijo le zgoraj navedene 

pravilne označbe. 
V L j u b l j a n i , dne 25. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

Št. 74 prede. 

Z dnem 1. junija 1921. preide pristojnost za obrt
no in trgovsko šolstvo od poverjeništva za uk in 
bogočastje na oddelek ministrstva za trgovino in 
industrijo v Ljubljani. S tem prevzame vse uradno 
poslovanje glede trgovskega in obrtnega šolstva, 
potem obrtno-nadaljevalnih in trgovsko-nadaljeval-
nih šol imenovani oddelek. Poročila in vloge glede 
trgovskih in obrtnih šol naj se naslavljajo odslej 
samo na oddelek ministrstva za trgovino in indu
strijo v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 18. maja 1921. 
Poverjeništvo za ruk in bogočastje. 

Dr. Skabeniè s. r. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani. 

Dr. Mam s. r. 
Št. 2773. 

Razglas. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje v Ljubljani je 

z dnem 26. maja 1921. razpustilo dosedanjo izprase-
valno komisijo za pravosodni in državoslovni izpit 
v Ljubljani ter postavilo eno izpraševalno komisijo 
za pravosodni izpit in drugo izpraševalno komisijo za 
državoslovni izpit. 

Obenem je imenovalo pri izpraseyalni komisiji za 
pravosodni izpit: za predsednika drja. Janka B a b -
n i k a, dvornega svetnika pri poverjeništvu za pra
vosodje, za podpredsednika pa drja. Milana Š k e r -
l ja , dvornosodnega svetnika pri istem poverjeni
štvu; 

pri izpraševalni komisiji za državoslovni izpit: za 
predsednika drja. Ivana Z o 1 g e r j a, vseučiliškega 
profesorja v Ljubljani, za podpredsednika pa Janka 
K r e m e n š k a , dvornega svetnika pri poverjeni
štvu za notranje zadeve v Ljubljani. 

Prošnje za pripustitev k izpitom naj se odslej 
vlagajo pri predsednikih novopostavljenih komisij. 

V L j u b l j a n i , dne 25.maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè a. r. 

Št. 2800. 

učna tvarlna za posebno preizkušnjo iz 
telovadbe na ljudskih in na meščanskih 

šolah. 
Dodatno k odredbi deželne vlade za Slovenijo, 

poverjeništva za uk in bogočastje, z dne 7. marca 
1921. o posebnih usposobljenostih preizkušnjah za 
telovadbo na ljudskih in na meščanskih šolah (Ur. 1. 
28 z dne 16. marca 1921.) se objavlja odredba o učni 
tvarini za te preizkušnje, ki se glasi: 

Preizkušnja je teoretična in praktična ter se vrši 
pismeno in ustno. Komisija določi, kateri del snovi 
bodi predmet pismene preizkušnje. 

Snov teoretične preizkušnje je: 
1.) Pregled zgodovine o telesni vzgoji. 
2.) Tyrsev telovadni sestav. 
3.) Glavni pojmi anatomije in fiziologije z ozirom 

na telesne vaje. 
4.) Ureditev in uprava telovadišč in igrišč. 
5.) Specialna metodika telovadbe in telesne 

vzgoje sploh. 
Snov praktične preizkušnje je: 
1.) Lastna telovadna spretnost, posebno v vajah 

za ljudske in meščanske šole, spretnost v preprostih 
športih in mladinskih igrah in v lahki atletiki. 

2.) Enouren telovadni nastop z učenci ljudske ali 
meščanske šole. 

V L j u b l j a n i , dne 28. maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Št. 1926. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 28. maja 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih, 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Kočevje: Dolenja vas 1:1. 

Š u š t a v e c. 

Krško: Sv. Križ 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j pri p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, 
Kokarje 3:3, Ljubno 2:2, Luče 2:2, Rečica 1:1. 
Konjice: Sv. Kunigunda 1:2. Krško: Št. Jernej 2:3. 
Novo mesto: Mirna peč 1:1, Šmihel-Stopiče 2:2, 
Toplice 1:1. 

G ar j e k on j . 
Guštanj: Tolsti vrh 1:1. Kočevje: Ribnica 1:1. 

Krško: Št. Jernej 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1. 
Ljutomer: Moravci 1:1. Maribor: Hošnice 1:2, Po
horje 1:1, Rdeči breg 1: 4, Skoke 1:1, Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah 1:1. Novo mesto: Žužemberk 
1:3. Ptuj: Trnovci-Sela 1:1. Slovenjgradec: Tr-
bonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Lučc 3:12, 

Solčava 2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Sv. Ana 1:2. 
Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2: 2. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Krško: Kostanjevica 1:1. Ljutomer: Veržej 1:1. 
Ptuj: Obrez 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Črnomelj 1:5, Dobliče 

1: 4, Dolenja Podgora 2: 4, Radovica 1:1, Semič 1: 2, 
Stari trg 3:4, Vinica 4:17. Konjice: Konjice 1:1. 
Krško: Mokronog 1:1, Raka 1:6, Radeče 1: l, Šent 
Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Račna 1:4. Litija: 
Češnjice 1:1, Krka 1:1. Novo mesto: Dobrniôe 1:1, 
Novo mesto 1:1, Selo-Šumberk 1:1, Trobnjo 1:2, 
Velika Loka 1:1, Žužemberk 2:2. Ptuj: Brebrovnik 
1:1. Civilni komlsariat Murska Sobota: Pétai ijcil: 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
СеЦе: Petrovce 1:1, Prekopa 1:1, Sv. Juri na 

Taboru 1:1, Sv. Peter 1:1, Sv. Pavel 1:1, Vransko 
1:1. Kočevje: Dolenja vas 1:1. Ljutomer: Bučečovci 
1:1, Slaptinci 1:4. Ptuj: Brebrovnik 1:1, Cirkovci 
1:1, Dolič 1:1, Destinci 1:1, Hermanci 1:2, Run.ič 
1:1, Slovenja vas 1:1. Radovljica: Gorjo 2:2. Ci
vilni komlsariat Murska Sobota: Bodonci 1: 2. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ptuj: Sv.Janž na Dravskem polju 1:8. 

Presta le s o : 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Ptuj mesto 1:1. 

Š u š t a v e c. 

Brežice: Št. Peter 1:1. 
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G a r j e k o n j . 

Črnomelj: Gradac 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Metlika 1:1, Podzemelj 1:4. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Krško: Krško 1:1, Št. Jernej 1 :1. Ljutomer: 
Cezanjevci 1:2, Gerlava 1:1, Ključarovci-Grabe 
1:1, Ljutomer 1:2. 

V L j u b l j a n i , dne 28.maja 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva 

8. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

V obrambo pravic Feliksa Justa se postavlja za 
skrbnika gospod dr. Anton Ogrizek, odvetnik v 
Celju. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, doklur 
se Feliks Jus t aH ne zglasi pri sodišču ali ne ime
nuje" pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 25. maja 1921. 

Paulin s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg I 75/21—1. 80S 

Oklio. 
Firma Berger, d. d. za trgovino lesa, v Zagrebu, 

zastopana po drju. Zanggerju, odvetniku v Celju, je 
vložila zoper Franca P u n g a r š k a , prej pri Sveti 
Jeri, pošta Meža-Dravograd, tožbo zaradi 26.531 K 
in 100 m3 stavbnega lesa. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
8. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franca Pungarška neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod dr. Josip Karlov-
šek, odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne H . maja 1921. 

A 11 21—3. 857 3—1 

Poklio neznanih dedičev. 
Mihael K o c b e k , obvdovel, viničar v Mehanj-

sker.i vrhu št. 7, pristojen v Radence, je dne 3. no
vembra 1&20. umrl, ne da bi bil zapustil poslednjo 
voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrb
nika zapuščini se postavlja gospod Juri Leskovšek 
v Gornji Radgoni. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora te 
tokom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku 
tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo de
diči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgo
dilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek I., 
dne 7. maja 1921. 

stopnih hranilnih knjižic, ki ju je prosilec baje iz
gubil: Hranilni knjižici mestne hranilnice v Ptuju: 
a) št. 45/784, glaseča se na ime: Jožef Vajda; b) 
št. 45/786, glaseča se na ime: Terezija Vajda, s sta
njem 334 K 63 v in 665 K 56 v. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 8. maja 
1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da sta 
hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 8. maja 1921. 

L 1/21—8. 

Oklio. 
859 
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C II 228/21—1. 869 

Oklio. 
Zoper Feliksa J u s t a , prej lesnega trgovca v 

Sv. Petru v Savinski dolini, čigar bivališče je ne
znano, je podala pri okrajnem sodišču v Celju Ma
rija Kolenc v Podlogu, pošta Sv. Peter v Savinski 
-dolini, tožbo zaradi 3425 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

I 275/21-2. 798 3—3 

Amortizaoija. 
Na predlog Jureta S u š t a r š i č a , užitkarja v 

Priložju št. 31, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Vložna knjižica Prve dolenjske posojilnice v 
Metliki št. 11.472 z vlogo 18.937 K 20 v, glaseča se 
na ime: Jure Šuštaršič v Priložju št. 31. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je knji
žica neveljavna.. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 10. maja 1921. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 19. aprila 
1921. je bil Marko S r i b a r , posestnik in čevljar na 
Hrastu št. 43, zaradi zapravljivosti delno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Andrej Šribar, 
užitkar na Hrastu št. 43. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 22. maja 1921. 

Firm. 118/21, pos.II 111/29. 828 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
Vpisala se je danes v register pri firmi: 

And. Elsbacher 
s sedežem v L a š k e m nastopna izprememba: 

Podružnici v Šmarjeti in Zidanem mostu sta ^e 
vsled opustitve izbrisali. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 26. aprila 1921. 

Ne I 288/21—2. 850 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Jožefa V a j -d e, posestnika v Stojn-

cih št. 13, so uvaja postopanje za amortizacijo na-

Št. su/7 ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem nateča ju : 

871 

C« 

g*® 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

1* 

2* 

Žiri št. 8 
Žiri št. 64 

(davčni okraj Škofja Loka) 

Rakok St. 124 
Rakek št. 66 

(davčni okraj Cerknica) 

Dolenji Logatec št. 87 
(davčni okraj Logatec) 

Dvorska vas št. 31 
(davčni okraj Velike Lašče) 

Polšnik š t 14/20 
(davčni okraj Litija) 

Dolenji Prekopi št. 26 
(davčni okraj Kostanjevica) 

9» 

Sneberje št. 26 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Kranj 

Cerknica 

Cerknica 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku kolkih 

K 

963 
4674 
6637 

844 
1676 
2620 

1800 

Kočevje 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Mokronog 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Kot pri Semiču št. 61 
(davčni okraj Črnomelj) 

Krašnja št. 66 
Krašuja št. 39 

(davčni okraj Brdo) 

Kovo mesto 

Ljubljana 1 
v Ljubljani 

1648 

2658 

2677 

72 

11 

42 

1986 

2213 

921 
3865 

66 

4776 76 

poštnih 
znamkah 

K 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

do dne 

20./6.1921. 

21./6.1921. 

22./6.1921. 

ure 

10 

Jamščino 
je položiti] 

10 

10 

2S./6.1921. 

24./6.1921. 

25 ./6.1921. 

27./6. 1921. 

28./6.1921. 

30./6.1921. 

10 

10 

900 

300 

300 

200 

400 

Št. 956. . 864 

Dražba lova. 
Lovska pravica v državnem gozdu Jelovici, 

okraj radovljiški, se odda za dobo treh let v zakup. 
Ponudbe z 10%nim vadi jem naj se vlože do dn3 

1 0. j u n i j a 1 9 2 1. pri gozdarskem oddelku deželne 
vlade za Slovenijo v Ljubljani, odseku B (Križanke). 

V L j u b l j a n i , dne 27. maja 1921. 

Gozdarski oddelek deželne vlade za Slovenijo. 
Ravnateljstvo državnih gozdov in domen. 

856 3—3 

10 

10 

10 

10 

850 

S00 

860 

800 

Št. 17.206/G—1921. 

Nateöajnl razglas. 
Prodaja železne strugovine, stare, črne pločevine in 

odpadkov kovanega železa in jekla. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javno licita
cijo za prodajo železne strugovine okoli 35 vagonov, 
stare črne pločevine okoli 6 vagonov in odpadkov 
kovanega železa in jekla okoli 10 vagonov, ki se 
lahko pogledajo v njenem skladišču materiala v Za
grebu. 

Ponudbe se morajo v zaprtem zavitku in zapeča
tene poslati najkesneje do dne 1 5 . j u n i j a 1 9 2 1 . 
ekonomskemu oddelku podpisane direkcije, soba 
št. 12; tam se odpro istega dne ob dvanajstih in njih 
otvoritvi lahko prisostvujejo lastniki ali njih zastop
niki. 

Ponudniki se smejo pogajati tudi za manjšo koli
čino, ki pa se ne sme znižati pod 10 % licitirane ko
ličine; najkesneje do dne 14. junija 1921. morajo pri 
glavni blagajni položiti kavcijo v višini 10 % zahte
vane količine. Če ponudnik ne bi kupljenega blaga 
najkesneje v enem mesecu odpravil z območja pod
pisane direkcije, izgubi vsako pravico do položene 
kavcije. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 22. maja 1921. 

Te trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
Pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pr i gori navedenih pristojnih okrajnih upravah 
b a n č n e kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
* e bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
>*Čajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pr i finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
^ a d n i deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajne ravnatel jstvo v Ljubljani, dne 27. maja 1921. 

Št. 13.829. 866 3—1 

Razpis. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega, za

kona bo ljubljanska carinarnica dne 1 1 . j u n i j a 
1 9 2 1 . ob petnajstih na javni dražbi v svojem skla
dišču B prodajala 1 balo M B M v čisti teži 47 kg 
plišastih bombaževih beljenih brisač z določeno dol
žino. 

Cenilna vrednost 1400 dinarjev. 
Licitanti polagajo za kavcijo 2 0 % cenilne vred

nosti v gotovini. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 

dne 28. maja 1921. 

Ш *;äm •m^ 
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Razne objave. 
873 St. 3030/Ш. 

Razglas južne železnioe. 
Prevozni promet od avstrijskih postaj južne želez
nice do avstrijskih postaj južne železnice preko jugo

slovanskih prog južne železnice. 

Z dnem 1. junija 1921. se uvede v zgoraj označe
nem prometu direktna odprava potnikov, psov in 
potne prtljage na podstavi veljavnih notranjih lokal
nih tarif tako, da se bodo za vsako prevoženo dr
žavno ozemlje uporabljala določila one tarife za 
prevoz potnikov, psov, potne prtljage in ekspresne-
ga blaga, oziroma one potniške in prtljažne tarife, 
dela L, ki velja za državno ozemlje, pa katerem se 
vrši prevoz. 

V L j u b l j a n i , dne 17.maja 1921. 

Št. 3043/III. 
Objavi. m 

R a z g l a s A. 
Direktni železniški tovorni promet med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in republiko Avstrijo. 

Izza dne 1. junija 1921. veljajo za direktni želez
niški tovorni promet med postajami železniških prog 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev na eni 
strani in postajami avstrijskih železnic na drugi stra
ni preko Podrožčice, Jesenic, Pliberka (Bleiburga), 
Prevalj, Labod (Lavamiind)-Dravograda-Meže, Spiel-
feld-Strassa-Maribora in Radgone-Gornje Radgone 
ti-le pogoji: 

I. 
Prevoz se vrši na podstavi mednarodnega dogo

vora o železniškem tovornem prometu (bernski do
govor) z dne 14. oktobra 1890. z vsemi dodatki in 
dodatnimi določili, kolikor niso ustanovljene razlike 
v nastopnih določilih: 

1.) Direktni mednarodni tovorni listi morajo biti 
ob predaji opremljeni z vsemi carinskimi in drugimi 
spremnimi papirji (uvoznimi, izvoznimi in prevoznimi 
dovolili, s statističnimi prijavami itd.), predpisanimi 
po zakonih in naredbah onih držav, po katerih se vrši 
prevoz. Ako teh papirjev ni, se sme sprejem pošiljk 
odkloniti. 

2.) Pošiljke so v obeh smereh do meje glede voz-
nine, vozninskih dodatkov in postranskih pristojbin, 
carine in izdatkov v gotovini zavezane frankaturi. 

Drugače je z izdatki v gotovini, s stroški za ca
rinsko odpravo in drugimi postranskimi pristojbi
nami, ki nastanejo na medpotnih postajah do meje 
in na mejni postaji sami; nakažejo se na prejemnika 
in poberejo od njega, ako te pristojbine v celoti ne 
presezajo zneska 25 dinarjev ali 400 avstrijskih kron. 

Voznina, vozninski dodatki, carina in izda.tki v 
gotovini, ki narastejo od meje, se pobirajo od pre
jemnika. 

3.) Voznina in postranske pristojbine se računijn 
po notranjih tarifah (po lokalnih tarifah, tudi po no
tranjih izmeničnih in zveznih tarifah) železniških 
uprav, ki so deležne prevozne poti. 

4.) Pošiljke se ne smejo obremenjati s povzetji in 
predjemi; tudi napoved dostavnega interesa ni do
pustna. 

5.) Kolikor morajo železnice vsled motenja v 
prometu ali vsled izrednih prometnih težkoč preva
žati pošiljke preko ovinkov, je plačevati pristojbine, 
ki odpadajo na daljšo, v resnici prevoženo progo. 

6.) Pošiljatelj mora v tovornem listu predpisati 
mejni prehod od države do države. 

7.) Naknadne odredbe pošiljateljeve so dopustne 
samo: 
a) ako se izpremeni oseba prejemnikova na isti na

membni postaji; 
b) ako pošiljka še ni prekoračila meje predajne de

žele; 
c) ako se ukrene naknadna odredba na zahtevo že

leznice (člena 18. in 24. mednarodnega dogovora). 

П. 

V n o v i č n e p r e d a j e b l a g a b r e z p r e -
t o v o r i t v e ( r e e k s p e d i c i j e ) n a m e j n i h 
p o s t a j a h n i s o d o v o l j e n e . 

Ш. 

Prazni zasebni specialni vozovi (kotelni vozovi, 
reservoarji itd.), ki se vračajo po isti poti, po kateri 
so tekli polni, se prevažajo v roku dveh mesecev 
voznine prosto. 

Prazni zasebni specialni vozovi, ki se morajo od-
poslati, se predajajo v prevoz z mednarodnimi tovor
nimi listi. Prevoz se izvršuje voznine prosto ob po
gojih, ki jih je možno poizvedeti pri pristojni upravi. 

rv. 
Določila tega razglasa se ne uporabljajo: 

a) za pošiljke, katerih odhodna in končna postaja sta 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ako te 
pošiljke le tranzitirajo preko avstrijske republike 
po progi od državne meje pri Gornji Radgoni do 
državne meje pri Št. Ilju; 

b) za pošiljke, katerih odhodna in končna postaja sta 
na ozemlju avstrijske republike in ki le tranzi
tirajo preko ozemlja kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev po progi od državne meje pri Šent 
Ilju do državne meje pri Dravogradu - Meži, od 
državne meje pri Št. Ilju do državne meje pri Pre-
valjah in na progi od državne meje pri Dravo-
gradu-Meži do državne meje pri Prevaljah. 
Predmetni razglas, objavljen v «Uradnem listu 

deželne vlade za Slovenijo» 17 z але 17. februarja 
1921. pod tekočo št. 282, in razglas, objavljen v 
«Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo» 29 z 
dne 18. marca 1921. pod tekočo št. 441, se s tem 
razveljavljata. 

2.) Predpisi na tovornem listu, katere tarife naj 
se uporabljajo, niso dopustni. 

II. 
Za izračunavanje voznine veljajo lokalne tarifi; 

udeleženih železnic, a glede tuje državne prevozne 
proge tako, da se računi voznina po klasifikaciji 
blaga predajne železnice. 

III. 
Prazni zasebni specialni vozovi (kotelni vozovi, 

reservoarji itd.), ki se vračajo po isti poti, po kateri 
so tekli polni, se prevažajo v roku dveh mesecev 
voznine prosto. 

Privatni specialni vozovi, ki se morajo odposlali, 
se predajajo v prevoz z mednarodnimi tovornimi 
listi. Prevoz se izvršuje voznine prosto ob pogojih, 
ki jih je možno poizvedeti pri pristojni upravi. 

V L j u b l j a n i , dne 17.maja 1921. 

Jjžna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Št. 3043ДП. B. R a z g l a s 

Medsebojni tovorni promet med železniškimi posta
jami kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v pre
vozu preko avstrijske proge od državne meje pri po
staji Spielfeld-Straesu do državne meje pri Radgoni 
kakor tudi medsebojni tovorni promet med postaja
mi avstrijske republike v prevozu preko prog v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, od državne meje 
pri št. Ilju do državne meje pri Dravogradu-Meži, od 
državne meje pri Št. Ilju do državne meje pri Pre
valjah in od državne meje pri Dravogradu-Meži do 

državne meje pri Prevaljah. 

Dne 1. junija 1921. se otvori direktni prevoz bla
ga v zgoraj naznačenih prometih ob nastopnih po
gojih: 

I. 
Pošiljke se prevažajo z direktnimi mednarodnimi 

tovornimi listi po določilih mednarodnega dogovora 
o železniškem tovornem prometu (bernski dogovor) 
z dne 14. oktobra 1890. z vsemi dodatki in dodatni
mi določili, kolikor v teh določilih niso ustanovljene 
razlike. 

1.) Naknadne odredbe pošiljateljeve, ki bi se mo
rale izvršiti na prevozni progi tuje države, niso do
pustne. 

St. 3086/Ш. 875 

Razglas. 
Lokalni potniški in prtljažni promet. Lokalni tovorni 
promet. Določitev kilometrskih razdalj za državno 
mejo pri št. Ilju, pri Prevaljah in pri Gornji Radgoni. 

Z veljavnostjo izza dne 1. junija 1921. do pre
klica se določajo kilometrske razdalje za računanje 
voznine v prometu med postajami južnoželezničnih 
prog v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev m 
postajami južnoželezničnih prog v avstrijski repub
liki za državno mejo pri Št. Ilju in za državno 
mejo pri Prevaljah tako, da se kilometrskim raz
daljam, ki so določene v kilometrskem kazalu južne 
železnice, veljavnem izza dne 1. junija 1910., prište
vajo za Št. Ilj 3 km in za Prevalje 8 km. Kilometr
ske razdalje za državno mejo pri Gornji Radgoni 
se dobe, ako se kilometrskim razdaljam, ki so dolo
čene za Gornjo Radgono v lokalni tarifi, delu II., 
železnice radgonsko-ljutomerške, veljavni izza dne 
16. novembra 1919., prišteje 1 km. 

V L j u b l j a n i , dne 17.maja 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Razld društva. 867 

Društvo «Freiwillige Feuerwehr» v Rogatcu se 
je prostovoljno razšlo. 

Zigrosser s. r., bivši načelnik. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 22. maja 1921. 

A k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,383.168*92 
v kovanem srebru 16,455.991* — 
v tujih valutah 5,356.068*13 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 343,715.622*43 
Posojila : 

na menice 185,651.825*60 
na vrednostne papirje 23,496.645-55 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.195,057.869*10 
po računu zamene 374,807.412*39 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 202,054.406*91 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.992,346.788-74 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov. 

Dinarjev 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

429,910.850*48 —14,062.148 91 

209,148.471*15 +518.531-32 

3.764,266.477*14 +50,387.652*96 

2.138,377.163- — 
14,334.651-53 

Glavnica din. 50,000.000'-, 
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

a s i v a . 
6.556,037.613 30 

10,385.100-— 
821.430*62 

3.657,212.015-— • 46,039.700 •• 

374,807.412-39 
285,225.441*84 
89,209.050-45 749,241.904*68 + 77,338.722 • 75 

2.138,377.163--

870 6.556,037.613*30 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

Ш/i j 



60. V Ljubljani, dne 4. junija 1921. 
Poštnina pavšallrana. 

Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

— ^ Т Г ^ Г ^ ^ ^ и ! ^ ^ Srhu Hrvata i Sloven«»" — Isnremembe т oMbjn. — Uredba o izpremembah in dopolnitvah carinskega «ikona z dne 23. januarja 
Va.btaa: k . ß ^ ^ ^ i n u S ^ d n f a ^ f e b r u a S a 1904 Uwdba o S"membah indopolnitrah zakona o^lofci carhuki tarifi iz leta 1904. z »jegovimi spremembami^ 
1899. z izpremembaim mdopolnitvami « dne ^ ' ™ " " ) a „ ^ „ Д ^ krattob - M » o nakazovanju knriva in stavbnega lesa v veleposestniških goidih interesentom ' 
leta 1909. in M Naredba o ^Р°1ш « б1е»а 2 «„dbe ^ ^ ш ^ ^ m petrolej - Eazglui 
agrarne reforme v Sloveniji. - f ^ ^ A h S * S S S Ä opremeT- ffiaS delegacije ministrstva financ v Ljubljani, da je rok za zameno kronskih bankovcer 
deželne vlade za Slovemjo^Nate .̂a j ^ ^ ^ f l j j ff?!.g» I W l ì ! ^ Ц ^ «^Р. drugih uradov in o b W - Ra«,e objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca4'. 

Številka 119 z dne 30. maja 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, s katero 

be opozarjajo delavci na to, da traja v Združenih 
ameriških drŽavah nezaposlenost še nadalje, dasi 
se je v tvornicah za avtomobile aktivnost obnovila 
in se je delavnost v treh ali štirih drugih industrij
skih strokah povečala. Število nezaposlencev je me
seca marca t. 1. v New Yorku narastlo za 7064, v 
Milwaukeeju za 6525 in v Chicagu za 4540 oseb. 

Objavo ministrstva za notranje zadeve, da so na
stopni listi v naši državi prepovedani: 

«Deutsches Südland» (Celovec), ker prinaša ten
denciozne vesti o razmerah v naši državi; 

«Der Arbeiterrat» (Dunaj), ker piše s komuni
stično tendenco; 

«Igazsag» (Pešta) ker piše tendenciozno o raz
merah v naši državi; 

«Jugoslovenski Svijet» (New York). 
Prepovedana je tudi knjiga «A Jedyzö kepres re-

formja» (Pešta), ker piše tendenciozno o razmerah 
v naži državi . / 

Objavi ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka /za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, da 
sta trgovinski agenciji kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev na Reki in v Washingtonu ukinjeni. 

Z ukazom Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika z dne 14. maja 1921., št. 15.825, je bil 
dr: Otmar K r a j e c , mestni fizik v Ljubljani, ime
novan za sanitetnega šefa za Slovenijo v V. činov-
nem razredu. ' 

Izpremembe v osebju. 
Minister za narodno zdravje je imenoval: račun

skega revidenta Franca S e l a n a za računskega 
svetnika v VIII. činovnem razredu; računska ofi-
ciala Alojzija A d a m i č a in Franca H a r t m a n a 
za računska revidenta v IX. činovnem razredu; ra
čunska asistenta Ivana H r o v a t i n a in Vladimira 
P a v č i č a za računska oficiala v X. činovnem raz
redu; računskega praktikanta Antona E1 s n e r j a, 
za računskega asistenta v XI. činovnem razredu; ad-
junkta Janka J e r a I o za upravitelja v VIII. činov
nem razredu. Dr. Krajec s. r. 

Minister za gozde in rudnike je višjega rudarske
ga komisarja inž. Iga P e h a n i j a, predstojnika kr. 
okrožnega rudarskega' urada v. Ljubljani, imenoval 
za rudarskega svtëtoikà v VII. činovnem razredu in 
Lojzeta D u 1 a r j a, pisarniškega ravnatelja kr. ru
darskega glavarstva za Slovenijo v Ljubljani, po
maknil v VII. činovni razred. Nadalje je rečenega 
ravnatelja in Ivana C e š m i g o , kanclista pri kr. 
okrožnem rudarskem uradu v Celju, izločil iz sku
pine pisarniških ter ju uvrstil v skupino administra
tivnih rudarskih uradnikov, abiturienta Janka K o -
g o v š k a pa imenoval za administrativnega prakti
kanta pri kr. okrožnem rudarskem uradu v Ljub-

^ a n L Inž. Strgar s. r. 

Številka 120 z dne 31. maja 1921.: 
Naredbe Njegove kraljevske Visokosti prestalo 

naslednika A l e k s a n d r a z dne 17. aprila 1921., 
s katerimi se imenujejo: 

na tehnični fakulteti univerze kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v Ljubljani: za kontraktual-
nega rednega profesorja za vodne zgradbe Sergij P. 
M a k s i m o v, bivši izredni profesor poljedelskih me
lioracij na politehniki v Petrogradu; za kontraktual-
nega rednega profesorja za nižjo geodezijo in jamo-
merstvo Dimitrij Vladimirovič F r o s t , redni profe
sor jamomerstva na donskem politehničnem insti
tutu; 

na filozofski fakulteti iste univerze: za rednega 
profesorja botanike dr. Franc J e s e n k o , redni pro
fesor na gozdarski fakulteti zagrebške univerze; za 
rednega 'profesorja zgodovine srednjega veka in 
starejše slovenske zgodovine-dr. Ljudmil H a u p t - s t v u v Brežicah ^ 
m a n , izredni profesor na isti f a t t e t i ; Josip O t r u b a , orozniški 

na medicinski fakulteti iste univerze: za rednega 
profesorja histologije in embriologije dr. Zdenko 
F r a n k e n b e r g e r, docent histologije in embrio
logije na češki medicinski fakulteti v Pragi. 

Dr. Milenko V e s n i ć je dne 28. maja t. 1. v 
Parizu nagloma umrl ter bil prenesen na ondotno 
poslaništvo. Njegova kraljevska Visokost regent 
A l e k s a n d e r je, dasi se mudi v Parizu v naj
strožjem inkognitu, prišel^ na poslaništvo ter izrekel 
gospe Vesničevi svoje sožalje. 

Števiika 121 z dne 1. junija 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 25. maja 1921., 

8 katero se za čas, dokler bo minister za notranje 
2adevc odsoten, postavlja za njegovega namestnika 
S vetozar P r i b i ć e v i ć , minister za prosveto. 

Zapisnik o 38. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 25ega 
maja 1921. 

Premeščeni so: od poverjeništva za notranje za
deve k predsedništvu deželne vlade za Slovenijo 
dvorni svetnik dr. Leon S t a r e , višji policijski svet
nik Mihael P e r t o t, okrajni glavar Franc L a z a -
r i n i in ravnatelj pomožnih uradov Anton Z o r k o; 
od predsedništva deželne vlade k poverjeništvu za 
notranje zadeve vladni svetnik dr. Rudolf A n d r e j -
k a in deželni tajnik I. razreda Henrik P f e i f e r . 

Alojzij C e v n a , kanclist pri okrajnem glavar
stvu v Logatcu, je premeščen k okrajnemu glavar-

8tražmešter v p., je 
imenovan za policijskega kanclista v XI. činovnem 
razredu pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani. 

Dr. Baltic s. r. 

Državnemu višjemu živinozdravniku Josipu S t u-
p a r j u v Metliki se je podelilo mesto uradnega ži-
vinozdravnika in veterinarskega poročevalca v Čr
nomlju, provizornemu državnemu živinozdravniku 
Leopoldu V a r 1 u v Mokronogu pa mesto uradnega 
živinozdravnika in veterinarskega poročevalca v 
K r g k e m - Demšar s. r. 

Pisarniški oficial Martin B a j d e je imenovan za 
stražnega nadzornika pri okrožnem sodišču v Ma-
r i b o r u - Kavčniks.r. 

151. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t x > a . X», 
po milosti božji in narodni volji * 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega Ministra za promet in ministra 
za finance in po zaslišanju Našega ministrskega 

sveta smo odredili in odrejamo 

Uredbo o Upremembih in dopolnitvah 
ctrinikega "lakona i dne 28. Jannirji 
1899. i iipremembami in dopolnitvami i 

dne 25. februarji 1904.* 
Na koncu člena 21. carinskega zakona se dodaja 

nov odstavek,'ki se glasi: 
«Ako bi došlo v carinska skladišča blago, kate

rega uvoz je prepovedan, pa se to ne opazi ob pre
vzemu blaga v skladišča, pozove carinarnica najprej 
voznika (izročitelja) tega blaga, naj ga po predpisih 
carinskega zakona izvozi iz države v inozemstvo. 
Ako se voznik iz utemeljenih razlogov ne bi mogel 
v postavljenem roku odzvati temu pozivu, pozove 
carinarnica lastnika blaga, naj v petih dneh po pri-
občitvi izvozi blago po predpisih carinskega zakona. 
Ako niti lastnik niti voznik ne izvozita dotičnega 
blaga v roku, ki ga jima postavi carinarnica, v ino
zemstvo po predpisih carinskega zakona, se plačuje 
za dotično blago od dne minulega roka, ko bi se bilo 
moralo izvoziti v inozemstvo, za vsak dan ležanja 
pri carinarnici 100 dinarjev v zlatu od 100 kg nečiste 
teže. Kaj naj se stori z dotičnim blagom po roku, 
predpisanem za ležanje v členu 128. carinskega za
kona, odloči na predlog carinarnice dokončno gene
ralna direkcija carin.» 

Člen 128. carinskega zakona se izpreminja ter se 
glasi: 

«Blago, poslano in izročeno carinarnici, sme, 
ostati v carinskem skladišču ali na carinskem lo-
žišču najdalje: 
a) pet dni, če se rado kvari, kakor vrtni in poljski, 

pridelki, jedila in pijače vobče; 
b) devet dni, če je ležičavo in razsežno; 
c) petnajst dni vse drugo blago brez razlike». 

Člen 129. carinskega zakona se izpreminja ter 
se glasi: , 

«Po preteku roka za ležanje pozove carinarnica 
na kratko — s pismenim pozivom — lastnika ali iz
ročitelja blaga, naj. najkesneje v treh dneh ocarini 
blago, plača davščine ter blago spravi iz carinarnice. 
Za dokaz, da je lastnik, odnosno izročitelj blaga 
prejel poziv, služi carinarnici recepis odposlanega 
poziva. 

Ce se lastnik, odnosno izročitelj blaga ne more 
osebno izslediti, da bi se mu izročil, odnosno da bi 
prejel poziv, se izvrši izročitev tega poziva z objavo 
pred carinarnico samo. 

Dan objave se smatra, kakor, bi se bil na ta dan 
dotični poziv osebno izročil lastniku, odnosno izKh 
čitelju, blaga.» 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 116, izdanih dne 26eg* 
maja 1921. 
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Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 
in dobi obvezno moč z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca*. 

V B e o g r a d u , dae 15. maja 1921. 

Letnik Ш. 

Aleksander s. r. Minister za promet: 

dr. V. Janković s. r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

152. 
V imena Njegovega Veličanstva 

P e t p a X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega Ministra za promet in ministra 
za finance in po zaslišanju Našega ministrskega 

sveta smo odredili in odrejamo 

uredbo o spremembah in dopolnitvah 
iakona o splošni carinski tarili is leta 
1904. z njegovimi izpremembami iz leta 

1909. in 1910.* 
Člen 22. se izpreminja ter se glasi: 
«Blago, ki leži v carinskih skladiščih in na ca

rinskih ležiščih, je zavezano plačevanju ležnine. 
Uvozno blago plačuje kot to'pristojbino po dveh 

dneh prostega ležanja: 
1.) za ležanje na carinskem ložišču (odprtem pro

storu) 0-50 din. od 100 kg nečiste teže na dan; 
2.) za ležanje v carinskih skladiščih: 

a) vse blago, razen lahko zapalnega in razstrelil, 
1-— dinar od lOO.kg nečiste teže na dan; 

b) lahko zapalno blago in razstrelila 2-— dinarja od 
100 kg nečiste teže na dan. 
Izvozno blago plačuje po petih dneh prostega le

žanja po 0-30 dinarja od 100 kg nečiste teže ria dan. 
To pristojbino sme minister za finance povišati, 

ako bi se pokazalo, da je tudi ta nezadostna in Ja 
se blago kopiči. 

Ležnino plačuje vse blago brez razlike, pa tudi 
ono, ki je v sporu, ne glede na to, ali je spor kazen
ski ali ne in ali se je rešil deklarantu na korist ali 
na škodo. 

Vendar pa je deklarantu na izvolji, da v tem pri
meru spravi blago iz carinskega skladišča ali s ca
rinskega ložišča, ako zanjé prej plača carino po po
stavki, ki jo je sam vpisal v deklaracijo, in dà za 
sporni presežek, odnosno denarne kazni, do končne 
rešitve garancijo v vrednostnih papirjih, ki se spre
jemajo za kavcije.» 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 
in dobi obvezno moč z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 15.maja 1921. 

da se člen 2. uredbe o organizaciji glavne kon
trole z dne 20. decembra 1919.* dopolni in da se 
glasi: 

«Glavni kontroli načelujejo predsednik in člani, 
ki upravljajo vse kontrolne posle posebe in kolegial-
no v splošni seji in v rednih sejah po določilih za
kona o ustroju glavne kontrole. Vse posle, določene 
v členih 56. in 95. zakona o ustroju glavne kontrole, 
ki spadajo v pristojnost splošne seje, sme polno-
veljavno obravnavati in reševati redna seja iz člena 
96. istega zakona, kadarkoli bi bila sestava splošne 
seje zakonito nemogoča». 

Predsednik Našega ministrskega sveta, Naš mi
nister za zunanje zadeve, naj izvrši ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 18.maja 1921. 

Aleksander s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Nik. P. Pašić s.r. 

. Minister za promet: Aleksander s. r. 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

153.** 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev,, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog, predsednika Našega ministrskega sveta, 
Našega ministra za zunanje zadeve in po zaslišanju 
Našega ministrskega sveta smo odredili in odrejamo, 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 116, izdanih dne 26ega 
maja 1921. 

** Ta naredba je razglašena v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 119, izda
nih dne 30. maja 1921. 

Naredbe osrednje vlade. 
154. 

Naredba o nakazovanju kuriva in stavb
nega lesa v veleposestniških gozdih inter

esentom agrarne reforme v Sloveniji. 
Na podstavi ministrske naredbe z dne 3. septem

bra 1920., št. 14.082,** se odreja za območje deželne 
vlade za Slovenijo glede ukoriščanja velikih gozdnih 
kompleksov, za katere veljajo določila predhodnih 
odredb za pripravo agrarne reforme, to-le: 

§ 1 . 
Interesentom agrarne reforme, in sicer dobrovolj

cem, ubožnim poljedelcem in končno ostalim polje
delcem, ki so navedeni v izkazu interesentov agrarne 
reforme pod kategorijami A, B in C ter prebivajo v 
okolišu gozdnega veleposestva, naj se po tej 
naredbi nakaže neizogibno potrebni les za kurjavo, 
kolikor za oskrbo ne zadošča lastna gozdna potest 
ali kolikor niso bili že prej po katerikoli strani pre
skrbljeni s potrebnimi drvmi. Glede potrebe stavb
nega lesa je postopanje navedeno niže. Potrebe se 
morajo kriti iz rednega etata. Tam, kjer nimajo go
spodarskega načrta; velja glede obsega sečnje izjava 
okrajnega gozdarskega inženjerja. 

§ 2. 
Množina drv za kurjavo se določa za vsako hišno 

gospodarstvo do osem prostornih metrov, za gorske 
kraje, kjer traja zima dalje nego pet mesecev, pa do 
največ šestnajst prostornih metrov za eno leto. 

Kjer bi tega letni etat ne dopuščal, naj se ta 
množina skrči sorazmerno z letnim etatom. 

§3. 
Ceno za oddajo stavbnega lesa in drv za kurjavo 

na panju določa okrajni gozdarski inženjer sporaz
umno z okrožnim agrarnim uradom, ki je zaslišal 
upravo veleposestva. 

Cena za navedene interesente mora biti zmerna. 
Pri določanju cene je vpoštevati upravne stroške, 

kulturne strošk(e, davke in davčne doklade in izve-
sten procent čistih dohodkov za gozdni kapital, ki 
ne sme biti večji od 2 %. Nadalje se je ozirati na 
vrsto lesa in drv, način oddaje (na panju, izdelan) 
in na oddaljenost gozda itd. 

V kalkulacijo naj se jemljejo tudi lokalne cene 
lesa' in drv in drugih gozdnih pridelkov dotičnega 
kraja. 

§ 4. 
Za kurjavo se sme po zmerni ceni oddajati le za 

to sposoben les, ki ni za tehnično porabo. 

§ 5. 
Drva se oddajajo in nakazujejo tako-le: 
Občinski odbor mora po posvetovanju s pristoj

nim občinskim agrarnim odborom vse tiste upravi
čence, ki nimajo drv za zimo, vpisati v izkaz posa
meznih interesentov. Ta izkaz mora občinski odbor 
javno razgrniti za dobo osmih dni pri občinskem 
uradu in to razglasiti, kakor je v občini običajno, 

* Uradni list pod št. 17 iz leta 1920. 
** Uradni list pod št. 411 iz leta 1920. 

vsekakor pa z nabitkom razglasa,-a tudi z ustnim in 
javnim naznanilom. 

Interesenti, ki niso vpisani v razglas, imajo pra
vico, da se v osmih dneh po razgrnitvi pritožijo na 
okrožni agrarni urad, ki odloča dokončno. 

Pravnomočni izkaz je v dveh izvodih predložiti 
pristojnemu okrožnemu agrarnemu uradu. 

Okrožni agrarni urad v najkrajšem času po svo
jem gozdarskem referentu sporazumno z državnim 
sekvestrom, ako ga posestvo ima, in z upravo vele
posestva dožene in ustanovi upravičeno potrebo pro
silcev. Okrožni agrarni urad tudi določi, kako naj se 
primerno razdeli potreba lesa in drv sorazmerno na. 
vsa posestva, ležeča v okolišu. 

Okrožni agrarni urad odda nato potrjeni izkaz 
prosilcev dotični upravi veleposestva v izvršitev, 
drugi izvod izkaza z ustreznim številom praznih na
kaznic pa občinskemu odboru. Obenem napravi tudi 
na okrajno politično oblastvo zaradi vednosti poro
čilo, v katerem je sumarno navesti lesno potrebo 
prosilcev. 

Državni sekvester ali uprava veleposestev na
znani občinskim odborom po pristojnem okrožnem 
agrarnem uradu modalitete dobave (vrste in koli
čine materiala, kraj, kjer se les prevzemi — na pa
nju, na skladišču itd.), določeno kupnino, rok in 
mesto plačila. 

Občinski odbor mora po tem poročilu na pod
stavi prejetega izkaza interesentov izpolniti nakaz-
nice z imenom interesentov in gozdnega posestnika, 
dbenem označiti vrsto in količino materiala iti kraj, 
kjer (na panju, na skladišču itd.), je treba les pre
vzeti, ter navesti kupnino, rok in mesto plačila. Na
kaznice mora takoj razdeliti. 

Takso, ki jo je določil okrajni gozdarski inženjer 
sporazumno z okrožnim agTarnim uradom, je plačati 
v določenem roku pri upravi veleposestva, iz kate
rega so bila,drva ali les nakazana. Lahko pa tudi 
pobere denar občinski odbor, ako bi bilo plačilo na 
ta način hitrejše. V osmih dneh po prejemu nakaz
nic se morajo interesenti prijaviti gozdnemu posest
niku, oziroma njega upravi, ki mora v določenem 
roku nakazati drva ali les. 

§ 6 . 
Ker je ta preskrba občanov z lesom za kurjavo 

in stavbe javnega značaja, mora občinski odbor • 
Okviru občinskega reda. skrbeti za to, da, ee de lovne 
in vozne moči, razpoložne za izdelavo in dovoz 
drv, uporabijo tako, da se najprej vpoštevajo ubož-
nejši interesenti, ki nimajo delovnih moči ali dovoz
ne priprave, potem šele ostali interesenti. 

Za medsebojno pomoč pri izdelavi in dovozu drv ' 
se ne sme dajati plačilo v drveli ali lesu. 

Ako kdo ne vpošteva določil občinskega odbora, 
oziroma pristojnoga županstva, o pomoči pri delu ali 
pri dovozu, izgubi pravico do drv ali lesa, ki mu je 
bil prisojen. 

§ 7. 
Ako drv ali lesa v določenem roku iz* tehtnih 

vzrokov (slabo vreme, premalo delovnih in dovoznih 
moči, bolezen itd.) ni bilo mogoče spraviti iz gozda, 
je treba ta rok primerno podaljšati. 

Ce kdo drv ali lesa eno leto po poseku ne bi 
spravil iz gozda, sme razpolagati z njimi gozdni 
posestnik, a brezobrestno mora potem povrniti pla
čane takse. 

§ 8 . 
Drva iz državnih in po državi upravljanih goz

dov se vobce oddajajo po doslej veljavnih predpisih. 
Občinski odbori morajo po posvetovanju z občin
skimi agrarnimi odbori predložiti izkaz interesentov 
gozdarskemu oddelku deželne vlade, odseku B, ki 
po razpoložni zalogi nakaže potrebe in določi ceno. 

Interesenti smejo z delom odslužiti kupnino za -
drva ali les, ako uprava posestva potrebuje njih 
delo. 

§ 9. 
Prošnje za s t a v b n i 1 e s, ki ga je treba za po

pravo alt zgradbo hiš in gospodarskih poslopij in na
prav, mora občinski agrarni odbor sestaviti v poseb
nem izkazu ter jih predložiti pristojnemu okrožne- ' 
mu agrarnemu uradu. Poslovanje je isto, kakor je 
bilo določeno za oddajo drv za kurjavo. 

§ 10. 
Za posamezno gospodarstvo se sme za novo 

zgradbo dovoliti kvečjemu 15 m* lesa. Les se sme 
nakazati šele tedaj, ko prosilec dokaže, da je že 
dobil gradbeno dovolitev in da je pripravil potrebno 
množino drugega materiala (kamenje, apno, opeko 
itd.). Pri upravičenih pogorelcih ta dokaz ni potre
ben. 
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Pri eventualnih sporih, ki se morajo reševati ta
koj, posreduje državni sekvester, ako ga posestvo 
Ima, po potrebi pa gozdarski referent okrožnega 
agrarnega urada. Na zahtevo ene izmed strank mora 
spor končnoveljavno rešiti okrožni agrarni urad spo
razumno z okrajnim gozdarskim inženjerjem. Stro
ške za posredovanje plača ona stranka, ki je spor 
zakrivila. 

§12, 
Okrožni agrarni urad mora voditi in nadzirati vsa 

ta opravila ter posebno paziti nà to, da uprave vele-
Posestev in občinski in občinski agrarni odbori na
pačno izvršujejo njim predpisane dolžnosti in da 
Pravočasno prično z delom. Dolžnost mu je nadalje 
Paziti na to, da se pravilno in pravično ugotovi po
treba interesentov in množina razpoložnega mate
riala in da so cene določene zmerno in pravično. 

Organi gozdno-politične uprave so na prošnjo 
okrožnega agrarnega urada dolžni pri teh opravilih 
Pomagati, kolikor jim to dopušča redno opravljanje 
lastnih poslov. Dolžnosti nadzorstva in kompetenca 
v gozdno - policijskem in gozdno - tehničnem ozira 
ostanejo s tem neizpremenjene. 

§ 13. 
Ako potem, ko so se pokrile potrebe agrarnih 

interesentov, še preostane drv ali stavbnega lesa iz 
redne letne sečnje, se morajo iz tega kriti potrebe 
male obrti. 

V Prekmurju se mora v okviru letnega etata 
vpoštevati po zmernih dnevnih cenah tudi potreba 
za kurivo in za stavbni les ostalih poljedelcev po 
njih imovinskem stanju in vsega ostalega prebival
stva. Ta odredba za Prekmurje pa velja samo za 
cas, dokler ne nastopijo normalne prometne razmere 
glede zalaganja tamkajšnjega prebivalstva s kuri
vom in stavbnim lesom. 

Morebiten preostanek se mora prodati po dolo
čilih naredbe z dne 3. septembra 1920., št. 14.082. 

' § 14. 
Zoper gozdne posestnike, ki bi ovirali izvrševa-

^ nje te odredbe, je postopati po predpisih naredbe o 
državnem' nadzorstvu in upravi veleposestev z dne 
3. septembra 1920., št. 14.082. 

§ 15. -
Če kdo premišljeno napravi kaj škode v gozdu v 

času, ko se sekajo, spravljajo ali odvažajo drva ali 
les, ali če kdo občinskemu agrarnemu odboru poda 
neresnične podatke, dalje če za izdelavo aH dovoz 
drv ali lesa odstopi del drv ali lesa kot odškodnino 
ali če les, dobljen po tej naredbi, proda ali na kakr
šenkoli način odtuji, izgubi pravico do drv in lesa 
po tej naredbi za prihodnji dve leti. 

§16. , 
Ako se zahtevajo poklicani javni službeni organi 

v spornih zadevah na poslovanje na licu mesta, trpe 
stroške za to interesenti. 

V B e o g r a d u , dne 27.aprila 1921.: 
št. 12.443. 

Minister za agrarno reformo: 
Nikola Uzunović s. r. 

Minister za gozde in rudnik;}: 
dr. Hinko Krizman s. r. 

8G1 3—2 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 18.224/G—21. 

Natečaju! razglas. 
Na podstavi člena 82. zakona o državnem raču

novodstvu bo dne 
24. j u n i j a 1 9 2 1 . 

v ekonomskem oddelku ministrstva za promet javna 
°f2-talna licitacija za nabavo: 

799.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja 
** letno porabo; 

931.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja 
a krnsko porabo; 

7?0.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
f22.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro; 
^0.000 kg repnega olja za razsvetljavo: 

' "06.000 kg olja za proizvajanje plina in za pogon 
os lov ih motorjev; 

35.000 kg olja za dinamske stroje; 
* 25.000 kg olja za čiščenje; ' 

8.000 kg cilindrskega olja za Dieslove motorje; 
10.000 kg strojnega olja za Dieslove motorje; 

1.200 kg specialnega olja za mehanične pri
prave; 

1,370.000 kg petroleja; 
484.000 kg bencina. 
Ponudbe se sprejemajo za enega, dva, tri ali v i î 

omenjenih predmetov kakor tudi za vse. Natančni 
pogoji za nabavo se lahko vpogledajo pri ekonom
skem oddelku ministrstva za promet ali pa pri di
rekcijah državnih železnic v Beogradu, Zagrebu, Sa
rajevu in Subotici vsak delavnik od desetih do dva
najstih. 

Vsak ponudnik mora najkesneje do enajstih dno 
24. junija položiti kavcijo pri glavni blagajni katere
koli železniške direkcije. Kavcija se polaga kot ga
rancija za točnost nabave, in sicer v gotovini ali 
v državno garantiranih vrednostnih papirjih; lahko 
pa se položi tudi v garantnem pismu ugledne do
mače banke, ki ga mora prej registrirati ministr
stvo za finance. Kavcije polagajo od ponujene cene 
10 % naši državljani, 20 % pa tuji podaniki. 

Ponudbe se sprejemajo v ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet najkesneje do enajstih dne 
10. j u n i j a 1 9 2 1 . ; odpro se istega dne ob pol 
dvanajstih vpričo odrejene komisije in ponudnikov, 
ki bi bili navzočni. 

Ponudba mora biti v zaprtem in zapečatenem 
pismu, na katerem, mora biti zunaj jasno napisano: 
« P o n u d b a za l i c i t a c i j o o l j a , p e t r o l e j a 
in b e n c i n a » . Ponudbe morajo biti opremljene s 
predpisano takso. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, 

dne 9. aprila 1921.; M S br. 10.830/21. 
Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 

meseca maja 1921. 

Razglas o pobiranju monopolne takse 
na petrolej. 

Uprava državnih monopolov je z dopisom z dne 
27. aprila t. ]., M. br. 7860, sprejela predlog pod
pisane direkcije, da se monopolna taksa na petrolej, 
ki se uvaža v konvah, vloženih v zabojih, pobiraj 
od čiste teže petroleja, v katero spada tudi teža 
konev z neposrednjimi zavoji vred. 

Zaradi tega se odreja carinarnicam, naj na petro
lej, бе se uvaža iz inozemstva v koiivah, vloženih v 
zabojih, nekvarno poslednji alineji člena 18. o tari, 
ne glede na to, ali se uvaža petrolej iz pogodbenih 
ali nepogodbenih držav, pobirajo predpisano mono
polno takso od čiste teže petroleja, vštevaje vanjo 
tudi težo konev in neposrednjega zavoja, brez teže 
zabojev, ki v tem primeru kot priznani zavoji niso 
zavezani plačevanju carine. (Člena 9. in 10. pravil 
o tari.) 

Kdor izmed uvoznikov hoče tako plačati mono
polno takso na petrolej v konvah, vloženih v zabo
jih, mora v deklaraciji prijaviti težo petroleja ob
enem s težo konev (n. pr.: «100 konev petroleja» itd.) 
in posebe še težo zabojev; ako pa ne poda take pri
jave, nego prijavi nečisto težo (n. pr.: «100 zabojev 
petroleja» itd.), se pobere monopolna taksa od vse 
nečiste teže s težo zabojev vred. (Člen 20. pravil o 
tari.) 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 23. maja 1921.; C br. 28.715. 

Poverjeniétvo si pridržuje pravico, da sprejme 
izmed prispelih ponudb eno ali pa tudi več. 

Kot varščina za pravilno in točno dobavo se pri
drži do končne pravilne dobave 10 % vsakega polo
ženega računa. 

Fakture se poravnajo vselej najkesneje 14 dni 
potem, ko je bilo blago pravilno prevzeto. 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo, 
invalidski oddelek. 

Načelnik invalidskega oddelka: 
dr. Brecelj s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 2504/Val. ex 1921. 887 

Razglas. 
Gospod minister za finance je z razpisom z dne 

31. maja 1921., J br. 6616, rok za zameno" kronskih 
bankovcev Avstro-ogrske banke podaljšal do vita-
tega dne 1 1 . j u n i j a 1 9 2 1 . Po tem dnevu se ne 
smejo ti bankovci sprejemati od nikogar več y za
meno. 

Ce bi komisije do tega roka ne mogle izvršiti 
zamene, naj bankovce prevzemajo do vštetega dne 
11. junija 1921. proti začasnim potrdilom na riziko 
polagateljev ter sestavijo obračune naknadno. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 1. junija 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
A 11 21—3. 857 3—2 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Opr. št. III 8946/21. 890 

Natečaj. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo, invalidski 

oddelek, v Ljubljani želi nabaviti za invalidske za
vode večje količine kovinaste kuhinjske posode in 
jedilne opreme. V poštev prihajajo kompletne garni
ture, in sicer pri enem zavodu za 240, pri dveh za
vodih po 180, pri enem zavodu za 120 in pri eneip 
zavodu za 80 oseb. 

Pismeno zapečatene ponudbe (pravilno kol kova
ne), ki jim je priložiti ilustriran cenovnik, naj se po
šljejo na podpisani naslov najkesneje do dne 

12. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Na zapečatenem zavitku, v katerem je ponudba, 

je treba še označiti: «Ponudba za dobavo kuhinjske 
posode». 

Rok za dobavo vseh naročenih predmetov je -V 
(štiri) tedne od dne, ko. se naroče. --

Poklio neznanih dedičev. 
Mihael K o c b e k , obvdovel, viničar v Mehanj-

skera vrhu št. 7, pristojen v RadenCe, je dne 3. no- • 
vembra 1&20. umrl, ne da bi bil zapustil poslednjo 
voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Zav skrb
nika zapuščini se postavlja gospod Juri Leskovšek 
v Gornji Radgoni. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora tu 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku 
tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo de
diči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgo
dilo,* pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 7. maja 1921. 

Ne I 58/21—3. 840 
Amortizaoija. 

Po prošnji Terezije P e t r o v i č e v e , dekle v 
Belskem vrhu, sedaj pri Francu Vaupotiču, posest
niku v Tibolcih, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki je bila prositeljici bajd 
ukradena pri železniški stražnici med postajama v 
Moškanjcih in Veliki Nedelji: Hranilna knjižica hra
nilnega in posojilnega društva, r. z. z neom. zavezo 
v Ptuju, št. 21.237/169/XIV s saldom z dne 1. ja
nuarja 1921. 660 K 28 v, vpisana na ime: Tereza Pe-
trovič. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek L, 
dne 16. maja 1921. 

Firm. 182/21, Rg. C I 34/1. 732 

Vpie družbe z omejeno zavezo. 
V register se je vpisala danes družba: 

«Triglav», prvo mariborsko posredovalno ekapedl-
ciĵ ko podjetje Tihomir S. Milošević, 

družba z o. z., 
s sedežem v M a r i b o r u , Zrinjskega trg št. 15. 

т&л 
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Obratni predmet: Družba posreduje pri maribor
ski carinarnici za ocarinjanje blaga, izvršuje na ra
čun svojih komitentov vse vrste uvoznih, izvoznih 
in prevoznih ekspedicij blaga. 

Družbena pogodba z dne 20. aprila 1921., posi, 
št. 411. 

Visina osnovne glavnice: 400.000 K, ki so v go
tovini popolnoma vplačane. 

Poslovodji: Tihomir S. Milosevic, carinski po
sredovalec v Mariboru, in Djordje A. Bogosavljević, 
sodnik v p. v Mariboru. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji samo
stojno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta poslo
vodji samostojno tako, da njenemu po komerkoli na
pisanemu, natisnjenemu ali s štampiljo natisnjenemu 
besedilu pristavljata svoje ime. 
• Razglasi družbe se izvršujejo s priporočenimi pis

mi, ki se дпогајо oddati na pošto vselej najmanj 
osem dni pred dnem občnega zbora ter morajo na
vajati dnevni red zborovanja. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 26. aprila 1921. 

Razglaa. 831 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-

&*&&'• Firm. 1023, zadr. IV S/28. 

a) Hranilnica in posojilnica v St. Vidu nad Ljubljano, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopili so iz načelništva Valentin Babnik, Franc 

Dolničar in Franc Vavpotič, vstopili pa s o v načel-
ništvo Valentin Babnik mL, posestnik na Glincah 
št. 9; Janez Zavašnik, posestnik v Podutiku št. 5; 
Jožef Arhar, mizarski mojster v Vižmarjih št. 8. 

Firm. 1028, zadr. V 273/19. 

b) Živinorejska zadruga v Vodicah, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Franc Tavčar, vstopil 

pa je v načelništvo Janez Gubane, posestnik v Vo
dicah št. 58. 

Firm. 1026, zadr. П1 197/29. 

e) Hranilnica in posojilnica v Vodicah, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Franc Spenko, vstopil 

pa je v načelništvo Andrej Trampuš, posestnik v 
Utiku. 

Firm. 1043, zadr. II 160/37. 

Č) Zadružna tiskarna v Ljubljani, 
registrovana zadrnga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopili so iz načelništva dr. Vladislav Pegan, 

Ivan C. Roger st. in Josip Šiška, vstopili pa so v 
načelništvo Bogumil Remec, gimnazijski profesor •-
Ljubljani; dr, Mirko Božič, tajnik Zadružne gospo
darske banke v Ljubljani; Valentin Zabret, dekan v 
Št. Vidu nad Ljubljano; dr. Jakob Mohorič, odvet
niški kandidat v Ljubljani; Evgen Legati ravnatelj 
Zadružne zveze v Ljubljani. 

Firm. 1097, zadr. VII 64/б. 

d) Prva delavska pekarna v Ljubljani, 

vpisana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Albin Prepeluh, vsto

pili pa so v načelništvo Stanko Urbane, ravnatelj 
Prve delavske pekarne v Ljubljani; Valentin Vrhunc, 
nadzornik Konsumn.jga društva za Slovenijo v Ljub
ljani; Alojzij Wergel, železniški uslužbenec v Ljub
ljani. 

Firm. 1106, zadr. III 201/29. 

e) Mlekarska zadruga na Brezovici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta iz načelništva Ivan Kušar in Ivan 

Remškar, vstopila pa sta v načelništvo Jernej ISojer 
v Plešivici št. 38 in Andrej Marinko v Lukovici št. 10. 

Firm. 1107, zadr. IV 85/19. 

f) Hranilnica in posojilnica na Brezovici, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Ivan Kušar, vstopil pa 
je v načelništvo Miha Sever na Brezovici št. 61.' 

Firm. 1149, zadr. III 109/45. 

g) Hranilnica in posojilnica na Bohinjski Bistrici, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Jakob Ravnik, vstopil 

pa je v načelništvo Mihael Odar, posestnik v Nem
škem Rovtu št. 20. 

Firm. 1161, zadr. VI 126/8. 

h) Konsumno društvo v Kropi, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Besedilo firme odslej: 
Konsumno društvo v Kropi in Kamni gorici, -

registrovana- zadruga г omejeno zavezo. 
Nemško besedilo firme se je opustilo. 
Izpremenila sta se tudi §§ 32. in 39. 
Dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora jo 

odslej vselej naznaniti osem dni prej v «Narodnem 
gospodarju> in t razglasom na,društveni deski. 

Iz načelništva je izstopil Josip Plemčar, vstopil 
pa je v načelništvo Ivan Žagar, nadučitelj v Kamni 
gorici. 

Firm. 1179, zadr. I 91/54/ 

i) Splošno kreditno društvo v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
' Izstopili so iz upravnega sveta Melhior Cobal, An
ton Bučar, Ivan Podlešnilf in Ferdo Stare, vstopili 
pa so v upravni svet Štefan Dražil, revizor Zveze 
gospodarskih zadrug v Ljubljani; Simon Kmetec, 
trgovski zastopnik v Ljubljani; Jakob Kovač, vlako-
vodja državnih železnic v Spodnji Šiški št. 188; 
Viktor Oroszy, trgovec na Vrhniki; Stanko Urbane, 
ravnatelj Prve delavske pekarne v Ljubljani; Valen
tin Vrhunc, nadzornik Konsumnega društva za Slo
venijo v Spodnji Šiški. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 12. aprila 1921. 

Š t 13.829. 

Razpis. 
see 3—2 

Na podstavi členov *128. in 129. carinskegi za
kona bo ljubljanska carinarnica dne 1 1 . j u n i j a 
1 9 2 1 . ob petnajstih na javni dražbi v svojem skla
dišču B prodajala 1 balo M B M v čisti teži 47 kg 
plišastih bombaževih beljenih brisač z določeno dol
žino. , , 

Cenilna vrednost 1400 dinarjev. 
Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilne vred

nosti v gotovini. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 28. maja 1921, 

Št. 185Ó/L. 872 

Razglas. 
Dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 1 . ob desetih se bo pri 

podpisanem okrajnem glavarstvu na javni dražbi od
dajal v zakup lov občine brezjanske za šestletno 
dobo, to je od dne 1.'julija 1921. do dne 30. junija 
1927. 

Na t o dražbo se vabijo interesenti s pristavkom, 
da dražbene pogoje lahko vsak dan vpogledajo ob 
uradnih urah pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Brežicah, 
dne 24. maja 1921. 

Bazne objave, 
Družba Južne ieleznioe. m 

Vabilo na glavno skupffoino. 
Gospodje delničarji se vabijo na 72. glavno skup

ščino, ki bo v četrtek dne 7. julija 1921. ob desetih 
na Dunaju, IH., Schwarzenbergplatz št. 4, v slav
nostni dvorani Industrijske hiše (Industriehaus). 

D n e v n i ' « d: 

1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Izprememba pravil. 
3.) Volitve v upravni svet. ' 
4.) Volitev računskih preglednikov. 

Po členu 19. pravil se smejo udeležiti glavne 
skupščine samo oni delničarji, oziroma imetniki uži-
valnih delnic, ki imajo najmanj 40 delnic ali 4Ü0 del
nic užitnic in ki polože le-te najkesneje 14 dni pred 
sestankom glavne skupščine pri blagajni enega iz
med niže navedenih zavodov. 

Ti zavodi so: 
n a D u n a j u 

Avstrijski kreditni zavod za trgovino in obrt; 
gospod S. M. Rotschild; 
Allgemeine Österreichische Bodenkreditanstalt; 
Anglo-österreichische Bank; 
likvidatura družbe (j. ž.) na južnem kolodvoru (ad

ministrativno poslopje); 
v B u d i m p e š t i 

Ungarische allgemeine Kreditbank; 
v R i m u 

Banca d'Italia; 
v M i l a n u 

Banca Lombarda di depositi e Conti Correnti; 
Banca Commerciale Italiana; 

v T r s t u 
Banca commerciale Triestina; 

v L j u b l j a n i 
Jadranska banka; 
Kreditni zavod za trgovino in industrijo; 

v Z a g r e b u 
Hrvatska eskomptna banka; 
Prva Hrvatska štedionica; 

i v B e r 1 i n u 
Deutsche Bank; 
gospod S. Bleichröder; 
ravnateljstvo družbe Disconto-Gesellschaft; 
gg. Mendelssohn & Co.; 

v V r a t i s l a v u (Breslau) 
podružnica banke Deutsche Bank (Schlesischer Bank

verein); 

v F r a n k f u r t u o b M. 
Deutsche Bank, podružnica v Frankfurtu; 
ravnateljstvo družbe Disconto-Gesellschaft; 

v H a m b u r g u 
Deutsche Bank, podružnica v Hamburgu; 
gg. L. Behrens & Söhne; 
gg. M. M. Warburg & Co.; 

v M o n a k o V è m. (München) • 
Deutsche Bank, podružnica v Monakovem; 
gg. Merck, finck & Co.; 

v L o n d o n u 
gg. N. M. Rotechild & Sons; 

v P a r i z u 
družbena depotna blagajna, nie Lafitte 26; 

v Ž e n e v i (Genf), 
gg. Lombard, Odicr & Co.; 

v Z ü r i c h u 
Elankart u. Cie., CommandhVA.-G.; 
Schweizerische Kreditanstalt. 

Ko se vlože delnice ali užitnice, se izdado po- , 
ložni listi in legitimacijske izkaznice, ki upravičujejo 
z.* dostop na glavno skupščino. 

Odsotne delničarje ali imetnike užitnic bme za
stopati s pismenim pooblastilom drug delničar ali 
imetnik užitnic, ki ima sam pravico, da se udeleži 
glavne skupščine" (člen 20.). 

č e se da kdo zastopati, je treba izpolniti poobla
stilo, natisnjeno na legitimacijski izkaznici, ter iz
kaznico, ki jo je pooblastitelj svojeročno podpisal, 
najkesneje dne 30. junija 1921. pokazati pri družbe« 
ni likvidaturi na Dunaju (južni kolodvor). 

V zmielu člena 22. pravil ne more noben del
ničar ali imetnik užitnic združiti nase več nego 25 
gla&ov iz lastnih pravic ali več nego 50 glasov h 
lastnih pravic in kot pooblaščenec'drugih ZH glaso
vanje upravičenih delničarjev ali imetnikov užitnic. 

N a D u n a j u , meseca junija 1921. 

Upravni svet. 

Ponarisk se ne honorira. 

Objava. ew 
O b r t n a b a n k a v Ljubljani javlja, da je t»> 

kom meseca maja na vložne knjižice 
vložilo 33 strank . . . . 635.011— K, 
dvjgnilo pa je 14 strank . 26.651-25 K. 

Koncem meseca maja je ostalo naloženih 
2,481.572-28 K. 

Natisnila in založila .Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

:V.'i(li,.ii*.''*tuJ..-;- '%£&, • *L\-à*,* - voc ì^k>ÀI . .¥. L'4^AÌé^À'dì*AUiLiwiÌL.4 rk-u, j>- iYÏ а~:.л*„,Јл-.^ t ì i ; i : i :^i&iiMmàf ЉА&ЕЕШ 



61. 
Poštnina pavéallrana. 

V Ljubljani, dne 6. junija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Vieblna: Uredba o preoaSanju pravice, podpisovati odloke, z ministra na ministrovega pomočnika, generalne direktorje, pomočnike generalnih direktorjev in načelnike oddelkov. 
Uredba o prevzemu portfeljev življenskih tavarovanj od inozemskih zavarovalnic. — Odločba, s katero se premog in koks, ki prihajata iz Nemčije, opraščata plačila 50 %. — 
oglasi oerednje vlade: Natečaj DÌ razglas za licitacijo olja, petroleja in bencina. Tarifna pojasnila. Razglas, da sta ljubljanska pododeeka za melioracije in za zagradbo hudo
urnikov prideljena generalni inspekciji vodâ v Ljubljani. Razpis služb pri oddelku ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Raz
glas o izpremembi v gerentskem sosvetu okrajnega zastopa na Vranskem. Razglas o gradbi ozkotračne dovlačilne železnice od opekarne na Viču do opekarne na Brdu. — Razglasi 
zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Razpis slnžbe uradnega zdravnika za okrajno glavarstvo logaško.-Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za 

Slovenijo od dne 13. do dne 19. maja 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

155. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Aleksander, 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

Uredbo o prenašanju pravice, podpisovati 
odloke, z ministra na ministrovega pomoč
nika, generalne direktorje, pomočnike ge
neralnih direktorjev in načelnike oddel

kov.* 
Člen 1. 

Minister sme svojo pravice, da podpisuje odloke, 
v svojem resortu prenesti najninistrovega pomočni
ka, generalne direktorje, pomočnike generalnih di
rektorjev in načelinke oddelkov, kolikor se mu vidi 

. potrebno in kolikor bi to ne nasprotovalo tej uredbi. 
To se nanaša tudi na zahteve za otvarjanje in 

zatvarjanje kreditov, dovoljenih s proračunom, isto-
tako onih naknadnih in izrednih kreditov, 'katerih 
nam'en je precizno določen z odlokom, s katerim so 
dovoljeni. 

Člen 2. 

Minister prenaša to pravico »s pismeno odločbo — 
s pooblastilom, kjer točno označi vse vrste odlokov, 
za katerih podpisovanje daje pooblastilo in komu. O 
vsakem danem pooblastilu obvesti minister državni 
svet in državno kontrolo. 

Člen 3. 
ч 

Odloki, ki jih podpišejo tako pooblaščeni urad
niki, imajo moč in veljavo, kakor bi jih bil podpisal 
minister sam. 

Pooblaščeni uradniki podpisujejo: «Po pooblasti
lu» ter so odgovorni za vse odloke, ki jih podpisujejo. 
Zoper te odloke se smejo voditi administrativni spori. 

Člen 4. 
Izjemoma ne sme minister prenesti svoje pravice 

podpisovanja: 
a) če je treba sopodpisati spis, ki ga podpiše kralj; 
b ) ce je treba podpisati spis, ki ga podpišeta dva ali 

v ^ ; ministrov ali veš ministrski svet; 
c) Pri odločbi, s katero se ukaznemu uradniku p№ 

glasa mesto za izpraznjeno; 
6) Pri odlokih, ki provzročajo izdatke iz državne bla

gajne, in sicer: ministra za finance za vsote preko 
100.000— dinarjev, ostalih ministrov p a preko 
5000-— dinarjev; 

d) pri odredbah za izplačila iz otvorjenih kreditov za 
vsote, ki bi prekoračile 500.000— dinarjev, in 

e ) Pri imenovanju in odpuščanju neukaznega osebja. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Sl*ba, Hrvata i Slovenaca» št. 112, izdanih dne 21ega 
^aja 1921. 

Člen 5. 
S to uredbo se nadomeščajo vsi posedanji zako

niti in drugi predpisi, kolikor ji nasprotujejo. 
i 

Člen 6. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

V B e o g r a d u , dne 12. maja 1921. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Aleksander s. r. 

1 5 6 . 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Peti»a I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Aleksander», 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za trgovino in industrijo 
in po zaslišanju Našega ministrskega sveta pred-

• , pisujemo 

Uredbo o prevzemu portfeljev žlvljenskib 
zavarovanj od inozemskih zavarovalnic* 

Člen 1. 

Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 
da sme zaradi saniranja in varnosti veljavnih živ-
Ijenskili zavarovanj, sklenjenih na podstavi srbskih, 
madžarskih in avstrijskih zakonov med tujimi 
zavarovalnicami in našimi državljani, stopiti v do
govore s temi zavarovalnicami ter eventualno pre
vzeti ta zavarovanja. 

Člen 2. 

Minister za trgovino in industrijo sme dotično za
varovalnico, s katero bi sklenil pogodbo o prevzemu, 
po izvršenem odstopu popolnega zneska matematične 
rezerve razrešiti nadaljnjih obveznosti proti njenim 
dotedanjim zavarovancem. 

Člen 3. 

Minister za trgovino in industrijo sme tako pre
vzeta zavarovanja in njih pogoje izpremeniti tako, 
da bodo interesi naših državljanov zavarovancev čim 
bolje zaščiteni, bodisi glede valute .zavarovane vsote 
in plačevanja premija bodisi glede sodne pristojnosti. 

Člen 4. 
i 

Minister za trgovino in industrijo sme otvoriti po
seben zavod za prevzem in nadaljnjo upravo teh za--
varovanj ali pa ta zavarovanja odstopiti domačim 
nacionalnim zavarovalnicam ob pogojih, da se inter
esi zavarovancev čim bolje zaščitijo. 

Člen 5. 

Nobena inozemska zavarovalnica ne sme pre
nesti portfelja svojih poslov v naši državi brez po-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 119, izdanih dne 30ega 
maja 1921. 

prejšnjega dovolila ministrstva za trgovino in indu
strijo kot nadzorstvenega oblastva. 

Člen 6. 

Poi tlel je poslov iz stroke življenskega zavarova
nja zavarovalnic: v dosedanji kraljevini Srbiji in Črni 
gori, ki so danes pod sekvestrom, prevzame minister 
za trgovino in industrijo sporazumno z ministrom za 
pravosodje v zmislu te uredbe in drugih zakonov. 

Člen 7. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 

da sme izdati vse odločbe, ki se pokažejo za potreb
ne, da se izvrše nameni, označeni v tej uredbi. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko, jo kralj podpiše in 
ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 18. maja 1921. 

Aleksander s r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spalio s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
1 5 7 . 

Odločba, 
s katero se premog in koks, ki prihajata iz 

Nemčije, opraščata plačila 50 %.* 
Gospod minister za finance je z odločbo z da

našnjega dne, C br. Зб.080, na podstavi člena 3. 
uredbe o plačevanju za blago, ki se uvaža iz Nem
čije v našo kraljevino, izvolil odrediti, da sta poleg 
predmetov, Id so.že oproščeni plačila takse 50% — 
razpis C br. 33.662 z dne 20. maja 1821.** — opro
ščena te takse še premog in koks. 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 29. maja 1921.; C br. 36.137. • 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 1S.224/G—21. 8G1 3—3 

Natečajni razglas. 
Na podstavi člena 82. zakona o državnem raču

novodstvu bo dne 
2 4. j u n i j a 1 9 2 1 . 

v ekenomskem oddelku ministrstva za promet javna 
ofs-talna licitacija za nabavo: 

799.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja 
za letno porabo; 

931.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja 
za zimsko porabo; 

770.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
422.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro; 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Št. 121, izdanih dne 1. ju
nija 1921. 

** Uradni list pod št. 148. 
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340.000 kg repnega olja za razsvetljavo; 
706.000 kg olja za proizvajanje plina in za pogon 

Dieslovih motorjev; 
35.000 kg olja za dinamske stroje; 
25.000 kg olja za čiščenje; 

8.000 kg cilindrskega olja za Dieelove motorje; 
10.000 kg strojnega olja za Dieslove motorje; 

1.200 kg specialnega olja za mehanične pri
prave; 

1,370.000 kg petroleja; 
484.000 kg bencina. 
Ponudbe se sprejemajo za enega, dva, tri ali v ^ 

omenjenih predmetov kakor tudi za vse. Natančni 
pogoji za nabavo se lahko vpogledajo pri ekonom
skem oddelku ministrstva za promet ali pa pri di
rekcijah državnih železnic v Beogradu, Zagrebu, Sa
rajevu in Subotici vsak delavnik od desetih do dva
najstih. 

Vsak ponudnik mora najkesneje do enajstih dne 
24. junija položiti kavcijo pri glavni blagajni katere
koli železniške direkcije. Kavcija se polaga kot ga
rancija za točnost nabave, in sicer v gotovini ali 
v državno garantiranih vrednostnih papirjih; lahko 
pa se položi tudi v garantnem pismu ugledne do
mače banke, ki ga mora prej registrirati ministr
stvo za finance. Kavcije polagajo od ponujene cene 
10 % naši državljani, 20 % pa tuji podaniki. 

Ponudbe se sprejemajo v ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet najkesneje do enajstih dne 
10. j u n i j a 1 9 2 1 . ; odpro se istega dne ob pol 
dvanajstih vpričo odrejene komisije in ponudnikov, 
ki bi bili navzočni. 

Ponudba mora biti v zaprtem in zapečatenem 
pismu, na katerem mora biti zunaj jasno napisano: 
« P o n u d b a z a l i c i t a c i j o o l j a , p e t r o l e j a 
i n b e n c i n a > . Ponudbe morajo biti opremljene s 
predpisano takso. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, 

dne 9. aprila 1921.; M S br. 10.830/21. 
Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 

meseca maja 1921. 

odseka za melioracije in za zagradbo hudournikov 
pri tukajšnjem poverjeništvu za kmetijstvo z dnem 
1. junija 1921. prideljena generalni inspekciji voda 
v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 31. maja 1921. 
Šef generalne inspekcije vodâ: 

inž. Sbrizaj s. r. 

Št. 337/pr. 
Razpis. 

Pri oddelku ministrstva za trgovino in industrijo 
v Ljubljani se razpisujejo nastopna mesta: 

1.) mesto ministrskega podtajnika v VIII., even
tualno ministrskega tajnika (okrajnega glavarja) v 
VIL činovnem razredu državnih uradnikov; 

2.) mesto ministrskega koncipista v IX. činov
nem razredu državnih uradnikov; 

3.) mesto konceptnega praktikanta z adjutom let
nih 1600 K (s pripadajočimi draginjskimi dokla-
dami); 

4.) mesto računskega praktikanta z adjutom let
nih 1200 K (s pripadajočimi draginjskimi doklada-
mi). 

Prosilci za prvi dve mesti morajo izkazati pri
merno prakso v politični upravni službi ter pred
ložiti izpričevalo o opravljenem praktičnem izpitu 
iz politične uprave; prosilci za mesto konceptnega 
praktikanta morajo predložiti dokazila o opravlje
nih pravoslovnih državnih izpitih, prosilci za mesto 
računskega praktikante pa dokazilo o dovršeni sred
nji šoli (gimnazija ali realka) z zrelostnim izpriče-
valom. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene s potreb
nimi podatki in dokazili v originalu ali v overov
ljenih prepisih, naj se vlože do dne 

1. j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem uradu, in sicer, ako so prosilci že v 
državni službi, po službeni poti. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 1. junija 1921. 
Dr. Marn s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

St. 6106/21. r~ 
Raipis. 

Podpisani zdravstveni odsek razpisuje službo 
uradnega zdravnika za okrajno glavarstvo logaško 
v IX. činovnem razredu državnih uradnikov. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane prošnje do 
dne 29. j u n i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Prošnji je treba priložiti: doktorski diplom (ali 
njega prepis), izpričevalo o fizikatnem izpitu, doka
zila o izobrazbi, o dosedanjem službovanju, o.sta
rosti in o državljanstvu. 

Prosilci, ki še nimajo fizikatnega izpita, se na
stavijo provizorno ter se morajo zavezati, da opra
vijo ta izpit v dveh letih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 20. maja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec ?. r. 
St. 6465/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 13. do dne 19. maja 1921.) 

Tarifna pojasnila.* 
Po odločbi gospoda ministra za promet je treba 

izvršiti niže navedene dopolnitve, odnosno popravek 
tarife dela П., ki velja izza dne 1. februarja 1.1. za 
prevoz blaga, živih živali in mrličev v .območju beo
grajske direkcije, in sicer: 

1.) Na strani 17. tarife se uvaja v klasifikacijo 
nova pozicija št. 52. a s to-le vsebino: 

«52.a. S t r e š n a l e p e n k a , potêrjena (v ka
tranu namočena), posute s peskom ali kršcem, glej 
pozicijo klasifikacijo 95. a (papir za strehe)» na stra
ni 18. tarife. 

2.) Namesto pozicije 44. klasifikacije (str. 16 ta
rife), kjer je za predmet « k a m e n a (kavstična) 
s o d a» v količinah 10.000 kg po tiskovni napaki 
namesto razreda B postavljen razred C — ta pozi
cija se s tem popravkom črta iz tarife — se uvaja 

, nova pozicija št. 88. a na str. 18. tarife s to-le vse
bino: 

«88. a. Soda, in sicer: 
a) s i r o v a , k a l c i n i r a n a (sodni pepel) i n 

k r i s t a l i z i r a n a , p a t u d i a m o n i a k o -
v a s o d a (razen dvojno-ogljikovokislega natro-
na), s o d a z a b e l j e n j e (zmes iz sode in vod
nega stekla) П—A—B; 

b) k a v s t i č n a , čedni kamen — lužni kamen 
П—A—B; 

c) isto [pod a) in b)], pri izvozu iz države II- -A—C. 
Dvojno-ogljikovokisli natron spada v I. razred. 
Vse te izpremembe in dopolnitve in popravek ta

rife veljajo izza dne 1. maja t. 1. ter veljajo isto
časno, za deklasifikacijo istih predmetov po tarifi 
delu L, oddelku B, ki velja razen za beograjsko di
rekcijo za vse druge železnice v kraljevini, kolikor 
ni bila ta deklasifikacija za nekatere izmed gorenjih 
predmetov izvedena Že prej. 

If ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 18. maja 1921.; št. 13.713/21. 

Št.28/preds. 
Razglas. 

Po naredbi gospoda ministra za kmetijstvo in 
vode z dne 4, maja 1921., D. V. br. 2525, ste pod-

* Razglašera v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvate i Slovenaca> št. 119, izdanih dne 30ega 
maja 1921. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 14.050. 

Razglas poverjenlštva za notranje zadeve 
o izpremembi v gerentskem sosvetu okrajnega 

zastopa na Vranskem. 
Poleg dosedanjih prisednikov v gerentskem so

svetu okrajnega zastopa na Vranskem (okraj celjski) 
je imenovan za prisednika v tem sosvetu še Leopold 
A p a t , posestnik v Pondorju. 

V L j u b l j a n i , dne 29. maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeniätvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

Št. 10.623. 8 9 1 

Razglas. 
Na prošnjo firme: «Združene opekarne F. P. Vidie 

& Komp. v Ljubljani» se proglaša, da je gradba ozko-
tračne dovlačilne železnice, ki jo projektira to firma 
od opekarne na Viču do opekarne na Brdu v nadalje
vanje dosedanje normalnotračne dovlačilnice od ču
vajnice št. 645 južnoželeznične glavne proge do tvor
nice na Viču, na občo korist in da se ji kot obče-
koristnemu podjetju priznava razlastilna pra,vica v 
zmislu § 365. občega državljanskega zakonika. 

Politični obhod projekta te železnice je določen 
na soboto dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob sedmih. Komisija se sestane pri začetku trase na 
tvorniškem kolodvoru Vidičeve tvornice na Viču. 

Komisija bo vodila obenem razpravo o razlastitvi 
in eventualno razpravo o varnostnih napravah zoper 
ogenj.. 

Izkazi zemljišč, ki jih bo treba razlastiti, z dotto
rami načrti vred so 14 dni razgrnjeni v dotičnih ob
činah, ostali deli projekta pa pri okrajnem glavar
stvu v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Sporn s. r. 

O k r a j O b č i n « lì 
IS 
«3 

Brežice 
Celje okolica 

Konjice 

Ljubljana mesto 
Slorenjgradec 

Guštanj 

K o z e ( V a r i o l a ) . 

| Dobje 
Ljubno 
Loka 
ST. Krištof 
Velika Pireiica. . . 
Kozjak 
Tolsti vrh 
Zreče 
Skomci 

-Pak* ..N .............. -
GabroTlje 
Ljubljana 
Velenje 
Št. Ilj pri Velenju . 
81ovenjgradec . . . 
Miilinje 
ST. Martin pri 81o-

теп j gradcu. . . . 
Št. Vid nad Valdekom 
Šoštanj . . . . . . 
Črna . . . . . . . 

T r e b u S n i t i f u z ( T y p h u e a b d o m i n a l i s ) 
Brežice 

Celje okolica 
Kranj 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Guštanj 

Brežice . . 
Bela . . . 
8т. Krištof. 
Zminec . . 
Borovnica . 
Ljubljana . 
Maribor . . 
Mežica . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i e ) . 

Ljubljana mesto | Ljubljana 111 • I • 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 

Ljubljana . 
Ivanjci . . 
Okoslavci . 
TerbegOTci. 
Slaptinci . 
Maribor . . 

3 

e 8 
3 
1 

1 
1 
, 
1 
. 

, 
, 
6 
, 
, 
1 

4 
1 
, 
, 
8 
. 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Kranj 

Konjice 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Radovljica 

Logatec 

Kranj 
Logatec 

Škofja Loka 
Stranice . . . . 
Grabonoš . . . 
M a r i b o r . . . . 
Predtrg . . . . 
Radovljica. . . 
Ziri 

T r a h o m : 

I KoTor 
Cerknica . . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 28. maja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec e. r. 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
C 131/21—1. _ 903 

Oklio. 
Ana Györkös, rojena Draskovic, v Renkovcih 

toži Josipa D r a š k o v i c a iz Itenkovcev zaradi 
2400 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
15. j u n i j a 1 9 2 1 . 

. ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Josipa Draškoviča neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, odvetnik 
v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 29. maja 1921. 

T 130/21—2. 839 
AmortizaoJJa. 

Na prošnjo L j u d s k e p o s o j i l n i c e v Ljub
ljani se uvaja ' postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje izgubila: 
Hranilna knjižica št. 32.123 Ljudske posojilnice, r. z. 
z n. z., z vlogo dne 18. novembra 1911. 1200 K, gla
seča se na ime: Zajec et Horn. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. ju
nija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Deželno, sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 18. maja 1921. 

Ob 47/21—1 in C 84/21—1. 911 

Oklic. 
O tožbi: a) Marije Stefaničeve v Zapudju št. 17 

zoper Iveta S t e t a n i c a istotam št. 7, odnosno 
njegove neznane pravne naslednike, zaradi lastnine 
in b) Marte Ur h o v e v Črnomlju zoper Andreja 
K r i ž e t a iz Vimola (Wiederzuga), odnosno nje
gove neznane pravne naslednike, zaradi zastaranja 
in izbrisa terjatve 305 gld. s pripadki se je odredil 
narok za ustno razpravo pod a) na dan 

7. j u n i j a 1 9 2 1 . 
in pod b) na dan 

1. j u l i j a 1 9 2 1 . , 
obakrat ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 

Ker sta .toženca umrla in so njiju pravni nasled
niki neznani', se jima postavlja za skrbnika gospod 
Gašper Skok v Črnomlju, ki ju bo zastopal, dokler 
se ne zglase pravni nasledniki. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 1. junija 1921. 

A 11 21—3. 857 3-r3 
Poklio neznanih dedičev. 

Mihael K o c b e k , obvdovcl, vinlčar v Mehanj-
skera vrhu št. 7, pristojen v Radence, je dne 3. no
vembra 1920. umrl, ne da bi bil zapustil poslednjo 
voljo. 

/ Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrb
nika zapuščini se postavlja gospod Juri Leskovšek 
v Gornji Radgoni. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora Lo 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje ^naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku 
tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo de
diči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgo
dilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 7. maja 1921. 

T 131/21—3 in T 132/21—2. •;• 862 

Amortizaoiji. 
Na prošnji, ki sta ju vložila: a) Uršula G e r b e c . 

posestnica v Ljubljani, Krakovski nasip št. 24, in' 
b) Franc H r i b e r n i k, posestnik pri Sv. Duhu, Vir-
maše št. 3, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih hranilnih knjižic Ljudske posojilnice v Ljub
ljani, ki sta ju prosilca baje kgubila: 

ad a) Hranilna knjižica št. 42.522 s stanjem dne 
1. januarja 1921. 1022 K 26 v, glaseča se na ime: 
kuracijska cerkev Sv. Florijana; 

ad b) Hranilna knjižica št. 16.154 s stanjem dne 
1. januarja 1921. 8753 K 33 v, glaseča se na ime: 
Franc Hribernik. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 10. ju
nija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
sta brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 23. maja 1921, 

A I 143/21—3. 901 

Oklio, u katerim se sklioujejo 
zapnidinski upniki. 

Karel J a n i č , veleposestnik v Žalcu, je dne 
30. maja 1921. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 
naj napovedo in dokažejo ,svoje Wjatve pri tem so
dišču dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih v sobi št. 12 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 

, z zastavno pravico, nikalce nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih terjate\ 
pošla. 0 k r a j n 0 8 0 d i S č e v C e l j u > o d d e i e k L> 

dne 1. junija 1921. 

838 T 61/21—3. 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Josipa Ul č a k a r j a, profesorja tr
govskih ved v Ljubljani, se uvaja postopanje za 
•amortizacijo nastopnih delnic, ki jih je prosilec baju 
îzgubil: Delnice ' Ljubljanske kreditne banke štev. 
23.808, 23.809, 23.810 in 23.811 s kuponi 1920—1934 
ta talonom. 

Imetnik teh delnic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
Pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. ju
nija 1,921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da so 
delnice brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani,«oddelek III., 
. •> dne 15. maja 1921. 

L 5/21—7. 788 
Sklep. 

Ivan T ä u f e r , posestnik in lastnik apnenic y 
Zagorju ob Savi, je bil zaradi umobolnosti prekli
can. Za skrbnika mu je postavljen njegov brat, 
Franc Täufer, rudniški strojnik v Zagorju. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek I., • 
dne 9. maja 1921. 

L 1/21—9. 892 
Preklic 

Anton P1 e v n i k, kaplan v Rajhenburgu, je bil 
zaradi slaboumnosti popolnoma preklican. 

Skrbnik mu je Ivan Ušlakar, notar v Sevnici. 
Okrajno sodišče v Sevnici, 

dne 25. maja 1921. 

T 78/21—3. 907 

Amortizaoija. 
Na prošnjo firme: F. W e i n b e r g e r j a n a 

si e d., apnenice v Zagorju ob Savi, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopnih izkaznic, ki sta se 
baje izgubili na potu iz Zagorja do Ljubljane: Po-
vzetni izkaznici južne železnice, naslovljeni na pred
lagateljico, in sicer It . i'00 za 2125 dinarjev, št. 101 
za 1125 dinarjev. -

Imetnik Len izkainic =<• |.orivije, naj uveljavi svi>-
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
10. junija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da sta izkaznici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 25. maja 1921. 

Razglas. m 

V trgovinskem registra se je vpisala danes pri 
f i m a h : Firm. 1079, Rg. A Ш 196/2. 

a) Žitni zavod v Ljubljani 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Iz ravnateljstva je izstopil ravnatelj Fran MurL 

Firm. 1082, pos. П 26/12. 

b) J. Razboršek 
s sedežem v S m a r t n e m pi r i L i t i j L 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
nastopna izprememba: 

Obratni predmet se je razširil na trgovino z de
želnimi pridelki in na žganjetoč. 

Firm. 1103, Rg. A II 93/3. 
c) Fr. Seunig 
s sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: potovalna pisarna, 
nastopna izprememba: 

Odslej tudi trgovina z usnjem. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. aprila 1921. 

Ne I 212/21—6. 8 " 

Prostovoljna dražba nepremičnin. 
Na predlog lastnika Josipa S m o d e j a, notarja 

v Ribnici, se bodo dne 
14. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih na javni dražbi prodajale spodaj zapisane 
nepremičnine za izklicno ceno 400.000 K ali kot ce
lota ali pa po parcelah. Dražba bo na licu mesta v 
Velikih Laščah št. 12. Ponudbe pod izklicno ceno se 
ne sprejmejo. Zastavne pravice upnikov, zavarova
nih na zemljišču, ostanejo nedotaknjene. Kupnina se 
plača vsa v gotovini. Za potrditev, prodaje ima pro
dajalec osem dni premisleka. 

Izkupilo je izročiti podpisanemu sodišču, kjer se 
smejo vpogledati med uradnimi urami ostali pogoji 
prodaje in plačevanja. Nepremičnine sestoje: iz eno-
nadstropne hiše sredi trga (9 sob, 3 kuhinje, 6 
shramb, 2 kleti, 1 kopalna soba), hleva, kozelca, 
skednja, sadnega vrta (1 ha 53 a 14 m2), njiv (1 ha 
21 a 58 m2), gozdov (6 ha 19 a 34 ms), travnikov 
53 a &2 m2) in stavbišča (8 a 52 m2). 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, 
dne 1. junija 1921. 

L 13/21-3. / 900 
Oklio. 

Preklic, izrečen nad Francetom K r a n j e e m st., 
posestnikom v Utiku št. 2, s tusodnim sklepom z dne 
23. junija 1916.,' opr. št. L 13/16, zaradi blaznosti, ie 
razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 1. junija 1921. 

Firm. 1081, Rg. C I 62/6. 829 

Razglas. 
Izbrisala se je danes v registru vsled preložitve 

sedeža iz Ljubljane' v Maribor firma: 
Jugoslovansko inženirsko podjetje, 

družba z o. z., 
s sedežem v L j u b l j a n i , i 

obratni predmet: inženjerska pisarna in gradbeno 
podjetje za izvrševanje vseh del, spadajočih v inže
njersko stroko, in posredovalnica za preskrbo in raz-
pečavanje industrijskih tvarin. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 12. aprila 1921. 

Firm. 106/21, zadr. I 237/55. 827 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je danes vpisala pri za

drugi: 
Ljudska hranilnica in posojilnica v Rečici ob SavinjL 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva sta izstopila Gašper Podsedenšek 
in Jožef Melavc, vstopila pa sta v načelništvo Ivan 
Senica,' posestnik v Dolsuhi št. 25, in Ivan Komar, 
posestnik v Grušovljah št. 1. -, 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek П^ 

dne 20. aprila 1921. 

Firm. 170/21, zadr. II 52/8. . • 72S 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpieala danes pri 79-

drugi: 
Marburger Grossemkaufs -Vereinigung sämtlicher 
gast- und schankgewerblicher Betriebe Steiermark« 

und der übrigen Kronländer Österreichs, 
r. G. m. b. H. mit dem Sitze in Marburg a, Drau, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

«г&ЕШкк i л fcf'.ïaiHiÉftjîksiii- /-*..,:-^^^'1Љл1К.'?^*^-.-.',. 



61. 314 Letnik III. 
po sklepu občnega zbora z dne 7. aprila 1921. na
stopna izprememba: 

Besedilo firme se glasi odslej: 
Grosseinkaufsvereinigung sämtlicher gast- und 

schankgewerblichen Betriebe für ganz Slovenien, 
r. G. m. b. H. mit dem Sitze in Maribor. 

Nadalje se je izbrisal dosedanji član načelništvp 
î°eter Tscharre, vpisal pa se je novoizvoljeni član 
načelništva Adolf Spatzek, gostilničar «Pri grozdu> 
v Mariboru. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 20. aprila 1921. 

Št, 1072/m. S. sv. 889 2—1 
Razpis elnžb. 

Na javnih mestnih meščanskih šolah se razpisuje 
po naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 
1921., št 6699, o s e m kreiranih mest v s t a l n o 
p o p o l n i t e v , in sicer: 
a) n a I. m e s t n i d e š k i m e š č a n s k i š o l i 

po eno mesto strokovnega učitelja za^I. in za II. 
skupino; 
b) n a I I . m e s t n i d e š k i m e š č a n s k i š o l i 

po eno mesto strokovnega učitelja za П. in za III. 
skupino; ' 
c ) n a I. m e s t n i d e k l i š k i m e š č a n s k i 

S o l i 
po eno mesto strokovne učiteljice za I. in za II. 

skupino; 
č) n a I I . m e s t n i d e k l i š k i m e š č a n s k i 

š o l i 
po eno mesto strokovne učiteljice za II. in za Ш. 

skupino. 
Prosilci in, prosilke za eno. zgoraj označenih služ

benih mest naj svoje pravilno opremljene prošnje po 
predpisani službeni poti vlože pri podpisanem mest
nem šolskem svetu najkesneje do dne 

28. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 31. maja 1921. 

Št. 1681. 

Razpis učiteljskih služb. 
Za ljubljansko okolico se razpisujejo še nastopne 

službe v stalno namestitev: 
1.) v M o s t a h 5 za učitelje, 3 za učiteljice; 
2.) v Š t. V i d u 1 za učitelja; 
3.) na V i č u 3 za učitelje; 
4.) na V r h n i k i 2 za učitelje, 1 za učiteljico; 
5.) v Z g o r n j i Š i š k i 1 za učitelja. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani poti semkaj do dne 1. j u l i j a 1 9 2 1 . 
« 

Št. 212. 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, 
dne 2.-junija 1921. 

Predsednik: dr. Ferjančič s. r. 

Razglasilo. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. 

št. 2 iz leta 1888., je deželna komisija za agrarske 
operacije v Ljubljani postavila dvornega svetnika 
drja. Ivana V r t a č n i k a krajnim komisarjem za 
agrarske operacije, da se izvrši nadrobna razdelba 
skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št, 70 davčna 
občine ;površke, sodni okraj krški. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da 
morajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi 
izvršitve agrarske operacije. 
Deželna komisija za agrarske operacije v Ljubljani, 

dne 30. maja 1921. 
Predsednik: Detela s.r. 

Št. 197 do 207. 
Razglas. 

Po § 106. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 
zak. št. 2 iz leta 1888., se razglaša, ker so dotične 
agrarske operacije popolnoma izvršene, sklep posto
panja o teh-le nadrobnih razdelbah: 

1.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 12 
davčne občine danske, sodni okraj loški; 

2.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št, 163 
davčne občine travske, sodni okraj kočevski; 

3.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 54 
davčne občine črmošnjiške, sodni okraj novomeški; 

4.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 90 
davčne občine ravenske, sodni okraj krški; 

5.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 202 
davčne občine svetokriške, sodni okraj kostanjeviški; 

6.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 41 in 
42 davčne občine pudobske, sodni okraj loški; 

7.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št, 200 
davčne občine grajske, sodni okraj kranjski, 

8.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št, 00, 
63 do 66, 70 do 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87. 
91 in 403 davčne občine viševške, sodni okraj 
kranjski; 

9.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št, 117 
davčne občine krvavopeške, sodni okraj velikolaški; 

10.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 9, 
17, 61 do 64 in 171 do 173 in v seznamku VII. do 
XV. davčne občine podhruševske in vi. št. 44, 37 in 
53 davčne občine tučenske, sodni okraj kamniški; 

11.) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 39 
in 40 davčne občine gozdenske, sodni okraj kam
niški. 

Z dnem, ko se objavi ta razglas, neha glede te 
agrarske operacije pristojnost agrarskih oblastev, 
tako da le-ta ostanejo odslej pristojna samo še za 
razsojanje zahtev, vzetih v misel v § 100. zakona z 
dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888. 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1921, 
Predsednik deželne komisije 

za agrarske operacijo : 
Detela s. r. 

Št, 460. 

Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni 
razdelbi skupnega sveta posestnikov iz 

Šteberga. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcel št. 1640/2 in 

1640/3, ležečih v katastralni občini žerovniški, in 
dela parcele št. 1385, ležečega v katastralni občini lip-
senjski, bo na podstavi § 96. zakona z dne 26. okto
bra 1887.; dež. zak. št. 2 iz'leta 1888., od dne l i : ju
nija 1921. do vštetega dne 24. junija 1921. v občin
skem uradu v Starem trgu razgrajen na vpogl-îd 
vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 20. junija 1921. od dvanajstih do 
pol trinajstih pojasnjeval pri Kovaču v Starem trgu. 

To se daje splošno na znanje z pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 11. junija 
1921. do dne 10. julija 1921., pri krajnem komisarju 
vložiti 'pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 1. junija 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 13.829. 
Razpis. 

8G6 3—3 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo ljubljanska carinarnica dne 11. j u n i j a 
19 2 1 . ob petnajstih na javni dražbi v. svojem skla
dišču B prodajala 1 balo M B M v čisti teži 47 kg 
plišastih bombaževih beljenih brisač z določeno dol
žino. 

Cenilna vrednost 1400 dinarjev. 
Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilne vred

nosti v gotovini. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 28. maja 1921. 

Št.l 5.571. 906 3—1 
Razglas. 

Gospod Josip L e n a r č i č , veleposestnik in in
d u s t r i e na Vrhniki, je zaprosil, da bi smel napra
viti pri svoji parketarni jez in pri njem odcepiti iz 
Lubije kanal v namerjano centralo, ki bi konsumirala 
do 2ma/sek. ter bi imela ukoriščanega padca okoli 
1*60 m do 1-80 m, in sicer ob levem ali desnem bregu 
Lubije. 

Za. dogledno bodočnost pa prosi nadalje gospod 
Lenarčič za dovolitev, da bi smel napraviti na levem 
bregu Lubije od svoje parcele št. 382 katastralne 

občine verdske kanal iz Lubije v Ljubljanico z izli
vom nad brvjo na Verdu, kjer bi postavil še eno tur
binsko napravo. 

V zmislu § 60. zakona z dne 15. maja 1872., dež. 
zak. št. 16, razpisuje okrajno glavarstvo vodopravno 
razpravo na licu mesta na dan 

28. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob desetih s sestankom pri parketarni gospoda Le-. 
narčiča. Na to razpravo se vabijo vsi interesenti s 
pristavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper 
napravo javiti ustno ali pismeno najpozneje na dan 
obravnave pri vodji obravnave, ker oblastvo poznej
ših ugovorov ne bo vpoštevalo, temveč bo smatralo, 
da se interesenti strinjajo z zgradbo namerjane na
prave, in bo izreklo razsodbo ne glede na njih more
bitne poznejše ugovore. • 

Dotični načrti se lahko vpogledajo med uradnimi 
urami pri okrožni gradbeni sekciji v Ljubljani. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 25. maja 1921. 

Št. 21.675/21. 90-1 
Dražba lova. 

Lovska pravica krajevne občine plaške se bo v 
petek dne 2 4. j u n i j a 1 9 2 1 . ob desetih pri pod
pisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 14/1. na 
javni dražbi oddajala v zakup do dne 30. junija 1922. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 29. maja 1921. 

Okrajni glavar: dr. Lajnšic s. r. 

Razne objave. 
909 Razglas, 

Mestna hranilnica ljubljanska naznanja, da obre
stuje izza 1. januarja 1921. vloge vseletno. Obresti 
se pripisujejo h glavnici le koncem leta. 

Zapadle obresti se izplačujejo na željo po pre
teku koledarskega leta. Ravnateljstvo. 

Poziv. eos 

Vsi lastniki deležev bivšo «K r a n j s k e d e ž e 1-
ne v i n a r s k e z a d r u g e v Ljubljani» se poziv-
ljejo, naj se takoj zgla.se pri Gospodarski zvezi v 
Ljubljani, ki je prevzela njeno likvidacijo, da se jim 
izplačajo deleži. 

Kdor ne more dvigniti denarja pri blagajni, naj 
naznani podpisani zvezi svoj natančni naslov, da se 
mu nakaže pripadajoči znesek po odbitku odpravnih 
stroškov. Gospodarska zveza v Ljubljani. 

Delniška dražba tvoraice za p o ruand
ski cement na Dovjem. 930 

Gospodje delničarji naše družbe .se vljudno va
bijo na 

X X I Y . p e d n i o b č n i z b o r » , 
ki bo v p e t e k d n e 2 4. j u n i j a 1 9 2 1. o b p o 1 
d v a n a j s t i h n a D u n a j u , Ш./3, Schvvarzen-
bergplatz 4, Haus der Industrie, II. nadstropje (sejna 
dvorana glavne zveze avstrijske industrije). 
' Po § 28. pravil so smejo udeležiti zborovanja 

samo tisti delničarji, ki do v š t e t e g a d n e 1 6. j a-
n i j a 1 9 2 1 . polože svoje delnico 

v L j u b l j a n i pri podružnici Jadranske banke, 
na D u n a j u pri podružnici Jadranske banke, I., 
Tegetthoffstrasse 7, ter za to prejmejo pokladni list, 
ki služi obenem za vstopnico k občnemu zboru. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poslovno poročilo o poslovnem letu 1920. in 

predložitev bilance. 
2.) Poročilo revizorjev; podelitev absolutorija 

upravnemu svetu in ravnateljstvu. 
3.) Volitve v upravni svet, 
4.) Volitev računskih pregledovalcev za poslov

no leto 1921. 
5.) Določitev vrednosti navzočnostnih znamk za 

člane upravnega sveta in določitev nagrade revizor
jem za poslovno leto 1921. 

V L j u b l j a n i , čae 4.junija 1921. 
Upravni svet. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

\АлЗаиЛ/ЕЛШтиНЕАЛ 



62. 

Poštnina pavšallrana. 

V Ljubljani, dne 9. junija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
deželne Vlade za Slovenijo. 

Viebina- Zakasni zakon o proračunskih dvanajstinah za meseca junij in julij 1921. Naredba, в katero se izpreminja člen 8 uredbe o devixah in valutah. Popravek k nredbi o 
»alutah in'devizah Popravek k uredbi št. 143. — Pravilnik o ustroju veterinarskega sveta kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pri ministrstvu za kmetijstvo m vode. Odločba, 
B katero se easilna dru&tva opraečejo carine na predmete, ki jih uvažajo za svojo izključno potrebo. — Naredba poverjeništva za socialno skrbstvo, в katero se uveljavlja za ne
katere občine naredba o pravici občin do posega po stanovanjih. - Razglasi osrednje vlade : Objava k razglasu o razpisu volitev za obrtno sodišče v Ljubljani. — Razglaei deželne 

' vlade za Slovenijo: Izkaz o stanju živalekih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 4. junija 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

158. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t r » a X., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva

t o v in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 53. 
, ustave) Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled

nika 
A l e k s a n d r a 

je ministrski svet kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev na1 predlog ministra za finance D R br. 75.519 

z dne 30. maja t. 1. odredil in odreja: 

Začasni zakon o proračunskih dvanajstinah 
za meseca junij in juli] 1921.,* 

ki se glasi: 
Splošna določila. 

Člen 1. 
Proračun, državnih razhodkov in dohodkov za 

leto 1920./1921. se podaljšuje za meseca junij in ju
lij 1921. v višini dveh dvanajstin kreditov, označenih: 
a) v členu I. finančnega zakona za leto 1920./1921. 

dinarjev 459,565.580-16 in kron 824,642.041-66; 
b) v členih III. hi VII. začasnega zakona o proraču

nu državnih razhodkov in dohodkov z dne 21. av
gusta 1920. dinarjev 65,166.666-67; 

c) v prilogi 1. dela II. začasnega zakona o proračunu 
državnih razhodkov in dohodkov z dne 26. ok
tobra „1920. dinarjev '64,633.750-- in kron 
8,131.663-67, s k u p a j c a r j e v 589,365.996-83, 

kron 832,773.708-33, 
skupaj dinarjev: petstodevetinosemdeset mi

lijonov tristopetinšestdeset tisoč devetstošestin-
devetdeset in 88/ioo in 

skupaj kron: osemstodvaintrideset milijonov 
sedemstotriinsedemdeset tisoč sedemstoosem in 
33/ 

/100. 

Člen 2. 
Istotako se podaljšuje za meseca junij in julij 

1921. veljavnost vseh določil finančnega zakona 'za 
leto 1920./1921. z vsemi njegovimi prilogami in vse
mi izpremembami in ' dopolnitvami, ki so stopile v 
veljavo z začasnima zakonoma z dne 21. avgusta in 
26. oktobra 1920. 

Člen 3. 

Za izplačevanje državnih razhodkov in zbiranje 
državnih dohodkov veljajo poleg dosedanjih zako
nitih predpisov tudi določila, navedena v naslednjih 
členih tega začasnega zakona. 

Določila o dohodkih. 

Člen 4. 

Minister za finance se pooblašča, da odreja in iz
vršuje pobiranje davkov in vseh drugih državnih do
hodkov skladno z veljavnimi zakoni in uredbami ka
kor tudi z onimi, ki stopijo v veljavo med časom, 
*& katerega velja ta začasni zakon. 

Določila o razhodkih. 

Člen 5. 
Veljati nehajo vsi oni krediti, obseženi v prora

d u razhodkov in dohodkov za leto 1920./1921. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 121, izdanih dne 1. ju
nija 1921. 

kakor tudi v začasnih zakonih o proračunu državnih 
razhodkov za leto 1920./1921. z dne 21. avgusta in 
26. oktobra 1920., kateri so bili s tema zakonoma 
dovoljeni za občasne in izredne državne potrebe, ki 
jih pa sedaj ni več. 

Člen 6. 
Krediti, označeni v členu HI. začasnega zakona 

o proračunu državnih razhodkov in dohodkov za 
leto 1920./1921. z dne 21. avgusta 1920. se dovolju
jejo ministrstvom: za promet, za pošto in brzojav in 
za gradbe za meseca junij in julij v znesku dveh 
dvanajstin samo za namene, imenovane v čli-nih IV., 
V. in VI. istega začasnega zakona. 

Člen 7. 
Poleg izdatkov, označenih v členu VII. začas

nega zakona o proračunu državnih razhodkov in do
hodkov za leto 1920./1921. z dne 21. avgusta 1920., 
se smejo prvenstveno izplačevati iz specialnega iz
rednega kredita 100,000.000 dinarjev tudi drugi iz
datki, ki so bili dovoljeni tekom proračunskega leta 
1920./1921. zato, da se izvrše uredbe ali odločbe mi
nistrskega sveta, najsi izdatki te vrste niso bili iz
recno imenovani v členu VI. omenjenega začasnegi 
zakona. 

Člen 8. 
Krediti po členih 6. 'in 7. tega zakona se dovolju

jejo na isti način, kakor je to urejeno v členu Vin. 
začasnega zakona o državnem proračunu z dne 
21. avgusta 1920., krediti pa, ki so bili tekom pro
računskega leta 1920./1921. že dovoljeni s pristojni
mi odločbami in iz katerih so se v tem proračunskem 
letu izplačevali izdatki, se otvarjajo po' postopku, ki 
je predpisan za otvarjanje rednih proračunskih kre
ditov. 

Člen 9. 

Minister za finance se pooblašča, da sme dovolje
vati izplačila po proračunskih partijah, s katerimi so 
določene draginjske doklade, tudi preko zneska dveh 
dvanajstin kreditov, določenih v teh partijah po pro
računu za leto 1920./1921. 

Člen 10. 
Minister za finance se pooblašča, da sme poleg 

primerov, obseženih v členih 57. in 59. finančnega 
zakona za leto 1920./1921., dovoljevati avance tud: 
drugim ministrom največ v znesku sedmih dva
najstin kreditov, določenih v proračunu za lelo 
1920./1921., in sicer izključno za nabavo drv, pre
moga, ljudske in živalske hrane; toda resortni mini
stri morajo te vsote obračuniti z ministrstvom za fi
nance, ko bo dovoljen novi proračun za leto 1921./ 
1922. 

Druga določila. 

Člen 11. 

Nekvarno členu 8. priloge S. finančnega zakona 
za leto 1920./1921. gredo vse draginjske doklade, ki 
se morajo izplačevati osebju uprave fondov in upra
ve državnih monopolov po odločbah ministrskega 
sveta ali splošnih uredbah, v breme teh uprav. 

člen 12. 

Odstavek 2. člena 10. priloge 3. finančnega za
kona za leto 1920./1921. se izpreminja ter so glasi: 

«Izza dne 1.' junija 1921. obračunava uprava fon
dov v bilanci položene anuitete za svoj račun pa
riškim pogodbenim bankam v, tujem denarju po borz
nem kurzu na dan odrejenih izplačil teh anuitet». 

Člen 13. 

Minister za finance se pooblašča, da sme izpla
čati razlike plač državnih uslužbencev v krajinah 
izvun Srbije in Črne gore, ki so bili z uredbo D R br. 
60.000 z dne 28. aprila 1921. prevedeni na dinarske 
plače, v breme kreditov, dovoljenih za draginjske 
doklade; toda ta, razlika se mora, ko bo dovoljen 
proračun za leto 1920./1921., izkazati pri določenih 
partijah. 

Člen 14. 

Minister za finance se pooblašča, da. sm-î izvršiti 
izplačila, označena v prejšnjem členu, a za mesec 
maj t. 1. v breme kreditov, dovoljenih za draginjske 
doklade po proračunu za leto 1920./1921.; toda v 
zaključnem računu za leto 1920./1921. se mora ta 
izdatek posebe izkazati. 

Člen 15. 

Ta začasni zakon stopi v veljavo, ko ga ministr
ski svet podpiše in ko se razglasi v «Službenih No
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ». , 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta začasni zakon, in vsem našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom pa ukâ* 
zujemo, naj postopajo po njem, in vsem in vsako
mur, naj -se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31.maja 1921. 

Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

(Podpisi ministrov.) i 

159.* 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 53. 
ustave) Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled

nika 

A l e k s a n d r a 

je ministrski svet kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev na predlog ministra za finance odredil in od
reja, da se člen 8. uredbe o devizahjn.valutah** Jzb. 
preminja ter se glasi* 

Člen 8. 

Devize, čeke, akreditive, pismene naloge itd. sme
jo pooblaščene banke in naprave prodajati vsem onim 
osebam in napravam domačega izvora, od katerih 
dobe polnoveljavno podpisano zavezo, da bodo na
kup devize izpričale tako, da najkesneje v šestih me
secih od dne, ko so kupile devizo in izdale zavezo, 
uvozijo v državo blago v znesku kupljene devize, in 
sicer iz one drŽave, na katere denar se je deviza gla
sila, drugače pa da plačajo kot globo v korist držav-

* Ta uredba je razglašena v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 123, izdanih 
dne 3. junija 1921. 

** Uradni list pod "št. 149. 



62. Letnik- III. 
ne blagajne 25 % zneska kupljene, a neizpričane de
vize po kurzu, po katerem je bila nabavljena. 

Minister za finance naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 30.maja 1921. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi 8. r. 

(Podpisi ministrov.) 

160. 
Popravek k uredbi o valutah in" devizah.1 

V 115. številki «Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca> z dne 25. maja 1921.* je na
tisnjena uredba o devizah in valutali z nekaterimi 
pogreški, ki izpreminjajo zmisel izvestnih členov in 
ki se s tem popravljajo. 

1.) V peti vrsti 2. člena je treba izpustiti besedo: 
«pravilima».3 

2.) V deveti vrsti 5. člena je natisnjeno: «u članu 
7.», glasiti pa se mora: «u članu 4».4 

3.) V šesti vrsti prvega odstavka 21. člena je na
tisnjeno: « 1 % godišnje», glasiti pa se mora: «10/oL> 
godišnje».0 

4.) V tretji vrsti drugega odstavka 21. člena je 
natisnjeno: «pokriva ove rashode», glasiti pa se 
mora: «pokriva sve rashode».8 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 28. maja 1921.; I br. 6597. 

161. 
Popravek. 

Četrti odstavek člena 4. uredbe o prevedbi na di
narske plače državnih uslužbencev v krajinah izvuu 
Srbije in Črne gore (Ur. 1. pod št. 143) se mora pra
vilno glasiti: 

«Zneski oskrbnin, v teh pokojninskih zakonih iz
raženi v kronah, se jemljejo v enakem znesku enot 
v dinarjih.» 

K . •» 

Naredbe osrednje vlade. 
162. 

Pravilnik o nstrojn veterinarskega sveta 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
pri ministrstvu sa kmetijstvo in vode.7 

Na podstavi člena 58. uredbe o ustroju ministr
stva za kmetijstvo in vode z dne 8. junija 1919.8 

in v zvezi s členom 54. iste uredbe predpisujemSta-le 
pravilnik o sestavi in področju veterinarskega sveta 
pri ministrstvu za kmetijstvo in vode: 

Člen 1. 

Veterinarski svet je sestavni del oddelka za ve
terinarstvo. Ministrstvu za kmetijstvo in vode je po
svetovalen organ o vseh vprašanjih veterinarstva in 
živinoreje. Ima svoj posebni poslovni protokol pod 
V S br in pečat z državnim grbom na sredi, 
okoli njega pa napis: «Veterinarski Savet Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Člen 2. 

Naloga temu svetu je, da oddaja svoje mnenje: 
a) o vprašanjih iz vsega območja veterinarske stro

ke^ ki mu jih odkazuje minister za kmetijstvo in 
vode, zlasti pa o uporabljanju odredb za prepre-
1 Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 

Hrvata i Slovenaca» št. 122, izdanih dne 2. junija 
1921. 

2 Uradni list pod št. 149. 
3 V slovenskem besedilu (4. vrsta) besedo: «pra

vilih». 
4 V slovenskem besedilu (7. vrsta): «v členu 4.». 
6 V slovenskem besedilu (7. vrsta): «letno 1 °/oo». 
6 V slovenskem besedilu (2. in 3. vrsta): «pokriva 

vse razhodke». 
7 Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 117, izdanih dne 27ega 
maja 1921. 

8 Uradni list pod št. 591 iz leta 1919. 

čevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni, 
označenih v zakonih, in za izboljševanje higien
skih pogojev domačih živali; o ukrenitvah zoper 
razširjanje in za zatiranje drugih živalskih kužnih 
bolezni, ki niso označene v zakonih; o uporab
ljanju preparatov za zdravljenje in spoznavanje 
živalskih bolezni in o tem, da se takim prepara
tom dopušča uvoz v državo; dalje o pregledo
vanju mesa, mesnih in drugih animalnih živil, 
rib, rakov, školjk in drugih mehkužcev, istotako 
o vprašanjih glede postavljanja in ureditve klal-
nic in živinskih tržišč; 

b) o vseh vprašanjih, ki se tičejo notranjega, med' 
narodnega prometa z živalmi, živalskimi proiz
vodi in sirovinami in ki mu jih odkazuje ministr
stvo za kmetijstvo in vode; 

c) o vseh spornih sodne-veterinarskih vprašanjih; in 
č) o vseh vprašanjih iz območja živinoreje, ki mu< jih 

odkazuje minister za kmetijstvo in vode. 

Člen 3. 
Strokovno mnenje veterinarskega sveta je zlasti 

potrebno: 
a) kadar se v ministrstvu za kmetijstvo in vode iz-

. delujejo ali pretresajo novi veterinarski ali živi
norejski pravilniki, uredbe in zakoni ali se stari 
izpreminjajo ali dopolnjujejo; 

b) kadar se osnavljajo veterinarske visoke šole (fa
kultete), veterinarski, bakteriološki in serološki 
zavodi, podkovske šole, razsežnejše klalnice, ko
bilarne, žrebčarne ali druge veterinarske in živi
norejske naprave; 

c) kadar se imenujejo šefi oddelkov za veterinar
stvo in živinorejo — tedaj podaja veterinarski 
svet predlog trojine za imenovanje šefa celo
kupne veterinarske stroke; 

č) kadar se izbirajo štipendisti veterinarske stroke 
in veterinarji za proučevanje specialnih panog 
veterinarske in živinorejske stroke; 

d) kadar se presojajo strokovne pomote in krivde 
koga izmed veterinarskega osebja; in 

e) kadar se predpisujejo takse za veterinarska dela 
in opravila. 

Člen 4. 

Veterinarski svet sodeluje pri sestavljanju let
nega proračuna ministrstva za kmetijstvo in vode 
glede veterinarstva in živinoreje po svojih odpo
slancih. 

Člen 5. 

Veterinarski svet sme tudi po svoji iniciativi raz
pravljati o vprašanjih iz veterinarstva in živinoreje 
ter o njih podajati predloge ministrstvu za kmetij
stvo in vode. 

Člen 6. 
V sestavo veterinarskega sveta spada 17 rednih 

in 8 izrednih članov in 6 namestnikov. 
Redni člani in njih namestniki morajo biti diplo

mirani veterinarji z najmanj 8 leti državne veteri
narske službe ali privatnega delovanja v svoji — 
veterinarski — stroki. 

Izmed izrednih članov morajo biti po stroki: en 
kmetovalec (agronom), 1 lekarnar, 1 kemik, 1 zdrav
nik, 1 inženjer, 1 železničar, 1 pravnik in 1 odposla
nec ministrstva za trgovino in industrijo. 

Izredni člani se pozivljejo po potrebi ter imajo 
pri reševanju predmeta, zaradi katerega- se udele
žujejo seje, pravico glasovanja kakor redni člani. 

Člen 7. 
Redne člane veterinarskega sveta in njegove na

mestnike razen virilistov kandidira «Jugoslovensko 
veterinarsko udruženje»; izredne člane pa kandidi
rajo na zahtevo ministra za kmetijstvo in vode pri
stojna ministrstva, odnosno dotične korporacije. 

Redni člani po službenem stališu so: 
načelnik oddelka za veterinarstvo ministrstva *a 

kmetijstvo in vode; > 
načelnik oddelka za živinorejo ministrstva та 

kmetijstvo in vode; 
dva člana kolegija veterinarske fakultete; in 
en član «Jugoslovenskega veterinarskega udru

ženja», ki ga izvoli to udruženje. , 

Člen 8. 
«Jugoslovensko veterinarsko udruženje» kandi

dira za redne člane veterinarskega sveta 24 veteri
narjev, izmed katerih imenuje 12 rednih in 6 namest
nikov minister za kmetijstvo in vode. 

Člen 9. 

Veterinarski svet izvoli izmed sebe predsednika, 
podpredsednika in potrebno število tajnikov. 

Člen 10. 
Predsednik zastopa veterinarski svet, sklicuje seje 

veterinarskega sveta po naročilu ministra za kme
tijstvo in vode, po potrebi pa tudi iz svoje iniciative, 
jim predseduje ter razdeljuje dela med člane. 

Če je predsednik zadržan, ga nadomešča v dolž
nosti podpredsednik. 

Člen 11. 

Veterinarski svet sestavi svoj poslovnik, ki ga 
odobri in potrdi minister za kmetijstvo in vode. 

Člen 12. 

Veterinarski oddelek ministrstva za kmetijstvo in 
vode daje veterinarskemu svetu na razpolago enega 
administratorja in potrebno pisarniško osebje, na
dalje potrebne prostore in pisarniški material. 

Člen 13. 

Vsi člani veterinarskega sveta, istotako namest
niki dobivajo, če se udeležujejo njegovih sej, nagra
do, ki jo na predlog veterinarskega sveta določa mi
nister za kmetijstvo in vode. Članom izvun Beograda 
gre tudi odškodnina za vozne stroške in dnevnica. 

Za specialne obširne referate sme minister za 
kmetijstvo in vode na predlog veterinarskega sveta 
dajati tudi posebne-, nagrade. 

Člen 14. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 18.aprila 1921.; 
Vt. br. 3156. 

Minister za kmetijstvo in vodi: 
Ivan Pucelj s. r. 

1 6 3 . 

Odločba, 
s katero se gasilna društva oprašćajo carine 
na predmete, ki jih uvažajo za svojo izključno 

potrebo. 
Gospodarsko-finančni komitet ministrov je skle

nil v seji dne 13. maja 1921., C br. 25.873. da se ga
silna društva opraščajo plačevanja carine in ostalih 
taks na predmete, Id jih uvažajo za svojo izključno 
potrebo in zaradi uspešnejšega opravljanja svoje 
službe. 

Zato predpisujem na podstavi člena 273. carin
skega zakona to-le: 

Vsa lokalna in samoupravna gasilna društva, ki 
žele ukoriščati to ugodnost, naj se obračajo na ge
neralno direkcijo carin s prošnjo za oprostitev, za 
vsak konkretni primer posebe. V prošnji mora biti 
označena količina predmetov, ki so nujno potrebni', 
in ki morajo biti priloženi seznamku. 

Prošnji je treba priložiti: 
1.) potrdilo pristojnega političnega oblastva, ki 

mora navajati: a) od kdaj deluje dotično društvo; b) 
koliko ima aktivnih članov; 

2.) potrdilo V. oddelka ministrstva za trgovino 
in industrijo o tem, da se predmeti, za katere se za
hteva oprostitev, sploh ne izdelujejo v naši državi 
ali da se ne izdelujejo v zadostni količini. 

V B e o g r a d u , dne 28.maja 1921.; 
C br. 25.873. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi 8. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
164. 

Naredba pover jeništva za socialno skrbstvo. 
Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo z 

dne 17. januarja 1919., št. 295 Ur. L, o pravici občin 
do posega po stanovanjih se uveljavlja za občine 
Zgornjo Vižingo (okraj Slovenjgradec), Črno pri Pre-
valjah in Trato nad Škofjo Loko. 

V L j u b l j a n i , dne .27. maja 1921. , 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 

Poverjenik: Rlbnikar 8. r. 
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Razglasi osrednje vlade. 
•St. 3954/21. 

Objava k razglasa o razpisa volitev za obrtno 
sodišče v Ljubljani. 

Rok, določen v razpisu oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani z dne 30. aprila 
1921., št. 2783 (Ur. 1. 50 z dne 10. maja 1.1.) za pis
mena naznanila podatkov, potrebnih za sestavo vo
lilnih imenikov, je podaljšan do dne 

15. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Zato se bo odrejena volitev vršila šele meseca 

julija 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 3. junija 1921. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 1986. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
T Sloveniji z dne 4. Junija 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
Š u š t a, v e c. 

Krško: Sv. Križ 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, 
Kokarje 3:3, Ljubno 2:2, Luče 2:2,.Rečica 1:1. 
Konjice: Sv. Kunigunda 1:2. Novo mesto: Mirna peč 
1:1, Šmihel-Stopiče 2:2. 

G a r j e k o n j . 
Guštanj: Tolsti vrh 1:1. Kočevje: Ribnica 1:1. 

Krško: Št. Jernej 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1. 
Maribor: Hošnice 1:2, Pohorje 1:1, Rdeči breg 1: 1, 
Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:1. 
Ptuj: Trnovci-Sela 1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 

Solčava 2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Oselica 1:1, 
Sv. Ana 1:2. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2: 2. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Celje: škof ja vas 1:1. Črnomelj: Loka 1:1, 

Krško: Mokronog 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Dobliče 1:4, Dolenja 

Podgora 2:4, Radovica 1:1, Semič 1:2, Stari trg 
2: 2, Vinica 3:16. Konjice: Konjice 1:1. Krško: Mo
kronog 1:1, Raka 1:6, Radeče 1:1. Ljubljana oko
lica: Račna 1:4. Litija: Cešnjice 1:1, Krka 1:2. 
Novo mesto: DobrniČe 1:1^ Sel o-Šum berk 1:1, Treb
nje 1:2, Žužemberk 2:2. Ptuj: Brebrovnik 1:1. Ci
vilni komisariat Murska Sobota: Petanjci 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Prekopa 1:1, Sv. Juri na Taboru 1:1, 

Vransko 1:1. Kranj: Stara Loka 1:1. Litija: St. Vid 
l : } , Žalna 1:1- Ljubljana okolica: Zgornja Šiška 
! : l . Ljutomer: Bučečovci 1:1, Gerlava 1:3, Ka-
1T\enščak 1:1, Slaptinci 1:4. Ptuj: Brebrovnik 1:1, 
Cirkovci 1:1, Destinci 1:1, Hermanci 1:2, Runeč 
1-1, Slovenja vas 1:1- Civilni komisariat Murska 

-Sobota: Bodonci 1:2. 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Kočevje: Dolenja vas 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Krško: Št. Jernej 2:3, Novo njesto: Toplice 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Ljutomer: Moravci 1:1. Novo mesto: Žužemberk 

1: 3. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Črnomelj 1:5, Stari trg 1:2, Vinica 

1:1. Krško: Št. Jernej 1:1. Novo mesto: 1:1, Velika 
Loka 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Petrovce 1:1, Sv. Pavel .1:1, Sv. Peter 

1:1. Kočevje: Dolenja vas 1:1. Ptuj: Dolič 1:1. Ra
dovljica: Gorje 2: 2. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ptuj: Sv. Janž na Dravskem polju 1: 8. 
V L j u b l j a n i , dne 4. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
C 56/21—1. 

Oklio. 
932 

Mladoletni Alfonz Blaško, dijak, ki ga zastopa 
varihinja Ana Blaško v Toplicah št. 10, toži ležečo 
zapuščino pok. Josipa R o s s i j a, trgovca v Za
gorju, za 2490 K in 280 K s pripadki. 

Narok dne . 
2 2. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih. 
Skrbnik zapuščini je dr. Josip Krevl, notar v 

Litiji, ki jo bo zastopal v označeni pravdi na nje ne
varnost in stroške. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek L, 
dne 7. junija 1921. 

C 50/21—1. 924 
Oklic. 

Štefan Rauh, posestnik v Prelogih št. 3, je vložil 
zoper Janeza R a u h a, užitkarja iz Srednje vasi 
št. 13, tožbo zaradi lastnine v znesku 1000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
22. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 20. 
Skrbnik: Jpže Hrehorič, posestnik v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek IL, 
dne 2. junija 1921. 

Cb 4/21—1. 8Ó2 
Oklio. 

Ivana Zadražnik, čevljarica v Tržiču št. 181, je 
vložila zoper Ivana K a v č i č a , tvorniškega delavca 
v Tržiču, tožbo zaradi 300 K. 

Narok se je določil na dan 
3 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču. t 

Ker je bivališče Ivana Kavčiča neznano, se mu 
postavlja za skrbnika Rihard Mally, tvorničar v Tr
žiču, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stro
ške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje poobla
ščenca, okrajno sodišče v Tržiču, 

dne 20. maja 1921. 

T 116/21—3. yo8 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Marije S t e l e t o v e v Ljubljani, 
Sv. Petra nasip št. 17, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne izkaznice, ki jo je prosilka baje 
izgubila: Povzetna izkaznica južne železnice št. 4254 
za 2500 dinarjev. 

Imetnik te izkaznice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. ju
lija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
izkaznica brez moči. 

Dežžlno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 27. maja 1921. 

Ne VII 70/21—1. " 910 
Oklio. 

Na predlog dedičev Elize H a u s e n b i . c h l e r -
j e v e po notarju Basu v Celju se uvaja amortizacija 
nastopne zastavne pravice: 

Praes. 30./8. 1839, Z. 298. Auf Grund der Schuld
verschreibung vom 26./8.1839 wird das Pfandrecht 
zur Sicherstellung des väterlichen Erbschaftskapita
les per fünfhundertsechzehn Gulden V/2 Kreuzer, 

516 fl. 1% kr., zu Gunsten des m. Alois Vodouscheg 
einverleibt. 

Rok za prijavo pravic do navedene terjatve se 
določa do dne 1. j u n i j a 1 9 2 2 . 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek VII., 
dne 2. maja 1921. 

P 14/20—42. 
Oklio. 

818 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 26. aprila 
1921., opr. št. L 22/19—20, je bil Stanko A d l e r , 
višji evidenčni geometer v Kamniku, stanujoč v 
Kamniku, sedaj v zdravniškem zavodu na Studencu 
pri Ljubljani, zaradi umobolnosti popolnoma pre
klican. 

Za skrbnika mu je postavljen Maks Debevc, fi
nančni svetnik v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek I., 
dne 18. maja 1921. 

L 3/21—5. 
Oklio. 

920 

Podpisano sodišče je s sklepom z dne 21. maja 
1921., opr. št. L 3/21—3, Matevža H a e e ta , posest
nika v Podcerkvi št. 1, zaradi sodno dognane za-
pravljivosti dejalo pod skrbstvo ter mu postavilo za 
skrbnika gospoda Mavricija Zalarja, posestnika in 
občinskega tajnika v Starem trgu. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek L, 
dne 1. junija 1921. 

Razglas. ш 

V zadružni register sta se vpisali danes zadrugi: 

Firm. 1098, zadr.Vn 88/1. 
a) Nabavljalna zadruga javnih nameščencev 

in upokojencev, 
r. z. z o. z., 

s sedežem v L j u b l j a n i . 
Obratni predmet: Zadruga nabavlja in proizvaja 

svojim članom vsakovrstne življenske potrebščine in 
druge predmete za njih osebno gospodarsko in hišno 
potrebo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 24. marca 1921. 
Vsak zadružnik jamči za obveze zadruge do iz

nosa podpisanih deležev. 
Oznanila se izvršujejo po razglasilu v «Našem 

Glasu», «Slovenskem Narodu», «Napreju» in «Slo
vencu», izhajajočih v Ljubljani. 

Poziv na občni zbor se objavi enkrat, in sicer 
vselej tri tedne prej v zgoraj imenovanih časnikih. 

Upravni odbor sestoji iz desetih članov, od kate
rih je eden predsednik in eden njegov namestnik. 

Člani prvega upravnega odbora so: dr. Josip Pi-
penbacher, profesor; Karel Urbančič, -višji poštni ofi-
cial; Ivan Pibernik, davčni upravitelj; Luka Jelene, 
šolski ravnatelj; Rudolf Rozman, kontrolor pošt
nega čekovnega urada; Fran Poljanec, računski 
svetnik; Fran Rechberger, preglednik finančne kon
trole; Andrej Sturai, kanclist; Ivan Sedlar, upravni 
nadzornik; Josip Milavec, polkovnik v p. — vsi v 
Ljubljani. 

Podpis firme: Zadružna firma se podpisuje tako, 
da se pod njeno napisano, natisnjeno ali štampilji-
гало besedilo podpisujeta skupno dva člana uprav
nega odbora ali pa en član upravnega odbora in en 
uradnik zadruge, ki je pooblaščen za podpis firme 
per procura. 

Firm. 1180, zadr. VII 92/1. 
b) Nabavljalna zadruga javnih nameščencev 

in upokojencev, 
r. z. z o. z., 

s sedežem v K r a n j u . 
Obratni predmet: Zadruga nabavlja in proizvaja 

svojim članom vsakovrstne življenske potrebščine in 
druge predmete za njih osebno gospodarsko in hišno 
potrebo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 30. marca 1921. 
Vsak zadružnik jamči za obveze zadruge do iz

nosa podpisanih deležev. 
Oznanila se izvršujejo v «Našem Glasu», ki iz

haja v Ljubljani. 
Poziv na občni zbor se objavi enkrat, in sicer 

vselej tri tedne prej v «Našem Glasu». 
Upravni odbor sestoji iz šestih članov, od kate

rih je eden predsednik in eden njegov namestnik. 
Člani prvega upravnega odbora so: Josip Tajnik, 

davčni upravitelj; Franc Stopar, profesor; Ivan Va-
lenčič, tajnik mestne hranilnice; Albina Bradaška, 
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učiteljica; Anton Planinšek, tajnik okrajnega gla
varstva; Mihael Jakofčič, brzojavni mojster v p. — 
vsi v Kranju. 

Podpis firme: Zadružna firma se podpisuje tako, 
da se pod njeno napisano, natisnjeno ali štampilji-
rano besedilo podpisujeta skupno dva člana uprav
nega odbora ali pa en član upravnega odbora in en 
uiadnik zadruge, ki je pooblaščen za podpis firme 
per procura. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 13. aprila 1921. 

Firm. 62/21', zadr. II 48/26. 825 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: Hranilnica in posojilnica v Dobju, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva je izstopil Andrej Centrih, vstopil 

pa je v načelništvo Miha Virant, posestnik v Ko-
strivnici Št. 37. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 12. aprila 1921. . 

Št. 576/21. 919 

Objava. 
Gospod Pavel V a 1 j a v e c, odvetnik v Ljubljani, 

je izbrisan iz tukajšnjega imenika odvetnikov po 
§ 34., lit. c), odvetniškega reda. 

Y L j u b l j a n i , dne 3.junija 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

St.15.571. 906 3—2 
Razglas. 

Gospod Josip L e n a r č i č , veleposestnik in in-
dustrijec na Vrhniki, je zaprosil, da bi smel napra
viti pri svoji parketarni jez in pri njem odcepiti iz 
Lubije kanal v namerjano centralo, ki bi konsumirala 
do 2 m3/sek. ter bi imela ukoriščanega padca okoli 
1-60 m do 1-80 m, in sicer ob levem ali desnem bregu 
Lubije. 

Za dogledno bodočnost pa prosi nadalje gospod 
Lenarčič za dovolitev, da bi smel napraviti na levem 
bregu Lubije od svoje parcele št. 382 katastralne 
občine verdske kanal iz Lubije v Ljubljanico z izli
vom nad brvjo na Verdu, kjer bi postavil še eno tur
binsko napravo. 

V zmislu § 60. zakona z dne 15. maja 1872., dež. 
zak. št. 16, razpisuje okrajno glavarstvo vodopravno 
razpravo na licu mesta na dan 

2 8. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob desetih s sestankom pri parketarni gospoda Le
narčiča. Na to razpravo se vabijo vsi interesenti s 
pristavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper 
napravo javiti ustno ali pismeno najpozneje na dan 
obravnave pri vodji obravnave, ker oblastvo poznej
ših ugovorov ne bo vpoštevalo, temveč bo smatralo, 
da se interesenti strinjajo z zgradbo namerjane na
prave, in bo izreklo razsodbo ne gleda na njih more
bitne poznîjse ugovore. 

Dotični načrti se lahko vpogledajo med uradnimi 
urami pri okrožni gradbeni sekciji v Ljubljani. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 25. maja 1921. 

St. 1101/m. š. sv. 921 2—1 
Razpis služb. 

Na javnih mestnih deških in dekliških osnovnih 
šolah v Ljubljani se razpisuje po naročilu višjega 
eolskega sveta z dne 28.maja 1921., št.4698, p e t 
i n d v a j s e t na novo kreiranih učnjh mest v s t a 1-
n o n a m e s t i t e v , med njimi t r i n a j s t z a u č i -
t e l j e in d v a n a j s t za u č i t e l j i c e , in sicer: 
a) za I. mestno deško osnovno šolo t r i mesta, 

za II.mestno deško osnovno šolo d v e mesti, 
za Ш. mestno deško osnovno šolo e n o mesto, 
za rV. mestno deško osnovno šolo d v e mesti, 
za šišensko deško osnovno šolo p e t mest 
za učitelje; 

b) za I. mestno dekliško osnovno šolo š t i r i mesta, 
za Ш.mestno dekliško osnovno šolo t r i mesta, 
za šišensko dekliško osnovno šolo p e t mest 
za učiteljice. 

Vrhutega se po istem naročilu višjega šolskega 
sveta razpisuje v stalno namestitev izpraznjena 
s l u ž b a n a d u č i t e l j i ce in š o l s k e v o d i 
t e l j i c e n a I. m e s t n i d e k l i š k i o s n o v n i 
š o l i . 

Prosilci in prosilke za eno izmed zgoraj omenje
nih službenih mest naj vlože pravilno opremljene 
prošnje po predpisani službeni poti pri podpisanem 
mestnem šolskem svetu najkesneje do dne 

3 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Nedostatno opremljene ali pa zakesnele prošnje 

se ne bodo vpoštevale. 
Prošnje za podelitev službenih mest na L, II. in 

III. mestni deški ljudski šoli, razpisanih z r o k o m 
d o d n e 3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . (Ur. 1. z dne 3.marca 
1921., 22), so veljavne tudi za ta razpis. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 2. junija 1921. 

Št. 117/12. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. maja do dne 31. maja 1921. 

3 listnice z vsebino od 60 do 750 K; 3 pompadure 
z vsebino 300 do 400 K; 1 kolesarska črna čepica; 
1 zlat ščipalnik; 4 ročne torbice z vsebino od 80 do 
280 K; 1 damska srebrna ura, z usnjato zapestnico; 
1 zlat prstan z rdečim kamenom; 1 zlata naprsna 
igla; 3 srebrne damske ure; 4 denarnice z vsebino 
od 30 do 2600 K; 1 zlat poročni prstan; 1 rjava mo
ška leščeča rokavica; 1 železniška legitimacija; en 
rjav nahrbtnik s knjigami; 1 srebrna moška ura; 
1 nakovalo, 50 kg težko; 1 učno izpričevalo; 1 rdeča 
svilena pletena jopica; 1 lilast trak, primeroma 1 m 
dolg; 1880 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. maja do dne 31. maja 1921. 

1 angleški ključ iz aluminija; 5 denarnic z vse
bino od 2 do 127 K; 4 avtomobilni ključi; 1 ročna 
torbica s srednjo vsoto denarja; 1 nasajena sekira; 
1 suknjič; 1 klobuk; 1 delavska knjižica; 1 pre
grinjalo; 1 pompadura; 3 knjige; 7 ključev; 1 samo
kres; 1 deška' čepica; 1 srebrn obesek; 1 bela bri
sača; 1 srebrna verižica; 1 temnordeč rožni venec; 
1 poselska knjižica; 1 športna čepica; 572 K v razr 
ličnih bankovcih. — V železniških vozovih so se 
našli ti-le predmeti: 1 damski plašč; 1 par čevljev; 
2 moška klobuka; 1 ročka; 1 volnena zavratnica; 
2 pompaduri; 1 palica; 2 damska dežnika; 1 nahrbt
nik; 1 slamnik. 

Ki. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 2. junija 1921. 

Razne objave. 
Št. 3239—Ш. 927 

Objava. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. Uvedba voznin-

ekih stavkov. 

Z veljavnostjo izza dne 15. junija 1921. do pre
klica, oziroma do proizvedbe po tarifi, najdalje pa 
do konca meseca februarja 1922., se računi za ka
mene iz infuzorijske prsti iz pozicije I—1 klasifika
cije blaga, predanega v prevoz kot tovorno blago, 
v okviru «provizorne železniške tovorne tarife», ve
ljavne izza dne 1. februarja 1921., od Mödlinga do 
Trsta vozninski stavek 1077 centosimov za vsakih 
100 kg. Voznino je plačati najmanj za 10.000 kg. 

V L j u b l j a n i , dne 1. junija 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Št. 7430. 
Razglas. 

922 3—1 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo ljubljanska carinarnica dne 2 5. j u n i j a 
19 2 1 . ob devetih na javni licitaciji prodajala to-le 
blago, ki mu je rok ležanja potekel: 

6 zabojev W 51/6 cigaretnega papirja v nečisti 
teži 597 kg; 

3 zaboje W 4—6 drobnih izdelkov iz železa v ne
čisti teži 303 kg; 

1 zaboj W 7 v nečisti teži 90 kg z 32 kg drobnih 
pomedinjenih izdelkov iz železa in 40 kg drobnih iz
delkov iz železa; 

1 zaboj W 8 v nečisti teži 134 kg z 72 kg drobnih 
izdelkov iz železa in 40 kg drobnih pomedinjenih iz
delkov iz železa; 

1 zaboj W 9 v nečisti teži 71 kg s 26 kg drobnih 
pomedinjenih izdelkov iz železa; 

25 zabojev W v nečisti teži 2225 kg s 730 kg ci
garetnega papirja za neposrednjo uporabo in 707 kg 
škatel iz kartona; 

13 zabojev v nečisti teži 1518 kg s 368 kg ciga
retnega papirja za neposrednjo uporabo in 337 kg 
škatel iz kartona; 

373 kosov v nečisti teži 167-85 kg s 83-50 kg 
cigaretnega papirja za neposrednjo uporabo in 84-35 
kilogramov škatel iz kartona. 

V r e d n o s t t e g a b l a g a je cenjena skupaj 
na 9 1 4 0 d i n a r j e v . Licitanti polagajo za kavcijo 
20 % cenilne vrednosti v gotovini. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 3. junija 1921. 

Št. 3297—П1. 928 

Objava. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. Popravki. 

I. V provizorni tarifi z dne 1. februarja 1921. leta 
se črtajo z veljavnostjo izza dne 15. junija 1921.: 

na strani 54. v odseku F v tretjem navpičnem 
stolpcu črke a), b) c) in d), ki so tam vpisano zaradi 
razvrstitve predmetov, in vsi predmeti, navedeni pod 
b) in c); 

na strani 113. v odseku «H Izjemne tarife» v iz
jemni tarifi 12 A in na strani 151. v izjemni tarifi li ' 
za steklo in votlo stekleno blago v peti vrsti od 
zgoraj pod «A» označbi b) in c). 

II. Nadalje je s takojšnjo veljavnostjo popraviti 
ta-le tiskovna pogreška: 

na strani 169. pod B 1: vozninski stavek, dolo
čen za postajo Spittal-Millstattersee, ne znaša 58 
centesimov, ampak 587 centesimov; 

na strani 194.: kilometrska razdalja za postajno 
zvezo Trs(>Wald ne znaša 344 km, ampak 374 km. 

V L j u b l j a n i , dne 1.junija 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

917 Vabilo na II. redni občni zbor 
„Saveza novčanih S osiguravajućih zavoda kralje

vine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu", 
ki bo v soboto dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 1 . ob šestnaj
stih (ob štirih popoldne) v prostorih trgovske in. 
obrtniške zbornice v Zagrebu (Trg 29. listopada br. 1).. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo ravnateljstva o poslovanju in za

ključni račun za leto 1920., potem poročilo nadzor
stvenega odbora. 

2.) Proračun za leto 1921. 
3.) Izprememba pravil. 
4.) Razpravljanje in sklepanje o predlogih, ki se< 

vlože pri predsedništvu do dne 17. junija 1921. 
V Z a g r e b u , dne 29. maja 1921. 

Dr. Juraj Vrbanić s. r., predsednik.. 

O p o m b a . Po pravilih zastopa denarne zavoda,, 
ki so člani zveze, odposlanec, katerega za^ođ vosebe-
pooblasti za to. Denarni zavodi lahko poverijo z za
stopanjem koga, ki je ali ki ni osebno član zveze. 
Nihče ne more zastopati več nego pet denarnih za
vodov. Oeebe, ki so člani zveze, smejo svoje pravice 
izvrševati samo osebno (§ 11.). Vsak denarni zavod 
илл po dva glasova (§ 24.). 

Prodaja lesa. 923' 
Prodado se b u k o v i p l o h i , dolgi 2 do 4m, do-

beli 30, 40, 50 mm, lepo obrezano blago, okoli 3 va
gonov; potem h r a s t o v o k r o g l i l e s okoli 
200 m3 najboljše vrste. Pojasnila daje in ponudbe 
sprejema do dne 19. j u n i j a 1 9 2 1 . 

grajska uprava Slatna, pošta Šmartno pri Litiji. 

Razid društva. 933 

Vojaško veteransko društvo v Ljutomeru se je 
po sklepu občnega zbora z dne 4. maja 1921. pro-, 
stovoljno razšlo. J o ž e f V e , n a r g> ^ t e_ u p r a ^ t e l j . 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

..Mä**/i/:: .ÏHtiJiL hrì^'.'A M 



63. 

Poètnlna pavòallrana. 

V Ljubljani, dne 10. junija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

VeeMn»- I* „Mužbenih NOYÌH kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". - Naredba celokupne deželne vkdet i» 81ovenijo glede pobiranja mestne davščine _na vozne lutte elektnéne 
M?tne železnice v Ljubljani. Naredba poverjeniStva «a uk in bogočastje, po kateri ođhodno irprićevalo ženske obrtne Sole na tehniški srednji šoU v Ljubljani nadomešča doka» 
S ^ l K S S t l » pouk v ženskih ročnih delih na ljudskih in meščanskih šolah. - Ra8glasi osrednje vlade: Bugiai, d» je treba takso 50% pobirat, tudi na blago ki prihaja 
?« oknDiranihkrajin Nemčije. - Razglasi deželne vlade >a Slovenijo: Batglas o izpremembi v občinskem gerentstvu v Podgorju. Bazglae, s katenm se pojasnjujejo nekatere točke 
nlredbe o strelnem orožju. Razglas o taksi za vidiranje potnih listov francoskih in grških državljanov. - Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani, da morajo državne 

blagajne sprejemati železni kovani drobiž bivše avstro ogrske monarhije. — Razglasi raznih drugih uradov m oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 122 z dne 2. junija 1921.: 
Zapisniki o 39., 40. in 41. redni seji ustavotvorne 

skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 27., 27. in'28. maja 1921. 

Minister za finance je odredil z odlokom z dne 
27. maja 1921 ; : 

1.) da niso ne državne blagajne ne posamezniki 
dolžni pri enem vplačilu sprejemati: 

več nego 50 dinarjev (200 kron) v bankovcih po 
1 dinar (4 krone); 

več nego 25 dinarjev (100 kron) v bankovcih po 
y2 dinarja (2 kroni); 

več nego 10 dinarjev (40 kron) v bankovcih po 
Vt dinarja (1 krono); 

2.) da državne blagajne ne smejo dajati v promet 
poškodovanih in obrabljenih bankovcev drža.'ne iz
daje: 

3.) da morajo glavna državna blagajua, pokrajin
ske blagajne, okrožne in^ okrajne finančne uprave, 
istotako davčni uradi -na zahtevo posameznikov 
in v neomejeni količini zamenjavati take bankovca 
za nepoškodovane in neoporečne kakor tudi sploh 
bankovce državne izdaje zamenjavati za bankovce 
Xarcdue baiike. 

številka 123 z dne 3. junija 1921.: 
Z odlokom pomočnika generalnemu direktorju mi

nistrstva za pošto in brzojav so bili v območju ljub
ljanske poštno-brzojavne direkcije imenovani: 

za asistente praktikanti: Anton G e r č k o , Miloš 
A m b r o ž i č, Vladimir B a j u k, Peter C e r a r , 
Stanko G a b e r š č i k , Vladimir J a z b e c , Zorkc 
K a m b i £, Franjo K ö n i g , Anton P e č n i k, Ludo-
vik P r i n v o s c h , Adolf S a d a r , Jožef S c h a g e r , 
Štefan Š a k a , Ivan S U b i l j , Franjo D r ž a j , Jer
nej H o č e v a r , Alojzij J u r g e l c , Julij K u s t r i n , 
Anton M a k in Franjo N o v a k ; 

za oficialke asistentke: Danica K o b a l , Kristina 
K o k a 1 j , Amalija G1 i h a in Mara P o d b o j . 

Z odlokom ministra za gozde in rudnike je bil 
Viktor Š i n k o v e c , rudarski adjunkt X. činovnega 
razreda uprave državnega premogovnika v Zabu-
kovici, imenovan za rudarskega komisarja v IX. ci-
novnem razredu, 1. stopnje. 

Z odlokom ministra, za finance sta bila imenova
na: pri davčnem uradu' na Vrhniki Matija P e č k a j , 
davčni asistent davčnega urada v Ljubljani, in pri 

- davčnem uradu v Ljubljani Rudolf D e k 1 e v a, 
davčni praktikant davčnega urada na Vrhniki, oba 
na prošnjo. 

Minister za finance je odobril odlok ljubljanskega 
delegata,'s katerim so bili premeščeni: Josip F r i t z, 
višji davčni upravitelj in vodja davčnega okrajnega 
oblastva v Velikovcu, za vodjo davčnega okrajnega 
oblastva v Kranju; Anton D o l e n c , davčni upra
vitelj, iz Rožeka k davčnemu uradu v Murski Soboti 
za vodjo urada; Juri K r a m b e r g e r, davčni upra
vitelj, iz Murske Sobote k davčnemu uradu v Novem 
mestu; Rudolf D e l h u n i a , davčni upravitelj in 
vodja davčnega okrajnega oblastva v Borovljah, k 

. davčnemu okrajnemu oblastvu v Slovenjgradcu: 
davčni oficiali: Franc S c h w e i g e r iz Dobrle vasi 
k davčnemu uradu v Laškem; Franc R a m or iz 
Pliberka k davčnemu uradu v Prevaljah; Albert, 
P r i m e iz Velikovca k davčnemu uradu v Ptuju; 

Viktor D a m j a n od davčnega okrajnega oblastva v 
Velikovcu k davčni administraciji v Ljubljani — vsi 
v dosedanjem činovnem razredu; 

davčni praktikanti: Rudolf Ž e š l i n iz Dobrle 
vasi k davčnemu uradu v Šmarju pri Jelšah; Jernej 
Bo ž i č iz Pliberka k davčnemu uradu v Št. Lenartu; 
Matija P e č k a j iz Velikovca k davčnemu uradu v 
Ljubljani (okolica); Fran W e i t z e r i z Velikovca k 
davčnemu uradu v Ptuju; Rudolf K u m p iz Železne 
kaple k davčnemu uradu v Dobiji Lendavi; Dominik 
Š m i d iz .Borovelj k davčnemu uradu v Slovenj
gradcu; Janko R o ž a j iz Rožeka k davčnemu uradu 
v Gornjem gradu — vsi, razen Krambergerja, po 
službeni potrebi. — Minister za finance je nadalje 
odobril odloka ljubljanskega delegata, s katerima je 
bil Franc J e n k o , davčni upravitelj v Logatcu, do
deljen v službovanje davčnemu uradu v Ljubljani 
(mesto) in davčni praktikant Božidar L e v s t e k v 
Žužemberku, odpuščen iz davčne službe, na njegovo 
mesto v Žužemberku pa imenovan đavčni praktikant 
Stanislav P l e s k o v i č \% Celja. 

Naredbe deželne »lade za Slovenijo. 

§ 82. sub lit. b) in c) organizacijskega statuta za 
učiteljišča, izdanega z ministrsko naredbo z dne 
31. julija 1886., št. 6031, naredbeni list št. 50 iz 
leta 1886. 

b) Kandidatinja mora na zavodu z ugodnim uspehom 
prebiti izpit iz šolske -pedagogike v obsegu, ki 
ga določa § 84. navedenega organizacijskega sta
tuta. 

II. 
V odhodnem izpTičevalu za kandidatinjo je treba, 

vpisati šolsko pedagogiko kot poseben predmet ter 
mu pristaviti oceno. 

III. 
V odhodnem izpričevalu se mora natisniti klav

zula, v kateri se s sklicevanjem na to naredbo po
trjuje, da izpričevalo nadomešča dokaz usposoblje
nosti za pouk v ženskih ročnih delih na sistemizira-
nih in nesistemiziranih mestih ljudskih in meščan
skih šol. 

V L j u b l j a n i , dne 28.maja 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabeng в. r. 

165. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
glede pobiranja mestne davščine na vozne listke 

električne cestne železnice v Ljubljani. 
Po zrruslu § 81. ljubljanskega občinskega reda se 

naknadno dovoljuje sporazumno z delegacijo mini
strstva financ, da sme mestna občina ljubljanska v 
proračunskem letu 1920./1921., t. j . v dobi od dne 
1. julija 1920. do dne 30. junija 1921., na vozne listke 
električne cestne železnice pobirati mestno davščino 
v znesku 10 % vsakokratne cene voznega listka; za 
letne in mesečne vozne listke, ki jim je prištevati 
tudi proste vozne liste,'pa istotako 10 % njih cene. 

V L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 
Dr. Baltic s.r., predsednik, 
Dobnik s.r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. 
Dr. Ravnihar s.r. Ribnikar s.r. 

166. 
Naredba poverjeništva za uk in bogočastje, 
po kateri odbodno izpričevalo ženske obrtne 
Sole na tehniški srednji Soli v Ljubljani nado
mešča dokaz usposobljenosti za pouk v ženskih 
ročnih delih na ljudskih in meščanskih Solab. 

i. 

Odhodno izpričevalo oddelkov za šivanje perila 
in za izdelovanje oblek ženske obrtne šole na teh
niški srednji šoli v Ljubljani nadomešča dokaz uči
teljske usposobljenosti za pouk v ženskih robnih 
delih na sistemiziranili in nesistemiziranih mestih 
ljudske in meščanske šole; to pa ob nastopnih po
gojih: 
a) Kandidatinja mora glede nravstvene neoporeč

nosti in fizične zmožnosti kakor tudi glede, iz
obrazbe zadoščati pogojem, ki so navedeni v 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas, da je treba takso 50% pobirati tudi na 
blago, ki prihaja iz okupiranih krajin Nemčije. 

Ob uporabljanju uredbe, o plačevanju za blago, 
ki se uvaža iz Nemčije v najso kraljevino, in razpisa 
C br. 23.778 z dne 12. aprila t. 1. se je pojavilo 
vprašanje, ali je treba takso 50 %, pobirati tudi na. 
blago, ki prihaja iz onih delov Nemčije, katere so 
okupirali zavezniki. Carinarnice se obveščajo, Nda je 
treba to takso pobirati tudi na takšno blago. 

Iž pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 30. maja 1921.; C br. 36.329. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 15.066. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembi v občinskem gerentstvu 

v Podgorju. 
Za občinskega gerenta v Podgorju (v apaški kot

lini) je imenovan Gustav N o v a k , orožnik v p. in 
posestnik v Drobtincih. 

V L j u b l j a n i , dne 6.junija 1921. 
v Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

Št. 14.364. 
Razglas. 

Ministrstvo za notranje zadeve je z razpisom 
št.Slov.4497 z dne 18.maja 1921. dalo to-le pojas
nilo k točkam 1., 2., 4. in 5. naredbe o strelnem 
orožju (Ur. 1. pod št. 41 iz leta 1921.): 

'-'Wr4«ÜI«';.''*J.-. 
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«Zapriseženemu lovsko-varstvenemu osebju ni 
treba imeti posebnega dovolila (orožnega lista) za 
posest in nošenje orožja, temveč tadošča zaprisežna 
lovska izkaznica, v to svrho pravilno izdana po pri
stojnem oblastvu, ki jo je pri izvrSevanju službe 
vüdöo nosM e seboj.» 

V L j u b i j a n i, dne 1. junija 1921. 
Deželna vliâ* *& Slovenijd. 

Porerjeniatvo za notranje zadeve. < 
Za vodjo poverjeništva: Kremeašek s. r. 

St. 11.236 in 14.604. 

Razflas. 
Postavki «Francija» in «Grška» v razglasu po

verjeništva za notranje zadeve z Une 25. februarja 
1921., št. 4137, objavljenem v Uradnem listu 28 z 
dne 16. marca 1921., se po razpisu ministrstva za no
tranje zadeve št. SI. 3688 z dne 24. aprila 1921., ozi
roma št. SI. 4588 z dne 23. maja 1921., izpreminjata 
ter se glasita: 

«Francija, 25 (petindvajset) frankov», 
«Grška, 60 (šestdeset) dinarjev». 
V L j u b l j a n i , dne 2. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. 2651A"al. ex 1921. 937 

Razglas. 
Gospod minister za finance je odredil z naredbo 

z dne 22. maja 1921., J br. 6428, da morajo vse dr
žavne blagajne sprejemati železni kovani drobiž bivše 
avstro-ogrske monarhije po njegovi nominalni vre 1-
nosti, t. j . po 20 vinarjev za 5 par. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 7. junija 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Ne rv 384/21—2. • 868 

Amortizaoija. 
Po prošnji firme « B e r g - u n d H ü t t e n w e r k 

S t o r e » v Štorah po drju. Juriju Skobernetu v 
Celju se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
izkaznice, ki jo je prositeljica baje izgubila: Legiti-
macijska izkaznica postaje v Štorah št. 3616 o po
vzetju zneska 9694 K 71 v za pošiljatev z dne 27. ju
lija 1920. na postajo v Zidanem mostu. 

Imetnik te izkaznice se pozivlje, naj u velja .'i 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi oe 
sicer po tem roku izreklo, da izkaznica ni več ve
ljavna. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IV., 
dne 20. maja 1921. 

Skrbnik mu je Andrej Debevc, posestnik v Be
gunjah š t 20. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek I., 
dne 30. maja 1921. 

Razglas. 836 

Ne I 236/21—2. 860 3—1 
Amortizaoija. 

Po prošnji Ane S i r k o v e, zasebnice v Gornju; 
Selcah št. 21, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje 
izgubila: Hranilna knjižica hranilnice in posojilnice 
v Žužemberku, r. z. z n. z., št. 2637 z vlogo 1200 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoji; 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, oddelek I., 
dne 19. maja 1921. 

P 16/20—23. 

Okllo. 
898 

S tusodnim sklepom z dne 18. oktobra 1920., 
L 1/20—36, je bil Juri M e d e n , posestnik v Be
gunjah št. 40, zaradi slaboumnosti popolnoma pre
klican. 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
fimah: Firm. 1200, Rg. C Ì 82/14, 

a) «Atlanta», 
importna in eksportna družba z o. z., 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Poslovodja dr. Milan Podgornik je odstopil kot 

poslovodja, namesto njega je vstopil kot poslovodja 
Vladimir Poljšak, abs. eksportni akademik v Ljub
ljani, Stara pravda št. 6. 

Prokura je podeljena drju.p Milanu Podgorniku, 
trgovcu v Kranju. 

Firm. 1209, pos. II 257/5. 

b) Adela Baloh 
s sedežem na J e s e n i c a h , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 
prodaja piva v steklenicah, 

imetnica: Adela Baloh na Jesenicah, 
nastopna izprememba-

Obratni predmet odslej: trgovina z mešanim bla
gom in žganjetoč, 

imetnica: Anica Arnejc. trgovka na Jesenicah 
št. 27. 

Prokura je podeljena Adeli Balohovi na Jese
nicah. 

Firm. 1210, Rg. A III 64/2. 
c) Karol Majce in drug 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Izstopil je družbenik Ivan Bahovec. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 19. aprila 1921. 

Razglas. 835 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 
-.Krm. 1104, Rg. A IV 20/1. 

a) Franc Slamič 
s sedežem na G 1 i n c a h pri Ljubljani, 

obratni predmet: trgovina z živo in zaklano ži
vino, 

imetnik: Franc Slamič, posestnik na Glincah 
št. 43. 

Firm. 1189, Rg. A IV 21/1. 
b) Rudolf Ziherl 
s sedežem v Š k o f j i L o k i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Rudolf Ziherl v Skofji Loki, Kapucin

sko predmestje št. 1. 
Firm. 1195, Rg. A IV 22/1. 

c) Ernest Cerar 
s sedežem v B l a g o v i c i , 

obratni predmet: trgovina z leeom in žaga, 
imetnik: Ernest Cerar, posestnik v Blagovici. 

Firm. 1198, Rg. A IV 23/1. 
č) Ivan Jurček 
s sedežem v B l a t n i B r e z o v i c i . 

obratni predmet: trgovina s prašiči, mesom in 
slanino in klanje prašičev in telet, 

imetnik: Ivan Jurček, posestnik v Blatni Bre
zovici. 

Firm. 1211, Rg. A PV" 24/1. 
d) Barbič & Radonič 
s sedežem v V o d m a t u , 

obratni predmet: trgovina z vinom na debelo, 
družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

10. julija 1920., 
družbenika: Marin Barbič in Pio Radonič, tr

govca v Ljubljani. 
Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo

stojno. 
Podpis firme: Eden obeh družbenikov podpisuje 

besedilo firme z osebnim podpisom. 

Firm. 1212, Rg. C I 122/1. 
e) Franc Kotnik & Komp., 

družba z o. z. na Glincah, 
s sedežem na G l i n c a h pri Viču. 

Obratni predmet: Družba izdeluje cementne iz
delke vsake vrste, kakor strešne in zidne opeke, 
cevi za kanale in vodovode, podzidke za ograje, ce
mentne balustrade, plošče za tlak, sploh vse pro
dukte iz cementa, trguje s cementnimi produkti na 
debelo in na drobno, izvršuje take izdelke po na
ročilu, nakupuje dotične sirovine itd. 

Družbena pogodba ž dne 5. aprila 1921. 
Osnovna glavnica: 135.Ó0Ò K, ki je popoüiötna 

vplačana. 
Poslovodje: Franc Kotnik na Glincah š t 229, 

Ivan Sever na Glincah št. 78, oba izdelovalca ce
mentnih izdelkov, in Juri Moser, posestnik v Ljub
ljani, Zeljarska ulica št. 4. 

Za zastopanje je upravičen vsak poslovodja sa
mostojno. 

Podpis firme: Firmo podpisuje pravnoveljavno 
vsak poslovodja samostojno tako, da pod njeno po 
komerkoli napisano, natisnjeno ali s štampiljo od
tisnjeno besedilo švojeročno postavlja svoje ime. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 19. aprila 1921. 

Firm. 167/21, Rg. B I 10/3. 72Ó 

Izprememba pri delniški družbi. 
Vpisala se#je danes pri firmi: 

Centralna banka, d. d., Krapina 
s sedežem v Z a g r e b u , podružnica v M a r i b o r u , 
nastopna izprememba: 

Vpisal se je nadaljnji član upravnega odbora 
dr. Milan Gorišek, odvetnik pri Sv. Lenartu v Slo
venskih goricah. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 20. aprila 1921. 

Razglas. 8 3 4 

V zadružnem registru se je vpisala danez pri zti-
(huS^- F i r m - 1 1 9 2 ) z a d r . v i 262/:î. 
a.) Kmetijska nabavna in prodajna zadruga 

v Škocijanu pri Turjaku, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo,' 

nastopna izprememba: 
Vstopil je v načelništvo Janez Štrukelj, posest

nik v Laporju št. 8. 
Firm. 1196, zadr. VI 273/2. 

b) «Železničarski dom» v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom, 

nastopna izprememba: 
Izstopili so iz načelništva Josip Petrič, Franc 

Majcen in Fran Perdan, vstopili pa so v načelni Stvo 
odvetniški kandidat dr. Milan Lemež in železničarji 
Hinko Pavlic, Ivan Baznik, Fran Završan in Vinko 
Brus — vsi v Ljubljani. 

Firm. 1214, zadr. VI 230/7. 
c) Sindikat slovenskih zadružnih organizacij, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Zadruga se je izbrisala, ker je prenehala poslo
vati. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 19. aprila 1921. 

St.15.571. 906 3—3 
Razglas. 

Gospod Josip L e n a r č i č , veleposestnik in in-
dustrijec na Vrhniki, je zaprosil, da bi smel napra
viti pri svoji parketarni jez in pri njem odcepiti iz 
Lubije kanal v namerjano centralo, ki bi konsumirala 
do 2m8/sek. ter bi imela ukoriščanega padca okoli 
1-60 m đo 1-80 m, in sicer ob levem ali desnem bregu 
Lubije. 

Za dogledno bodočnost pa prosi nadalje gospod 
Lenarčič za dovolitev, da bi smel napraviti na levem 
bregu Lubije od svoje parcele št. 382 katastralne 
občine verdske kanal iz Lubije v Ljubljanico z izli
vom nad brvjo na Verdu, kjer bi postavil še eno tur
binsko napravo. 

V zmislu/ § 60. zakona z dne 15. maja 1872., dež. 
zak. št. 16, razpisuje okrajno glavarstvo vodopravno 
razpravo na licu mesta na dan 

28. j u n i j a 1 9 2 1 . 
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ôb desetih s sestankom pri parketarni gospoda La-
narčiča. Na to razpravo se vabijo vsi interesenti s 
pristavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper 
napravo javiti ustno ali pismeno najpozneje na dan 
Obravnave pri vodji obravnave, ker oblastvo poznej-
žih ugovorov ne bo vpoStevalo, temveč bo smatralo, 
da se interesenti strinjajo z zgradbo namerjane nar 
prave, in bo izreklo razsodbo ne glede na njih piore-
bitne poznejše ugovore. 

Dotični načrti se lahko vpogledajo med uradnimi 
urami pri okrožni gradbeni sekciji v Ljubljani. 

Okrajno glavarstvo v LJubljani, 
dne 25. maja 1921. 

&. 7430. 

c) n a m e š č a n s k i S o l i v Ž a l c u : 
po ena služba strokovnega, učitelja L, II. in Ш. 
skupine. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože za obe 

meščanski šoli v Celju pri okrajnem šolskem svetu 
(oddelku za mesto) v Celju, za Žalec pa pri krajnem 
Šolskem svetu v Žalcu do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet v Celju, 
dne 3. junija 1921. 

Št. 1707 o. š. sv./lOó m. š. 2—1 

922 3—2 

Razglas. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za

kona bo ljubljanska carinarnica dne 2 5. j u n i j a . 
1 9 2 1 . ob devetih na javni licitaciji prodajala to-le 
blago, ki mu je rok ležanja potekel: ' 

6 zabojev W 51/6 cigaretnega papirja v nečisti 
teži 597 kg; 

3 zaboje W 4—6 drobnih izdelkov iz železa v ne
čisti teži 303 kg; 

1 zaboj W 7 v nečisti teži 90 kg z 82 kg drobnih 
pomedinjenih izdelkov iz železa in 40 kg drobnih iz
delkov iz železa; 

1 zaboj W 8 v nečisti teži 134 kg z 72 kg drobnih 
izdelkov iz železa in 40 kg drobnih pomedinjenih iz
delkov iz železa; 

1 zaboj W 9 v nečisti teži 71 kg s 26 kg drobnih 
pomedinjenih izdelkov iz železa; 

25 zabojev W v nečisti teži 2225 kg s 730 kg ci
garetnega papirja za neposrednjo uporabo in 707 kg 
škatel iz kartona; 

13 zabojev v nečisti teži 1518 kg s 368 kg'ciga
retnega papirja za neposrednjo uporabo in 337 kg 
škatel iz kartona; 

373 kosov v nečisti teži 167-85 kg s 83-50 kg 
cigaretnega papirja za neposrednjo uporabo in 84-35 
kilogramov škatel iz kartona. 

V r e d n o s t , t e g a b l a g a je cenjena skupaj 
na 9 1 4 0 d i n a r j e v . Licitanti polagajo za kavcijo 
20 % cenilne vrednosti v gotovini. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 8. junija 1921. 

Razpis služb. 
Na meščanski šoli v R i b n i c i se razpisujejo po 

naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 1921., 
št. 6699, tri kreirana mesta v stalno popolnitev, in 
sicer: 
a) eno mesto strokovnega učitelja za I. skupino; 
b) eno mesto strokovnega učitelja za II. skupino; 
c) eno mesto strokovnega učitelja za III. skupino. 

Prosilci za eno izmed zgoraj označenih službenih 
mest naj vlože svoje pravilno opremljene prošnje po 
predpisani službeni poti pri podpisanem okrajnem šol
skem svetu najtesneje do dne 

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

pouk dotičnih predmetov v slovenskem jeziku tudi 
usposobljenost za pouk v nemškem jeziku. 

D e k l i š k a m e š č a n s k a š o l a I. 
2 službi za strokovni učiteljici III. skupine. 
Za te dve učni mesti je treba dokazati usposob

ljenost za pouk v slovenskem in nemškem učnem je
ziku. 

D e k l i š k a m e š č a n s k a š o l a I I . 
1 služba za strokovno učiteljico II. skupine; 
1 služba za strokovno učiteljico Ш. skupine. 
Pravilno opremljene prošnje je1 treba vložiti po 

službeni poti do dne 
1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

pri mestnem kot krajnem šolskem svetu v Mariboru. 

OkTajni šolski svet (oddelek za mesto) v Mariboru, 
dne 2. junija 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic s.r. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 1. junija 1921. 

Maršič s. r. 

Razpis služb. s - i 

Na državnem zavodu za gluhonemce v Ljubljani 
je s prihodnjim šolskim letom namestiti dva učitelja 
(eventualno 1 učitelja in 1 učiteljico), ki naj se iz
obrazita, za pouk in vzgojo gluhoneme dece. 

Pogoji za namestitev so: 
1.) obe predpisani preizkušnji za ljudskošolsko 

učiteljstvo (zrelostna preizkušnja in preizkušnja o 
učni usposobljenosti); 

2.) najmanj štiriletna zadovoljiva praksa na ljud
ski šoli in ne starost nad trideset let; 

3.) krepka telesna konstitucija, osobito zdrava 
sopila in zdravi zobje. 

Prošnjam, ki naj se vlože po zavodnem kuratoriju 
pri oblastni zaščiti dece in mladine za Slovenijo v 
Ljubljani do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 1 . , 
je priložiti dotična dokazila in pa izpričevalo zavod-
nega zdravnika, da je podan tudi tretji pogoj. 

Kuratorij državnega zavoda za gluhonemce 
v Ljubljani, 

dne 7. junija 1921. 

Predsednik: dr.Zupane s.r. 

Št. 105. 
Razpis učnih mest. 

Na deški in dekliški meščanski šoli v T r ž i č u 
se razpisujejo v stalno namestitev: 

po 1 služba strokovnega učitelja za I. in II. sku
pino, 

po 1 služba strokovne učiteljice za II. in III. sku
pino 
s sistemiziranimi službenimi prejemki. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
30. j u n i j a 1 9 2 1 . 

1)0 službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem 
Okrajni šolski «vet v Kranju, 

dne 2. junija 1921. 

Predsednik: Znidarčič s. r. 

Št» 383. 

Razpis učnih mest na deški meščan
ski Soli v Ljutomeru. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 
1921., št. 6699, se razpisuje v stalno namestitev na 
deški meščanski šoli v Ljutomeru 

po ena služba za strokovnega učitelja L, H. in 
III. skupine. 

Redno opremljene prošnje je treba vložiti po 
službeni poti najkesneje do dne 

6. j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Ljutomeru, 
dne 6. junija 1921. 

Predsednik: dr. Vavpotič s. r. 

Št. 400. 

Razpis učiteljskih služb 
na meščanskih Šolah. 

Po naročilu višjega šolskega sveta se razpisujejo 
Nastopne službe strokovnih učiteljev in učiteljic na 
Meščanskih šolah v Celju in Žalcu: 
a ) n a d e š k i m e š č a n s k i š o l i v C e l j u : 

ena služba strokovnega učitelja I. skupine; 
dve službi strokovnih učiteljev III. skupine; 
ena služba strokovnega učitelja za petje in glas
bo na dekliški in deški meščanski šoli; 

b) n a d e k l i š k i m e š č a n s k i š o l i v C e l j u : 
po ena služba strokovne učiteljice L, H. in III. 
skupine; . 

Št. 1222. 

Razpis uönih mest. 
V stalno namestitev se v krškem okraju razpisu

jejo nastopna učna mesta: 
1.) na meščanski šoli v K r š k e m 2 službi za 

strokovna učitelja I. skupine, 1 služba za strokov
nega učitelja II. skupine, 2 službi za strokovna uči
telja III. skupine; 

2.) na osemrazredni ljudski šoli v R a d e č a h 
1 služba za učitelja (s to šolo je združena tudi obrt-
nonadaljevalna šola in ekskurendna šola v Pod-
kraju); 

3.) na dvorazredni ljudski šoli na B u č k i 1 služ
ba za učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje je treba vložiti po 
predpisani službeni poti do dne 

1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet v Krškem, 
dne 1. junija 1921. 

Št, 922. 

Razpis učnih mest na meščanskih 
šolah v Mariboru. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 
1921., št. 6699, se razpisujejo na meščanskih šolah v 
M a r i b o r u v stalno namestitev nastopne službe 
strokovnih učiteljev in učiteljic: 

D e š k a m e š č a n s k a š o l a . 
2 službi za strokovna učitelja I. skupine; 
2 službi za strokovna učitelja П. skupine; 
2 službi za strokovna učitelja Ш. skupine; 
1 služba strokovnega učitelja za petje in glasbo 

v zvezi s predmeti I. skupine; 
1 služba strokovnega učitelja za telovadbo v zve

zi s predmeti II. skupine. 
Za eno izmed dveh razpisanih učnih mest vsake 

skupine je treba dokazati poleg usposobljenosti za 

Razne objave. 
939 Vabilo na 4. redni občni zbor 

Tovarne za dušik, d. d. Ruše, 
ki bo v p e t e k dne 2 4. j u n i j a 1 9 2 1. ob enajstih' 
v sejni dvorani banke Niederösterreichische Eskom-

pte-Gesell^ehaft na Dunaju, L, Am Hof št. 2. ' 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta in predložitev bi

lance za leto 1920. 
2.) Poročilo revizorjev o računskem zaključku 

za leto 1920. 
3.) Sklepanje o bilanci in podelitvi absolutorija 

upravnemu svetu. 
4.) Volitve v upravni svet. 
5.) Volitev računskih pregledovalcev za 1. 1921. 

* * * 
Občnega zbora se smejo udeležiti po §§ 30. in 31. 

pravil oni delničarji, ki polože delnice s seznamkom 
številk najkesneje do dne 17. junija t. 1. pri Kredit
nem zavodu za trgovino in industrijo v Ljubljani 
ali pa pri banki Niederösterreichische Escompte-
Gesellschaft na Dunaju. Na podstavi položenih del
nic se bodo izdale legitimacije, glaseče se na ime, 
z označbo števila deponiranih delnic in na te od
padajočih glasov. -

Vsakih 25 delnic upravičuje do enega glasu. 
N a D u n a j u , dne 6. junija 1921. 

Upravni svet. 

935 Vabilo na I. redni občni zbor 
„Ljudske tiskarne, d. d. v Ljubljani," 
ki bo dne 25. j u n i j a 1 9 2 1 . ob osemnajstih v pVo-
storih Nakupovalne zadruge v Ljubljani, Aleksan

drova cesta št. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Poročilo nadzornižtva. 
3.) Odobritev letnega računa in'razdelitev čiste

ga dobička. 
4.) Volitev nadzorništva, 

* * * 
§ 27. družbenih pravil: Glasovalno pravico na. 

občnem zbora imajo oni delničarji, ki so vpisani v 
delniško knjigo družbe. < Načelništvo. 
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Bazglas. 
Češkoslovaško - jadranski tovorni promet. Izpopol
nitve» izpremembe in popravki provizorne tarife z dne 

1. marca 1921. 

V imenovani železniški tarifi je izvesti te-le iz
popolnitve, izpremembe in dodatke: 

A. 
Z veljavnostjo izza dne 1. junija 1921. do pre

klica, oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
dne 1. februarja 1922.: 

Stran 
80 

82 

Med postajama Bfestany in Bubeneč se je 
sprejela postaja „Brzvany" z nastopnim be
sedilom: 

„Brzvany (Pr.)V" 

in v izjemni tarifi 37 (5 t in 10 t) z od-
sečnima vozninskima stavkoma „916" in 
„675" centesimov za 100 kg. 

Pri postaji „Klašteroc" se je sprejel v raz-
predelih izjemne tarife 37 za 51 odsečni 
vozninski stavek „1008" in za 10 t od
sečni vozninski stavek „756" centesimov za 
100 kg. 

Nadalje je izpremeniti: 

Stran 
86 

88 

203 

Med „Prošovice" in „Pferov na Morave " se 
je sprejela postaja „Protivm" in za to v 
razpredelih izjemne tarife 35 za 5 t odsečni 
vozninski stavek 413, za 10, t odsečni voz
ninski stavek 343 centesimov za 100 kg. 

Med „Tršnice" in „Tfešt" se je sprejela po
staja „TFebon" in za to v razpredelih iz
jemne tarife 35 za 5 t odsečni vozninski 
stavek 487, za 10 t odsečni vozninski stavek 
402 centesimov za 100 kg. 

Sprejela se je postaja Brzvany s tem-le be
sedilom: (Pr. Brzvany* 321 [5]). 

Stran 

Odsečni vozninski stavki izjemne tarife 

. Y prometa s postajami : 
1 26 

od na i od na 

35 37 

od na od na 
centesimov za 100 kg 

66 Ruzyne 

68 Votvovice 

(1119 
997 

1503 

1100 
985 

1132 

73 Chomoutov bustëhradské 
nadraži 1099 999 

Chomoutov stâtni nadraži 

80 Bflina statai nadraži 
Bilina téplické nadraži 

80 Češke Bndëjovice 

80 Hauenstein-Varta ' 

82 Karlovy Vary 
Bustëhradské nadraži 
Karlovy Vary 
Uitredni nadraži 

84 Mosto v-Nebanice 

84 Olomouc-Bëlidla 

84 Olomouc-hlavni nadraži 

84 OIomonc-Hodolany 

86 Plzeiì 

86 Praha Denisovo nadraži 

86 Praha Masarykovo nadraži 

334 
292 

280 
235 

873 688 

980 

576 
498 

573 
496 
584 

503 

816 
694 

911 
774* 

944 
803 

1 

513 
425 

510 
420 
516 

428 

737 
465 

861 
700 

890 
721 

I 

11003 

882 

787 

804 

711 

Odsečni vozninski stavki izjemne tarife 
26 _ 3JL 

od i na 

37 

od na 
centesimov za 100 kg 

86 

86 

86 

88 

88 

Praha Wilsonovo nadraži 

Prerov na Morave 

Smichov statai nadraži 

Tcplice-Šanov 
Teplice-sâmeckâ zahrada 

Voj kovice v Čechach 

Žatec bustëhradské nadraži 
Žatec statai nadraži 

882 
751 

490 
425 

882 
751 

832 
676 

488 
365 

832 
676 

;1107 
i 937 

1003 

997 

1037 
835 

800 

799 

Stran 

83 

96 

101 

105 

107 

107 

107 

V prometu s postajami: 

Kraslice homi nadraži 

PFerov na Morave 

Bičkiv tovâreii 

Perečin 

Reitzenhain buštehradska 
dr aha 

Svaljava-Nelipino 

Terešov 

Odsečni vozninski stavki izjemne tarife 

41 
od na 

44 ' 

od | na 

53 
od 

55 
na | od j na 

centesimov za 100 kg 

1140 1120 

251 241 

1278 

• 

1268 

1251 

1010 

1093 

1003 

1087 

969 

930 

986 

Stran Vozninske stavke odseka I., IL, III., in IV. iz-
194 jemne tarife 10 je izpremeniti: od 754 na 

603, od 797 na 637, od 807 na 645 in 
| od 817 na 653. 

B. 
Z veljavnostjo izza dne 1. junija 1921. se poprav

lja pri postaji: 
Vejprty bustèhradskâ drâha vozninski stavki 

izjemne tarife 54 od 740 na 799 in od 
839 na 905, od 973 na 1058, od 1195 na 
1300 in od 904 na 976 centesimov za 
100 kg, 

vozninski stavki izjemne tarife 15 A za pas od 
391 do 400 km od 1141 na 1290 cente
simov za 100 kg. 

Stran 
109 

179 

S takojšnjo veljavnostjo se popravlja, oziroma 
izpopolnjuje za postaje: 

Stran Raitzenhain bnïtëhradskâ drâha: vozninski sta-
86 vek izjemne tarife 37 (10 t) od 454 na 1054: 

203 Cerno vice in Chomoutov: številka predpisane 
poti od би> na S2*); 

204 Dolni Polubny: številka predpisane poti od 5 
na 52'); 

Hanenstein-Varta: številka predpisane poti od 
5 na 5M>; 

Josefodol-Maxdorf : številka predpisane poti od 
52<» na 52»; ' 

Ostrov: številka predpisane poti od 5,8> na 52*>; 
Rakovnik: števiBia predpisane poti od 5i8> na 

5»); 
Usti nad Labem téplické nadraži: številka pred

pisane poti od 5 2 ) na 51' ; 
Kamenicky Seno v: prehodna postaja Češka 

Lipa na „Češka Kamenice". 
Nadalje se označba «Logatec (Longatico)», ki,je 

na strani 220. pri številki 1, 2, 3 in 4 predpisov za 
instradiranje, izpreminja y označbo «Postojna (Po
stumi*)». 

V L j u b 1 j ä n i, dne 2. junija 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

Stran 
205 
207 

211 
212 

215 

217 

St. «2/21—1. «31. 

Dolenjski železnici. 
Razglas. 

Dne 1. junija 1921. se je vršilo-vpričo notarja 
XXVIII. javno žrebanje družbenih 4%nih prioritet

nih obligacij z dne 1. junija ,1.892. v prvotnem no
minalnem znesku 7,000.000 gld. = 14,000.000 K. 

Izžrebalo se jo 10 serij v skupnem nominalnem 
znesku 100.000 K, in sicer: 
Ser. 43, obsezajoča št, 1, à 5000 gld. = 10.000 K 

» 365, 
» 450, 
» 731, 
» 885, 
.» 1111, 
» 1140, 
» 1141, 
» 1239, 
» 1389, 

à 5000 
à 5000 
à Ö000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

= 10.000 K 
--= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 

» » 1, 
5> » l ì 

's » 1-5, 
» » 1-5, 

» 1-5, 
» 1-5, 

.» 1-5, 
» 1-5, 

» » 1-25, 
Omenjene izžrebane zadolžnice se bodo izplače

vale izza dne 1, decembra 1921. pri Kranjski hranil
nici v Ljubljani. Z dnem, ko se izplačajo izžrebane 
zadolžnice, neha vsako nadaljnje obrestovanje; za
radi tega je predložiti razen originalnih zadolžnic 
tudi vse kupone in talone, nezapadle imenovanega 
dne. ' 

V L j u b l j a n i , dne 1.junija 1921. 

Upravni svet. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

« \ л * ",riA••ж-.г 
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Poštnina pavsallrana. 

V Ljubljani, dne 14. junija 1921. Letnik П 1 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

.varstva umetnin. 
отевгјо : Вах-

iwillige Feuerwehr 

Razglasi osrednje vlade. 

167. 
Razpis ministra za finance 

o pobiranju monopolne takse na predmete, iz
delane iz sladkorja ali s sladkorjem. 

Z odločbo gospodarsko-finanČnega komiteta mi
nistrov z dne 13. januarja t. 1. se je uvedel monopol 
na sladkor z dostavkom, da se ta taksa pobiraj tako 
kakor državna trošarina. Po odločbi istega komiteta 
z dne 21. istega meseca se mora ta taksa jiobirati 
tudi na predmete; izdelane iz sladkorja ali s slad
korjem, kakor: na bonbone, čokolade itd., ki se 
uvažajo iz inozemstva, in po količini sladkorja, ki ga 
imajo ti predmeti v sebi. , 

Ker je ugotavljanje procentov sladkorja spojeno 
s težkočami, zlasti pri carinarnicah, kjer nI kemij
skih laboratorijev,, sem po zaslišanji^ carinskega 
sveta spoznal za potrebno, da se pobiranje mono
polne takse razširi na predmete, izdelane iz slad
korja ali s sladkorjem, analogno pobiranju državne 
•trošarine, t. j . tako, kakor je to predpisano v členu 
102. pravilnika za izvrševanje določil o državni tro
šarini, tem bolj, ker je stopnja državne trošarine po
polnoma ista kakor za monopolno takso, dočhn je ta
bela k členu 102. trošarinskega pravilnika izdelana 
po procentu sladkorja, ki ga imajo v sebi predmeti, 
navedeni v njej. 

Zato in na podstavi člena 168. določil o državni 
trošarini iz finančnega zakona za leto 1920./1921. od
rejam carinarnicam, naj na predmete, izdelane iz 
sladkorja ali s sladkorjem, kakor: na bonbone, čoko
lade, sladkorno sadje, marmelado itd., ki se uvažajo 
iz inozemstva, pobirajo tudi monopolno takso po 
dejansko ugotovljeni količini sladkorja, ki ga imajo 
v sebi, ako- bi to uvoznik izrecno zahteval. V ta na
men mora carinarnica vzeti pokušnjo, in sicer naj
manj 200 gramov, ter jo poslati pristojnemu carin
skemu laboratoriju, ki ugotovi ob stroških uvozni-
kovih z analizo dejansko količino sladkorja. V vsa
kem drugem primeru se mora monopolna taksa na 
one predmete, izdelane iz sladkorja ali s sladkorjem, 
ki se uvažajo iz inozemstva, pobirati po tabeli k 
členu 102. trošarinskega pravilnika. 

S tem se dopolnjujejo razpisi C br. 2006, 380", 
4004, 13.021, 17.919, 17.242 in 18.874 t. 1. 

V B e o g r a d u, dne 28. maja 1921.; 
C br.-26.295. 

Minister za finance: 
dr. Koeta Kumanudi s. r. 

želne vlade za Slovenijo, najsi so lastnina zaseb
nikov ali javnih zavodov in korporacij, ustanov, 
društev itd., se stavljajo. pod varstvo deželne vlade 
za 'Slovenijo, poverjeništva za uk in bogočastje. 

§ 2. 
Predmetom, označenim v § 1., se prištevajo po

sebno: starine (antikvitete), slike, miniature, risbe 
in grafična dela, kipi, reliefi, svetinje (kolajne, me
dalje), star kovani denar, gobelini in drugi izdelki 
umetne obrti, arheološki in prazgodovinski predmeti,4 

stari rokopisi itd. 
§ 3 . 

Zgoraj navedeni predmeti se smejo z ozemlja 
Slovenije izvažati le s privolitvijo deželne vlade za 
Slovenijo, poverjeništva za uk in bogočastje. 

§4. 
Javne korporacije in društva, javni zavodi, usHa-

nove itd. smejo take jim lastne predmete prodati 
ali na kakršenkoli način odsvojiti le s privolitvijo 
deželne vlade za Slovenijo, poverjeništva za uk in 
bogočastje. > 

Vsaka odsvojitev in prisvojitev, ki se zgodi brez 
take privolitve, je neveljavna. 

§5. 
Ta naredba se ne nanaša na dela še živečih in 

tistih umrlih umetnikov, ki od njih smrti še ni po
teklo 20 let. 

§ 6 . 
Prestopek izvozne prepovedi (§ 3.) kaznujejo po

litična okrajna oblastva z denarno globo do 20.000 
kron ali z zaporom do šestih mesecev. Z zakonito 
kaznijo se tudi vedno izreče, da zapade predmet 
kaznivega dejanja v prid državi. 

Tistega, ki namenoma prestopi prepoved òdsvo-
jitve ali prisvojitve, navedeno v § 4., ali ki se poz
neje vedoma okorišča is prepovedanega dejanja, 
kaznuje politično okrajno oblastvó z denarno globo 
do dvakratne vrednosti predmeta ali zanj doseže
nega izkupila ali pa z zaporom do treh mesecev. 

Tudi se sme izreči, da so odsvojeni predmeti za
padli v prid državi. 

V L j u b 1 j a n i, dne 26. marca 1921. 

Dr. Baltic 8.r., predsednik. 
Dr. Ravnihar s. r. Kipnikar s. r. 

da gospoda Henrieta uslužno podpirajo pri izvrše
vanju njfegove službe». 

To so razglaša carinarnici v znanje in ravnanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 31. maja 1921.; C br. 35.181. 

Razglas, da se je italijanskemu konzulu v Du
brovniku podelila kraljevska eksekvatura. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je z dopisom z dne 
17. t. m., K T br. 8905, priobčilo podpisani direkciji 
to-Je: 

«Ministrstvu, za zunanje zadeve je čast, obvestiti 
to ministrstvo, da je bila dne 9. t. m. gospodu Emi- t 
liju/ M a n f r e d i } u , italijanskemu konzulu v Du
brovniku, podeljena kraljevska eksekvatura. 

Ministrstvu za zunanje zadeve je čast, to priob
čiti temu ministrstvu v znanje in ravnanje s prošnjo, 
naj se o tem obvestijo pristojna podrejena oblastva, 
đa gospođa Manfredija uslužno podpirajo pri izvrše
vanja njegove s l u ž I l . 

To se^ razglaša carinarnici v znanje in ravnanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dno 31. maja 1921.; C br. 34.586. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
168. " 

Naredba deželne vlade za Slovenijo 
o varstvu umetnin. 

Dokler se ne izda državni zakon o varstvu umet
nin, se odreja z odobritvijo ministra za prosveto, 
izrečeno z razpisom z dne 19. marca 1921., U. št. 600: 

§ L 
Vsi predmeti zgodovinskega, umetniškega, ali 

drugega kulturnega pomena, ki so v območju de-

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas, da se je francoskemu keniota v Du

brovniku podelila kraljevska eksekvatura. 
Kabinet gospoda ministra *a finance je z dopisom 

z dne 23. t, m., št. 3516, priobčil podpisani direkciji 
to-le: 

<Ministrstvu za zunanje zadeve je čast, obvestiti 
to ministrstvo, da je bila dne 1. marca t. 1. gospodu 
Albertu H e n r i e t u , konzulu francoske republike v 
Dubrovniku, podeljena kraljevska eksekvatura. 

Ministrstvu za zunanje zadeve je čast, to priob
čiti temu ministrstvu v znanje in ravnanje s prošnjo, 
naj se o tem obvestijo pristojna podrejena oblastva. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Opr. št. IV 8393/21. r 

Razglas. 
Na podstavi člena V. uredbe o začasni ureditvi 

bolniškega zavarovanja delavcev na bivšem avstrij
skem ozemlju Srbov, Hrvatov in Slovencev z dee 
11. oktobra 1920., št. 407 Ur. L, se zaradi centraliza
cije vsega bolniškega zavarovanja v Sloveniji raz-
pušča okrajna bolniška blagajna v Logatcu in se ves 
okoliš te blagajne priključuje okrajni bolniški bla
gajni v Ljubljani, ki ustanovi v Logatcu svojo po
sebno poslovalnico. '"" \ 

Okrajna bolniška blagajna v Ljubljani prevzame 
vse pravice in obveznosti razpuščene okrajne bol
niške blagajne v Logatcu ter začne dne 1. julija 
1521. redno poslovati. 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništva za socialno skrbstvo. 

Poverjenik: Rihnikar B. r. 
St. 5527/pr.—1921. 

Razpust društva. 
Društvo «Freiwillige Feuerwehr in Saldenhofen» 

(Vuzenica) se razpušča iz državnih interesov. 
V L j u b 1 j a n i, dne 4. junija 1921. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremeniek s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev* 
St 921/17—1920. ~ 936 

B&zglas. 
Tobačna zaloga v M o e i r ju (devini оквај gor-

njegrajski), spojena z zaloEno trafiko, se e tem vno-
vi5 razpisuje v oddajo po javnem natečaju, 
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V enoletnem času od dne 1. maja 1920. do dne 
30. aprila 1921. se je v tej zalogi pridodeljenim pro
dajam oddalo tobačnih materialij za 2,115.552 K kup
ne cene, v založno trafiko pa, po konsumentski (ta
rifni) ceni zaračunjeno, za 313.630 K, od Česar je za
ložniku pripadel trafikantski dobiček 19.140 K 68 v. 

Natančnejši podatki o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, ki jih je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem okrajnem rav
nateljstvu v Mariboru ali pri okrajni upravi finančne 
kontrole v Celju. 

Ponudniki se v lastno korist svare, naj ne zahte
vajo prenizkih opravnin, ker ni upati, da bi se zahte
vana opravnina zvišala. 

Invalidi izza zadnje vojske, potem vdove in siroto 
v tej vojski padlih ali umrlih vojakov (častništva in 
moštva) imajo ob gotovih pogojih brezpogojno pred
nost pred vsemi drugimi prosilcu 

Vsi drugi podatki so razvidni iz natečajnega raz
glasa, ki ostane do dne 1. julija 1921. nabit na urad
ni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v 
Mariboru in pri občinskem uradu v Mozirju. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, 
dne 2. junija 192Г. 

Dr. Povalej s. r. 

Cg I 125/21—2. 945 

Okllo. 
Franc Lukovnjak, stanovnik na Velikem Jan-

ževem vrhu, je vložil zoper Franca P ö 1 c 1 a, prej 
posestnika na Velikem Janževem vrhu, sedaj nezna
nega bivališča, tožbo zaradi razveljavitve darila. 

Narok za ustno razpravo se je določil navdan 
2. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 72. 
Ker je bivališče Franca Pölcla neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod dr. Leopold Boštjan-
čič, odvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na njega 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 6. junija 1921. 

Cg I 42/21—2. 
Razglas. 
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Josip Verderber, trgovec v Moravi št. 31, ki ga 
zastopa dr. Josip Flego, odvetnik v Kočevju, toži 
Matijo M a i c h i n a , posestnika in trgovca v Črnem 
potoku št. 2, sedaj neznanega bivališča, zaradi 
25.472 L 90 c ali 171.938 K 70 v s pripadki. 

Prvi narok bo dne 
17. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Za skrbnika na čin se postavlja gospod dr. Ivo 

Česnik, odvetnik v Novem mestu, ki bo zastopal od
sotnega toženca, dokler se ne zglasi sam ali ne na
znani sodišču pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 10. junija 1921. 

Cb 50/21-1 in C 155/20-3. 950 

Oidio. 
O tožbah: a) Mateta Šnelerja na Vrhu št. 35 zo

per umrlo Katko K o b e t o v o istotam št. 12 za
radi 240 K s pripadki in b) Ane Mihelčičeve v Uča-
kovcah zoper neznano kje bivajočega Paskvala 
B a r a (Baro) iz Millwalleja zaradi izbrisa terjatve 
1100 K s pripadkv se določa narok za ustno raz
pravo pod a) na dan 

17. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih in pod b) na dan 

1. j u l i j a 1 9 2 1 . 
Ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 7. 

Toženima strankama imenovani skrbnik gospod 
Gašper Skok v Črnomlju ju bo zastopal v teh prav
nih zadevah, dokler ne nastopita same, oziroma se 
ne zglase njiju dediči in pravni nasledniki. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek IL, 
dne 3. junija 1921. 

T 137/21—3. 938 
Amortizaoiji. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Julka P u c, uradnica 
v Idriji, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
ne hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje izgu-

Št. 3376/4. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : 
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Kraj, ulica, hišna Številka 
Bodanje trafike 

Dravograd št. 21 
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Qomilsko št. 56 
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Male Rodne št. 8 

Žice št. 7 
2iče št. 17 

Sv. Peter pod Svetimi 
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Naraplje št. 5 
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Ptuj Ptuj 2766 04 — - - - 300 ! 

ščine položiti jamstveno izjavo komisije za preskrbo vraču joči h se vojakov v Ljubljani. | 
i v eno samo novo trafiko. | 

finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
1. j u l i j a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosa in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Maribora, dne 6. junija 1921.' D r Povalei s r 

bila: Hranilna knjižica Ljudske posojilnice v Ljub
ljani št. 44.069 z vrednostjo dne 1. januarja 1921. 
4515 K 11 v in glaseča se na ime: Leopold Puc. 

Imetnik te knjižice se po7,ivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e-c e v izza dne 20. ju
nija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moču 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 3. junija 1921. 

Ne I 236/21—2. 860 3—3 
Amortizacija. 

Po prošnji Ane S i r k o v e , zasebnice v Gornjih 
Selcah št. 21, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje 
izgubila: Hranilna knjižica hranilnice in posojilnice 
v Žužemberku, r. z. z n. z., št. 2637 z vlogo. J 200 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, oddelek L, 
dne 19. maja 1921. 

E 70/21—10. 942 
Dražbenl okllo. 

Po zahtevanju Ivana B a n i č a , višjega komi
sarja finančne straže v Brežicah, zastopanega po 
drju. Josipu Zdolšku v Brežicah, bo dne 

2 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri spodaj oznamenovanein sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnin vi. št. 529 in 969 kata-
stralne občine svetokriške. 

Nepremičnini, ki jo je,prodati na dražbi, je dolo
čena vrednost z 6132 K. 

Najmanjši ponudek znaša 5000 K; pod tem zne
skom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek 11., 
dne 19. maja 1921. 

E 18/21—15. 
Dražbenl okllo. 
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Dne 6. j u 1 i j a 1 9 2 1. ob pol desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 

a) vi. št. 38 katastralne občine jeseniške, pare. 
2Ö3/1 (travnik), 252/2 (njiva), 271/20'(travnik),.. 
253/2 (vila št. 136) z gospodarskim poslopjem na 
Jesenicah; 

b) vi. št. 553 katastralne občine jeseniške, pare. 
št. 271/19 (pašnik). 

Cenil na vrednost s priteklinami vred 512.965 K, 
najmanjši ponudek 341.977 K. 

Pravice, ki ne pripuščajo dražbe, je oglasiti pred 
začetkom dražbe. 

Sicer se opozarjajo interesenti na oklic, nabit ua 
sodni deski. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, oddelek II., 
dne 30. maja 1921. 

Firm. 1217, Rg. A III 67/3. 876 

Razglas. 
Izbrisala se je danes v registru vsled opustitve 

obrti firma: Antonija Heuffel 
s sedežem n a G1 i n c a h, 

obratni predmet: izdelovanje peči. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v LJubljani, odd. III., 

dne 22. aprila 1921. 

Razglas. *" 
Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 

Firm. lOffS, Rig. A IV 2б/1. 

à) Fr. Mulec 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

•obratni predmet: trgovina z vsemi tiskarskimi 
potrebščinami, 

imetnik: Fran Mulec, trgovec v Ljubljani, Kralja 
Petra trg št. 5. 

Firm. 1203, Rg. A IV 26/1. 
b) Marija Prek 
s sedežem n a G l i n c a h , 

obratni predmet: trgovina s poljskimi pridelki in 
sadjem, prodaja kruha,' klobas, pokalic in piškotov, 

imetnica; Marija Prek na Glincah št. 2 pri Viču. 

... :'«^L&-j^^:±fi£±,,i..M.,^:Jii-i Љ^&£* .»i'i''.jže»3..-. .•ïj-.-.feJiïï*.v4-.i;fci;-V ^A-^lM^ti^ć-Ol 



64. 325 Letnik Ш. 

Firm. 1225, Rg. A IV 27/1. 

c) Franc Kržič 
s sedežem v B o r o v n i c i , 

obratni predmet: trgovina, z lesom, 
imetnik: Franc Kržič, lesni trgovec v Borovnici 

St. 90. 
Firm. 1263, Rg. A D7 28/1. 

i) Marija Trpin 
s sedežem v Ž e l e z n i k i h št. 37, 

obratni predmet: branjarstvo, 
imelnica: Marija Trpin, branjevka. v Železnikih 

Št 47 
' ' " Firm. 1294, Rg. A IV 29/1. 

d) Valentin Čolnar 
s sedežem n a J e ž i c i, 

,obratni predmet: prodaja manufakture doma in 
, po sejmih, 

imetnik: Valentin Čolnar, trgovec na Jezici št. 17. 

Firm. 1299, Rg. A IV 30/1. 

e) Make Ličen 
s sedežem v Z g o r n j i Š i š k i , 

obratni predmet: trgovina z lesnimi pridelki in 
stavbnim lesom, 

imetnik: Maks Ličen, trgovec v Zgornji Šiški 
St. 75. 

Firm. 1309, Rg. A IV 31/1. 

f) Ivan Rant 
s sedežem pri D e v i c i M a r i j i v P o l j u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Ivan Rant, trgovec pri Devici Mariji ••• 

j Polju. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. aprila 1921. 

Firm. 1293, Rg. A II 2G0/2. ,,87« 

Razglas . 
V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 

f i r m i : Schwab & Bizjak 
8 sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: manufakturna in modna trgo
vina, konfekcija za, gospode in dame, 
nastopna izprememba: 

Iz družbe je izstopil Davorin Bizjak, firmo bo 
vodil še nadalje družbenik Drago Schwab. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. aprila 1921. 

18. junija 1921. do vštetega dne 1. julija 1921. v 
občinskem uradu na Planini razgrnjen na vpogled 
vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 1. julija 1921. od trinajstih do 
štirinajstih (od ene do dveh popoldne) pojasnjeval v 
občinskem uradu na Planini. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 18. junija 
1921. do dne 17. julija 1921., pri krajnem komisarju 
vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 4. junija 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije; 

dr.Vrtačnik s.r. 

Št.-460. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni 
raedelbi skupnega sveta posestnikov iz 

Male Strmioe. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcel št. 2005/2, 

2009, 2006/1 do 2006/3, ležečih y katastralni občini 
zburski, bo na podstavi § 96. zakona z dne 26ega 
oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta- 1888., od dne 
17» junija 1921. do vštetega dne 30. junija 1921. v 
občinskem uradu v Šmarjeti razgrnjen na vpogled 
vsem udeležencem. ' 

Obmejitev načrta s kolci, na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 19. junija 1921. od pol trinajstih 
do pol štirinajstih (od pol ene do pol dveh popoldne) 
pojasnjeval v občinskem uradu v Šmarjeti. 

. To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 17. junija 
1921. do dne 16. julija 1921., pri krajnem komisarju 
vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 6.junija 1921. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr.Vrtačnik s.r. 

7 dinarjev (2 dinarja za prošnjo in 5 dinarjev za re
šitev), naj se pošljejo do dne 

"" 30. j u n i j a 1 9 2 1 . 
na naslov kr. tobačne tvornice v Ljubljani. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani 

Opr. št. 838/21. 

Natečaj . 
940 

Izpremembe pr i že vpisanih firmah. 
Vpisala se je danes pri' firmi: 724 

Firm. 178/21, Rg. A I 235/3. 
a ) Franjo Lippert 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba:-

Obratni predmet doslej: trgovina z deželnimi 
.pridelki, 

odslej: trgovina z lesom in s premogom. 

Firm. 175/21, Rg.pos.I 26/0. 

b) Adol! Sellinschek, Spezereiwarenhandlung, 
s sedežem v P t u j u nastopna izprememba: 

Obratni predmet doslej: Spezereiwarenhandlung, 
odslej: trgovina z mešanim blagom s prodajo pe

troleja, eksport z deželnimi', pridelki, proizvajanje 
sadnih konsorv, ruma, likerjev, žganja in vinskega 
kisa. 

S prokuro je poverjen Adolf Sellinschegg ml., ki 
Podpisuje besedilo firme z označbo prokure. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 20. aprila 1921. 

St. ion. ~ 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni 
razdelbi skupnega sveta posestnikov iz 

Malih Toplic. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcel št. 1284, 1289/1, 

-1290/1 in 1291/1, ležečih v katastralni občini bu-
kovogorski, bo na podstavi § 96. zakona z dne 26ega 

oktobra 1887.J dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 

Št. 1579. 
Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni 
razdelbi skupnega sveta posestnikov iz 

Gorenje Straže. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcel št. 300/1, 340, 

711, 8S1 in 882, ležečih v katastralni občini Gorenji 
Straži, bo na podstavi § 96. zakona z dne 26. okto
bra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 24. ju
nija 1921. do vštetega dne 7. julija 1921. v občinskem 
uradu v Prečni razgrnjen na vpogled vsem udeležen
cem. 

Obmejitev načrta s kplci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 7. julija 1921. od desetih do enaj
stih pojasnjeval v gostilni pri kolodvoru v Straži. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta. načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j..od dne 24. junija 
1921. do dne 23. julija 1921., pri krajnem komisarju 
vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne l'. julija 192l. 

Krajni komisar za agrarske operacije: 
dr.Vrtačnik s.r. 

Državnim proteznim delavnicam invalidskega od
delka poverjeništva za socialno skrbstvo je treba na
baviti osem vagonov popolnoma zdravega, če mo
goče že posekanega lipovega lesa v deblih (oblinov) 
v dimenzijah od 18 cm premera dalje. 

Pismene, pravilno kolkovane, zapečatene., ponud
be z navedbo cen (kalkulirane franko delavnice v 
Ljubljani), naj se pošljejo na podpisani naslov naj-
kesneje do dne 

2 5. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Na zapečatenem ovitku ponudbe je treba ozna

čiti: «Ponudba lipovine». 
Rok za dobavo lesa je štiri tedne od dne naročila. 

Vodstvo si pridržuje pravico, da sprejme izmed do
spelih ponudb eno ali pa tudi več. 

Kot varščina za pravilno in točno dobavo se pri
drži do končne pravilne dobave 10 % vsakega polo
ženega1 računa-

Fakture se poravnajo vselej najkesneje 14 dni 
potem, ko je bilo blago pravilno prevzeto. . 

Vodstvo državnih proteznih delavnic za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 9. junija 1921. 

St. 16.994. . 934 3—1 
Razglas. 

Elektrarna na Dobrovi, registrirana zadruga- z 
omejeno zavezo na Dobrovi, namerja napraviti na 
Gradasčici, ob parcelah št. 280 katastralne občine 
šujiške in št. 1580 katastralne občine dobrovske, jez 
s tremi zatvomicami in 1*71 m nad normalno vodno 
višino. V zvezi z jezom bi bil vtok z grabi jami in 
vtočno zatvornico. Po odprtem, v teren vrezanem 
kanalu, katerega dolžina bi znašala 150 m, bi se 
speljala voda do električne centrale, v kateri bi se 
vodna energija z uporabo Francisove turbine in ge-w 
neratorja pretvarjala v električno. Električna sila ee 
namerja uporabljati za razsvetljavo občine dobrov-
ske in v obrtne, industrijske in poljedelske namene. 

Zajo razpisuje okrajno glavarstvo v zmislu § 60. 
zakona z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, komi
sijski ogled na licu mesta na dan 

12. j u l i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih dopoldne s sestankom na cesti pri mostu 
preko Gradaščice v katastralni občini šujiški. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper na
pravo javiti pravočasno ali pismeno ali ustno pred 
obravnavo podpisanemu okrajnemu glavarstvu ali 
pa na dan obravnave vodji komisije, ker bi oblastvo 
sicer smatralo, da se strinjajo z namerjano napravo 
in 'eventualno obremenitvijo svojega posestva, ter 
bo izreklo razsodbo ne glede na poznejše ugovore. 

Dotični načrti sb razgrnjeni na vpogled med 
uradnimi urami pri podpisanem okrajnem glavar-
s t v u - Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 

dne 3. junija 1921. 

Št2995/1921. . 949 
Razpis natečaja. 

V področju pokrajinske monopolske direkcije v 
Ljubljani se razpisujejo za računsko, eventualno tvor-
niško-telmiško ali administrativno službo t r i m e 
s t a p r a k t i k a n t o v z adjutom letnih 300 dinar
jev in s pripadajočimi draginjskimi dokladami. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) izpričevalo o absolvirani trgovski akademiji 

ali srednji šoli z maturo; 
2.) dokazilo, da je peient zadostil vojaški dolž

nosti; 
3.) izpričevalo uradnega zdravnika o zdravstve

nem stanju; 
4.) rojstni list; 
5.) izpričevalo političnega oblastva o moralno-

političnem vedenju. 
Prošnje, opremljene z navedenimi dokumenti v 

originalu ali .overovljenem prepisu in s kolkom za 

Št. 17.712. , 947 

Razglas. 
Ker se vodopravna obravnava o povišbi jezu na 

Ljubljanici pri Fužinah, razpisana s tukajšnjim raz
glasom z dne 1. aprila 1921., št. 4989, dne 18. maja 
1921. ni mogla dokončati, se daje s tem na znanje, 
da se bo ta obravnava nadaljevala dne 

2 0. j u n i j a 1.921. 
s pričetkom ob devetih in eventualno še prihodnja 
dva dni ob isti uri. 

V zmislu zakonitih določil, navedenih v zgoraj 
citiranem razglasu, se vabijo vsi interesenti na na
daljevanje obravnave s pristavkom, da lahko tuđi 
pri nadaljevanju obravnave prijavijo svoje pomisle-, 
ke zoper namerjano napravo; po zaključku vse ob
ravnave bo oblastvo smatralo, da se oni, ki svojih 
ugovorov niso prijavili pravočasno, strinjajo z na
pravo, ter bo izreklo razsodbo ne glede na njih poz-, 
nejše ugovore. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 7. junija 1921. 

k^JMiiêW-
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St. 7430. Razglas. 
Na podstavi členov 128. in 129 

922 3—3 

carinskega za
kona bo ljubljanska carinarnica dne 2 5. j u n i j a 
1 9 2 1 . ob devetih na javni licitaciji prodajala to-le 
blago, ki mu je rok ležanja potekel: 

6 zabojev W 51/6 cigaretnega papirja v nečisti 
teži 597 kg; 

3 zaboje W 4—6 drobnih izdelkov iz železa v ne
čisti teži 303 kg; 

1 zaboj W 7 v nečisti teži 90 kg z 32 kg drobnih 
pomedinjenih izdelkov iz železa in 40 kg drobnih iz
delkov iz železa; 

1 zaboj W 8 v nečisti teži 134 kg z 72 kg drobnih 
izdelkov iz železa in 40 kg drobnih pomedinjenih iz
delkov iz železa; 

J. zaboj W 9 v nečisti teži 71 kg s 26 kg drobnUi 
pomedinjenih izdelkov iz železa; 

25 zabojev W v nečisti teži 2225 kg s 730 kg ci
garetnega papirja za neposredhjo uporabo in 707 kg 
skatel iz kartona; 

13 zabojev v nečisti teži 1518 kg s 368 kg ciga
retnega papirja za nepoerednjo uporabo in 337 kg 
Skatel iz kartona; 

373 kosov v nečisti teži 167-85 kg s 83-50 kg 
cigaretnega papirja za neposrèdnjo uporabo in 84-3Ò 
kilogramov Skatel iz kartona. 

V r e d n o s t t e g a b l a g a je cenjena skupaj 
na 9 1 4 0 d i n a r j e v . Licitanti polagajo za kavcijo 
20 % cenilne vrednosti v gotovini. 

I t pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 3. junija 1921. 

Razpis služb. з-2 
Na državnem zavodu ta gluhonemce v Ljubljani 

je s prihodnjim eolskim letom namestiti dva učitelja 
(eventualno 1 učitelja in 1 učiteljico), ki naj se iz
obrazita za pouk in vzgojo gluhoneme dece. 

Prošnje do dne 
15. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 63. 
kuratorij državnega zavoda za gluhonemce 

v Ljubljani, 
dne 7. junija 1921. 

Predsednik: dr. Zupane s. r. 

St. 1072/m. š. sv. 889 2 - 2 
Razpis služb. 

Na javnih mestnih meščanskih šolah se razpisuj*? 
po naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 
1921., št 6699, o s e m kreiranih mest v s t a l n o 
p o p o l n i t e v , in sicer: 
a ) n a l . i n e s t n i d e S k i m e š č a n s k i S o l i 

po eno mesto strokovnega učitelja za L in za II. 
skupino-, 
b) n a I I . m e s t n i d e š k i m e š č a n s k i š o l i 

po eno mesto strokovnega učitelja za П. in za III. 
skupino; 
c) n a I. m e s t n i d e k l i š k i m e š č a n s k i 

š o l i 
po eno mesto strokovne učiteljice za I. in za II. 

skupino; 
8) n a I I . m e s t n i d e k l i š k i m e š č a n s k i 

š o l i 
po eno mesto strokovne učiteljice za П. in za Ш. 

skupino. 

Prosilci in prosilke za eno zgoraj označenih služ
benih mest naj svoje pravilno opremljene prošnje po 
predpisani službeni poti vlože pri podpisanem mest
nem šolskem svetu najkesneje do dne 

28. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 31. maja 1921. 

Öt 1101/m. š. sv. 921 2—2 
Razpis služb. 

Na javnih mestnih deških in dekližkih osnovnih 
šolah v Ljubljani se razpisuje po naročilu višjega 
šolskega sveta z dne 28.maja 1921., št.4698, p e t 
i n d v a j s e t na novo kreiranih učnih mest v s t a l 
n o n a m e s t i t e v , med njimi t r i n a j s t z a u č i -
t e l j e in d v a n a j s t z a u č i t e l j i c e , in sicer: 
g) za I. mestno deško osnovno šolo t r i mesta, 

za II. mestno deško osnovno šolo d v e mesti, 
za Ш. mestno deško osnovno šolo e*n o mesto, 
za IV. mestno deško osnovno šolo d v e mesti, 
za šišensko deško osnovno šolo p e t mest 
ca učitelje; 

b) za I. meetno dekližko osnovno šolo š t i r i mesta, 
za ITI.mestno dekliško osnovno šolo t r i mesta, 
za šišensko dekliško osnovno šolo p e t mest 
za učiteljice. 
Vrhutega se po istem naročilu višjega šolskega 

sveta razpisuje v stalno namestitev izpraznjena 
s l u ž b a n a d u č i t e l j i c e i n š o l s k e v o d i 
t e l j i c e n a I. m e s t n i d e k l i š k i o s n o v n i 
š o l i . 

Prosilci in prosilke za eno izmed zgoraj omenje
nih službenih mest naj vlože pravilno opremljene 
prošnje po predpisani službeni poti pri podpisanem 
mestnem šolskem svetu najkesneje do die 

30. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Nedostatno opremljene ali pa zakesnele prošnje 

se ne bodo vpoštevale. 
Prošnje za podelitev službenih mest na I., II. in 

Ш. mestni deški ljudski soli, razpisanih z r o k o m 
d o d n e 3 1 . m a r c a 1 9 2 1 . (Ur. 1. z dne 3.marca 
1921., 22), so veljavne tudi za ta razpis. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 2. junija 1921. 

Št. 1707 o. s. SV./105 m. š. 2—2 

Razpis služb. 
Na meščanski šoli v R i b n i c i se razpisujejo po 

naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 1921., 
št. 6699, tri kreirana mesta v stalno popolnitev, in 
sicer: 
a) eno mesto strokovnega učitelja za I. skupino; 
b) eno mesto strokovnega učitelja za II. skupino; 
c) eno mesto strokovnega učitelja za III. skupino. 

Prosilci za eno izmed zgoraj označenih službenih 
mest naj vlože svoje pravilno opremljene prošnje po 
predpisani službeni poti pri podpisanem okrajnem šol
skem svetu najkesneje do dne 

30. j u n i j a 1 9 2 1 . 
Okrajni šolski svet v Kočevju, 

dne 1. junija 1921. 
Maršič s. r. 

St. 853/0. š. v. 

Razpis služb na meidanski šoli 
toa Jesenioah. 

Na meščanski šoli na Jesenicah se razpisuje po 
naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 1921., 
št. 6699, sedem službenih mest v stalno popolnitev, 
in sicer: 

1.) ravnateljsko mesto, le za moške prosilce; 
2.) eno mesto strokovnega učitelja za I. skupino; 
3.) eno mesto strokovne učiteljice za I. skupino;. 
4.) eno mesto strokovnega učitelja za II. skupino: 
5.) eno mesto strokovne učiteljice za II. skupino; 
6.) eno mesto strokovnega učitelja za III. sku

pino; 
7.) eno mesto strokovne učiteljice za Ш. skupino. 
Prosilci in prosilke za eno zgoraj označenih služ

benih mest naj svoje pravilno opremljene prošnje po 
predpisani službeni poti vlože pri podpisanem okraj
nem šolskem svetu najkesneje do dne 

5. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet v Radovljici, 
dne 5. junija 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na ustanovni ebani zbor, 

ki ga bo imela delniška družba 

„Touarna izdelhov iz pločevine in bovin 
Emil Lajouic l drug, d. d. v Ljubljani". 

V zmislu pravil, potrjenih po ministrstvu za trgo
vino in industrijo dne 9. marca 1921., VI/1135, in 
ministrstvu za trgovino in industrijo, oddelku v 
Ljubljani, št. 2772/21, z dne 21. aprila 1921., sklicu
jeva podpisana ustanovnika na dan 3 0. j u n i j a 
t. 1. o b p e t n a j s t i h v prostorih Zadružne gospo
darske banke, d. d. v Ljubljani, ustanovni občni 
zbor z tem-le ». 

d n e v n i m r e d o m : . 
a) Volitev predsednika zboru in dveh skrutina-

torjev, ki poslujeta obenem kot overovatelja zapis
nika. 

b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in 
končni določitvi vsebine družbenih pravil, kakor jih 
je odobrilo državno oblastvo, pri čemer je s potrdili 
v izvirniku ali overjenem prepisu dokazati, da je del
niška glavnica popolnoma vplačana in družbi na raz
polago, ter je obenem položiti in ugotoviti podrobni 
račun ustanovnih stroškov. 

c) Volitev 5 do 9 članov upravnega sveta. 
č) Volitev treh članov nadzorništva. 941 
V L j u b l j a n i , dne 8.junija 1921. 

Emil Lajovic s. r. Ant. Lam prêt s. r.. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 31. maja 1921. 

A k t i v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 64,417.253 92 
v kovanem srebra 16,456.270-— 
v tujih valutah . • 5,253.142-18 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 338,052.606-08 
Posojila: 

na menice 181,442.221-67 
na vrednostne papirje 23,482.245-55 

Dolg države: 
za odkup kronskih 'novčanic . . . 1.195,450.927-60 
po računu zamene 373,834.876-37 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 283,646.754-91 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.992,346.788-74 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov . . . . . . . 

Glavnica din. 50,000.000• - , P a i ! * * 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju , 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 373,834.876 -37 
obveznosti na žiro-račune . . . . 286,606.657-30 
obveznosti po raznih računih . . . 38,465.178-18 

Terjatve države za založene domene . . ' 
Saldo raznih računov 
948 

Dinarjev 

424,179.272-18 

204,924.467-22 

Proti prejšajemir 
stanju 

dinarjev 

- 5,731.578 -3a 

-4,224.003-93 

845,279.347 • 62 -f 81,012.870 • 48, 

138,377.163' — 

6.612,760.250 02 

10,385.100 •— 
821.430-62 

3.713,995.455- — 

698,906.711-85 
2.138,377.163--

50,274.389-55 
6.612,760.250 02 

— 56,783.440-

^50,335.192'83 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 16. junija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novit» kraljevine Srba, Hrvata \ Slovenaca". — Izpremembe v oeebju. — Program za strokovni izpit dentietov io zobnih tehnikov. — Naredba poverje-
ni&tva za socialno skrbstvo, s katero se razširja območje stanovanekih komisij v Trbovljah in v Dolu pri Hraetuiku. Naredba poverjeniStva za socialno skrbstvo, s katero se uve
ljavlja za nekatere občine naredba o pravici občin do posega po stanovaDJih. — Razglasi osrednje vlade: Pojasnilo k uredbi o povračilu stroškov državnim uslužbencem ob služ
benem potovanju in selitvi. Razglas o izvozu živali in živalskih sirovin preko Dravograda, Gornje Radgone io Murske Sobote. Razplas o uvozu živali in živalskih eiro'in iz Bel
gijo. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Natečaj glede oddaje tapetniških del. Izkaz o stanju živalskih kužnib bolezni v Sloveniji z dne 11. junija 1921. — Razglasi zdrav
stvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani: Razpis mesta okrajne , babice v občini prečenski- Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju dežel u e vlade za Slovenijo od dne 

22. do dne 28. moja 1921. — Razglaaj Àznih drugih uradov in oblastev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca'1, 

Številka 127 z dne 8. junija 1921.: 

Zapisniki o 43., 44. in 45. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z dne 1., 2. in 3. junija 1921. 

Številka 128 z dne 10. junija 1921.: Ч 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 26. aprila 1921., 
H katero se imenujeta na tehnični fakulteti univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani 
Ivan V u r n i k, inženjer-arhitekt iste fakultete, za 
izrednega profesorja za arhitekturo in Savislav 
J e n č i č, tehnolog, za docenta za organsko tehno
logijo. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 28.aprila 1921., 
s katero se Albin B e l a r, profesor in šolski nad
zornik v Ljubljani, upokoja s pokojnino, ki mu gre 
po službenih letih. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 27. aprila 1921., 

' s katero se Gustav P i r e , glavni ravnatelj Kmetij
ske družbe za Slovenijo v Ljubljani, odlikuje z re
dom sv. Save III. vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 27. aprila 1921., 
s katero so Miloš S t i b 1 e r, inspektor II. razreda 
ministrstva za kmetijstvo in vođe, imenuje za in
špektorja v VII. razredu državnih uradnikov pri po-
verjeništvu za kmetijstvo v Ljubljani. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 27.aprila 1921., 
S • оГ°г-8е F r a n c D e m S a r > kmetovalec v Cešnjici 
pn Škof ji Loki, imenuje za poverjenika za kmetij
stvo pri deželni vladi za Slovenijo v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju. 
Dr. Herbert K a r t i n , bivši sodni kapetan II. 

razreda, je sprejet v službo konceptnih uradnikov 
Politične uprave za Slovenijo za provizornega okraj
nega komisarja, ter dodeljen okrajnemu glavarstvu 
v Ptuju. 

Provizorni vladni koncipist pri okrajnem gla
varstvu v Krškem dr. Leon marki G o z a n i je ime
novan za provizornega kotarskega komisarja pri 
Pokrajinski vladi za Dalmacijo v Splitu. 

Dr. Baltic s. r. 

Josip B a j e , strokovni podčastnik I. razreda pri 
6videnčnem in informativnem uradu za mornarnico 
^Ljubljani, in Valentin F l i s, orožniški narednik v 
litiji, sta imenovana za kanclista pri poverjeništvu 
га uk in bogočastje v Ljubljani. 

Dr. Skabernè s. r. 

Sodni sluga Matevž P r a h je na lastno prošnjo 

fajno upokojen. Kavčnik s.r. , 

Naredbe osrednje vlade. 
169. 

Program za stroko ml Izpit dentistoT 
in zobnih tehnikov.* 

Nä podstavi členov 1., 2., 3. in 33. sanitetnega 
zakona in v zvezi s pravili o zobnih zdravnikih in 
zobnih tehnikih X št. 16.474 z dne 28. avgusta 
1919.,** dodatka k tem pravilom št. 7334 z dne 
i), aprila 1920.*** in mnenja sanitetnega sveta z dne 
26. aprila 1921. je odločil gospod minister za narod
no zdravje, da morajo dentisti in zobni tehniki 
opravljati strokovni izpit po nastopnem programu: 

I. 
Program za etrokovni ispit dentistov. 

A. Konservativno zdravljenje zob in kirurgija ust. 
I. T e o r e t i č n i i z p i t . 

Naloga in področje zobnega zdravništva. 
Zakoniti predpisi, ki se tičejo dentistov. 

Splošni del. 
Anatomija, histologija in fiziologija. v 
Organska in neorganska materija. 
Stanice (vrste tkanine: koščena, hrustančasta, vezil-

na, mišična, živčna). 
Krvni obtok (krvne žile, sestava krvi). 
Anatomija poglavitnih delov glave in koščeni deli 

čeljusti, zglobi, mehanizem zglobov, poglavitne 
mišice. 

Krvne žile. 
Trokraki živec in njegove razrasti. 
Oblični živec, sympathicus. 
Slinavke in limfne žleze. 
Slina (sestava, funkcija). 

Specialni del. 
Anatomija in histologija zob. 
Začetki zob v embrionalni dobu 
Oblika in zvrsti zob. 
Anatomija zobnih korenin. 
Topografija zob. 
Artikulacija (normalne in anormalne vrste). 
Pulpa, njena funkcija in vez. 
Periost, ligamenti, dlesna, sluznica. 
Bakterije v ustih (vrste in funkcija). 
Jezik (sestava in funkcija). 
Žrelo, bezgavki, zveza ustne dupline z okolnimi du

plinami. 
Čelni duplini in čeljustni duplini. 
Mlečni zobje, stalni red, v katerem poganjajo. 
Zobni sreš in usedline. 

P a t o l o g i j a . 

Pojem bolezni. Splošna. 
Znamenja bolezni. 
Vzroki patogennih bakterij. 
Dednost. 

* Razglašen v * Službenih Novinah kraljovine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> Št. 121, izdanih dne 1. ju
nija 1921. 

** Uradni list pod št. 644 iz leta 1919. 
*** Uradni list pod š t 204 iz leta 1920. 

Vnetje (znamenja), termometrija. 
Izpremembe na sluznici. 
Tuberkuloza in sifilida mehkih delov v ustih. 
Skorbut (spoznavanje). ( 

Katari, gnojno vnetje. 
Vnetje žlez. 
Bolezni slinavk. 
Hipertrofija. _ . , 

Specialna. 
Zobna gniloba (caries) (vrste, faze, nastanek). 
Akutna, subkronična, kronična, stacionirana. 
Bolezni pulpe (eksogenne in endogenne). 
Hiperemija (objektivna in subjektivna znamenja). 
Termometrija, elektrodiagnostika. 
Kemijski vplivi, 
Gangrena, periostitis, pericementitis, fistule. 
Dentitis difficilis (otežkočeno in zadrževano raetenje 

zob). 
Alveolarna pioreja. 
Rachitis zob. 

I I . P r a k t i č n i i z p i t . 
Terapija. 

Higiena in profilaksa. 
Negovanje zob, čiščenje (tehnika). 
Žvečenje, vode in paste, praški za usta in zobe. 
Negovanje otroških zob. 
Desinfekcija, asepsis, antiseptika. 
Z d r a v l j e n j e : gniloba, ogulitve zob, pulpitidc, 

gangrene, fistule. 
M e d i k a m e n t i : 
M a t e r i a l za p o l n j e n j e ; drage kovine, amal

gami, plastični cementi (vrste), zlato. 
Prepariranje kavitete (principi, tehnika). 
Izoliranje. 
Devitaliziranje pulpe. 
Polnjenje korenine (desinfekcija kanalov). 
Instrumenti, čiščenje instrumentov, desinfekcija. 
E k s t r a k c i j e , indikacije (tehnika, instrumenti). 
Anestezija pulpe, lokalna, regionalna. 
Kontraindikacije. 
Zdravljenje pioreje. 
Ortodontija (splošni principi). 
Intervencija zdravnikova in kirurgova. 
Poškodba mehkih delov, prelomi kosti, omedlevica, 

srčna napaka, dušenje, zastrupitev z medika
menti, krvavenje. 

/ 
B. Nadomeščanje izgubljenih zob z umetnim). 

1. Anatomija zob in čeljusti; 
2. Pomen zob in žvečenja; prebava, posledice pro-

bavljanja, izprememba v ustih. 
3. Priprave ust za protezo. 
4. Parcialna in totalna proteza. / 
5. Snemna proteza: plošča iz kavčuka in zlata. 
6. Nepremična proteza: krone, mostički. 
7. Indikacije, snemne in nepremične proteze. 
8. Odtisk: vosek, malec. 
9. Model. 

10. Nameščanje zob na protezi. 
11. Artikulacija, artikulator. 
12. Fiksacija plošče: zaponke, vijaki, adhezija, ве-< 

saljka. 
13. Kavčuk. Plošče iz kavčuka. 
14. Vulkaniziranje. 
15. Kotel, termometer in manometer, ventil. 
16. Kovinske plošče, kovine. 
17. Prešanje («štanciranje»); ulite plošče. 
18. Fiksacija zob na kovinski plošči. 



1 
65. 328 Letnik Ш. 

19. Zavarjanje, polnjenje, kisanje, oksidiranje. 
20. Kombiniranje kavčuka in kovine. 
21. Pol premična proteza. Krone z vijakom za spred

nje zobe. 
22. Teleskopske krone za kočnjake. 
23. Priprava korenin in zob za krone. 
24. Mostički. 
25. Fiksacija nepremične proteze. 
26. Popravila protez. 

II. 

Program za strokovni izpit zobnih 
tehnikov. 
Splošni del. 

1. O materialu, ki se uporablja v zobni tehniki. 
2. O vrstah umetnih zob. Anatomija zob in čeljusti. 
3. Metalurgija. O kovinah, uporabnih v zobni teh

niki, in njih fizikalnih lastnostih. Drage, pol
drage in navadne kovine. 

4. Topljenje^ legiranje in predelovanje kovin, gal-
vanostegija. „ . , . , , Specialni del. 

1. Modeliranje v malcu. 
2. Artikulacija in artikulatorji. 
3. Načini, kako se pritrjujejo proteze. 
4. Zdravljenje in material za polnjenje. 
5. Umerjanje kovinskih plošč in kronic. 
6. Tehnična ulivanja. 
7. Zob na vijaku. 
8. Kronice. 
9. Mostički. 

10. Proteze s kovinskim nebom. 
11. Proteze na kavčuku, vulkaniziranje, kotel, ter

mometer, manometer, ventil. 
12. Popravila na protezah in mostičkih. 
13. Aparati za izravnavanje zobovja. 
14. Obturatorji. 
15. Kombiniranje kavčuka in kovin. 
16. Teleskopske kronice za kočnjake. 

Praktični del. • 
1. Izdelava kompletne in parcialne proteze, zgornje 

in spodnje, na kavčuku. 
2. Izdelava kronice in umetnega zobu na vijaku. 
3. Izdelava mostičkov. 

Iz ministrstva za narodno zdravje v Beogradu, 
dne 10. maja 1921.; Z br. 10.096. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
170. 

Haredbapoverjeništvazasocialno skrbstvo, 
g katero se razširja območje stanovanskih ko

misij v Trbovljah in v Dola pri Hrastnika. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo v Ljubljani 

razširja na podstavi § 3. naredbe z dne 30. septem
bra 1919,. št. 701 Ur. 1., območje stanovanske komi
sije v Trbovljah na Retje, Loko, Trbovlje, Gaber-
sko, Planinsko vas, Knežji dol in Ojstro, ki tvorijo 
enoten stanovanski okoliš s sedežem komisije v Tr
bovljah. Območje stanovanske komisije v Dolu pri 
Hrastniku pa se razširja na Sv. Lenart, Studence, 
Sv. Katarino, Sv. Marka, Plesko, Praprotno, občino 
Dol in Sv. Krištof, ki tvorijo enoten. stanovanski 
okoliš s sedežem stanovanske komisije v Dolu pri 
Hrastniku. 

V ' L j u b l j a n i , dne 7.junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 
Poverjenik: Ribnikar s. r. 

171. 
Haredba poverjeništva za socialno skrbstvo. 

Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo 
z dne 17. januarja 1919., št. 295 Ur. 1., o pravici ob
čin do posega po stanovanjih se uveljavlja za ob
čine Staro cerkev (okraj kočevski), Lehen (okraj 
mariborski) in Tržišče pri Mokronogu. 

V L j u b l j a n i , dne 8. junija 1921. v 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 

Poverjenik: Ribnikar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo k uredbi o povračilu stroškov držav
nim uslužbencem ob službenem potovanju in 

selitvi. 
Generalna direkcija državnega računovodstva je 

priobčila z dopisom z dne 17. t. m., D R br. 67.727. 
to-le: 

«Ker se je pripetilo, da se predpisi točk 1., 2., 
3. in 4. uredbe z dne 30. septembra 1920., D R 
br. 96.000, o povračilu stroškov državnim uslužben
cem ob službenem potovanju in selitvi* različno in 
nepravilno tolmačijo in uporabljajo, je izvolil go
spod minister za finance z odlokom z dne 16. maja 
t. L, D R br. 67.727, dati nastopno pojasnilo: 

1.) Določilo 1. točke uredbe D R br. 96.000/1920. 
je treba umeti tako, da pripada pravica do velikih 
dnevnic vsem državnim uslužbencem, če po službe
nih opravkih potujejo izvun meje političnega okraja 
(sreza, kotara), v katerem je njih oblastvo, ne glede 
na to, ali obseza območje oblastva, pri katerem slu
žijo, samo en okraj ali več okrajev. 

2.) Določila 3. in 4. točke iste uredbe je trcln 
umeti tako, da pripadajo povišane polne dnevnice 
uslužbencem skup:tj za prvih petnajst dni službene
ga potovanja s tem, da od tedaj prestanejo teči ne 
glede na to, ali uslužbenec v času tega uradnega 
opravka prehaja iz enega kraja v drugega, ali pa 
se stalno bavi v enem kraju, in da teko normalno 
polne dnevnice, ki stopijo na njih mesto, dotičnim 
uslužbencem, dokler ne nastopi primer iz točke 4. 
uredbe; t. j . : ako je uslužbenec v enem in istem 
kraju prebil več nego petinštirideset dni, mu po pre
teku tega roka pripada za ves čas, dokler se 
mudi v tem kraju, skrčena dnevnica, ko pa odide iz 
tega kraja, dobi pravico do polne normalne dnev
nice. Ako je narav uradnega opravka taka, da je 
uslužbenec prisiljen potovati v okolico kraja, v ka
terem se bavi po uradnem opravku (n. pr. pri izvrše
vanju katastrskih del), se taka potovanja ne smejo 
smatrati za prekinitve in ne dajo pravice do polnih 
normalnih dnevnic. 

To pojasnilo velja glede povišanih polnili dnev
nic seveda samo,, ako gre za velike dnevnice, ker 
pri malih dnevnicah ni razdelitve na poviSane polne, 
in normalne polne. ~ ^ 

Za novo službeno potovanje se mora smatrati 
potovanje samo tedaj, kadar se uslužbenec po po
vratku v kraj svojega rednega službovanja odpošlje 
iznova, po vnovični odredbi, da izvrši uradni opra
vek.» 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 28. maja 1921.; C br. 34.731. 

Razglas o izvozu živali in živalskih sirovin 
preko Dravograda, Gornje Radgone in Morske 

Sobote.** 
Ker še ni železniške zveze med našo obmejno po

stajo v Dravogradu in prihodnjo postajo južne želez
nice na ozemlju avstrijske republike, potem med naše 
obmejno postajo v Gornji Radgoni in avstrijsko ob
mejno postajo v Radgoni in med našo glavno cari
narnico v Murski Soboti in ondotrio mejo avstrijske 
republike ter bi torej z ozirom na razpis ministra za 
kmetijstvo in vode z dne 9. novembra 1920., yt. 
br. 6593,*** iz naše države sploh ne bilo mogoče iz
važati nobenih živali in živalskih proizvodov preko 
obmejnih carinskih poätaj v Dravogradu, Gornji Rad
goni in Murski Soboti, je gospod minister za kmetij
stvo in vode, da se olajša ta promet, odredil sporaz
umno z ministrstvom za finance pod Vt. br. 2747 in 
Vt. br. 2748 z dne 28. maja 1921. tako-le: 

«Živali in živalsid proizvodi se smejo, kolikor je 
njih izvoz iz /naše države sploh dovoljen, izvažati 
preko carinskih postaj v Dravogradu, Gornji Rad
goni in Murski Soboti v inozemstvo, dokler ne bo 
upostavljena železniška zveza med našimi železni
škimi postajami v Dravogradu in prihodnjo postajo 
južne železnice na ozemlju avstrijske republike, v 
Gornji Radgoni in avstrijsko postajo in v Murski 
Soboti in avstrijsko republiko, na ta način, da se ži
vali gonijo, živalski proizvodi pa vozijo začasno po 
cesti, in sicer ob zadostnem in varnem spremstvu 
finančne straže: 

* Uradni list pod št.'384 iz leta 1920. 
** Priobčen v< «Službenih Novinah kraljevino 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 125, izdanih dne 6. ju
nija 1921. ' 

*** Uradni list pod št. 150 iz leta 1920. 

a) od carinske postaje v Dravogradu do najbližje 
državne meje; 

b) od carinske postaje v Gornji Radgoni do rnoßtu, 
di drži iz našega kraje Gornje Radgone v avstrij
sko mesto Radgono; in 

c) od glavne carinarnice v Murski Soboti do državne 
meje pri Gederovcih. 
Izvoznik mora odhodni carinarnici v Dravogradu, 

Gornji Radgoni, odnosno v Murski Soboti, vselej pri
javiti živali, odnosno živalske proizvode, namenjene 
za izvoz; te carinarnice pa mu po izvršenem veteri
narskem pregledu in končanih, carinskih opravilih 
dado potrebno število zanesljivih spremljevalcev za
radi transporta do meje: 

Stroške za spremstvo finančne straže trpi izvoz
nik. 

Službo obmejnega veterinarja v Murski Soboti 
opravlja začasno državni živinozdravnik Josip S a 
ni e c, uradni veterinar okrajnega glavarstva v Mur
ski Soboti.» 

O tem se obveščajo interesenti, istotako vsi dr
žavni organi, ki se jih tiče, zaradi ravnanja. 

Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za kmetijstvo 
in vode v Beogradu, 

dne 28. maja 1921.; Vt. br. 2747 in 2748. 
V 

Razglas o uvozu živali in živalskih sirovin 
iz Belgije.* 

Ker je po priobčilu ministrstva za zunanje zade
ve z dne * . maja 1921., K T br. 8651, na rodatavi 
poročila belgijske vlade, g o v e j a k u g a v Belgiji 
prestala in ker so vse varnostne odredbe zoper to 
bolezen tamkaj prenehale veljati dne 10. marca 1921., 
je gospod minister za kmetijstvo in vode odredil pod 
današnjim V t. br. 2S39, da se razveljavi prepoved, iz
dana dne 12. februarja 1921., Vt. br. 857, objavljena 
v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» št. 40 z dne 22. februarja 1921.,** kolikor 
se nanaša na uvoz in prevoz prežvekovalcev, njih de
lov in drugih tam omenjenih predmetov belgijskega 
izvora v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
preko nje. 

Za druge države, ki so označene v isti prepovedi, 
velja prepoved še nadalje. 

To se razglaša interesentom in pristojnim držav
nim uradom, v znanje in ravnanje. 

Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za kmetijstvo 
in vode v Beogradu, 

dne 1. junija 1921.; Vt. br. 2839. . 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Opr. št. III 9787/21. 955 

Natečaj. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo, invalidski od

delek, želi oddati nastopna tapetniška dela: 
1.) Izdelavo 180 novih žimnic za železne po

stelje z žično mrežo, in sicer po ene zimnice za vso 
postelj (ne tridelne). 

Blago za prevlako in morsko travo za polnitev 
dobavi invalidski oddelek sam; druge potrebščin«;, 
kakor sukanec itd., pa bo morala dodati firma, ki 
prevzame izdelavo. ' 

2.) Predelavo in čiščenje 60 tridelnih žimnic (180, 
kosov). Predmete, potrebne za to delo, kakor su-'" 
kanec itd., dobavi ponudnik. 

3.) Prepleskanje 180 železnih postelj, ki so 
opremljene z mrežo, z belo, odnosno svetlosivp bar
vo ali ličilom. 

Dela ad 2.) in 3.) bi se morala izvršiti v zara* 
viližču za invalide na Golniku. 

Pismene, zapečatene ponudbe (pravilno kolko-
vane) naj se pošljejo na podpisani naslov najkes-
nejedodne 25. ju n i j a 1 92 1. 

Na zavitku je izrecno označiti: «Ponudba za ta
petniška dela». 

Rok za izvršitev razpisanih del je 4 (štiri) tedne, 
od dne naročila. 

Poverjeništvo si pridržuje pravico, da sprejme 
izmed prispelih ponudb eno ali tudi več. 

Kot ': varščina za pravilno in točno izvršitev se 
pridrži do končne pravilne izvršitve 10;% vsakega 
položenega računa. 

* PriobSen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 125, izdanih dno 6. Mi
ni ja 1921. 

** Uradni list 22 z dne 3. marca 1921. 
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65. 
Računi se poravnajo vselej najkesneje 14 dni po 

pravilnem prevzemu izdelanih predmetov. 
V L j u b l j a n i , dne 10. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo, 

invalidski oddelek. 

St. 2067. 

Načelnik invalidskega oddelka: 
dr. Brecelj s. r. 

Iskal o stanju živalskih knžnih bolezni 
T Sloveniji z dne 11. «nnija 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestni]' 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z Davadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
anači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje : 
Š u š t a v e c. 

Krško: Sv. Križ 1:1. 

M e h u r Č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Brežice 1:1, Zakot 1:1. Celje, politična 
ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, Kokarje 3:3, Ljub
no 2:2, Lučo 2:2, Rečica 1:1. Konjice: Sv. Kuni-
gunda 1:2. Kranj: Naklo 2:2, Preddvor 1:1 Stara 
Loka 1:1. Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Guštanj: Tolsti vrh 1:1. Kočevje: Ribnica 1:1. 

Krško: št. Jernej 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1. 
Ptuj: Trnovci-Sela 1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politicqa ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 

Solčava 2:8. Kranj: Jezersko 2:12, Oselica 1:1, 
Sv. Ana 1: 2. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2: 2. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Celje: Škof ja vas 1:1, Sv. Peter, na Medvedjem 

•selu 1:1. Ptuj: Majšbcrg 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Dobliče 1:4, Radovica 

1:1, Semič 1:2. Kočevje: Struge 2:4. Konjice: Konjice 
1:1. Krško: Raka 1:6. Ljubljana okolica: Račna 
1: 4. Litija: Češnjice 1:1, Krka 1: 2. Murska Sobota: 
Petanjci 1:1. Novo mesto: Trebnje 1: 2, Žužemberk 
-2:2. Ptuj: Brebrovnik 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Moravče 2:2» Kranj: Predarci 2:2, 

Selce 1:1. Litija: Bukovica 1:1, Št. Vid 1:1, Veliki 
Gaber 1:1, žalna 1:1. Ljubljana okolica: Devica 
Marija v Polju 1:4, Zgornja Šiška 1:1. Ljutomer: 
Oerlava. 1: 3, Kamenščak 1:1. Maribor: Rogoznica 
1:1, Sčavmca 1:1, Kremberg 1:1. Murska Sobota:' 
Skakovci 1:1 Ptuj: Brebrovnik 1:1, Destinci 1:1, 
Herman« 1:2, Runeč 1:1. Radovljica: Radovljica 

Prestale so : 
J t f e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 

k o n j i h . 

Novo mesto: Mirna peč 1:1, Šmihel-Stopiče 2:2. 

G a r j e k o n j . 

Maribor: Hošnice 1:2, Pohorje 1:1, Rdeči breg 
1:1, Skoke 1:1, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Dolenja Podgora 2:4, Stari trg 2:2, 

Vinica 3:16. Krško: Mokronog 1:1, Radeče 1:1. 
Novo mesto: Dobrničc 1:1, Selo-Šumberk i : 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Prekopa 1:1, Sv. Juri na Taboru 1:1, 
Vransko 1:1. Kranj: Stara Loka 1:1. Ljutomer: 
Bučečovci 1:1, Slaptinci 1:4. Murska Sobota: Bo-
'donci 1: 3. Ptuj: Cirkovci 1:1, Slovenja vas 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 11.junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

-Po naročilu poverjeništva: Paulin в. r. 

329 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Zdr. št. 6532. 
Razpis. 

V občini prečenski, okrajno glavarstvo novo
meško, se odda mesto okrajne babice, s katerim je 
spojena letna remuneraci ja 375 K. 

Prosilke naj pravilno kolkovane in opremljene 
prošnje vlože pri okrajnem glavarstvu v Novem 
mestu do dne 3. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 31. maja 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St.6939/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 22. do dne 28. maja 1921.) 

O k r a j O b č i n a • C 
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Brežice 
Celje okolica 

Konjice 

Maribor okolica 
Ptuj okolica 

Slovenjgradec 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Dobje 
Ljubno 
Sv. Krištof. . . . . 
Velika Pirešica. . . 
Trbovlje 
Kozjak . ". '. . . . 
Tolsti vrh 
Рака 
Skomer 
Goloblje 
Vrhole 
Majšberg 
Ptujska gora. . . . 
Velenje 
Št. Ilj pri Velenju . 
Slovenjgradec . . • 
Mislioje 
8t. Vid nad Valdekom 
Šoštanj 
Orna . Prevalje 

P e g a vi ca (Typhus exanth.). 
Radovljica j Gorje . . . . . . . . | . 111 . | . | 1 

T r e b u š n i t i f n z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 
Celje okolica 

Kamnik 
Ljubljana okolica 

Maribor mesto 
Prevalje 

Brežice . . 
8». Krištof. 
Nevi j e . . 
Borovnica . 
Maribor . . 
Mežica . . 

G r i ž a ( D y e e n t e r i a ) . 
Ljubljana mesto | Ljubljana . . . . . 111 . [ . 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Ljubljana . 
Terbegovci. 
Ivanjci . . 

D a vi c a (D i p h t e r i a). 

Celje okolica 
Kamnik 
Krško 

Ljubljana mesto 
Ptuj okolica 
Radovljica 

Kamnik 
Kranj 

Logatec 

Trbovlje . . , 
Dob . . . . 
Mokronog . . 
Ljubljana . . 
Dolena . . . 
Radovljica. . 

T r a h o m : 

Kamnik .; . . , 
Ko vor. . .. . , 
Cerknica . . , 

1 

1 
1 
1 
. 

i 
1 
, 

i 

1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 8. junija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Broj 5640 gr. — R. 1921/218. 925 

Izrok. 
Кг. kotarski kao trgovački sud u Djakovu ovi

me daje na znanje, da je današnjim danom u ovo-
suđnom trgovačkom registru-, za društvene tvrtke 
proveden ирЦ tvrtke: 

, Letnik Ш. 

Zadružna gospodarska banka, d. d. v Ljubljani, 
podružnica v Djakovu; 

ili hrvateki: 
Zadružna gospodarska banka, d. d. u Ljubljani, 

podružnica u Djakovu; 
ili francuski: 

Banque coopérative économique, s. a. à Ljubljana, 
succursale à Djakovo, 

ili engleski: 
The Cooperative Economic Bank and Savings Co, 

Ltd. at Ljubljana, branch at Djakovo; 
ili talijanski: 

Banca cooperativa economica s. a. Ljubljana, 
succursale a Djakovo; 

ili njemački: 
Genossenschaftliche Wirtschaitsbank, A. G. 

in Ljubljana, Filiale in Djakovo. 
Firma je podružnica Zadružne gospodarske ban

ke, d. d. v Ljubljani; ili hrvatski: Zadružna gospo
darska banka, d. d. u Ljubljani; ili francuski: Banque 
coopérative économique, s. a. à Ljubljana; ili en
gleski: The Cooperative Economic Bank and Sa
vings Co. Ltd. at Ljubljana; ili talijanski: Banca co
operativa economica, s. a. a Ljubljana; ili njemački: 
Genossenschaftliche Wirtschaftsbank, A. G. in Ljub
ljana. 

Obrtni predmet: 
1.) davati zajmove zadrugama, ustanovljenim na 

temelju zakona od 9. travnja 1873., drž. zak. br. 70., 
na tekući račun, na zadužnice ili na mjenice, te po
sredovati novčane preboje (izravnanja) medju takvi.n 
zadrugama; 

2.) pospješivati eksport domaćih proizvoda, pro
daju blaga i zajedničku direktnu dobavu za vojsku; 

3.) eskomptirati i reeskomptirati mjenice; 
4.) primati novac na tekući račun, na uložne knji

žice i na blagajnička pisma sa ograničenjima, nave
denim u § 6.; 

5.) kupovati i prodavati na svoj ili na tudji račun 
vrednosne papire, tuđje valute; i devize, robu i si
rovine; 

6.) davati zajmove na vrednosne papire, robu, 
sirovine i na druge pokretne zaloge; 

7.) primati u pohranu i upravu vrednosne papire 
i druge vrednote; 

8.) ustrajati javna skladišta uz pridržanje, da se 
za to dobije potrebna koncesija sa ograničenjem, 
razloženim u § 12. zakona od 28. travnja 1889., drž. 
zak. br. 64.; 

9.) pribavljati kaucije i jamčevine pologe (va-
dije) na tudji račun; 

10.) preuzimati u zakup ili upravu javna davanja 
i prihode, a takodjer posredovati kod poreznih kre
dita s preuzimanjem jamčevne obveze, ako porezov-
nik dade potrebnu sigurnost; 

11.) osnivati, podupirati ili bude li potrebno na 
svoj račun voditi seljačka trgovačka i industrijska 
poduzeća i ustanove; 

12.) nabavljati, prodavati, u najam uzimati i iz
davati kuće i posjede svih vrsti te posredovati kod 
takovih poslova; 

13.) izrabljivati izume, patente i privilegije ili 
posredovati kod toga; 

14.) baviti se bankovnim, komisionim i zajmov-
nim poslovima, koji spadaju k.izvršenju gore nave
denih prema pravilima ustanovljenih prava i koja 
spadaju u njihov opseg ili su potrebni kao pomoćni 
poslovi; 

15.) baviti se prodajom običnih i kombiniranih 
voznih karata za paroplovna društva i željeznice на 
svim poslovima, koji spadaju k izvršivanju takvih 
naloga, dakako uz pridržanje, da se dobije za to 
potrebna koncesija. 

Vrst (oblik) društva: Dioničko društvo na te
melju pravila, odobrenih od Ministarstva za trgo
vinu i industriju dne 4. ožujka 1920., VI. br. 299., 
odnosno 21. kolovoza 1920., VI. br. 2026., odnosno 
od Ministarstva za trgovinu i industriju, odjelak u 
Ljubljani, odlukom od 2. rujna 1920., br. 7192. 

Dionička glavnica: Dionička glavnica iznosi 
24,000.000'— kruna, a razdijeljena je na 60.000 u 
gotovom potpuno uplaćenih dionica po K 400'—. 
Društvena se glavnica smije prema zaključku glavne 
skupštine bez dozvole državne vlasti povisiti na 
48,000.000'— kruna. 

Društvene objave: Dan, sat i mjesto te dnevni red 
glavne skupštine oglašuje se 14 dana prije u službe
nom listu društvenoga sijela i u službenim listovima 
za one krajeve, u kojima društvo ima svoje podruž
nice. Isto se tako oglašuju i druge društvene objave. 

Upravno vijeće: Upravno vijeće sastoji od 7 do 9 
članova, izabranih na tri godine na glavnoj skupštini. 

v,;^if ,ч 
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Potpis tvrtke: Tvrtka se pravovaljano potpisuje 
tako, da se pod pisano, tiskano ili štampiljom otis
nuto ime tvrtke potpišu dva člana upravnoga vijeća 
ili jedan član upravnoga vijeća i jedan prokurist ili 
ravnatelj s prokurom i prokurist, svi kolektivno, rav
natelj i prokurist s pridatkom p. p. (per procura). 

Podružnicu potpisuju pravovaljano pod njezinu 
protokoliranu firmu dirigent i njegov zamjenik ili 
jedan od njih i prokurist s pridatkom p. p. (per 
procura). 

Članovi prvog upravnog vijeća: Karol Cee, rav
natelj Jugoslovanske tiskarne u Ljubljani; dr. Josip 
Dermastia, načelnik Ljudske posojilnice u Ljubljani; 
Josip Dular, ravnatelj Gospodarske zveze u Ljub
ljani; Evgen Legat, ravnatelj Zadružne zveze u Ljub
ljani; dr. Jakob Mohorič, odvjetnički kandidat u 
Ljubljani; ing. Dušan Sernec, ravnatelj Zemaljske 
elektrarne, Ljubljana; Ivan Zabret, tvorničar i po
sjednik, Bobovk kod Kranja. 

Prokura je podijeljena: dru. Ivanu Slokaru, Ljub
ljana, te Janku Komaru, Ljubljana, a za podružnicu 
u Somboru Franu Gogola, dirigentu u Somboru. 

Dirigent podružnice u Djakovu jest do 1. lipnja 
1921. Fran Gogola, a od 1. lipnja 1921. Antun Ma-
tasović, zamjenici su Ivan Nuspl i Fran Zaren. 

Kr. kotarski kao trgovački sud u Djakovu, 
dne 27. svibnja 1921. 

S t 234. 

Razglas. 
Urad krajnega komisarja za agrarske operacije 

za Štajersko y Mariboru je z à č a.s n o premeščen v 
Ljubljano na Poljansko cesto št. 28. 

Ta preselitev se je morala izvršiti zato, ker je 
stanovanska komisija uradne prostore v Mariboru 
odpovedala in ker vobče nedostaje stanovanj v Ma
riboru, nadalje zato, ker itak vsa uradna dela oprav
lja uradništvo, ki je nastavljeno v Ljubljani. 

Za tiste udeležence s Štajerskega, ki bi morda 
potrebovali uradnih listnih pojasnil in ki imajo bliže 
do Maribora nego do Ljubljane, bo uradoval krajni 
komisar za Štajersko vsak p r v i č e t r t e k v me
s e c u pri okrajnem sodišču v M a r i b o r u . 

Deželna komisija za agrarske operacije v Ljubljani, 
dne 6. junija 1921. 

Detela s. r. , 
Št. 16.994. 934 3--2 

Razglas. 
Elektrarna na Dobrovi, registrirana zadruga z 

omejeno zavezo na Dobrovi, namerja napraviti m 
Gradaščici, ob parcelah št. 280 katastralne občine 
šujiške in š t 1580 katastralne občine dobrovske, jez 
s tremi zatvornicami in 1-71 m nad normalno vodno 
višino. V zvezi z jezom bi bil vtok z grabi jami in 
vtocno zatvornico. Po odprtem, v teren vrezanem 
kanalu, katerega dolžina bi znašala 150 m, bi se 
speljala voda do električne centrale, v kateri bi se 
vodna energija z uporabo Francisove turbine in ge
neratorja pretvarjala v električno. Električna sila se 
namerja uporabljati za razsvetljavo občine dobrov
ske in v obrtne, industrijske in poljedelske namene. 

Zato razpisuje okrajno glavarstvo v zmislu § 60. 
zakona z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, komi
sijski ogled na licu mesta na dan 

12. j u l i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih dopoldne s sestankom na cesti pri mostu 
preko Gradaščice v katastralni občini šujiški. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper na
pravo javiti pravočasno ali pismeno ali ustno pred 
obravnavo podpisanemu okrajnemu glavarstvu ali 
pa na dan obravnave vodji komisije, ker bi oblastvo 
sicer smatralo, da se strinjajo z namerjano napravo 
in eventualno obremenitvijo svojega posestva, ter 
bo izreklo razsodbo ne glede na poznejše ugovoro. 

Dotični načrti so razgrnjeni na vpogled med 
uradnimi urami pri podpisanem okrajnem glavar-
s t v u - Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 

dne 3. junija 1921. 

Št. 14.506. 946 3—1 

Razglas. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega zako

na bo ljubljanska carinarnica dne 2 2. j u n i j a 
1 9 2 1 . na javni licitaciji prodajala 30 sodov S P 
1/30 v nečisti teži 6407 kg ribje masti. Blago je 
cenjeno na 20.000 dinarjev (dvajsettisoč dinarjev). 

Licitacija bo zgoraj omenjenega dne ob petnajstih 
v skladišču «C> carinarnice. 

Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilne vred
nosti v gotovini. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 8. junija 1921. 

Razpis služb. 3 - 3 

Na državnem zavodu za gluhonemce v Ljubljani 
je s prihodnjim šolskim letom namestiti dva učitelja 
(eventualno 1 učitelja in 1 učiteljico), ki naj se iz
obrazita za pouk in vzgojo gluhoneme dece. 

Prošnje do dne 
15. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 63. 

Kuratorij državnega zavoda za gluhonemce 
v Ljubljani, 

dne 7. junija 1921. 

Predsednik: dr. Zupane з.г. 

Št. 339/1. 

Razpis učnih mest na meščanski 
šoli v Slovenj gradcu. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 2S. maja 
1921., št. 6699, se razpisujejo v stalno namestitev 
na deški meščanski šoli v Slovenjgradcu po 1 služba 
strokovnega učitelja za L, II. in III. skupino. 

Redno opremljene prošnje je treba vložiti naj-
kesnejedodne e . j u l i j a 1 9 2 1 . 
po službeni poti pri okrajnem šolskem svetu v Slo
venjgradcu. 

Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu, 
dne 6. junija 1921. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r. 

Št. 307/III. 

Razpis učnih mest na meščanski 
šoli v Šoštanju. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 
1921., št. 6699, se razpisujeta v stalno namestitev 
na deški meščanski šoli v Šoštanju po 1 služba stro
kovnega učitelja za II. in III. skupino. 

Pravilno opremljene prošnje je treba vložiti j .-> 
službeni poti najkesneje do dne 

6. j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri okrajnem šolskem svetu šoštanjskem v Slovenj
gradcu. 

Okrajni šolski svet šoštanjski v Slovenjgradcu, 
dne 6. junija 1921. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r. 

Št. 1790. 

Razpis službe za ženska ročna dela. 
Na osemrazredni ljudski šoli v Mostah je po od

redbi višjega Eolskega sveta z dne 8. junija 1921., 
št. 7258, v stalno popolnitev razpisano učno mesto 
učiteljice z a ž e n s k a r o č n a d e l a s sistemizi-
ranimi službenimi prejemki. 

Prosilke za to učno mesto naj vlože pravilno 
opremljene prošnje po predpisani službeni poti pri 
podpisanem okrajnem šolskem svetu najkesneje do 
dne . 1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, 
dne 11. junija 1921. 

Št. 174./II. 

Razpis služb v marenberškem 
šolskem okraju. 

V stalno namestitev se razpisujejo: 
1.) na štirirazrednici na K a p l j i nadučiteljska 

služba, ena služba za učitelja in ena služba za uči
ti ljico; 

2.) na trirazrednici na R e m š n i k u ena služba 
za učitelja in ena služba za učiteljico; 

3.) na enorazrednici v Št . J e r n e j u n a d M J-
t o služba šolskega voditelja; 

4.) na štirirazrednici v R i b n i c i n a P o b o r j u 
ena služba za učitelja ali za učiteljico; 

5.) na šestrazrednici z eno vzporednico v Ma-
r e n b e r g u dve službi za učitelja in ena služba za 
učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje je poslati po službeni 
poti dotičnim krajnim šolskim svetom do dno 

1 0. j u 1 i j a 1 9 2 1. 
Okrajni šolski svet marenberški v Slovenjgradcu, 

dne 7. junija 1921. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r. 

Št'. 972. 

Razpis dveh stalnih katehetskih 
mest. 

Po pooblastilu višjega šolskega sveta z dne l.jii-
nija 1921., št. 188, se razpisujeta v Mariboru dve 
mesti stalnih katehetov, in sicer p r v o mesto stal
nega kateheta za I. deško ljudsko šolo z nalogo, da 
poučuje dotični katehet do popolne učne obveznosti 
tudi na II. deški ljudski šoli, in d r u g o mesto na 
II. dekliški meščanski šoli z nalogo, da poučuje do
tični katehet do popolne učne obveznosti tudi na 
ГУ. dekliški ljudski šoli. 

Pripominja se še, da se oddasta obe učni mesti z 
začetkom šolskega leta 1921./1922. in da je-učni 
jezik na II. deški ljudski šoli nemški. 

Pravilno opremljene prošnje je treba vložiti po 
službeni poti najkesneje do dne 

1 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri mestnem kot krajnem šolskem svetu v Mariboru. 
Okrajni šolski svet (oddelek za mesto) v Mariboru, 

dne 12. junija 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic 8. r. 

Št. 2<4-'0—1 in 295/0—1. 

Razpis učiteljskih služb v ormoškem 
šolskem okraju. 

Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 24. maja 
1921., št. 3719, in z dno 19. maja 1921., št. 15.716/20, 
se razpihujeta v stalno namestitev: 

1.) na šestrazrednici pri V e l i k i N e d e l j i 
služba za učitelja; 

2.) na šestrazrednici v S r e d i š č u ob D r a v i 
služba za učiteljico ženskih ročnih del. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dno 

10. j u l i j a 19 2 1 . 
pri dotičnem krajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet ormoški v Ptuju, 
dne 8. junija 1921. 

Predcednik: dr. Pirkmaier s. r. 

Št. 796/P, 816/P, 823/P. 

Razpis služb v ptujskem šolskem 
okraju. i 

• V ptujskem šolskem okraju se v zmislu odločb 
višjega šolskega sveta razpisujejo: 

1.) nadučiteljska služba na štirirazredni osnovni 
šoli v š t . J a n ž u n a D r a v s k e m p o l j u ; 

2.) služba za učitelja na trirazredni osnovni šoli 
na P o l e n š a k u ; 

3.) služba za učitelja na trirazredni osnovni šoli 
pri Sv. A n d r a ž u v Slovenskih goricah. 

Redno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

10. j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri dotičnem krajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet ptujski v Ptuju, 
dne 10. junija 1921. 

Predsednik: dr. Pirkmaier s. r. 

Št. 164/111. 

Razpis služb v šoštanjskem šolskem 
okraju. 

V stalno namestitev se razpisujeta: 
1.) na trirazrednici v S k a l a h služba za učitelja 

ali za učiteljico; 
2.) na dvorazrednici v Št. A n d r a ž u n a d 

P o l z e l o služba za učiteljico. 
Pravilno opremljene prošnje je treba vložiti po 

službeni poti pri dotičnih krajnih šolskih svetih do 
dne lOi j u l i j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet šoštanjski v Slovenjgradcu, 
dne 6. junija 1921. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



66. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 18. junija 1921. Letnik HI. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Zdravetveno stanje Njegovega Veličanstva kralja Petra I. — Iz „Službenih Noviu kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Odločba, s katero ве knjige in občasne tisko
vine iz Nemčije opraSčajo plačila 60%ne takse. — Naredbi celokupne deželne vlade za Slovenijo : glede pobiranja mestne davščine na vodila v mestni občini ptujski ; glede mestne 
občinske davžčine od prenočišč v Ptuju. — Razglasi deželne vlade га Slovenijo : Razglas, da je Kmetijska družba га Slovenijo razrežena poelov biväega kranjskega ribarskoga od
bora in da so ti posli poverjeni odboru Slovenskega ribarskoga društva v Ljubljani. — flazglae delegacije ministrstva financ v Ljubljani o izplačevanju premij za bone. — Raz

glasi raznih drugih uradov \n obltstev. — Razne objave. 

Njegovo Veličanstvo kralj P e t e r I. je dne 
t 4. t. m. zbolel za vnetjem pljuč. Po najnovejših po

ročilih pa se mu je zdravje izboljšalo tako, da mu 
ne preti več nobena nevarnost. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 131 z dne 14. junija 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 7. junija 1921., 

s katero se za čas, ko se bosta minister za promet, 
dr. Velizar S. J a n k o v i ć, in minister za finance, 
dr. Kosta K u m a n u d i , po uradnih opravkih nra-
dila v inozemstvu, postavljajo: za namestnika mini
stra za promet Jovan P. J o v a n o v i č, minister za 
gradbe; za namestnika ministra za pošto in brzojav 
Marko S. D j u r i č i ć, minister za pravosodje; za na
mestnika ministra za finance dr. Hinko K r i z m a n , 
minister za gozde in rudnike. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 28. aprila 1921., 
d kater u se dr. Karel D o b i d a, komisar pri pover-
jeništvu za socialno skrbstvo v Ljubljani, imenuje za 
pomočnika inšpektorju dela v Dubrovniku. 

Naredbe osrednje vlade. 
172. 

Odločba, 
s katero se knjige in občasne tiskovine iz Nem

čije opraščajo plačila 50%ne takse. 
Namestnik ministra za finance, gospod minister 

za gozde in rudnike, je izvolil odločiti na podstavi 
člena 3. uredbe o plačevanju za blago, ki se iz Nem
čije uvaža v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
da so vse knjige in občasne tiskovine ob uvozu iz 
Nemčije v našo kraljevino oproščene 50%no takse. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 10. junija 1921.; C br. 38.473. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
173. 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo 

Qlede pobiranja mestne davščine na vozila v 
mestni občini ptujski. 

Mestni občini ptujski se dovoljuje sporazumno z 
delegacijo ministrstva financ, da sme v dobi od dne 
1. januarja 1921. do dne 31. decembra 1921. v po
krivanje občinskih potrebščin pobirati posebno mest
no davščino na vozila tako-le: 

§ 1 . 
Davčni objekt. 

. Na podstavi sklepa gerentskega sosveta z dne 
17. marca 1921. pobira mestna občina od vsake 

zasebne konjske ekipaže i kočije) in vsakega zaseb
nega avtomobila in motornega kolesa izza dne 1. ja
nuarja 1921. v korist mestnemu zakladu poseben 
mestni davek. 

§ 2. 
Oprostitve. 

Proste tega davka so le one ekipaže in oni avto
mobili, ki služijo izključno le javnim ali občekorist-
nim namenom. Ekipaže in avtomobili v obrtne na
mene so zavezani davku z izjemo, ki je označena v 
tretjem odstavku tega paragrafa. 

Načeloma so prosta davka vsa vozila, ki jih 
imajo v lastni režiji ali na izključno in stalno upo
rabo ptujska občinska podjetja, gasilna društva, re
ševalna društva, javne bolnice, hiralnice, sirotišč-
nice, gluhpijemnice in slični blagotvorni zavodi. Sa
natoriji, kv sÓ;*:podjetja s pridobitnim ozadjem, ne 
uživajo te oprostitve. 

Ta naredba; se tudi ne tiče voz in osebnih avto
mobilov, ki se rabijo za vršitev obrta osebnih trans
portov (izvoščki, taksametri). 

Javnim namenom služeča so vozila civilnih jau-, 
nih oblastev in javnih korporacij, tudi če služijo 
zgolj reprezentacijskim namenom. 

Vozil, ki so last vojaške uprave v namene dr
žavne vojne sile, se ta naredba ne tiče. Enako ne 
vozil orožništva. 

Trajno oprostitev kot občekoristnim namenom 
služeča dosežejo ona vozila, ki so že v naprej na
bavljena v tak namen in jim mestni magistrat, vpo-
števajoč vse okoliščine, prizna to lastnost. 

Vozila pridobitnih podjetij katerekoli vrste pa 
so brezpogojno izključena od oprostitve. Za dosego 
te ugodnosti in njeno računanje veljajo zmiselno 
predpisi § 3. 

§ o. 
Odpis davka. 

Začasno smejo biti za občekoristna po magistra
tu proglašena tudi vozila, ki so sicer zavezana dav
ščini, pa jih upravičenec v javni sili da ali mora 
dati za nekaj časa na razpolago občekoristnemu 
namenu. 

V takih primerih mora. magistrat davek za tra
janje občekoristne uporabe odpisati. Pri tem je ko
ledarski polmesečni rok šteti za najkrajšo dobo od-
pisne možnosti. Načete polmesece je računiti kakor 
izpolnjene. 

Davka ni predpisati, oziroma ga je odpisati tudi 
za vsak čas, v katerem bi vojaška uprava vozila, 
zavezana davku, pritegnila v svojo uporabo. 

. Lastnik vozila mora taka dejstva naznaniti ma
gistratu, ki odloči o zahtevanem odpisu. Odpis sme 
biti dovoljen le izza onega koledarskega polmeseca, 
v katerem je stranka vložila zahtevo po njem. Večjo 
ugodnost sme dovoliti le občinski svet in samo, če 
kdo dokaže, da mu nikakor ni bilo mogoče prej po
dati prijave, dasi je odpisni razlog obstojal že prej. 
Kadar prestane vzrok za odpis, mora stranka to ne
mudoma (glej § 7.) naznaniti magistratu. 

§ 4 , 
Izmera davka. 

I. Kočije: 
o i dvovprežnih ekipaž v zasebni posesti in 

uporabi letnih 100 K. 
II. Avtomobili: 

od osebnih avtomobilov v zasebni posesti 
in uporabi: 

a) do vštetih efektivnih 30 HP letnih . . 1000 K. 
b) nad vštetih 30 HP letnih . 1500 K. 

III. Tovorni avtomobili: 
a) do 3 ton nosilne zmožnosti letnih . 
b) nad 3 tone nosilne zmožnosti letnih 

rV. Motorna kolesa: 

. i000K r 

. 1500 K. 

letnih . 100 K* 

Krajevni pogoji obdavčenosti. 

Vozila, označena v § 4., so zavezana davku: 
1.) če garažirajo na ozemlju ptujske mestne ob-, 

čine, ali pa 
2.) če vozilo ne garažira dalje nego 10 km zunaj 

ptujske občinske meje, a ima lastnik svoje redno 
bivališče (sedež) v Ptuju.-Ce ima lastnik več rednih 
bivališč, na katerih prebiva izmenoma, zadošča, da 
je eno izmed teh v Ptuju. . 

V tem primeru je prizadeti davka* prost, če do* 
kaže, 
a) da plačuje v občini garažiranja vsaj enako visok! 

davek iste vrste, ali pa 
b) če dokaže, da vozilo nikdar ne vozi po ozemlju 

mestne občine ptujske. Dokaz je podan z urad* 
nim potrdilom pristojnega okrajnega glavarstva, 
ki pa se mora, preden izda potrdilo, o trditvah, 
stranke zanesljivo prepričati po županstvu in 
orožništvu. V potrdilu je navesti razlog, zakaj 
stranka ne potrebuje vozila v Ptuju. 

§ 6. 
Označba vozil. 

Vozila, ki so obdavčena, dobe dobro viden 
oznak; istotako dobe vozila, ki so oproščena (§ 3., 
§ 5., točka 2. b) dobro viden oznak, ki se lahko raz
ločuje od oznaka za obdavčenost. 

Vozila, ki so oproščena, ker ne vozijo v Ptuju, 
dobe tudi posebno označbo, da se morejo zalotiti, če 
bi prekoračila mestno občinsko mejo. Vsak oznak 
mora biti pritrjen na zadnji strani vozila. Vsaka 
stranka je dolžna, da si pri mestnem magistratu na
bavi oznak proti plačilu napravnih stroškov. 

Mestnemu magistratu se naroča, naj določi barve 
in obliko oznakov. 

§ 7. 
Davčni subjekt. Prijave. 

Plačevati ta davek so dolžni lastniki vozil, tudi 
če bi se le-ta stalno uporabljala po kom drugem a.H 
pa sploh ne. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, se predpis» 
davek za čas od dne 1. januarja 1921. do dne 31ega 
decembra 1921. Davčni zavezanec je oni, ki je bil 
ob času davčnega predpisa lastnik davčnega ob
jekta. Ako se pojavi med davčnim letom novo vo
zilo, ki je zavezano davku, je lastniku predpisati 
davek izza onega četrtletja, v katerem je nastopilo 
davku zavezano razmerje. Eno in isto vozilo ne sme 
biti nikoli obdavčeno pri več osebah v istem davč
nem letu. 

V 14 dneh od dne, ko se ta naredba razglasi v 
«Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo», je vsak 
lastnik dolžan, davku zavezano vozilo prijaviti mestr-
nemu magistratu. 

Prijava mora obsezati: 
a) ime in opravilo lastnikovo (firme); 
b) njegov stanovanski naslov (naslov sf^ža firme;; 
c) kraj garažiranja (občino in hišno številko, ozi

roma ulico, poslopje); 
č) od kdaj je prijavitelj lastnik vozila; 
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d) pri osebnih avtomobilih ime firme, ki je izdelala 
avtomobil. 
Vsako kesnejšo prijavo je podati v 14 dneh od 

dne, ko je nastopila okoliščina, ki se javlja (prodaja 
vozila v davku zavezanem okolišu ali na vunkaj, 
nakup že davku zavezanega ali novega vozila, na
stop ali prestanek razlogov za odpis davka ali za 
trajno oprostitev od njega). 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da se 
s pregledovanjem garaž in vozil, z zasliševanjem 
strank in prič, z zahtevo predložitve listin in sploh 
na vsak primerni način prepričuje o okoliščinah, ki 
so pomembne za ta davek. Glede avtomobilov mora 
občasno svoje zaznamke primerjati z vpisi v avto-
mobilnem seznamku policijskega oddelka iu okraj
nega glavarstva v Ptuju. 

§ 8 . 
Plačevalni roki. 

Obdavčenci morajo davek plačevati pri mestni 
blagajni v četrtletnih anticipatnih rokih, in sicer 
najkesneje do dne 15. januarja, aprila, julija in ok
tobra. 

Za zakesnitve teko 6%ne zamudne obresti. 
Ako se davek in zamudne obresti kljub uradne

mu opominu ne vplačajo, uvede mestni magistrat 
politično izvršbo. 

§ 9. 

Globe. 

Prestopke te naredbe kaznuje mestni magistrat. 
A. Z globo do 200 K, eventualno do 10 dni za

pora, je kazniv: 
1.) kdor zamudi v predpisanem 14dnevnem roku 

prijaviti prodajo ali nakup davku zavezanega vozila, 
2.) kdor iz malomarnosti ne vzdržuje oznakev 

vozil dobro vidnih. 
B. Z globo do 2000 K, eventualno do 100 dni za

pora, je kazniv: 
1.) kdor iz malomarnosti zamudi pravočasno pri

javo svojega davku zavezanega vozila; 
2.) kdor ne naznani tekom 14 dni, da je prestal 

razlog za odpis davka. 
C. Z globo do 6000 K, eventualno do 300 dni 

zapora, je kazniva vsaka fikcija takega razmerja, ki 
bi vozilo oprostilo davka ali provzročilo odpis. Zla
sti je kaznivo postavljanje zasebnih vozil, ki spa
dajo pod to davščino, pod tako tuje ime, pod kate
rim bi postal pravi lastnik davka prost. Isto velja o 
prepuščanju vozilnih oznakov drugim vozilom. 

Kazen pod točko C zadene vsakega sokrivca pc-
sebe. Kazenski postopek vrši mestni magistrat po 
splošnih upravno-kazenskih predpisih. Globe, ki se 
ne morejo izpremeniü v zaporno kazen, pripadajo 
mestnemu ubožnemu zakladu. 

V kolikor obsezajo prestopki zoper to naredbo 
kršitve splošnega kazenskega zakonika, jih je ova
diti poleg upravne-kazenskega postopanja državne
mu pravdništvu. 

§ 10. 
Prizivi. 

V vseh zadevah te naredbe, ki niso kazenske 
naravi, je zoper ukrepe in odločbe mestnega magi
strata dopusten priziv na občinski svet, v drugi 
stopnji pa na deželno vlado, poverjeništvo za no
tranje zadeve. 

Zoper kazenske razsodbe mestnega magistrata 
gre priziv na deželno vlado, poverjeništvo za no
tranje zadeve, ki odloča o stvari dokončno. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne po vročitvi magistratnega davčnega 
predpisa ali odločbe, oziroma od dne po razglasitvi 
kazenske razsodbe, pri prizivih zoper sklepe občin
skega sveta pa od dne po vročitvi pismenega ob
vestila o sklepu. 

§ H -
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne 1. januarja 
1921. do dne 31. decembra 1921. 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavisna od 
novega privolila deželne vlade. 

V L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

174, 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
glede mestne občinske davščine od prenočišč 

v Ptuja. 
Na podstavi § 59. ptujskega mestnega statuta 

se dovoljuje sporazumno z delegacijo finančnega mi
nistrstva, da sme mestna občina ptujska pobirati od 
dne, ko se razglasi ta naredba v «Uradnem listu de
želne vlade za Slovenijo», za dobo enega leta ob
činsko davščino na obrtoma izvrševana prenočišča 
tako-le : 

§ L 
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa gerentskega sosveta z dne 
17. marca 1921. pobira mestna občina ptujska v ko
rist mestnemu zakladu davščino od vseh prostorov, 
Id se v zmislu določil obrtnega reda ali v zmislu 
določil, ki bi ta določila nadomestila, oddajajo obr
toma. 

§ 2. 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti mestni občini je preno-
čiščar (koncesionar ali zakupnik prenočevalskega 
obrta). 

§ 3 . 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsak prostor, obrtoma odda
jan v prenočevalne namene, za vsak dan oddaje 
25 % čiste oddajne cene. 

Prenočiščar sme k čisti oddajni ceni proti pre-
nočevalcu priračuniti teh 25 % za davščino od pre
nočišča. Ako je v enem prostoru več istočasnih pre-
nočevalcev, ki plačajo vsak posebe, mora prenoči
ščar porazdeliti davčni pribitek na vse, tako da vsa
kemu prenočevalcu priračuni 25 %, k temu, kar mora 
osebno plačati za prenočišče. 

Ako oddajani prostor stalno ali začasno sicer no 
služi prenočevanju, a spada med oddajne prostore 
dotične obrtne koncesije, tvori tudi njegov čisti do
nos podstavo za 25%no obdačitev, n. pr. ako kdo 
najame hotelsko sobo za pisarno ali za razkazovanje 
trgovskih vzorcev. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju na
bita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Obrtno oblastvo ima v zmislu obrtnega reda pra
vico, da čiste dnevne oddajne cene za obrtoma izvr
ševane prenočišča tarifira in tarife občasno preureja 
razmeram primerno. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemščini z gotovo dobo (te
densko, mesečno), je 25%ni davek računiti od vsa
kega plačilnega obroka najemščine in po njegovi 
čisti višini. Pavšal irani najem prostora in pogoje pa 
mora prenočiščar ob sopodpisu najemnikovem v 24 
urah po pogoditvi naznaniti mestnemu magistratu. 

Mestni magistrat ima v vseh primerih pravico, 
da na željo prenočiščarjevo ali pa na lastno inicia
tivo davščino pavšalira v sporazumu z obrlavčen-
сзт. 

§ 4 . 

Začasne oprostitve. 
Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bi

vanje v Ptuju in ki je naš državljan, zase ali z rod
bino vred prisiljena zgolj zaradi tega, ker nima sta
novanja, prebivati nepretrgoma več nego teden dni 
v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, mora 
mestni magistrat na kolka prosto pismeno prijavo, 
ki mora navajati tudi dotičnikov poklic in biti pod
pisana po prizadeti stranki in po prenočiščarju, do
tično prenočišče za čas take uporabe davščine opro
stiti. O ukrepu je obvestiti stanovalca in prenoči-
ščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prnj 
naznaniti mestnemu magistratu. Naznanilo mora pre
nočiščar sopodpisati. 

Osebe, ki so prišle v Ptuj le po kupčiji ali kot 
zastopniki zunanje firme in so se dalje časa nasta
nile v hotelu ali prenočišču, ne uživajo ugodnosti 
§ 4 . 

§ 5 . 
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi pre-
nočiščarji mestnemu magistratu v osmih dneh pri
javiti kraj (ulico in hišno številko, ime hotela ali 
prenočišča) prenočevalskega obrta, število davščini 

zavezanih prostorov in njih takratno dnevno oddaj
no ceno, in sicer za vsak posamezni prostor z naved
bo števila ležišč, kakor tudi skupni dnevni uspeh 
vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo nadalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) mestnemu magistratu 
predložiti pismen obračun o tem, koliko izmed že 
javljenih prostorov in po kateri ceni (cena s tri-
kronskim pribitkom vred vzeta) je bilo oddanih zad
njega polmeseca. 

Ce je bil med polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej uporab
ljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 24 ura.li 
javiti magistratu z natančno navedbo, za kateri pro
stor gre. V istem času je prijaviti vsako preuredbo 
čistih oddajnih cen, ako te cene niso .oblastveno 
regulirane. 

Otvoritev novega prenočevalskega obrta mora 
koncesionar, ne glede na določila obrtnega reda, 
magistratu v namene te davščine prijaviti v zmislu 
prvega odstavka tega paragrafa najkesneje tedaj, 
ko je začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je 
v davčne namene poleg obrtne odglasitve naznaniti 
v osmih dneh opustitev obrta ali izmenjavo v osebi 
prenočiščarjevi. 

§ 6 . 
Kontrola. 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da se, 
če je treba, po svojih organih na licu mesta ali z 
zasliševanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih na
jemnikov in sploh na katerikoli primeren način pre
pričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v na
mene davščine dani na razpolago po določilih te na
redbe ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi jav
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in 
nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega pro
meta. 

§ 7 . 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne 1(5. 
vsakega meseca in 1. vsakega prihodnjega meseca 
dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pavšalirana, 
jo je plačevati za vsak koledarski mesec v naprej. 
Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa jo je plače
vati ob vsakem domenjenem plačilnem roku najem
nikovem, oziroma koncem pavSaliranega najema, če 
drug rok za plačevanje najema ni bil dogovorjen 
med prenočiščarjem in najemnikom. 

Zakesnelim vplačilom priračunja mestni magi
strat 6 % zamudne obresti in izterja dolžne zneske 
po politični izvršbi, ako je bil plačilni opomin brez
uspešen. 

§ 8 . 
Globe. 

Za vsako zakesnitev prijav, ki so predpisane v 
tej naredbi, kaznuje mestni magistrat prenočiščarja 
z globo do 1000 K, eventualno do 50 dni zapora. 

Vsako utajitev ali vedoma napačno priglasitev 
okoliščin, ki so pomembne za pravilno izračunjanje 
davščine, kaznuje mestni magistrat, ne glede na mo
rebitne posledice po splošnem kazenskem zakoniku, 
z globo do 5000 K, eventualno do 250 dni zapora. 

Ako je pri tem udeležen poleg prenočiščarja še 
kdo drugi, zadene globa do enake višine tudi njega. 

Izgovora prenočiščarjevega na svoje obrtno usluž-
benstvo ni vpoštevati pri kazenskih primerili. Ob 
ozira vrednih okoliščinah ga je nasloviti na pot mi
lostne prošnje do višje kazenske stopnje. 

Kaznovanje izvršuj© mestni magistrat po sploš
nih pravilih za upravnokazenski postopek. 

Globe pripadajo mestnemu ubožnemu zakladu. 

§ 9 . 

Prizivi. 
V vseh zadevah, ki niso kazenskega značaja, je 

zoper odloke in odredbe mestnega magistrata do
pusten priziv na občinski svet, v drugi stopnji pa 
na deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve. 

Zoper kazenske obsodbe je dopusten priziv na 
deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne po vročitvi magistratnega odloka, 
odredbe ali obvestila o občinskem sklepu stranki, 
pri kazenskih prizivih pa od dne po razglasitvi raz
sodbe. 

§10. 
Trajanje davščine. 

ria davščina se pobira od dne razglasitve te na
redbe v «Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo» 
za dobo enega leta. 
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Podaljšava gorenje davčne dobe je zavisna od 

novega privolila deželne vlade. 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik, 
• Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s.r. Jamnik s. r. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
fit. 3602. — 

Raiglas. 
Poverjeništvo za kmetijstvo je z odlokom z dne 

11. maja 1921., št. 805, odredilo pismeno glasovanje 
v zmislu § 30. ribarskega zakona za Kranjsko o vpra
šanju, ali je posle ribarskega odbora za bivšo Kranj
sko poveriti odboru novoustanovljenega Slovenske
ga ribarskega društva v Ljubljani. O tem glasovanju 
se je izvršil skrutinij dne 6. junija 1921. pri imeno
vanem poverjeništvu vpričo zastopnikov Kmetijske 
družbe za Slovenijo in Slovenskega ribarskega dru-
žtva. Izid je ta-le: 

Oddanih je bilo skupaj 89 glasovnic. Od teh sta 
M i dve prazni, ena neveljavna, tako da znaša šte
vilo veljavnih glasovnic 86. 

Od teh se je izreklo 82 za to, da se poverijo zgo
raj imenovani posli odboru Slovenskega ribarskega 
društva v Ljubljani, 4 pa zoper to. Ker znaša število 
volilnih upravičencev 121, je dosežena nad polovična 
večina v zmislu § 30. kranjskega ribarskega zakona. 

Zato podpisano poverjeništvo z današnjim dnem 
razrešuje Kmetijsko družbo za Slovenijo poslov biv-
Sega kranjskega ribarskega odbora (§§ 24. do 29. 
kranj. rib. zak.) ter poverja te posle odbora Sloven
skega ribarskega društva v Ljubljani za dobo desetih 
let, odnosno do končne ureditve po novem ribarskem 
zakonu. 

Med drugim se odslej dobivajo ribolovne knjižice 
le pri odboru imenovanega društva. 

V L j u b 1 j a n i, dne 10. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Poverjenik: Demšar s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

fit.2767/Val. ex 1921. 964 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredu z odločbo z 

«ne 5. junija 1921., D br. 5725: 
1.) Odelej naj se izplačujejo premije za kronske 

bone, vplačane v času od dne 15. maja do dne 15. ju
nija 1919., samo na podstavi spiskov, ki jih je pre
jela generalna direkcija državnih dolgov od bank, 
katere so posredovale podpisovanje kronskih bonov 
in če so boni v spiskih označeni kot boni s pravico 
do premije. 

2.) Naknadno naj se izplačajo premije za vse 
bone, ki so bili že izplačani brez premije, če imetniki 
d o k a ž e j o , da so boni vplačani v času od dne 
15. maja do dne 15. junija 1919. 

Izplačilo po točki 2. naj se izvrši samo po nalogu 
generalne direkcije državnih dolgov. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 14. junija 1921. 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
£reds. 1765/13/21—1. 990 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo drja. 

Josipa K r e v 1 a, notarja v Litiji, na njegovo prošnjo 
v imenik kazenskih zagovornikov svojega okoliša. 

V L j u b l j a n i , dne 12. junija 1921. 

Kavčnik s. r. 

Proglasitve za. mrtve. 983 

D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da so proglase spodaj navedeni po-
grešanci za mrtve, ker s^ more o njih po § 247 o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogrešancev, naj to izporoči sodišča ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pr i 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojetni dao, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Frano Grošelj, 
rojen dne 7. marca 1880., 
oženjen posestnik v Po-

ženku, občina Cerklje. 

Frano Vrhoveo. 
rojen dne 3. decembra 
1866., oženjen, poseetnik 
v Vrbovcih, občina Do

brova. 

Bietvene okolnosti, 
na katere ee opira 

predlog 

Odšel leta 1916. kot pe
šec s 36. domobranskim 
pehotnim polkom, 4. stot
nijo, na gaiiško fronto ter 
pisal meseca avgusta 1916. 
iz bolnice v Lwówu; od 

takrat pogrešan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Okli oni rok 
poteče dne 

Žena 
Jera Grošelj. 

Peter Dreza, 
rojen dne 5. junija 1884., 
oženjen tvorniški delavec 

v Javorniku. 

Jakob Jamnik, 
rojen dne 23. junija 1871., 
oženjen delavec v Ljub

ljani. 

Jožef Rak, 
rojen dne 23. septembra 
1885., samski posestnikov 
sin v Sv. Valburgi, občina 

Smlednik. 

Valentin Ulaga, 
rojen leta 1874., oženjen 
kočar v Bezuljaku, občina 

Cerknica. 

Ivan КпаШб, 
rojen dne 13. septembra 
1883., oženjen profesor v 

Ljubljani. 

Odšel meseca avgueta 1898. 
v Ameriko ter pisal prvo 
leto domov; potem pa ni 

več glasu o njem. 

Odšel ob začttku vojne s 
26. domobranskim pehot
nim polkom, 6. stotnijo, 
na gaiiško fronto ter baje 
tam padel. Pisal zadnjič 
dne 19. avgueta 1914.; od 

takrat pogrešan. 

Odšel dne 17. januarja 
1916. z 2. vojnohavbičnim 
polkom na italijansko 
fronto, odtod pa meseca 
aprila 1918. na tirolsko 
fronto; izza meseca ok

tobra 1918. pogrešan. 

Odšel kot voznik meseca 
avgusta 1914. k 89. pe
hotnemu polku, 6. Btotniji, 
v Galicijo ter bil tam baje 
dne 16. novembra 1914. 
zadet v glavo; od takrat 

pogrešan. 

Odšel ob začetku vojne в 
27. domobranskim pehot
nim polkom na rusko bo
jišče ter pisal zadnjič dne 
21. januarja 1916.; od ta

krat pogrešan. 

Frano Urblha, 
rojen dne 21. januarja 
1880., samski posestnik 

v Igi vasi. 

Frano Jezer iek, 
rojen dne 23. decembra 
1886., samski posest niči n 
sin v Zadobju, občina 

Trata. 

Lovreno Bovtar, 
rojen dne 6. avgusta 1872., 
samski prevoznik pošte v 

Selcah. 

Janez Bernlk, 
rojen dne 3. aprila 1878., 
samski gozdarski pomoč
nik v Bohinjski Srednji 

vasi. 

Jožef Martlnjak, 
rojen dne 9. februarja 
1881., oženjen delavec v 

Bohinjski Beli. 

Odšel kot rezervni čast
nik s 97. pehotnim polkom 
na srbsko fronto, odkoder 
zadnjič pisal dne 6. sep
tembra 1914.; od takrat 
j ' pogrešan. 
Odšel ob začetku vojne 
kot pešec z 48. pehotnim 
polkom, 1. pohodnim ba
taljonom, 1. stotnijo, v 
Galicijo; izza dne 18. ok-

tobra 1914. pogrešan. 

Služil pri 11. gorskem 
polku, 1. bataljonu, 1. Btot
niji, na italijanski fronti; 
od jeseni 1917. pogrešan. 

Služil pri 166. domobran
skem pehotnem polku, 
2. stotniji, na gališki 
fronti; od jeseni 1914. po-

grešan. 
Odšel kot pešec 27. pehot
nega polka, 8. stotoije, v 
Gorico ter bil dne 12. ok
tobra 1916. v strelskem 
jarku ranjen; od takrat 

pogrešan. 

Anton Korbar, 
rojou- dne 28. oktobra 
1885., oženjen posestnik 
pri Sv. Križa, občina Li

tija. 

Janez Hafner, 
rojen dne 23. novembra 
1882., oženjen delavec v 

Ljubljani. 

P e t e r Novak, 
rojen dne 6. februarja 
1877., oženjen mlinar v 
Papirnici, okraj Škofja 

Loka. 

Služil kot pešec pri 27em 
domobranskem pehotnem 
polku, 6. stotniji, ter se 
udeležil bojev v Galiciji. 
Zadnjič pisal dne 28. sep
tembra 1914.; od takrat 

pogrešani 
Odšel ob začetku vojne 
kot pešec s 17. pehotnim 
polkom, 2. stotnijo, na 
rusko bojišče ter se leta 
1914. udeležil bojev pri 
Lwówu; od takrat pogre

šan. 
Odšel ob začetku vojne s 
27. domobranskim pehot
nim .polkom na gaiiško 
fronto, se udeležil bojev 
v okolici Nowcga miasta; 
izza meseca novembra 

1914. pogrešan. 

Prišel leta 1918 kot pe
šec gorsko sanitetue ko
lone št. 34 v italijansko 
ujetništvo v Gallipoli Cog
nato, provinca Brazzo, ter 
pisal zadnjič 26. avgusta 
1919. ; od takrat pogrešan. 

Sin 
Stanislav 
Vrhovec. 

Žena 
Ivana Dreza. 

Žena 
Ivana Jamnik. 

Sestra 
Marija Rak. 

Andrej Knez, 
posestnik na Viču. 

28. 5.1921.; 
T 6/21-3. 

28. 6.1921.; 
T 7/21-6.' 

20. januarja 
1922. 

20. julija 
1922. 

Žena 
Neža Ulaga. 

Žena 
Nežika Knaflič. 

Polsestra 
Ana Žnidaršič. 

Mati 
Helena Jezeršek, 

Brat 
Jožef Bovtar. 

28. 5. 1921.; 
T 83/21-8. 

28. 6. 1921.; 
T 34/21—3. 

28. 6. 1921.; 
T 37/21-3. 

28. 6. 1921.; 
T 42/21-3. 

28.5.1921.; 
T 46/21-2. 

28. 5. 1921.; 
T 47/21-5. 

Mati 
Mina Bernik. 

Mati 
Frančiška 
Martinjak. 

Žena 
Alojzija Eorbar. 

Žena 
Marija Hafner. 

Žena 
Antonija Novak. 

28. 5.1921.; 
T 51/21-3. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

28. 5.1921.; 
T 52/21-3. 

20. januarja 
1922. 

28.6.1921.; 
T 68/21-6. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

28.5.1921.; 
T 60/21-3. 

28.5.1921.; 
T 64/21-6. 

28.6.1921.; 
T 65/21-4. 

28. 5. 1921.; 
T 67/21-4. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922.' 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 
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66. 334 Letnik III. 

« 

Ime in roj-stni CRU, »tan 
in zadnje bivališče po

ll urešancev 

Frano Clrar, 
1 rojen dne 20. novembra 
i 1882, oženjen posestnik 
I na Brezovici. 
i 

Janez Flllplo, 
rojen dne 26. oktobra 
1866., oženjen poeestnik v 

i Žirovskem S». Autonu. 
Frano Eržen, 

rojen dne 2. aprila 1888., 
samski posestnikov sin v 
Podjelovem brdu, občina 

! Oselica. 
1 

M a t e r i Kosmač, 
rojen dne 3. avgusta 1884., 
oženjen posestnik v Mrz-

! lem vrhu. 

Janez Janežld. 
rojen dne 16. avgusta 
1892., eamski poeestničin 
ein v Pecah, občina Sent 

Juri pri Grosupljem. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Služil pri 7. lovskem ba
taljonu, 2. stotniji, v Kar
patih ter bil baje po ne
sreči leto 1914. ali 1915. 

UBtreljen. 

Odšel pred 22 leti v Ame
riko ter pisal takoj po 
prihodu domov ; od takrat 

neizvesten. 
Odšel leta 1914. kot pešec 
27. domobranskega pehot
nega polka na rusko bo
jišče; od jeseni 1914. po

grešan. 
Odšel kot pešec 17. pehot
nega polka, 4. stotnije, po 
začetku vojne na italijan
sko fronto ter baje padel 
začetkom meseca novem

bra 1916. na Kalvariji. 
Odšel kot pešec 27. pehot
nega polka, 2. stotnije, 
meseca decembra 1914. 
na rusko fronto, bil ujet 
ter oddan v Odeso; tam 

baje leta 1917. umrl. 

Proglasitev 
za mrtvoga 
predlaga 

Žena 
Jožefa Ci rar. 

Žena 
Marija Filipič. 

Brat 
Franc Eržen. 

Žena 
Frančiška 
Kosmač, 

л 

Mati 
Frančiška 
Janežič. 

Ime in bivaliMe 
skrbnika, ki je 

bil poRt&vljen 
pogrešaucn 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 
• 

Janez Peternel, 
posestnik 

v Žirovskem vrhu. 

— 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

28.5.1921.; 
T 70/21-4. 

28" 5. 1921.; 
T 73/21- 6. 

28.5. 1921.; 
T 94/21-3. 

28. 5. 1921.; 
T 95/21-6. 

28. 5. 1921.; 
T1C0/21—4-. 

Oklicni rok 
poteče dne 

i 

20. januarja j 
1922. j 

i 

i 

20. julija 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

• i 

20. januarja 
1922. 

Razne objave, 
989 

Cg I a 181/21—3, Cg I a 166/21—3. 985 

Okllo. 
Zoper Martina G a l a t a i n E v o G a l a t o v o z 

Jesenic, ki sta oba odsotna, je podal pri deželnem 
sodišču v Ljubljani Lovrenc Trobec, posestnik v 
Logu, po drju. Oblaku, odvetniku v Ljubljani, tožbi 
zaradi 5000 K in 18.000 K. 

Prvi narok je določen na dan 
3 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja za 

skrbnika gospod dr. Kobal, odvetnik v Ljubljani, ki 
ju bo zastopal, dokler se ali ne zglasita pri sodišču 
ali ne imenujeta pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I. a, 
dne 13. junija 1921. 

Št. 17.759. а б 6 

Razglas. 
Dne 2 4. j u n i j a 1 9 2 1 . ob desetih se bo pri 

podpisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 3 na 
javni dražbi oddajal v zakup lov občine iškološke 
za petletno dobo, to je od dne 1. julija 1921. do dne 
30. junija 1926. 

Na to dražbo se vabijo interesenti s pristavkom, 
da so dražbeni pogoji vsakomur na vpogled ob 
uradnih urah. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 9. junija 1921. 

Razglas. 
Mestna hranilnica v Kamniku naznanja, da obre

stuje izza dne 1. januarja 1921. vloge vseletno. Obre
sti se pripisujejo h glavnici le koncem leta., 

Zapadle obresti se izplačujejo na željo po preteku 
koledarskega leta. Ravnateljstvo. 

Vabilo na redni občni zbor 
„Strojnih tovarn in livarn, d. d.," 

ki bo dne 4. j u 1 i j a 1 9 2 1. ob šestnajstih v Ljub
ljani, Dunajska cesta št. 35, s tem-le 

d n e v n i m r e d o m : 
a) Letno poročilo upravnega sveta. 
b) Odobritev bilance minulega poslovnega leta. 
c) Predlog nadzorstvenega sveta o razdelitvi či

stega dobička. 
č) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
d) Volitev nadzorstvenega sveta. 993 

V L j u b l j a n i , dne 17.junija 1921. 
Vinko Majdič s. r., 

predsednik upravnega sveta. 
» « • 

Opomba. Posest desetih delnic daje 1 glas. Del
ničarji, ki hočejo glasovati, morajo vsaj šest dni 
pred občnim zborom založiti potrdila o vplačanih 
delnicah pri Jadranski banki, podružnici v Ljubljani, 
pri Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani ali pa pri 
Zadružni zvezi, r. z. z o. z. v Ljubljani. 

Št. 631/21. 9 6 3 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 

je gospod dr. Karel L a z n i k z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Celju. 

V L j u b l j a n i , dne 14. junija 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

št. 4506. 946 3--2 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega zako
na bo ljubljanska carinarnica dne 2 2. j u n i j a 
19 2 1 . na javni licitaciji prodajala 30 sodov S P 
1/30 v nečisti teži 6407 kg ribje masti. Blago je 
cenjeno na 20.000 dinarjev (dvajsettisoč dinarjev). 

Licitacija bo zgoraj omenjenega dne ob petnajstih 
v skladišču «C» carinarnice. 

Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilne vred
nosti v gotovini. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 8. junija 1921. 

št. 16.994. 934 3 - 3 
Razglas. 

Elektrarna na Dobrovi, registrirana zadruga z 
omejeno zavezo na Dobrovi, namerja napraviti na 
Gradaščici, ob parcelah .št. 280 katastralne občine 
šujiške in št. 1580 katastralne občine dobrovske, jez 
s tremi zatvornicami in 1-71 m nad normalno vodno 
višino V zvezi z jezom bi bil vtok z grabi jami ш 
vtočno zatvomico. Po odprtem, v teren vrezanem 
kanalu, katerega dolžina bi znašala 150 m, bi se 
speljala voda do električne centrale, v kateri bi se 
vodna energija z uporabo Francisove turbine in ge
neratorja pretvarjala v električno. Električna sila se 
namerja uporabljati za razsvetljavo občine dobrov
ske in v obrtne, industrijske in poljedelske namene. 

Zato razpisuje okrajno glavarstvo v zmislu § 60. 
zakona z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, komi
sijski ogled na licu mesta na dan 

12. j u l i j a 1 9 2 1 . 
ok devetih dopoldne s sestankom na cesti pri mostu 
preko Gradaščice v katastralni občini šujiški. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri
stavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper na
pravo javiti pravočasno ali pismeno ali ustno pred 
obravnavo podpisanemu okrajnemu glavarstvu ali 
pa na dan obravnave vodji komisije, ker bi oblastvo 
sicer smatralo, da se strinjajo z namerjano napravo 
in eventualno obremenitvijo svojega posestva, 1er 
bo izreklo razsodbo ne glede na poznejše ugovoro. 

Dotični načrti so razgrnjeni na vpogled med 
uradnimi urami pri podpisanem okrajnem glavar
stvu. Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 

.dne 3. junija 1921. 

Št. 16.310. 9 6 0 

Razglas. 
Na podstavi členov 128., 129 in 146. carinskega 

zakona bo podpisana carinarnica dne 1. j u l i j a 
19 2 1 . ob desetih prodajala na javni dražbi: 

1.) 10 kg bombaževih trakov, tkanih, pobarvanih, 
v vrednosti 500 dinarjev; 

2.) 3kg volnenih trakov, tkanih, pobarvanih, v 
vrednosti 250 dinarjev; 

3.) 2 kg polsvilenih trakov, pobarvanih, v vred
nosti 400 dinarjev; 

4.) ZV-i kg polsvilenih trakov, pobarvanih, v ripsu 
izdelanih, v vrednosti 300. dinarjev, 

5.) 1 kg svilenih trakov, pobarvanih, v vrednosti 
120 dinarjev; 

6.) 2 kg sedemnajst ženskih klobukov, opremlje
nih, v vrednosti 450 dinarjev; 

7.) l k g šivanega blaga iz gladke bombaževe 
tkanine, pobarvane, ki tehta v 1 m' nad 120 g ter ima 
vi cm2 50 do 80 niti, v vrednosti 80 dinarjev; 

8.) 2 kg gladke bombaževe tkanine, ki tehta v 
1 m2 nad 120 g ter ima v 1 cm2 v votku in v osnovi 
50 do 80 niti, pobarvane, v vrednosti 90 dinarjev; 

9.) 0-650 kg svilene tkanine, pobarvane, v vred
nosti 200 dinarjev; 

10.) 0-700 kg povoščenega platna v kosu, ki se 
prodaja na meter, v vrednosti 40 dinarjev; 

11.) 44-150 kg kovčeg iz mehkega lesa, neprecizno 
pooblan, pobarvan, v vrednosti 40 dinarjev. 

Skupna cenilna vrednost 2470 dinarjev. 
Licitanti polagajo kavcijo 10 % cenilne vrednosti. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 14. junija 1921. 

Vabilo na XIII. redni občni zbor 
„Občekoristne zadruge za stavbe in 

stanovanja v Ljubljani", 
r. z. z o. z., 

ki bo v p o n e d e 1 j e k dne 2 7. j u n i j a 19 2 1 . ob 
20. uri v zadružni pisarni v Ljubljani, Hilšerjeva 

ulica St. 7. 
D n e v n i r e d : 

1.) Poslovno poročilo načelništva za leto 1920. 
2.) Poročilo nadzorništva o pregledu poslovanja 

in računskega sklepa za leto 1920. 
3.) Razdelitev dobička in pokritje izgube. 
4.) Nadomestna volkev v načelništvo. 
S.) Slučajnosti. 962' 
V L j u b l j a n i , dne 8. junija 1921. 

Načelništvo. 

Vabilo na 56. redni občni zbor 
delničarjev 

„Splošne prometne banke" 
ki bo v č e t r t e k dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 1. ob de
setih v sejni dvorani bančnega poslopja na Dunajur 

L, Wipplingerstrasse 25, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo o poslovanju. 961 
2.) Poročilo revizijskega odbora. 
3.) Sklepanje o bilanci za leto 1920. in o upo

rabi čistega dobička. 
4.) Zvišba glavnice. 
5.) Izprememba pravil. 
6.) Volitev upravnih svetnikov. 
7.) Volitev revizijskega odbora za pregled bilance-

o poslovnem letu 1921. 

i . « »• 

Oni gospodje delničarji, ki so mislijo udeležiti' 
občnega zbora, se vabijo, naj svoje delnice s kuponi; 
vred v zmislu §§ 45., 46. in 47. pravil polože pri 
glavni blagajni družbe na Dunaju, L, Wipplinger
strasse 28, najkesneje dne 24. junija t. 1., ko po pra- . 
vilih poteče rok. Petindvajset delnic daje pravico do-
enega glasu. 

Pravico do glasovanja na občnem zboru lahko iz
vršuje po pooblastilu drug delničar, ki ima pravico • 
do glasovanja; vendar je treba pooblastilne listine-
najkesneje en dan pred občnim zborom predložiti! 
ravnateljstvu. 

N a Du n a ju,, dne 14. junija 1921. 
Splošna prometna banka. 

(Ponatisk se ne plačuje.) 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



67. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 20. junija 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

V s e b i n a : Odločba, s katero so vse blago, ki je bilo na poti v našo kraljevino, preden ве je izdala uredba o plačevanju 5 0 % vrednosti za nemSko blago, oprašča tega plačil*. 
— Naredbi celokupne dežolne »lade za Slovenijo : glede pobiranja občinske davSèioe Da vozila v mestni občini celjski ; o pobiranju kanalske pristojbine т mestu Ptuju. — Raz
glasi osrednje vlade: Slikarski natečaj. — Razglasi deželne vlade «a Slovenijo: Razglas o izpremembi meje nv občinama StražiSčem in Kranjem. — Razglaei zdravstvenega od
seka.za Slovenijo v Ljubljani : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju dežolne Vlade za Slovenijo O' na .29. шдја, doidne 4. junija 1921. — Razglas delegacije ministr-
etva "financ v Ljubljani o zamenjavanju pokvarjenih in- .obrabljenih bank.pvcev po 1 dinar in po 0-60 dinarja. — Razglasi vojaških oblastev : Razglas o nabavi 20.000 kilogramov 

' petroleja za Dravsko divizijske oblast. Razpis mesta podkovskega mojstra pri državni žrebčarni na Selu pri Ljubljani. — Razglasi raenih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Naredbe osrednje vlade. 
1 7 5 . 

Odločba, 
s katero se vse blago, ki je bilo na peti v našo 
kraljevino, preden se je izdala uredba o plače
vanju 50 % vrednosti za nemško blago, oprašča 
. tega plačila. 

Namestnik, ministra za finance', gospod minister 
za> gozde in rudnike, je izvolil odločiti na podstavi 
člena 3. uredbe o plačevanju za blago, ki se iz Nem
čije nvaža v kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, da se vsemu blagu, o katerem se dožene, da je 
odilo n a pot, preden je bila izdana ta uredba, do
pušča uvoz brez plačila 50%ne takse. ' ' 

Za dokaz, da je odšlo blago na pot, preden je 
bila izdana rečena uredba, služi železniški ali paro-
brodni tovorni list. 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 10. junija 1921.; C br. 38.422. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
176. 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo 

glede pobiranja občinske davščine na vozila v 
mestni občini celjski. 

У* podstavi. § 1. zakona z. dne 18.maja 1894., 
štajerski deželni zakonik št. 41, se dovoljuje sporaz
umno a delegacijo ministrstva financ v Ljubljani, da 
9:-u-3,Bif6tna občina celjska pobirati za Jol>o c i dne 
1. januarja 1921. do dne 31. decembra 1921. poseb
no občinsko davščino na vozila tako-le: 

§ 1 - . 
Davčni objekt. 

Ил podstavi sklepa gerentskega sosveta z dne 
24. februarja 1921. pobira mestna občina od vsake 
zasebne konjake ekipaže (kočije) in vsakega zaseb
nega avtomobila izza dne 1. januarja 1921. v korist 
«aesiaemu zakladu poseben mestni davek. 

§ 2 . 
Oprostitve. 

Proste tega davka so le one ekipaže in oni avto-
asobili, ki služijo izključno le javnim ali občekorist-
nim namenom. Ekipaže in avtomobili v obrtne na
mene so zavezani davku z izjemo, ki je označena v 
tretjem odstavku tega paragrafa. 

Načeloma so prosta davka vsa vozila, ki jih 
imajo v lastni • režiji ali na izključno in stalno upo
rabo eeljska občinska podjetja, gasilna društva, re
ševalna društva, javne bolnice, hiralnice, sirotišč-
nice, gluhonemnice in-slični blagotvorni zavodi. Sa
natoriji, ki so podjetja s pridobitnim ozadjem, ne 

. uživajo te oprostitve. 
T» naredba se tudi ne tiče voz in osebnih avto

mobilov, ki se rabijo za vršitev obrta osebnih trans
portov (izvoščki, taksametri). 

Javnim namenom služeča so vozila civilnih jav
nih oblastev in javnih korporacij, tudi če služijo 
zgolj reprezentacijskim namenom. 

Vozil, ki so last vojaške uprave v namene dr
žavne vojne sile, se ta naredba ne tiče. Enako ле 
vozil orožništva. 

Trajno oprostitev kot občekoristnim namenom 
služeča dosežejo ona vozila., ki so že v naprej na
bavljena v tak namen in jim mestni magistrat, vj:o-
stevajoč vse okoliščine, prizna to lastnost. 

Načelo bodi, da pridobitnih podjetij katerekoli 
vrste ni smatrati za služeča občni koristi.. Za dosego 
te ugodnosti in njeno računanje veljajo zmiselno 
predpisi § 3. 

§ 3 . 
Odpis davka. 

Začasno smejo biti za občekoristna po magistra
tu,proglašena tudi vozila, ki so sicer zavezana dav
ščini, pa jih upravičenec v javni sili dà ali mora 
dati za nekaj časa na razpolago občekoristnemu 
namenu. 

V takih primerih mora magistrat davek za tra
janje občekoristne uporabe odpisati. Pri tem je ko
ledarski polmesečni_ rok št^ti za najkrajšo dobo od-
pisne možnosti. Načete polmesece je računiti kakor 
izpolnjene. 

Davka ni predpisati, oziroma ga je odpisati tudi 
za vsak čas, v katerem bi vojaška uprava vozila, 
zavezana davku, pritegnila v svojo uporabo. 

Lastnik vozila mora taka dejstva naznaniti ma
gistratu, ki odloči o'zahtevanem odpisu. Odpis sme 
biti dovoljen le izza onega koledarskega polmeseca, 
v katerem je stranka vložila zahtevo po njem. Večjo 
ugodnost sme dovoliti le občinski svet in samo, Se 
kdo dokaže, da mu nikakor ni bilo mogoče prej po
dati prijave, dasi je odpihni razlog obstojal že prej. 
Kadar prestane vzrok za odpis, mora stranka to ne
mudoma (glej § 7.) naznaniti magistratu. 

§ 4. ' 
Izmera davka. 

I. Kočije: 
a) od' enovprežne konjske ekipaže v zasebni 

posesti in uporabi letnih 500 K, 
b) od dvovprežne letnih . 800 K. 

Vprezanja po več nego dveh konj v en 
voz (n. pr. ruske trojke, športne četvorke 
ali šestorke), ako se vrši le izjemoma, ni 
obdačevati posebe. Pri stalnih takih vpre
gah je vsakega konja nad število dveh vra-
čunjati posebe z letnimi . . . , . . . 200 K. 

II. Avtomobili: 
od osebnih avtomobilov v zasebni posesti in 

uporabi: 
a) do vštetih efektivnih 80 HP letnih' . . 2000 K, 
b) nad vštetih efektivnih 30 HP. letnih . . 3000 K. 

HI. Tovorni-avtomobili: 
a) do 3 ton nosilne zmožnosti letnih . . . 2000 K, 
b) nad 3 tone nosilne zmožnosti letnih . . 3000 K. 

§ 5 . 
Krajevni pogoji obdavčenosti. 

Vozila, označena v § 4., so zavezana davku: 
1.) če garažirajo na ozemlju / celjske mestne ob

čine, ali pa 
2.) če vozilo ne garažira dalje nego 10 km zunaj 

celjske občinske meje, a ima lastnik svoje redno 
bivališče (sedež) v Celju. 

Če ima lastnik več rednih bivališč, na katerih 
prebiva izmenoma, zadošča, da je eno izmed teh т 
Celju. Enako je zreti na celjske podružnice podjetij, 
katerim je glavni sedež kje drugje. 

V tem primeru je prizadeti davka prost, če do
kaže, 
a) da plačuje v občini garažiranja vsaj enako visok 

davek iste vrste, ali pa 
b) če dokaže, da vozilo nikdar ne vozi po ozemljm 

mestne občine celjske. Dokaz je podan z urad
nim potrdilom pristojnega okrajnega glavarstva, 
ki pa se mora, preden izda potrdilo, o trditvah 
stranke zanesljivo prepričati po županstvu ia 

, orožništvu. V potrdilu je navesti razlog, zakaj 
stranka ne potrebuje vozila v Celju. 

§ 6 . 
Označba vozil. 

Vozila, ki so obdavčena, dobe dobro viden 
oznak; istotako dobe vozila, ki so oproščena (§ 3., 
§" 5., točka 2. D) dobro viden oznak, ki se lahko rac-' 
ločuje od oznaka za obdavčenost. 

Vozila, ki so oproščena, ker rie vozijo v Celju, 
dobe tudi posebno označbo, da se morejo zalotiti, če 
bi prekoračila mestno občinsko mejo. Vsak oznak 
mora biti pritrjen na zadnji strani vozila. Vsak* 
stranka je dolžna, da si pri mestnem magistratu na
bavi oznak proti plačilu napravnih stroškov. 

Mestnemu magistratu se naroča, naj določi barte 
in obliko ozna^ov. 

§ 7 . 

Davčni subjekt. Prijave. 

Plačevati ta davek so dplžni lastniki vozil, tudi 
če bi se le-ta stalno uporabljala po kom drugem ali 
pa sploh ne. , 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, 'se predpise 
davek za čas od dne pritrditve deželne vlade do dn» 
31. decembra 1921. Davčni zavezanec je oni, ki je bil 
ob času davčnega predpisa lastnik davčnega ob
jekta. Ako se pojavi med davčnim letom novo vo
zilo, ki je zavezano davku, je lastniku predpisati, 
davek izza onega četrtletja, v katerem je nastopile 
davku zavezano razmerje. Eno in isto vozilo ne sme 
biti nikoli obdavčeno pri več osebah v istem davč
nem letu. 

V 14 dneh od dne, ko se ta naredba razglasi • 
•»Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo», je vsak 
lastnik dolžan, davku zavezano vozilo prijaviti mest
nemu magistratu. Y 

Prijava mora obsezati: 
a) ime in opravilo lastnikovo (firme); 
b) njegov stanovanski naslov (naslovsedeža firme); 
c) kraj garažiranja (občino in hišno številko, ozi

roma ulico, poslopje); 
č) od kdaj je prijavitelj lastnik vozila; 
d) pri osebnih avtomobilih ime firme, ki je izdelal» 

avtomobil. 
Vsako kesnejšo prijavo je podati v 14 dneh od. 

dne, ko je nastopila okoliščina, ki se javlja (prodaj» 
.vozila v davku zavezanem okolišu ali na vunkaj, 
nakup že davku zavezanega ali novega vozila, na
stop ali prestanek razlogov za odpis davka ali «» 
trajno oprostitev od njega). 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da вв 
s pregledovanjem garaž in vozil, z zasliševanjem 
strank in prič, z zahtevo predložitve lietin in sploh 
na vsak primerni način vsak čas prepričuje o okb» 
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Ežčinah, ki so pomembne za ta davek. Glede avto
mobilov mora občasno svoje zaznamke primerjati 
Ћ vpisi v avtomobilnem seznamku policijskega od
delka in okrajnega glavarstva v Celju. 

§ 8 . 

Plačevalni roki. 

Obdavčenci morajo davek plačevati pri mestni 
blagajni v četrtletnih anticipatnih rokih, in sicer 
najkesneje do dne 15. januarja, aprila, julija in ok
tobra. 

Za zakesnitve teko 6%ne zamudne obresti. 
Ako se davek in zamudne obresti kljub uradne-

E u opominu ne vplačajo, uvede mestni magistrat 
politično izvršbo. 

§ 9 . 

Globe. 

Prestopke te naredbe kaznuje mostni magistrat. 
A. Z globo do 200 K, eventualno do 10 dni za

pora, je kazniv: 
1.) Kdor zamudi v predpisanem 14dnevnem roku 

prijaviti prodajo ali nakup davku zavezanega vozila: 
2.) kdor iz malomarnosti ne vzdržuje oznakov 

rozil dobro vidnih. 
B. Z globo do 2000 K. eventualno do 100 dni za

pora, je kazniv: 
1.) kdor iz malomarnosti zamudi pravočasno pri

javo svojega davku zavezanega vozila; 
2.) kdor ne naznani tekom 14 dni, da je prestal 

razlog za odpis davka. 
C. Z globo do 6000 K, eventualno do 300 dni 

oapora, je kazniva vsaka fikcija takega razmerja, ki 
bi vozilo oprostilo davka ali provzročilo odpis. Zla
sti je kaznivo postavljanje zasebnih vozil, ki spa
dajo pod to davščino, pod t a k o tuje ime, pod kate
rim bi postal pravi lastnik davka prost. Isto velja o 
prepuščanju vozilnih oznakov drugim vozilom. 

Kazen pod točko C zadene vsakega sokrivca po-
sebe. Kazenski postopek vrši mestni magistrat po 
splošnih upravno-kazenskih predpisih. Globe, ki se 
ne morejo izpremeniti v zaporno kazen, pripadajo 
mestnemu ubožnemu zakladu. 

V kolikor obsezajo prestopki zoper to naredbo 
kršitve splošnega kazenskega zakonika, jih je ova
diti poleg upravno-kazenskega postopanja državne
mu pravdništvu. 

§ 1 0 . 

Prizivi. 

V vseh zadevah te naredbe, ki niso kazenske 
naravi, je zoper ukrepe in odločbe mestnega magi
strata dopusten priziv na občinski svet, v drugi 
stopnji pa na deželno vlado, poverjeništvo za no
tranje zadeve. 

Zoper kazenske razsodbe mestnega magistrata 
gre priziv na deželno vlado, poverjeništvo za no
tranje zadeve, ki odloča o stvari dokončno. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne po vročitvi magistratnega davčnega 
predpisa ali odločbe, oziroma od dne po razglasitvi 
kazenske razsodbe, pri prizivih zoper sklepe občin
skega sveta pa od dne po vročitvi pismenega ob
vestila o sklepu. 

§ H . 
Trajanje davščine. 

T a davščina se pobira 'v dobi od dne 1. januarja 
1921. do dne 31. decembra 1921. 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavidna od 
novega privolila deželne vlade. ' 

V L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s.r. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

177. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
e pobiranju kanalske pristojbine v mesta Pinjn. 

Sporazumno z delegacijo finančnega ministrstva 
se dovoljuje, da sme mestna občina ptujska' pobi
rati kanalsko pristojbino v znesku 1 vinarja od vsa
ke krone prejete najemnine za stanovanja ali na
jemninske vrednosti stanovanj hišnih lastnikov in 
drugih uživalcev prostih stanovanj, ako preseza na
jemnina ali najemninska vrednost letno 100 K. 

Ta kanalska pristojbina velja za dobo od dne 
1. januarja 1921. do dne 31. decembra 1921. (za 
eno leto). 

V L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 

Dr.Balt ic s.r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Slikarski natečaj. 

Umetniški oddelek ministrstva za prosveto raz
pisuje na zahtevo in na podstavi odločbe gospoda 
ministra za narodno zdravje z dne 11. maja t. ]., 
št. 16.123, natečaj za umetniško sliko, ki naj kaže, 
kako škodljivo učinkuje alkohol. Predmet slike bodi 
zajet iz domačega življenja. Tega natečaja se mo
rejo udeležiti le umetniki, ki so državljani kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Rok za izročitev natečajnili slik je šest mesecev 
po objavi tega natečaja. Nagrade so: prva 5000 di
narjev, druga 3000 dinarjev, tretja 1000 dinarjev. 
Nagrajene slike se odkupijo po pogodbi z umetni
kom. 

Ministrstvo za prosveto naknadno določi ocenje
valno razsodišče. 

Iz pisarne umetniškega oddelka ministrstva za pro
sveto v Beogradu, 

dne 20. maja 1921.; št. 1122. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 15.895. 

Deželna vlada za Slovenijo, poverjeništvo za no
tranje zadeve, je v zmislu § 4. člena II. občinskega 
reda za bivšo Kranjsko z dne 17. februarja 1866., 
dež. zak. št. 2, izpremenjenega po zakonu z dne 17ega 
oktobra 1910., dež.zak. št. 32, o d r e d i l a i z p r e m e m b o 
m e j e m e d o b č i n a m a S t r a ž i š č e m i n K r a m j e m 
(v političnem okraju Kranjskem) po predloženem in 
s tem odobrtnem mapnem načrtu tako, da se te le 
parcele izločajo iz politične in davčne občine stražiške 
ter priklapljajo k politični in davčni občini Kranjski: 
št. 999, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 
1041/1, 1041/2, 1042/1, 1043/1,- 1044/1, 1045/1, 
1045/2, 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1048/1, 
1048/2, 1049/1,1049/2,1050/1,1051,1052,1053/2, 
1055, 1056, 1057, 1058,1059,1060,1061/1,1061/2, 
1061/3,1062/1,1062/2,1063/1,1063/2,1063/3,1064, 
1065, 1067, 1068, 1069/2, 1009/3, 1070, 1071, 
1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 
1080, 1081, 1082, 1083,1084,1085,1086/1,1086/2, 
1087, 1088/1, 1088/2, 1089, 1090, 1091, 1092, 
1093, 1094/L, 1094/2,1095/1,1095/2, 1096,1097/1, 
1097/2, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 
1100/1, 1100/2, 1101, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2, 
1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 
1104 9, 1104/10, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 
1116, 1117, 1118,1119,1120,1121, 1122/1, 1122/2, 
1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125/1, 
1125/2, 1125/3, 1126/1, 1126/2, 1127, 1128/1, 
1128/2, 1129/1. 1129/2, 1130, 1131, 1132, 1133, 
1 1 3 4 , 4 1 3 5 , 1136, 1137, 1138, 1139, 1.140,1141, 
1142/1, 1142/2, 1142/3. 1143, 1144/1, 1144/2, 
1144/3, 1144/4, 1145, 1146, 1147, 1148/1, 1151, 
1152, 1153, 1154,JL155/1, 1155/2, 1156/1, 1156/2, 
1210, 1211, 1212, 1213, 1230/2, 1231/2, 1231/3, 
1266/2, 1267/1, 1267/2, 1270, 1289, 1290, 1291, 
1302/1 (4 njive, 3 travniki, 1 vrt, 1 pašnik in 3 gozdi), 
1302/2, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 
1318, 1319 (vrt, njiva in pot), 1320, 1321 (njiva, 
pašnik), 1322, 1323. 

Mestna občina Kranjska mora prevzeti vse stroške, 
ki jih ta izpromemba provzroči javni upravi, osobito 
tudi stroške, ki nastanejo zaradi izvedbe te izpre-
membe v operatili katastra in zemljiške knjige. 

Nadalje mora mestna občina Kranjska v treh 
mesecih plačati občini stražiški glavnico v znesku 
100.000 K kot odškodnino za zmanjšano davčno moč. 

To se daje na občno znanje. 
V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1921. 

Predsednik deželne vlade: dr.Baltic s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Št. 7198/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 29. maja do dne 4. junija 1921.) 
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T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i a ) . 

1 Brežice 
Celje okolica -

Maribor mesto 
Radovljica 

Prevalje 
Logatec 

Brežice . . . 
Sv. Krištof. . 
Celje okolica. 
Maribor. . . 
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G r i ž a (D y e e n t e r i a)k 

Ljubljana okolica 
Ljutomer 

Ljubljana okolica 
Križevci 
Terbegovci. . . . 
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Škrlatinka (Scarlatina). 
Ljubljana okolica | Ljubljana okolica. . | 4 | . 11 
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D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolica 
Ljubljana okolica 

Novo mesto 
Ptuj okolica 

Logatec 

Ptuj okolica 
Logatec 

Trbovlje : . . . 
Vič 
Ljubljana okolica 
Dvor • 
Dolena 
Rakek 

T r a h o m : 
Ormož 
Cerknica . . . . 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. junija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št.2140/Val. ex 1921. 99* 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z odlokom z 

dne 11. maja 1921., D R br. 34.386, da morajo vse 
državne blagajne pokvarjene in obrabljene bankov
ce po 1 dinar in po 0-50 dinarja zamonjavati za 
nove, nepokvarjene. 

Pri tej zamenjavi naj se postopa tako, da so ob
činstvu ustreza kolikor mogoče. Zamenjati je ban
kovce tudi, ako so raztrgani, zamazani, brez roba 
ali če jim kaj manjka. N e s m e j o p a s e s a 
m e n j a v a t i b a n k o v c i , k a t e r i m m a n j 
k a k a r p o l o v i c a . Vsi drugi nedostatki naj se 
izpregledujejo. 

Blagajne, ki vrže to zamenjavo, naj zamenjano 
bankovce povezujejo v snopiče po 100 izvodov ter 
zapečatene snopiče občasno pošiljajo «Depotu ban
kovcev, vzetih iz obtoka>, ki jim takoj izplačuje 
ustrezno vsoto v dobrih bankovcih po 1 dinar in po 
0-50 dinarja. 

•'ÉÏÂ 
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V Beogradu vrši zamenjavo « D e p o t k r u n -
s k o - d i n a r s k i h n o v č a n i c a u U p r a v i 
f o n d o v a » , kjer opravlja ta posel vodja depota, 
gospod Trifunac. 

Zamenjavajo naj se bankovci po 1 dinar in po 
0-50 dinarja. 

Ako je državnim blagajnam za to zamenjavo 
treba večje količine teh bankovcev, naj se obrnejo 
za zalogo po finančnem ministrstvu, generalni di
rekciji državnega računovodstva, na glavno držav
no blagajno v Beogradu. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 4. junija 1921. 

Razglasi vojaških obiastev. 
Razglas o nabavi 20.000 kilogramov 
petroleja za Dravsko divMjsko oblast. 

Vsi interesenti se pozivljejo, naj vloze pismene 
ali ustne ponudbe dne 2 5. j u n i j a t. 1. do enajstih 
bodisi pri intendanturi Dravske divizijske oblasti, 
bodisi pri komandantu vojnega okrožja v Mariboru, 
ker se bo tega dne sklepala pismena direktna po
godba za nabavo 20.000 kilogramov petroleja. Pe
trolej se mora vročiti f r a n k o intendantsko skla
dišče v Maribor v posodah (sodih ali malih konvah) 
ponudnikovih, in sicer v 15 dneh potem, ko se odo
bri pogodba. 

Med vsemi interesenti se bo vršila ožja pogodba 
licitiranja. 

Pogoji so na- vpogled pri intendanturi Dravske 
divizijske oblasti in pri komandi vojnega okrožja v 
Mariboru. 

Sprejemajo se ponudbe za 1000 kilogramov in 
navzgor. 

Ponudbe morajo biti opremljene s takso za dva 
dinarja. 

Kavcija znaša 10 % vrednosti nabave, za ^ino
zemske državljane pa 2 0 % . 999 3 _ i 

Dravska divizijska oblast v Ljubljani, 

dne 18. junija 1921.; E br. 9145. 

Št. 68 sp. 991 

Razpis. 
DTŽavna žrebčarna na Selu pri Ljubljani razpi

suje mesto podkovskega mojstra. 
S to službo so združeni prejemki državnih pod-

uradnikov poleg drugih dohodkov in udobnosti po 
dogovoru. 

Služba je po kratki poizkusili dobi definitivna (s 
penzijo). 

Pravilno kolkovane prošnje naj] se vlože pri 
vodstvu državne žrebčarne najkesneje do dne 

1 5 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
Prošnji je priložiti: 1.) rojstni list; 2.) domovni

co; 3.) učna izpričevala; 4.) kratek opis dosedanjega 
delovanja in službovanja. 

N a S e l u pri Ljubljani, dne 18. junija 1921. 

Poveljništvo državne žrebčarne. 

Razglasi drugih uradov in obiastev. 
-C 1 9 / 2 1 - 1 . 958 

Oklio. 
Zoper Emilijo P e r e n i č e v o , oziroma njeno 

•dedinjo Marijo V a l t e r j e v o , stotnikovo soprogo, 
katere bivališče je neznano, je podala pri tem so
dišču Roža Gallatia, posestnica v Ljubljani, zastopa
na po" odvetniku-dr ju. Vallentschagu, tožbo zaradi 
Priposestovanja lastnine s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je odredu narok za ustno 
razpravo na dan 

3 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 5. 

V obrambo pravic Emilije Peroničeve, oziroma 
ojene dedinje Marije Valterjeve, se postavlja za 
skrbnika gospod Jernej Benčan st. v Planini. Ta 
ekrbnik jo bo zastopal v oznamenovani pravni stvari 
Oa nje nevarnost in stroške, dokler se Marija Valter 
ali ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 10. junija 1921. 

Proglasitve za mrtve. 984 

D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, d a se proglase epodaj navedeni po-
grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drž. zak. St 128, domnevati , da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču ali skrbnika. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pr i 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešan cev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Simon P e v e o , 
rojen dne 28. oktobra 
1874., oženjen posestnik 

r Zagorici. 

J a n e z S r n a , 
rojen dne 26. decembra 
1891., samski posestnikov 
sin na Krnici pri Gorjah. 

Služil pri 27. domobran
skem pebotnem polku ter 
bil leta 1916. v bolnici r 
Niški banji, v III. nado
mestni bolnici v Beograda 
in potem v Mladenovcu; 

od takrat pogrešan; 

Odrinil dne 15. februarja 
1915. v Galicijo, prišel 
dne 25. februarja v rusko 
ujetništvo ter leta 1917. 
baje umrl v Nižjem Ta-

hilu. 

J a k o b P o d r ž a J , 
rojen dne 25. oktobra 
1878., oženjen delavec v 

Ljubljani. 

A n t o n Velepiô, 
rojen dne 13. junija 1883., 
samski poseetničin sin v 
Beričevem, občina Dol. 

J a k o b Čop, 
rojen dne 5. julija 1889,, 
samski delavec v Koroški 

Beli. 

J o ž e f Orilo, 
rojen dne 19. marca 1882 „ 
oženjen poeestnik v Si-

dražu. 

Jože f Verba j s , 
rojen dne 21. novembra 
1886., samski poseeiničin 
sin v Podrojah, občina 

Šmartno. 

Odšel dne 12 maja 1915. 
s 27. domobranskim pe
hotnim polkom, 4. stotnijo, 
na italijansko fronto; izza 
dn» 24. julija 1916. po

grešan. 

Odšel ob začetku vojne k 
27. domobranskemu pe
hotnemu polku na gališko 
fronto ter baje utonil v 
Dnjestru. Pogrešan že 

7 let. 

Žena 
Ana Pevec. 

Ime in bivališče 
skrbnika, kj je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Oče 
Janez Srna. 

Žena 
Marija Podržaj. 

Služil kot pešec pri 17. pe
botnem polku ter se ude
ležil bojev v Galiciji; izza 
bojev pri Turkotynu od 
dne 29. avgusta do dne 
3. septembra 1914. pogre

šan. 

Služil kot pešec pri 17. pe
hotnem polka, 1. stotniji, 
T Galiciji; izza dne 3 ali 
4. septembra 1915. pogre

šan. 

Odšel leta 1914. kot pešec 
27. domobranskega pehot
nega polka na bojišče; 
- od takrat pogrešan. 

A n t o n B e m š k a r , 
rojen dne 12. januarja 
1879., oženjen posestnik 

v Logu. 

J a k o b Tonln, 
rojen due 21. julija 1875., 
oženjen poeestnik na Stra

ži pri Moravčah. 

F r a n o P r e z e l J , 
rojen dne 2. aprila 1874., 
oženjen kurjač v Ljub

ljani. 

J o ž e f 8ui ter*16, 
rojen dne 10. oktobra 
1866., oženjen delavec na 

Vrhniki. 

A n t o n Deöman, 
rojen dne 4. junija 1878., 
oženjen poeestnik v Sav

ijah. 

Odšel dne 27. novembra 
1914. k 27. domobranske
mu pehotnemu polku, 
4. stotniji, na rusko fron
to; izta dne' 6. januarja 

1915. pogrešan. 

Mati 
Marija Velepič. 

Sestra 
Marija Žemva. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

28. 6.1921.; 
T101/21-3. 

28.5.1921.; 
T102/21-6. 

28.6.1921.; 
T108/21-2. 

Žena 
Marija Grilc. 

Brat 
Anton Verbajs. 

Odšel meseca septembra 
1911: k 27. domobranske
mu pehotnemu polku, 
9. stotniji; dne 7. oktobra 
1914. baje padel pri Čar

daku v Boeni. 
Saper pri 8./3. saporskem 
oddelku; meseca oktobra 
1915. ga je na Kalvariji 
pri Gorici baje ubila gra

nata. 
1 dšel dne 4. maja 1893.. v 
Brazilijo ter pisal zadnjič 
pred 10. leti očetu; od 

takrat pogrešan. 

A n t o n Vidio, 
rojen due 7. januarja 
1880., oženjen posestnik 
v Kamni gorici, občina 

Št. Vid. 

P e t e r D r e z a , 
rojen dne 5. junija 1884., 
oženjen tvormški delavec 

na Javorniku. 

F r a n o Kobi, 
rojen dne 25. septembra 
1882., oženjen poeestnik 

na Verdu. 

Jože f Z a l o g a r , 
rojen dne 9. marca 1876., 
oženjen posestnik v Grab-

novici. 

Odšel ob začetku vojne 
na rusko fronto ter bil 
zadnji časprideljen87. pe
hotnemu polku; izza dne 
1. avgusta 1916. ni več 

glasu o njem 
Služil kot pešec pri 43. do
mobranskem pehotnem 
polku ter se udeleiil bo
jev na CelleokiOu pri 
plöckenskem prelazu; tam 
baje padel dne 23. junija 

1916. 

Žena 
Marija Remškar, 

Žena 
Marija Tonin. 

Žena 
Ana Prezelj. 

Oklieni rok 
poteče dne 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
* 1922. 

28.6.1921.; 
T109/21-2. 

28.6.1921.; 
T110/21-3. 

28. 6. 1921.; 
T 111/21-3. 

28. 5.1921.; 
T112/21-2. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

Ivan Stiene, 
davčni prie ta v 

v p. v Ljubljani. 

Žena 
Antonija 
Sueteršič. 

Žena 
Frančiška 
Dečman. 

Žena 
Rozina Vidic. 

Služil kot pešec pri 26. do
mobranskem pehotnem 
polku, 6. stotniji, ter baje 
padel pri Grodku meseca 

novembra 1914. 
Služil pri 7. lovskem ba
taljonu, 1. stotniji, ter se 
udeležil bojev na hribu 
Sv Mihaela; tam baje oko
li dne 18 noTembra 1916. 

padel. 
Odšel dne 27. julija 1914. 
k 8 /3. črno«ojniškemu 
topniškemu oddelku, pri
šel v rusko ujetništvo ter 
pisal zadnjic leta 1915. 
iz Moskve; od takrat po

grešan. 

Žena 
Ivana Dreza. 

Matija Pečkaj, 
posestnik 

na Vrhniki. 

28. б,1921.; 
T114/21-2. 

28.5.1921.; 
T120/21-2. 

28. 6.1921.; 
T121/21—3. 

28. 6. 1921.; 
T 328/20-9. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. julija 
1922. 

28.5.1921.; 
T 86/21-3. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Žena 
Marija, Kobi. 

Žena 
Katarina Zalogar. 

28. 6.1921.; 
T127/21-3. 

1. 6. 1921.; 
T 33/21-3. 

1.6.1921.; 
T 48/21-5. 

1. 6. 1921.; 
T 128/21-3. 

20. januarja 
Ш 2 . 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 
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Ime in rojitni dan, (tan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Janez Petelinkar, 
rojen dne 29. augnata 
1873., oženjen posestnik 

т Trbojah. 

Frano Homar, 
rojen dne 7. novembra 
1878., oženjen posestnik 

T Sedolah. 

Ivan Hribar, 
rojen dno 18. decembra 
1864., oženjen oficial 
mestne blagajne v Ljub

ljani. 

- Bi štrene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel meseca maja 1916. 
k 17. pehotnemu polkn, 
10. itotniji, ter pisal zad
njič dne 6. novembra 1916. 
z italijanskega bojišča; 

od takrat pogrešan. 

Baje dne 29. novembra 
1914. kot pešec 27. črno-
vojniSkega pehotnega pol
ka, 1. stotnije, padel pri 

Visegradu. 
Odiel dne 14. januarja 
1904. v Ameriko ter slu
žil pri J. Eubelki v New 
Yorku; zadnjič pisal dne 

6. aprila 1909. 

Proglasitev 
sa mrtvega 
predlaga 

Žena 
Helena 

Petelinkar. 

Svak 
Simon Klemen. 

Žena 
Frančiška Hribar. 

Ime in bivaliače 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogreäanca 

— 

— 

— 

Dan 
in opr. St. 

oklica 

1.6.1921.; 
T 322/20-8. 

1.6. 1921.; 
T 140/21—2. 

4.6.1921.; 
T 19/20-6. 

Oklieni rok 
poteče dne 

20. jannarja 
1S22. 

20. januarja 
1922. 

20. januarja 
1922. 

P 68/21—1. 951 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 17. maja 
1921., opr. št. L 1/21, je bil Franc Milan P o l j a n -
š e k, krojač v Dolenjem Logatcu št. 75, zaradi urno 
bolnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Josip Urbas v Do
lenjem Logatcu št. 142. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek L, 
dne 4. junija 1921. 

Razglas. **2 

Vpisali "sta se danes v trgovinski register firmi: 
Firm. 1155, Rg. A IV 32/1. 

a) A. Pauli 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s špecerijskim in kolo
nialnim blagom in z deželnimi pridelki na debelo, 

imetnik: Anton Pauli, trgovec v Ljubljani, Sv. Pe
tra nasip št. 37. 

Firm. 1221, Rg. A I 33/1. 
b) Juretič * drug 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z lesom in lesnimi iz
delki, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. septembra 1920., 

družbenika: Anton Juretič, trgovec v Kobaridu, 
in Justina Gruntar, trgovka v Ljubljani, Dalmatinova 
ulica št. 3. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo
stojno do zneska 30.000 K, za višje zneske pa samo 
družbenica Justina Gruntar. 

Podpis firme: Podpisujoči družbenik svojeročno 
zapisuje njeno besedilo. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 28. aprila 1921. 

Razglas. 8 8 ä 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
«™» : Firm. 1327, Rg. B I 180/2. 
a) «Balkan», delniška družba za mednarodne trans

porte, 
B sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Prokura se je podelila družbenemu ravnatelju 
Mirku Pogorelcu v Ljubljani. 

Firm. 1344, Rg. B I 149/2. 

b) Obrtna banka v Ljubljani 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

§ 3. družbenih pravil se je izpremenil tako, da se 
glasi' prvi odstavek: Delniška glavnica, prvotno do
ločena na 2,000.000 K, razdeljenih na 10.000 popol
noma vplačanih delnic po 200 K, je bila po sklepu 
izrednega občnega zbora z dne 12. februarja 1921. 
zvišana na 5,000.000 K, razdeljenih na 25.000 popol
noma vplačanih delnic po 200 K. 

Ostalo besedilo prvega odstavka odslej izostane. 
Po odloku ministrstva za trgovino' in industrijo, 

oddelka v Ljubljani, z dne 15. aprila 1921., št. 1844/ 
21, je ministrstvo to izpremembo z odlokom ž dne 
3. marca 1921., VI št. 959, odobrilo. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 29. aprila 1921. 

Firm. 115/21, zadr.III 62/1. 743 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Jugoslovanska hranilnica in posojilnica v Celju, 
registiirana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v C e l j u . ' 
Obratni predmet: Zadruga. 

a) sprejema proti obrestovanju hranilne vloge od 
vsakogar; 

b) daje zadružnikom proti obrestovanju posojila in 
c) za zadružnike skupno naroča in plačuje razne po

trebščine za gospodarstvo, trgovino in obrt. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 14. aprila 1921 
Opravilni delež znaša 20 dinarjev ter se mora 

plačati takoj. • 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in' pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom na tablo v za

družni pisarni in z objavami v časopisih, določenih 
po načelništvu. 

Načelništvo, imenovano upravni svet, sestoji iz 
treh do sedmih zadružnikov; člani načelništva so-

predsednik: Karel Žabkar, železničar v Celju, 
Razlagova ulica št. 8; 

odborniki: Ignacij. Grilec, posestnik V O aber ju 
št. 140; Martin Stojan, posestnik na Teharjih št. 11; 
Jakob Omladič, posestnik v Spodnji Hudinji št. 71; 
Blaž Sodin, posestnik, v Bukovžlaku št. 2; Franc 
Nerad, posestnik v Gaberju št. 55; Franc Pavlinič, 
revident južne železnice v Celju, Gosposka ulica 
š t 4. . 

Pravico zastopati zadrugo ima upravni svet. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

predsednik in en član upravnega sveta. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 26. aprila 1921. 

Firm. 125/21, zadr. I 280/61. 796 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-

dm®i Lastni dom, 
registrovana kreditna in stavbena zadruga z ome

jeno zavezo v Gaberju pri Celju, 
nastopna izprememba: 

V načelništvo je vstopu Karel Pajk, trgovec v 
Celju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 29, aprila 1921. 

7 3 1 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-
d r u ^ i : Firm. 180/21, zadr. I 113/16. 
a) Kmečka hranilnica in posojilnica na Ptujski gori, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 28. februarja 1921. 
nastopna izprememba: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Franc Zunkovič in Ivan Klemenčič, vpisala pa sta 
se novoizvoljena člana načelništva Jakob Rodošek, 
posestnik na Ptujski gori, in Ivan Peče, višji poštni 
oficial v p. na Ptujski gori. 

Firm. 181/21, zadr. I 117/19. 

b) Hranilnica in posojilnica v Vurbergu, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 10. aprila 1921. 
nastopna izprememba: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva An
ton Preložnik in Jožef Goznik, vpisala pa sta se 
novoizvoljena člana načelništva Jakob Felicijan, po
sestnik v Grajenščaku št. 3, in Andrej Krepek, po
sestnik v Karčevini št. 76. 

Firm. 183/21, zadr. II 70/3. 
c) Hranilnica in posojilnica v Črenšovcih, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Zadruga temelji po sklepu občnega zbora z dne 
28. marca 1921. na pravilih, izpremenjenih v § 4. 

Firm. 184/21, zadr. U 43/10. 
č) Bikorejska zadruga v Dragotincih, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 3. marca 1921. na
stopna izprememba: 

Zadružni delež znaša odslej 20 K, zaveza zadruž
nikov pa znaša en zadružni delež in še nadaljnjih 
20 K. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 26. aprila 1921. 

Št. 4506. 946 3—3 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega zako
na bo' ljubljanska carinarnica dne 2 2. j u n i j » 
19 2 1 . na javni licitaciji prodajala 30 sodov S P 
1/30 v nečisti teži 6407 kg ribje masti. BJago je 
cenjeno na 20.000 dinarjev (dvajsettisoč dinarjev). 

Licitacija bo zgoraj omenjenega dne ob petnajstih 
v skladišču «C» carinarnice. 

Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilno vred
nosti v gotovini. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 8. junija 1921. 

Razne objave. 
Št. 1751/21. »92 

Razglas. 
Generalni konzulat \ republike Poljske v Zagreba 

daje s tem na znanje vsem upokojenim častnikom 
bivše avstro-ogrske vojske in njih vdovam; polj
skim državljanom, ki prebivajo stalno na ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev — namreč 
v Hrvatski, Slavoniji, Sloveniji in Medjimurju, Bosni 
in Hercegovini in Dalmaciji, d a j e m i n i s t r 
s t v o z a v o j n o v V a r š a v i z dopisom % dne 
23. maja 1921., št. 38.270/W. L./21., o d r e d i l o 
za vlaganje prošenj za priznanje njim pripadajoče-
pokojnine, odnosno draginjskih doklad, potem za iz
plačevanje teh pokojninskih prejemkov po posredo
vanju generalnega konzulata republike Poljske v 
Zagrebu zadnji in neprekoračni rok do dne 

1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Po tem roku se dotične prošnje ne bodo voc vpoSte-
vale in prizadete osebe sploh izgube pravico do 
pokojnine. 

Glede na to se pozivljejo vsi interesenti, naj vlo-
že dotične prošnje, kolikor jih še niso, n e p o e r e d -
n o pri generalnem konzulatu republike Poljske v 
Zagrebu nemudoma, najkesneje pa do dne 1. julija 
1921. 

Prošnji je treba brezpogojno priložiti: 
1.) i z v i r n e listine, s katerimi se dokaauj© 

pravica prosilcev do njih pokojnine; 
2.) izpričevalo o tem, da so poljski državljani; 
3.) izpričevalo o njih imovinskih razmerah. 
Razen tega mora prosilec v vlogi, utemeljiti raz

log in navesti bistvene okolnosti, zaradi katerih jö 
prisiljen stalno bivati izvun meje poljske republike. . 

Končno se opozarjajo vsi, ki so že vročili dolič
ne svoje prošnje, katerim pa jih je konzulat v d l 
zaradi izpopolnitve, da morajo izpopolnjene pi\ Џ 
v istem roku, t. j . do dne 1. julija 1921., vročiti .l̂ -
pisanemu konzulatu. 

Poljski generalni konzulat v Zagrebu, 
dne 14. junija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

. &аје^т<шешМ •АШЈЉ&Љ&^Ј: ас^Љаатљ&^:: :iifžfc£i : 



68. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 21. junija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Veebtaa: Uredba o draginjekih dokladah državnih uslužbencev, upokojencev in upokojenk na ozemlju Srbije in Črne gore kakor tudi o dopolnitvah uredbe z dne 28. aprila 1921., 
D R br. 60.001. Odločba o dnevnicah onim osebam izvuii Srbije m Crne gore, ki prejemajo iz državne blagajne milostne oskrbnine, življenske rente ali miloščine. Dodatek k naredbi 
o izenačitvi plač srednješolskih nastavnikov. — Bazglasi deželne \ d e za Slovenijo: Bazglas o razpustu občinskega odbora v Gorjanab. Razpust društva Zaria" 
Razpis živinozdravniških služb pri okrajnem glavarstvu r Logatcu » i # Radovljici. — Razglasi vojaških oblaetev : Razglas o nabavi 20.000 kilogramov petroleja za D] 

sko oblast. RazglaB o nabavi ovsa. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

na Brezovici. 
Dravsko divizij-

Naredbe osrednje vlade. 
178, 

Uredba o draginjskih doklađah državnih 
uslužbencev, upokojencev in upokojenk na 
ozemlju Srbije in Črne gore kakor tudi o 
dopolnitvah uredbe z dne 28. aprila 1921., 

D R br. 60.001.* 
Člen 1. 

Aktivnim ukaznim državnim uradnikom, ki 
službujejo na ozemlju Srbije in Črne gore, se po
višujejo osebne draginjske doklade, ki so jih 
imeli po uredbi z dne 29.septembra 1920., DR 
br. 130.000**, in sicer: 
a) v Beogradu za 45 % ; 
b) v mestih za 30%; 
c) v trgih in selih za 10 %. ; 

V istem znesku se povišujejo dosedanje oseb
ne draginjske doklade vsem častnikom in voja-
ško-administrativnim uradnikom ne glede na to, 
v kateri pokrajini kraljevine službujejo, in sicer: 
onim v Beogradu za 45 %, v mestih za 30 % in 
v trgih in selili za 10 %. 

Člen 2. 
Neukaznim državnim uslužbencem - zvariič-

nikom z zrelostno preizkušnjo, s popolno srednjo 
ali strokovno šolo, istovrstno s srednjo šolo, ali 
z višjo kvalifikacijo od te se povišuje dosedanja 
osebna draginjska doklada za 25 %, ako službu
jejo v Beogradu, za 15 %, ako službujejo v me
stih, in za 5 %, ako službujejo v trgih in selih. 

Člen 3. 
Neukaznim državnim uslužbencem-zvanični-

kom, ki nimajo kvalifikacije po členu 2. te uredbe 
ter službujejo v Beogradu, se povišujejo doseda
nje osebne draginjske doklade za 10 %. Drugim 
ostanejo dosedanje osebne draginjske doklade. 

Policijskim agentom uprave mesta Beograda 
in policijskim agentom ministrstva za notranje 
zadeve v službi pri komisariatih železniške poli
cije se povišujejo dosedanje osebne draginjske 
doklade za 15 %. 

Člen 4. 
Visokošolcem, zaposlenim kot neukazno osebje 

pri državnih oblastvih v Beogradu, gre osebna 
draginjska doklada neukaznih uslužbencev, dolo
čena v členu 2. te uredbe, ako niso državni stipen
disti, ako opravljajo službo v vsem času pisar
niškega dela in ako plačujejo njih roditelji manj 
nego 30-— dinarjev letnega neposrednjega davka. 
Ako so roditelji državni uslužbenci, bodisi aktivni, 
bodisi upokojeni, se ne jemlje v poštev davek, ki 
ga plačujejo na svoje plače ali pokojnine, nego 
samo oni davek, ki ga plačujejo na svojo imo
vino in na ostale dohodke, ki jih imajo poleg plače, 
Odnosno pokojnine. Ako ne izpolnjujejo gorenjih 
pogojev, jim gre polovica osebne draginjske do
klade, določene za kvalificirane neukazne usluž
bence po členu 2. te uredbe. 
~\ %r 
* -j*.Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 129, izdanih dne 
11. junija 1921. — Uredbo z dne 28. aprila 1921., 
OR br.60.001, glej v Uradnem listu pod št. 144. 

** Uradni list pod št. 383 iz leta 1920. 

Člen 5. 
Slugam državnih oblastev gre dosedanja oseb

na draginjska doklada. 
Isto velja za one državne uslužbence, ki so 

tudi po uredbi D R br. 130.000 z dne 29. septembra 
1920. imeli iste draginjske doklade kakor sluge 
ter niso s to uredbo izvzeti. 

Izjemoma se osebna draginjska doklada po
višuje za 5 % onim .slugam, ki službujejo v Beo
gradu. 

Člen 6. 
Glede pravice do draginjske doklade se stalni 

učitelji in stalne učiteljice izenačujejo z aktivnimi 
ukaznimi uradniki. Druge kategorije učiteljev in 
učiteljic se izenačujejo z neukaznimi državnimi 
uslužbenci po členu 2. 

Člen 7. 
A. P r a v o s l a v n o s v e č e n i š t v o v S r b i j i 

in Č r n i g o r i , 
1.) Onim okružnim protojerejem v Stari Srbiji 

in Macedoniji in sreskim namestnikom v teh kra
jinah, ki imajo samo plačo od države, brez vsakih 
drugih dohodkov iz. činodejstvovanja, gre ista 
osebna draginjska doklada kakor ukaznim držav
nim uradnikom. 

2.) Aktivnemu parohijskemu , svečeništvu, 
okružnim protojerejem in nadzirateljem proto-
prezbiteratov v cetinjski, raško-nikšiški in pečski 
eparhiji gre osebna draginjska doklada po 16-— 
dinarjev na dan. 

3.) Sreskim namestnikom v Stari Srbiji in 
Macedoniji, ki imajo razen plače tudi parohije, 
kaplanom okružnih protojerejev, kaplanom paro
hijskih svečenikov, aktivnemu parohijskemu sveče
ništvu in parohijskim djakonom v Srbiji, Stari 
Srbiji in Macedoniji gre osebna, draginjska do
klada, in sicer: 
a) onim, ki imajo dovršeno strokovno bogoslovno 

šolo, po 16*— dinarjev na dan; in 
b) onim, ki so brez dovršene strokovne bogo

slovne šole, po 8*— dinarjev na dan. 
4.) Meniškemu svečeništvu po samostanih, 

metohih in episkopijah, ako niso državni uradniki, 
ne gre pravica do osebne in rodbinske draginjske 
doklade. 

Meniško svečeništvo, zaposleno na parohijah, 
dobiva samo osebno, a ne tudi rodbinske draginj
ske doklade po otočki 3. tega člena. 

5.) Svečeniki, ki imajo kaplane, prejemajo 
osebno draginjsko doklado po 8-— dinarjev. 

6.) Vse samostansko in cerkveno služništvo v 
cetinjski in raško-nikšiški eparhiji, kakor cerkve-
niki, sluge, gozdni čuvaji i. dr., imajo pravico do 
iste osebne in rodbinske draginjske doklade kakor 
državni sluge in ob pogojih, ki veljajo za državne 
sluge. 

B. K a t o l i š k o a k t i v n o ž u p n i j s k o 
s v e č , e n i š t v o , 

ako je postavljeno po pristojnih cerkvenih in 
državnih oblastvih, ima pravico do iste osebne 
doklade kakor pravoslavno svečeništvo po točki 3. 
pod A tega člena. 

C. M u s l i m a n s k o s v e č e n i š t v o . 
1.) Onim okružnim muftijem v Stari Srbiji in 

Macedoniji in sreskim muftijem v teh krajinah, ki 
imajo samo plačo od države, gre ista osebna dra
ginjska doklada kakor ukaznim državnim urad
nikom. 

2.) Aktivnim državnim imamom na džemetih, 
postavljenim po ministrstvu za verstvo, gre pra
vica do osebne draginjske doklade, in sicer: onim 
z višjo strokovno izobrazbo po 16'— dinarjev na 
dan, onim pa, ki so dovršili samo krajevne medre-
ze, po 8-— dinarjev na dan. 

3.) Imami drugih kategorij nimajo pravice ne 
do osebne ne do rodbinske doklade. 

Č. Ž i d o v s k o a k t i v n o s v e č e n i š t v o , 
ako je postavljeno po glavnem rabinu in potrjeno 
po ministrstvu za verstvo na parohije, ima pravico 
do iste osebne draginjske doklade kakor pravo
slavno svečeništvo po točki 3. pod A tega člena. 

., Druge kategorije židovskega svečeništva ni
majo pravice ne do osebne ne do rodbinske dra
ginjske doklade. 

D. One kategorije svečeništva vseh veroizpo-
vedanj, ki imajo po tem členu pravico do oseb
ne draginjske doklade, imajo pravico tudi do rod
binske draginjske doklade, razen onih, ki so v 
tem členu izvzete. 

E. Svečeniki pod prepovedjo svečenodejstva 
in pod kaznijo nimajo pravice ne do osebne ne do 
rodbinske draginjske doklade.' 

F. Za draginjske, doklade svečenikom, ki so 
na dopustu zaradi privatnih opravkov in bolezni, 
veljajo določila te uredbe, ki veljajo ob takih 
prilikah tudi za državne uslužbence. 

Člen 8. 
Vsi državni uslužbenci, ki imajo pravjco do 

osebne draginjske doklade, ne glede na to, ali se 
jim osebna draginjska doklada s to uredbo po
višuje ali ne, imajo pravico tudi dò rodbinske do
klade po 5*— dinarjev na dan: za zakonsko ženo 
in vsakega otroka, v zakonitem zakonu rojenega, 
pozakonjenega kakor tudi za pastorke ob ome^ 
jitvah, navedenih v členih 9. in 10. te uredbe. 

Rodbinska doklada za adoptirane otroke gre 
samo onim državnim uslužbencem, ki nimajo svo
jih rodnih otrok. 

Vsem zgoraj naštetim otrokom gre ta doklada 
do izpolnjenega 16. leta.. Po tem roku se sme 
prejemati doklada za otroke samo ob pogojih, 
navedenih v členu 11. te uredbe. 
- Da Žena in otroci glede imovinskega stanja in 
starostnih let izpolnjujejo pogoje, ki se po tej 
uredbi zahtevajo za pridobitev pravice do dra
ginjske doklade, služi za dokaz jamstvo treh 
ukaznih državnih uradnikov, učiteljev ali sveče
nikov. 

Oni sluge državnih oblastev, ki imajo posestva 
izvun kraja svojega službovanja, nimajo pravice 
do rodbinske draginjske doklade, ako plačujejo 
od tega posestva več nego 5-— dinarjev na leto 
neposrednjega davka. 

Člen 9. 
Pravica do rodbinskih draginjskih doklad ne. 

gre onim državnim uslužbencem, ki imajo poleg 
plače Se kaj imovine ali dohodkov, na katere pla
čujejo več nego tristo dinarjev letnega neposred
njega davka., To se potrjuje z jamstvom treh 
ukaznih uradnikov, svečenikov ali učiteljev. 

Člen 10. 
Doklada za ženo in otroke ne gre: 
.1.) za ženo, ako ima toliko dohodka, bodisi 

iz premične ali nepremične imovine, bodisi iz oseb-

:fe 
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dinarjev nega dela, da_ znaša ta dohodek 200 
na mesec in več; 

2.) za otroka, ki stopi v javno ali privatno 
službo s plačo v denarju ali v naturi in mu ta 
plača znaša 200-— dinarjev na mesec in več; 

3.) za otroka, ki se oskrbuje v javnem civil
nem, vojaškem, dobrodelnem ali vzgojevalnem 
zavodu na brezplačnem mestu in vrednost tega 
mesta znaša in preseza vsoto prejšnje točke: 

4.) za otroka, ki ima šolsko štipendijo, pod
poro ali pripomoć v znesku 200'— dinarjev na 
mesec in več; 

5.) za otroka, ki vstopi v trgovino, v obrt_ ali 
podjetje za učenca ali vajenca in ga vzdržuje 
delodajalec brez odškodnine; 

6.) za otroka, ki se oženi ali omoži; 
7.) za otroka, ki ima lastno premično ali ne

premično imovino, katere dohodek znaša 200-— 
dinarjev na mesec in več. 

Člen 11. 
Izjemoma se priznava pravica do rodbinske 

draginjske doklade za otroka tudi po izpolnjenem 
16. letu: 

1.) ako je duševno ali telesno trajno nespo
soben za kakršnokoli delo ali pridobivanje; 

2.) ako nadaljuje šolanje v državi ali v ino
zemstvu, in sicer za čas šolanja, toda najdalje do 
izpolnjenega 23. življenjskega leta. 

Tudi za primere iz točk 1. in 2. tega člena 
veljajo omejitve členov 8., 9. in 10. te uredbe. 

Nesposobnost za delo ali za pridobivanje je 
treba dokazati z izpričevalom državnega ali ob
činskega zdravnika, obiskovanje šole pa z izpriče
valom šolskega oblastva. 

Člen 12. 
Istotako gre vsem onim kategorijam državnih 

uslužbencev, ki imajo pravico do osebne draginj
ske doklade po tej uredbi, tudi rodbinska d oklada 
5'— dinarjev na dan za očeta in mater, nadalje 
za deda in babico po očetu, toda samo, ako so ti 
siromašnega stanja (ako plačujejo manj nego 
15-— dinarjev neposrednjega davka) ter žive z 
njimi v isti hiši in jih edino oni vzdržujejo. 

Rodbinska doklada za brate in sestre se uki
nja, razen ako so vojne sirote, t. j . ako so jim 
roditelji med vojno padli, umrli ali prešli, a tudi 
ti otroci samo, ako so siromašnega stanja (ako 
plačujejo manj nego 15*— dinarjev neposrednjega 
davka), ako niso starejši od 16 let, ako jih brat, 
odnosno sestra, vzdržuje in ako žive skupno z 
njim — z njo. 

Ako je v eni rodbini več članov, ki so državni 
uslužbenci ter vzdržujejo enega izmed teh sorod
nikov, 5 katerimi žive skupno v isti hiši, ima pra
vico do te doklade samo en rodbinski član, in 
sicer najstarejši. Za dokaz o siromašnem stanju 
zgoraj naštetih sorodnikov služi potrdilo pristoj
nih finančnih uprav, v Beogradu pa beograjskega 
davčnega oddelka, a za dokaz o skupnem živ
ljenju v isti hiši in da jih edini dotični uslužbenec 
vzdržuje, služi jamstvo treh ukaznih uradnikov, 
svečenikov ali učiteljev, potrjeno po občinskem 
ali policijskem oblastvu. 

Člen 13. 
Upokojencem in upokojenkam, ki uživajo bodi

si osebno, bodisi vdovsko pokojnino, se povišujejo 
dosedanje osebne draginjske doklade, in sicer: 
a) onim, ki stalno stanujejo v Beogradu, za 45 % 

— to pa ne velja za one upokojence, ki se do
selijo v Beograd izza dne l.maja 1921.; 

b) v mestih za 3 0 % ; in 
c) v trgih in selih za 10 %. 

Kot rodbinska doklada jim gre po 5-— dinarjev 
na dan za vsakega rodbinskega člana in za ostale 
sorodnike, naštete v 8. in 12. členu te uredbe, in ob 
pogojih, ki veljajo za aktivne uradnike. 

Oni državni upokojenci, ki se bavijo s svobod
no profesijo, kakor: odvetniki, odvetniški priprav
niki, zdravniki, inženjerji i. dr., nimajo pravice do 
draginjske doklade in tudi ne do rodbinske do
klade, razen ako dokažejo z zdravniškim izpriče-
wlom, izdanim po državnem ali občinskem zdrav
niku, da so nesposobni za delo zaradi starosti ali 
telesne nesposobnosti. 

Pravice do draginjske doklade, tako osebne ka
kor rodbinske, tudi nimajo oni upokojenci (one 
upokojenke), ki so člani uprav denarnih zavodov 
in drugih podjetij. 

One upokojenke, ki uživajo vdovsko pokojnino, 
ne morejo prejemati draginjske doklade za rodbin
ske člane, naštete v členu 12. te uredbe. 

Istotako nimajo pravice do osebne in rodbinske 
draginjske doklade oni upokojenci, katerih dohod
ki iz imovine ali osebnega dela znašajo 1000"— di
narjev na mesec in več. 

Člen 14. 
Vsem aktivnim državnim uradnikom in usluž

bencem, ki službujejo v krajinah izvun Srbije in 
Crne gore, in sicer tako onim, ki prejemajo dra
ginjske doklade po členu 1. uredbe o draginjskih 
dokladah z dne 28. aprila 1921., D R br.60.001 
(«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» št. 111/1921.), kakor tudi onim državnim 
uslužbencem in svečenikom, ki prejemajo draginj
ske doklade po točkah 9., 13., 14. in 15. uredbe z 
dne 29.septembra 1920., D R br. 130.000, se po
višujejo dosedanje osebne draginjske doklade za 
10 %. To velja tudi za ukazne profesorje pravne 
fakultete v Subotici, nadalje za člane kasacijske-
ga sodišča v Novem Sadu, ki se z dnem l.maja 
1921. glede draginjske doklade izenačujejo s temi. 

Onim upokojencem (upokojenkam) v krajinah 
izvun Srbije in Crne gore, ki prejemajo pokojnino 
v kronah ter spadajo pod razpredel A uredbe z 
dne 28. junija 1919., D R br. 63.515*, se povišujejo 
osebne draginjske doklade, in sicer onim, 

1.) ki imajo letne pokojnine do vštetih 3000 K, 
na skupni znesek 1200 K na mesec in onim, 

2.) ki imajo letne pokojnine nad 3000 K, na 
skupni znesek 1500 K na mesec. 

Onim upokojencem pa, ki spadajo pod raz
predel B uredbe z dne 28. junija 1919., D R 
br. 63.515, se povišujejo dosedanje osebne draginj
ske doklade na skupni znesek 850 K na mesec. 

Upokojenci (upokojenke), ki imajo čistega do
hodka iz lastne imovine ali pridobitka več nego 
3000-— kron na mesec, nimajo pravice do osebne 
in rodbinske draginjske doklade. 

Za vse uslužbence, upokojence (upokojenke), o 
katerih govori ta člen, veljajo še nadalje vsi drugi 
predpisi o osebnih in rodbinskih dokladah, ki so 
veljali do sedaj, j _ ......... ...... ...,,.. ,,...Г„.,-!Г. 

Sntošna določila. 
Člen 15. 

Če sta mož in žena v državni službi v istem 
kraju, ne moreta oba prejemati popolne draginj
ske doklade. Ena se zniža na polovico. Ako do-
kladi nista isti, se zniža manjša. V enem in dru
gem primeru pridrži izjemoma mož pravico do 
rodbinske doklade za ženo. 

„ ' Člen 16. 
Ce je mož aktiven državni uslužbenec, žena 

pa upokojenka in narobe, ali če sta oba upoko
jena, ima vsak izmed njiju zase pravico do oseb
ne draginjske doklade po tej uredbi. V tem pri
meru mož ne more imeti pravice do rodbinske 
doklade za ženo. 

Člen 17. 
Ce mož ni v državni službi, žena pa je ali v 

aktivni državni službi ali upokojena, ima ona 
pravico samó do osebne draginjske doklade, ne 
pa tudi do rodbinske, razen če dokaže, da je njen 
mož siromašnega stanja in nesposoben za delo. 
Za dokacz o siromašnem stanju služi potrdilo pri
stojnega občinskega oblastva, o nesposobnosti za 
delo pa zdravniško izpričevalo, izdano po držav
nem ali občinskem zdravniku. 

Člen 18. 
Ce uživajo otroci brez očeta in matere pokoj

nino, gre pravica do prejemanja osebne draginj
ske doklade po členu 13. te uredbe najstarejšemu, 
drugim otrokom pa po 5*— dinarjev na dan. Ce 
pa otrokom, ki uživajo pokojnino po očetu ali 
materi, še živi en roditelj, ki je državni uslužbe
nec, nimajo pravice do pokojninske doklade, am
pak pravico do rodbinske doklade zanje ima njih 
roditelj, in sicer ob pogojih, navedenih v členih 8., 
9. in 10. te uredbe. Ce je več otrok nego eden, 
se znesek pokojnine razdeli na enake dele za vsa
kega otroka in po velikosti vsakega dela se pre
sodi, ali otrok glede imovinskega stanja izpolnjuje 
pogoje, ;ki se no tej uredbi zahtevajo za prido
bitev pravice do draginjske doklade. __ 

Člen 19. 
Upokojenci, zaposleni v državni službi, imajo 

pravico do iste draginjske doklade kakor aktivni 

državni uslužbenci, samo da se jim višina dra
ginjske doklade odmerja po višini njih pokojnine. 
Ce ima tak upokojenec poleg pokojnine še kaj 
honorarja (plače), ne more uživati draginjske do
klade in honorarja (plače), nego ima pravico voliti 
med doklado in honorarjem (plačo), razen če 
plača (honorar) ne preseza vsote 200"— dinarjev 
na mesec; v tem primeru obdrži poleg draginjske 
doklade tudi pravico do plače (honorarja). 

Člen 20. 
Ce ima uslužbenec ali sluga, ki mu gre pravica 

do osebne draginjske doklade po tej uredbi, od 
države aH samoupravnega telesa brezplačno sta
novanje ali prejema stanarino, se mora zakupna 
vrednost tega stanovanja, oziroma znesek stana
rine, odbiti od osebne draginjske doklade. 

Zakupno vrednost ugotavlja resortni minister. 
Za državne uradnike izvun Beograda odloča o 
tem resortni minister na predlog okružnih načel
nikov. 

Člen 21. 
Ce se uradnik disciplinarno kaznuje z odvze

mom plače, izgubi za isti čas tudi polovico osebne 
draginjske doklade na korist državni blagajni. 

Člen 22. 

Državni uslužbenci, ki so v preiskavi ali se 
sodijo, prejemajo osebno draginjsko doklado v 
toliko, v kolikor se jim izplačuje plača. 

Člen 23. 

Ukaznim in neukaznim državnim uslužbencem 
in slugam, ki so bolni, torej odsotni zaradi 
zdravljenja in okrevanja, se izplačuje ta dnevnina 
samo za dobo šestih mesecev v teku enega leta, 
ne glede na to, ali prehaja čas bolezni iz enega 
koledarskega leta v drugo. Onim, ki so izza dne 
1. januarja 1.1. že bolni tri mesece, je dne 30. junija 
ustaviti izplačevanje draginjske doklade, ki bi jim 
pripadala po tej uredbi. 

Člen 24. 
Častnikom, ki so zaradi telesne in duševne ne

sposobnosti neaktivni, gre tako osebna kakor tudi 
rodbinska draginjska doklada za dobo enega leta. 

Člen 25. 

Državni uslužbenci sinejo biti na dopustu po 
privatnih opravkih največ mesec dni v teku enega 
leta s pravico do draginjske doklade, ki jim gre 
po tej uredbi. 

Člen 26. 
Ce se zakon loči, veljajo glede rodbinske dra

ginjske doklade ti-le predpisi: 
1.) Ako je mož svobodne profesije, žena pa 

državna uslužbenka in so otroci pri njej, je treba 
doklado izplačevati materi, ker izvaja to pravico 
že sama zase kot državna uslužbenka. 

2.) Ako je mož državni uslužbenec, a zakon 
ni definitivno ločen, nego še teče pravda, se do
klada za ženo ne izplačuje, doklada za otroke pa 
se izplačuje samo, ako jih vzdržuje oni zakonski 
drug, ki ima pravico do rodbinske doklade po 
splošnih predpisih te uredbe, ki govore o tem. 

3.) Ako je mož svobodne profesije ostavil 
ženo, ki jè državna uslužbenka, ima ona pravico 
do doklade za otroke, če dokaže, da jih vzdržuje. 

4.) Ako je mož državni uslužbenec ter je osta
vil ženo in živi ločeno od nje, nima, ne glede na 
to, ali se je uvedla razporočna pravda ali ne, 
pravice do doklade za ženo in za otroke, ako teh 
ne vzdržuje. 

Člen 27. 
V resortu ministrstva za pravosodje dobivajo 

v Srbiji in Crni gori specialno doklado 600*— 
dinarjev na mesec, in sicer: sodniki, osebe, ki 
začasno izvršujejo sodniško službo, za čas, dokler 
jo izvršujejo, tajniki kasacijskega ir, apelacijske-
ga sodišča in načelniki in inšpektorji ministrstva 
za pravosodje, ki so prišli na to službeno mesto 
z mesta stalnih sodnikov. 

Drugi uradniki, ki službujejo pri sodiščih, ima
jo pravico do specialne doklade 200— dinarjev, 
ako so diplomirani pravniki. 

Določila tega člena veljajo izza dne 1. julija 
1921., ko prestane veljati določilo točke 22. ured
be D R br. 130.000/1920. 

j * Uradni list pod št. 575 iz leta 1919. 

Člen 28. 

Za državne uslužbence, ki imajo pravico do 
specialne doklade po členu 27. te uredbe, ne ve-
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Ija predpis člena 1. te uredbe. Njih osebna dra
vinjska doklada, ki so jo imeli po č lenul . uredbe 
D R br. 130.000/1920., se izza dne, ko stopi v ve
ljavo ta uredba, povišuje, in sicer: 

1.) v Beogradu za 22Vz % ; 
2.) v mestih za 15 % ; 
3.) v trgih in selih za 5 %. 
Po določilih tega člena se, povišuje za meseca 

maj in junij 1921. osebna draginjska doklada tudi 
onim uslužbencem ministrstva za pravosodje, ki 
so za ta meseca že prejeli specialno doklado po 
točki 22. uredbe D R br. 130.000/1920. in katerim 
se ta pravica s členom 27. te uredbe ukinja. Izza 
dne 1. julija 1921., ko jim prestane teči ta spe
cialna doklada, velja zanje povsem točka 1. te 
uredbe. 

Člen 29. 
Vsa določila dosedanjih uredb in odločb o 

dnevnicah in draginjskih dokladah kakor tudi po
jasnila in tolmačenja, kar jih je bilo izdanih o 
njih uporabi, veljajo še nadalje, ako ne naspro
tujejo določilom te uredbe. 

Člen 30. 

Ta uredba ne velja za one državne usluž
bence, ki niso prejemali l doklad. po uredbi 
D R br. 130.000, nego so jim bile doklade urejene 
s specialnimi odločbami, razen članov državnega 
sveta in ministrov na razpolagi, ki se jim do
sedanja osebna draginjska doklada povišuje po 
členu 1. te uredbe. 

Člen 31. 
Določilo člena 1. te uredbe velja tudi za 

one neukazne uslužbence, ki so po uredbi 
D R br. 130.000 z dne 29. septembra 1920. pre
jemali iste draginjske doklade kakor ukazni* 
uradniki. 

Člen 32. 
Ta uredba velja samo za one državne usluž

bence, ki so državljani kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev. 

Za vse druge veljajo še nadalje dosedanji 
Predpisi. 

Člen 33. 
Aktivni državni uslužbenec, o katerem se 

ugotovi, da je podal netočno prijavo za rodbin
ske draginjske doklade, se kaznuje: 

1.) z odvzemom plače do treh mesecev; 
2.) z izgubo pravice do ,vseh rodbinskih do

klad . za leto dni. 
Upokojenec, ki poda netočno prijavo tako o 

osebni kakor tudi o rodbinski draginj ski dokladi, 
se kaznuje z odvzemom ne samo osebne, ampak 
tudi rodbinske draginjske doklade za leto dni. 

Poleg zgoraj naštetih kazni se vsak takšen 
Uslužbenec, odnosno upokojenec, kazensko ob
toži tudi za dejanje prevare. 

Z isto kaznijo, s katero se kaznuje predloži-
telj prijave, se kaznujejo tudi tisti, ki zanj jamčijo, 
ter se kazensko obtožijo. 

Izrekati kazen z odvzemom plače kakor tudi 
obtožiti za dejanje prevare je pristojen resortni 
minister. 

Izrekati kazen izgube draginjske doklade vseh 
aktivnih državnih uslužbencev in upokojencev 
kakor tudi obtožiti upokojence za' dejanje pre
vare je pristojen minister za finance. 

Odločba ministra za finance, s katero se iz
reka kazen izgube draginjske doklade, je izvršna. 

Vsa finančna oblastva morajo kar najstrože 
Daziti na izvrševanje teh določil ter vsako nepra
vilnost priobčiti istočasno resortnemu ministru in 
Ministru za finance (generalni direkciji državnega 
računovodstva za administrativni oddelek) zaradi 
izrekanja ' kazni in nadaljnjega postopka. 

Člen 34. 

Minister za' finance se pooblašča, da daje vsa 
Potrebna pojasnila glede pravilnega izvrševanja 
te uredbe. Ta pojasnila ministra za finance so 
°bvezna. 

Člen 35. 

Draginjske doklade po tej uredbi se izplačajo 
г а mesec maj 1921. v breme proračuna za leto 
1920./1921. 

Člen 36. 
Odločba ministrskega sveta J B br. 15:637 z 

^ue 12. junija 1920. o specialnih dokladah urad-

* Beseda «ukazni» je natisnjena po popravku, 
*>riobčenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
n r v a t a i Slovenaca» št. 132 z dne 15. junij* 1921. 

nikov, ki službujejo v prejšnjih mejah južne Sr
bije in Crne gore, veljajo še nadalje. 

Člen 37. 
Ta uredba velja glede osebne draginjske do

klade izza dne l.maja 1921. Glede rodbinske do
klade in vseh drugih svojih določil velja izza dne 
1. junija 1921., ako v teh določilih ni odrejeno 
drugače. 

V B e o g r a d u , dne 6.junija 1921.; 
KD R br. 80.000. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
(Podpisi ministrov.) 

1 7 9 . 

Odločba, 
o dnevnicah onim osebam izvan Srbije in Črne 
gore, ki prejemajo iz državne blagajne milostne 

oskrbnine, življenske rente ali miloščine. 
Po razpisu ministrstva za finance, generalne di

rekcije državnega računovodstva, z due 8. junija 
1921., D R št. 79.800, je odredil ministrski svet z 
odločbo z dne 4. junija t. 1.: 

1.) Onim osebam v krajinah izvim Srbije in Črne 
gore, ki prejemajo iz državne blagajne «milostne 
oskrbnine» ali «življenske rente» na podstavi in v 
okviru pokojninskih zakonov, odnosno zakonitih 
predpisov, ki še veljajo v teh krajinah, se priznavajo 
in izplačujejo osebne in rodbinske draginjske dokla
de, odnosno dnevnice, kakor jih določa uredba z 
dne 29. septembra 1920., D R št. 130.000, istovrst-
nim osebam, ki uživajo redne državne preskrbnino. 

2.) Onim osebam v krajinah izvun Srbije in Crne 
gore, ki prejemajo «miloščine» edino le po vladarski 
milosti, se priznavajo in izplačujejo kot draginjske 
doklade dnevnice po 8 (osem) kron na dan. 

, 3.) Tudi za te osebe veljajo glede vprašanja o 
pravici do teh doklad v formalnem oziru predpisi 
uredbe z dne 29. septembra 1920., D R št. 130.000. 

4.) Z dnem, ko stopi ta odločba v veljavo, se 
ukinjajo vse draginjske doklade, ki jih uživajo ime
novane osebe po naredbah njih bivših vlad. 

Ta odločba velja izza toe l.maja 1921. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 16. junija 1921.; št. A IV 1306 ex 1921. 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

180. 
Dodatek II naredbi 

o izenačitvi plač srednješolskih nastavnikov. 
Ministrstvo ч,za prosveto je dodatno k svoji na

redbi o izenačitvi plač srednješolskih nastavnikov v 
kraljevini z dne 4. februarja 1921., S. N. br. 1460,* z 
razpisom z dne 23. marca 1921., S. N. br. 3990, pri
občilo to-le: ' ' 

Po vlogi glavne uprave profesorskega društva 
št. 49 z dne 12. marca t. L, da bi se v pdločbi S. N. 
br. 1460 z dne 4. februarja t. 1. dopolnili členi Ш., 
IV. in VI... je gospod minister za prosveto odločil s 
št. 3990 z dne 19. marca 1.1. tako-le: 

.1.) Člen VI., alineja a), v odločbi S." N. br. 1460 
z dne 4. februarja 1921. o izenačitvi plač srednje
šolskih nastavnikov v kraljevini se izpreminja ter 
se glasi: 

«Cas; ki ga je nastavnik prebil kot neusposobljen 
namestni učitelj, se mu šteje do dne 1. januarja 1921. 
največ do petih let.» 

2.) Predlog o izpremembi točk (členov) Ш. in IV. 
se ne usvaja, ampak prevedba nastavnikov na di
narske plače se mora izvršiti po omenjenih členili 
Ш. in IV. tako, kakor je določeno v odločbi S. N. 
br. 1460. 

V L j u b 1 j a n i, dne 8. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r, 

Uradni list pod št. 53. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 16.296. 

Razglas poverjeništva za notranje zadeve 
o razpusta občinskega odbora v Gorjanah. 

Občinski odbor v Gorjanah, kjer po Tazpisu ob
činskih volitev ni bila vložena nobena kandidatna 
lista, je razpuščen. 

Za gerenta je imenovan dosedanji župan Edmund 
S k c r b e c, posestnik v Gorjanah, za. prisednika v 
sosvet pa so imenovani: Anton S i k o š e k, posest
nik v Vojskem št.4; Ггапс P e č n i k , posestnik v 
Vojskem št. 3; Janez B a n, posestnik v Gorjanah 
št. 1: Franc K u n e j , posestnik v Pokleku št. 13; 
Janez M oš k on, posestnik v Gorjanah št. 10. 

V L j u b l j a n i , dne 13. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

Št, 5992/pr. 

Razpnst društva. 
Društvo «Zarja» na Brezovici se razpušča iz dr

žavnih interesov. 
V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1921. 

Predsedstvo poverjeništva za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Tekavčič s. r. 
Št. 722 pr. 

Razpis. 
Razpisujeta se službi uradnih živinozdravnikov 

pri okrajnem glavarstvu v L o g a t c u in v R a 
d o v l j i c i . 

Prosilci naj vlože kolkovane prošnje do dne 
15. j u l i j a 1 9 2 1 . 

pri poverjeništvu za kmetijstvo, prosilci pa, ki so 
že v državni službi, po svojem predstojnem ob-
lastvu. 

Z vsakim teh mest so združeni prejemki X. činov-
nega razreda, oziroma višjega razreda,- če se podeli 
mesto prosilcu, ki je že v državni sltfžbi in ima že 
prejemke višjega činovnega razreda. 

V L j u b l j a n i , dne 15. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

' Poverjeništvo za kmetijstvo. 
Poverjenik: Demšar s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Razglas o nabavi 20.000 kilogramov 
petroleja za Dravsko divizijske oblast. 

Vsi interesenti se pozivljejo, naj vlože pismene 
ali ustne ponudbe dne 2 5. j u n i j a t. 1. do enajstih 
bođisi pri intendanturi Dravske divizijske oblasti, 
bodisi pri komandantu vojnega okrožja v Mariboru, 
ker se bo tega dne sklepala pismena direktna po
godba za nabavo 20.000 kilogramov petroleja. Pe
trolej se mora vročiti f r a n k o intendantsko skla
dišče v Maribor v posodah (sodih ali malih konvah) 
ponudnikovih, in sicer v 15 dneh potem, ko se odo
bri pogodba,-

Med vsemi interesenti se bo vršila ožja pogodba 
licitiranja. 

Pogoji so na vpogled pri intendanturi Dravske 
divizijske oblasti in pri komandi vojnega okrožja v 
Mariboru. 

Sprejemajo se ponudbe za 1000 kilogramov in 
navzgor. 

Ponudbe morajo biti opremljene s takso za dva 
dinarja. 

Kavcija znaša 10 % vrednosti nabave, za ino-
aemske državljane pa 20%, 999 3_g 

Dravska divizijska oblast v Ljubljani, 
dne 18. junija 1921.; E br. 9145. 

Razglas o nabavi ovsa. ш з з - 1 

Interesenti se pozivljejo, naj podado komandi 
Dravske divizijske oblasti pismene ali ustne ponud
be za nabavo ovsa franko intendantsko skladišče, in 
sicer: 

za Ljubljano 120.000 kg, 
za Maribor , 110.000.kg, 
za Celje ' . . . ' . 20.000 kg. 
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Pismena pogodba se sklene dne 3 0. j u n i j a 
dopoldne v intendanturi Dravske divizijske oblasti. 

Skladišča imajo železniške proge. 
Izročitev v vojaških vrečah ali alla rinfusa. 
Pogodbe se lahko vpogledajo pri divizijski inten

danturi. 
Rok za nabavo od dne 1. julija do dne 10. julija 

t 1. 
Kavcija 10%. ponujene cene. 
Ponudbe se morajo kolkovati z 2 dinarjema. 

Komanda Dravske divizijske oblasti v Ljubljani, 
dne 17. junija 1921.; E br. 9147. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887.; dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da 
morajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi 
izvršitve agrarske operacije. 
Deželna komisija za agrarske operacije v Ljubljani, 

dné 15. junija 1921. 
Predsednik: Detela s.r. 

Br. 16.317. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Št. 2611/3 iz leta 1921. 102° 

Razglas. 
' Z založno trafiko spojena tobačna glavna zaloga 

v L o g a t c u št. 46 se s tem razpisuje v oddajo po 
javnem natečaju. 

Natančnejše podatke o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, ki jih je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem okrajnem 
ravnateljstvu v Ljubljani in pri okrajni upravi fi
nančne kontrole v Cerknici. 

Ponudniki se v lastno korist svare, naj ne zahte
vajo prenizkih opravnin, ker ni upati, da bi se za
htevana opravnina zvišala. 

Vsi drugi podatki so razvidni iz natečajnega raz
glasa, ki ostane do dne 16. julija 1921. nabit na 
uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu 
v Ljubljani in pri občinskem uradu v Dolenjem Lo
gatcu. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 10. junija 1921. 

Razglas. 
1037 

potr-vodih. Nato dobe izkaznice za zbor obenem s 
dilom o prejemu. 

Ce se hoče dati delničar zastopati po poobla
ščencu, mora svojeročno podpisati pooblastilo, na
tisnjeno na drugi strani izkaznic. 

Za delnice, ki so v posesti države, Kranjske hra
nilnice in Trboveljske premogokopne družbe, zado
šča v zmislu § 28., družbenih pravil namesto depo
niranja primerno potrdilo onev blagajne, pri kateri so 
delnice shranjenei 

V L j u b l j a n i , dne 18. junija 1921. 
Upravni svet dolenjskih železnic. 

Na podstavi členov 128., 129. in 146. carinskega 
zakona bo podpisana carinarnica dne 3 0. j u n i j a 
19 2 1 . ob desetih na javni licitaciji prodajala 

16 kg netto električnih žarnic v vrednosti (8900) 
osemtisočdevetsto dinarjev. 

Iz pisarne glavne carinarnice ljubljanske, 
dne 16. junija 1921. 

Razne objave. 
St. 75/21—1. 1030 

Prostovoljna sodna dražba 
nepremičnin. 

Na predlog, И sta ga podali lastnici Joeipina 
C h r i s t o f v Ljubljani in Antonija V r š e č v Za
grebu, bo dne- 2 7. j u n i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih v pisarni notarja drja. Andreja Kuharja 
v Ljubljani, Kolodvorska ulica št/ 3, prostovoljna 
dražba posestva vi. št. 236 katastralne občme Po
ljanskega predmestja, dovoljena s sklepom okraj
nega sodišča v Ljubljani z dne 11. junija 1921., Ne 1 
164/21—1. Posestvo sestoji iz pare. št. 156 hiše št. i 
na Domobranski cesti. 

Zemljišče je cenjeno 345.030 K, izklicna cena 
znaša 500.000 K; pod to ceno se ne bo prodajalo. 

Vadija je položiti 50.000 K v gotovini ali v pu-
pilarnih vrednotnicah. 

Rok za preponudbe znaša 10 dni. Izkupilo je pla
čati pri sodišču v 14 dneh. - -

Vknjiženim upnikom se pridržujejo njih pravice, 
ne glede na prodajno ceno. 

Dražbeni pogoji so na vpogled pri podpisanem 
notarju. Dr. Andrej Kuhar s. r., 

notar kot sodni komiear. 

Razglas. 
XXVI. r e d n i občni z b o r d e l n i č a r j e v do

l e n j s k i h ž e l e z n i c bo v soboto dne 9. j u l i j a 
1 9 2 1 . ob desetih v Ljubljani v dvorani Kranjske 
hranilnice v pritličju na desni. 

Gospodje delničarji se s tem vabijo na ta zbor. 
D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo o poslovanju za dobo 1919. in 1920. 
2.) Predložitev računskega zaključka za leti'1919. 

in 1920., poročilo revizijskega odseka, odobritev ra
čunskega sklepa, podelitev absolutorija upravnemu 
svetu in uporaba preostanka. 

3.) Volitev članov upravnega sveta. 
4.) Volitev revizijskega odseka. 
5.) Izprememba pravil. 

* * * 
Oni gospodje delničarji, ki hočejo izvrševati svo

jo glasovalno pravico po §§ 28,, 29. in 33. družbenih 
pravil, morajo svoje delnice vložiti najkesneje do 
vštetega dne 2. julija 1921. pri Kranjski hranilnici 
v Ljubljani ter predložiti konsignacijo v dveh iz-

Vabilo na izredni občni zbor 
delničarjev 

a. a. „Ti?ifiria.v" 
v Smarci pri Kamniku, 

ki bo v četrtek dne 7. j u 1 i j a 1 9 2 1. ob desetih v 
lastnih prostorih družbe v Smarci pri Kamniku. 

D n e v n i r e d : 
1.) Predložitev bilance za leto 1920. 
2.) Povisba glavnice. 
3.) Slučajnosti. 
V S m a r c i , dne 21. junija 1921. 

Franjo Cerar s.r., predsednik.. 
• » • 

§ 10. Vsak delničar ima toliko glasov kolikor 
delnic. Delničarji, ki hočejo glasovati, morajo osem 
dni pred občnim zborom položiti potrdila o vpla
čanih delnicah pri d. d. «Triglav» v Smarci pri 
Kamniku. 

: 

1033 

Razglas. 
Firma «Jug», trgovina z lesom na drobno in na 

debelo, družba z o. z., s sedežem v Mariboru, prej 
Zrinskega trg št. 7, sedaj Aleksandrova cesta št. 71, 
namerja osnovno glavnico družbe v znesku 510.0Q0 
kron znižati za 210.000 K, torej na znesek 300.000 K. 

Družba je pripravljena dati na zahtevo vseul 
upnikom kritje ali zavarovanje; glede onih upnikov, 
ki' se v treh mesecih od današnjega drie he Bglas<»-
pri družbi, se bo smatralo, da pritrjujejo namerjani 
znižbi osnovne glavnice. 

V M a r i b o r u , dne 14.junija 1921. 
«Jug», družba z o. z. 

Anton Jug s. r., poslovodja. 

\ 

997 

St. 725/21. 1027 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 

je gospod dr. Ferdo P i r n a t z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Slovenjgradcu. , 

V L j u b l j a n i , dne 18. junija 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr.D.Majaron s.r. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev. 
Stanje dne 8. junija 1921 

A le « i v a . 
Dinarjev 

67,472.321-62 
16,456.329- — 
5,824.459-13 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu , • 
v kovanem srebru • 
v tujih valutah ' "..' 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah • • 
Posojila : 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic . . . . . . 

Saldo raznih računov 

Dinarjev 

Proti prejinjemu 
stanju 

dinarjev 

337,829.719-71 427,582.829-46 -f 3,403.557 2& 

175,449.136-82 
23,459.049-15 

1.195,453.640-85 
374,691.843-19 
343,646.754-91 

1.992,346.788-74 

198,908.185-97 — 6,016.281 25< 

\ 
3.906,139.027-69 -f 60,859.680 -0T 

2.138,377.163- — 

6.671,007.206-12 

ät. 279. 
Razglasilo. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. 
gt. 2 iz leta 1888., je deželna komisija za agrarske 
operacije v Ljubljani postavila dvornega svetnika 
drja. Ivana V r t a č n i k a krajnim komisarjem za 
agrarske operacije, da se izvrši nadrobna razdelba 
pare. št. 2711 in 2736/2, vpisanih pod" vi. št. 237 
davčne občine, gradiške, potem pare. št. 2738 in 

'2739 vpisanih pod vi. št. 685 iste davčne občine, 
sodni okraj kostanjeviški. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

Glavnica din. 50,000.000--, 
od te vplačano v kovanem zlatu , 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih , . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

Pasiva.. 

374,711.966 69 
292,151.009 36 
52,895.641 • 12 

10,385.10Ö-— 
821.430-62 

3.743,880.395' h 29,884.940— 

719,758.617-17 + 20,851.905 • 32" 

2.138,377.163 •-

57,784.500-33 

988 
6.671,007.206-12 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

•_Ai.'h--,i't:-<'^*-fÂii, •^ŽftS-ul)?. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 23. junija 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNE U S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Razglas celokupne deželne vlado za Slovenijo o uničevanju industrijskih podjetij. Nekatere izpremembe glede usposobljenoetnega izpita za ljudske Jole in sprejemni in 
zreloBtm izpiti na učiteljiščih. — Naredba gradbene direkcije za Slovenijo, s katero se zvišujejo pristojbine za preizkušnje in revizije parnih kotlov in za izpite osebja — B*z-
glaei osrednje vlade : Razglas, kako se ugotavljaj čista t«ža pri troSariuskib tekočinah zaradi pobiranja trošarine. Razglas o pobiranju monopolne takse na petrolej Razelas da 
izpiski iz knjig o tekočih računih niso dokaz, da je bilo blago kupljeno, proden je stopila v veljavo uredba o plačevanju 60 % za blago nemškega izvora. Razglas da je dovoljena 
ustanovitev delniško družbe z imonom : «.Textiha1, trgovska in industrijska delniška družba v Ljubljana. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo • Razglas o izprëmembab v občin
skih gerentetvih. Razglasi o taksi za vidiranje potnih listov angleških, češkoslovaških in grških državljanov. Razpust društva «Ortsgrupne Marburg des Zentralverbandes der Bau
arbeiter Österreichs^ Razglas, da je prepoved klanja in izvoza mladih živali razveljavljena. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 18. junija 1921 — Razelaea 
zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani o poljudnih zdravstvenih, zlasti protialkoholnih predavanjih. Razglas o sprejemanju hipotekarnih zastavnic in komunalnih zadolžnic 
Hrvatskoslavonske zemaljsko hipotekarno banko pri javDih uradib. — Razglasi vojaških oblastev : Razglas o nabavi 20.000 kilogramov petroleja za Dravsko divizijsko oblaet. Raz-

glas o nabavi ovsa. — Razglasi raznih drugih uradov in oblietev. — Razne objave. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
181. 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo 

o uničevanja industrijskih podjetij. 
V sporazumu z oddelkom ministrstva za trgovino 

in industrijo se odreja to-le: 

, § 1 -
Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo z 

dne 4. avgusta 1919., št. 647 Ur. 1., o uničevanju in
dustrijskih podjetij se razveljavlja. . 

§ 2. 
Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. 
V L j u b l j a n i , dne 7. junija 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. Dr.Ravnihar s. r. 
Ribnikar s. r. Dr. Skabernè s. r. 

182. 
Nekatere Izpremembe glede usposobi] e-
nostnega Izpita za ljudske šole in spre
jemni In zrelostni izpiti na učiteljiščih. 

A. 
Ölen II., odstavek 3., alineja 4., naredbe avstrij

skega ministrstva za uk in bogočastje z dne 31. ju
lija 1886., št. 6033, se ukinja ter se glasi: 

«Petje in telovadba se prištevata predmetom 
uspusobljenostne preizkušnje, ki so obvezni za vse 
učitelje in učiteljice. Kandidati (kandidatinje), ki so 
v času od zrelostnega izpita, do preizkušnjo učne 
usposobljenosti vsled bolezni, nesreče itd. ali med 
vojno (invalidi) postali nezmožni za pouk v telo
vadbi ali glasbi, se smejo na posebno prošnjo, 
opremljeno z uradnim zdravniškim izpričevalom, po 
višjem šolskem svetu oprostiti usposobljenostih ].re-
izkušnje iz omenjenih predmetov.» 

B. 

1.) Clan. 14., odstavek 3., naredbe avstrijskega 
ministrstva za uk in bogočastje z dne 31. julija 1886., 
št. 6031, in naredba istega ministrstva št. 21.956 z 
đne 15. decembra 1887. se razveljavljata ter nado
meščata z nastopnim besedilom: 

«V>;-e kandidate (kandidatinje), ki so prebili spre
jemni ! izpit za učiteljišče, mora preiskati šolski 
zdravnik. Ta se ravnaj po pravilniku, Id ga sestavi 
zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani in ki do
loči bolezni, izključujoče učenca ali gojenca (učenko 

ali gojenko) od učiteljskega stanu. Učiteljski zbor 
sklepa o sprejemu na podstavi sprejemnih izpitov in 
Poročila šolskega zdravnika. Zdravstveni razlogi od
klonitve naj se prosilcu (prosilki) naznanijo).» 

2.) Člen 64., odstavek 31., iste naredbe, ki se na
naša na zrelostne izpite kandidatov (kandidatinj) z 
izpričevalom srednje šole, se dopolnjuje s tem-ie 
vstavkom: 

«Izprašati pa se morajo brezizjemno iz teorije, 
terminologije in posebno metodike telovadbe, petja, 
risanja in glasbe». 

V L j u b l j a n i , dne 14. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r 

Naredbe gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

183. 
Naredba gradbene direkcije za Slovenijo, 
s katero se zvišujejo pristojbine za preizkušajo 
in revizije parnih kotlov in za izpite osebja. 

Pristojbine, določene z razglasom poverjeništva 
za javna dela št. 5641 z dne 8. novembra 1919. (Ur. 1. 
169 z dne 2. decembra 1919.), se izpreminjajo tako-le: 

A. P r i s t o j b i n e za p r e i z k u š n j e in re
v i z i j e p a r n i h k o t l o v znašajo: 

Kurilna ploskev v m* Pristojbina v dinarjih za 
preizkušnjo I revizije 

manjša kot 2-& 
T izmeri 2-5 do vštetih 10 

v izmeri 10 do 60 
iof. 50 

60 
100 
150 
200 

20 
40 
50 
60 

B. P r i s t o j b i n e za i z p i t e znašajo: 
za kurjače . . .. . . 10 dinarjev, 
za strojnike . . . . . 15 dinarjev. 

Prošnje za opravljanje izpitov se kolkujejo po 
naredbi ministrstva za finance z dne 12. novembra 
1920., Ur. 1.442, tako-le: 

vloge z 2 dinarjema, 
priloge po 50 par. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. maja 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas, kako se ugotavljaj čista teža pri tro
šarinskih tekočinah zaradi pobiranja trošarine. 

Opazilo se je, da mnoge carinarnice pri tekoči
nah v preprostih sodih zaradi pobiranja državne tro
šarine ugotavljajo čisto vsebino po računu, nekatere 

pa pobirajo državno trošarino po nečisti teži, rav-
naje se po členu 3. zakona o splošni carinski tarifi. 
Oba načina sta nepravilna, drugi način pa še zato, 
ker se mora državna trošarina tudi na tekočine pu 
členu 10. pravilnika za izvrševanje določil o državni 
trošarini pobirati samo na čisto vsebino. 

Zato se odreja carinarnicam, naj na tekočine, na 
katere se pobira državna trošarina, če se uvažajo v 
preprostih sodih, za ugotavljanje čiste teže v kilo
gramih zaradi pretvarjanja na litre odbijejo od ne
čiste teže 20% kot taro. (Ukaz z dne 20. avgusta 
1910., «Srpske Novine» z dne 24. istega meseca in 
leta, št. 185.) 

Ko se tako dobi čista teža, se mora, če gre za 
rum, esenco za pijače in konjak, pomnožiti z 1-075 
litra; rezultat, ki se dobi s to pomnožitvijo, kaže 
čisto vsebino, na katero se mora pobirati državna 
trošarina. 

Čista teža v kilogramih, ugotovljena po odbitku 
20%ne tare pri pivu,finih in trošarinskih vinih vobče, 
likerjih in ocetni kislini, je enaka litrom (100 кг za 
100 litrov). 

(Glej «Razmere teže in vsebine trošarinskih te
kočin», str. 108. trošarinskega pravilnika.) 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 23. maja 1921.; C br. 29.800. 

Razglas o pobiranju monopolne takse 
na petrolej. 

Uprava državnih monopolov je priobčila z dopi
som z dne 7. junija 1921., M br. 10.070, to-le: 

«Na nekatera vprašanja te direkcije, kako naj se 
računi tara ob pobiranju monopolne takse na petrolej, 
je izdala uprava odločbe z razpisi M br. 4457, 4957 
in 5106. Ker pa so bile te odločbe izdane za vsak 
primer ambalaže posebe, so prišle v kontradikcijo 
druga z drugo. Zato jih uprava državnih monopolov 
s tem razpisom razveljavlja; za izračunavanje tare 
pri pobiranju monopolne takse pa velja odslej ta-le 
odločba: 

Ce prihaja petrolej v konvah, se morajo konve 
smatrati za direkten zavoj in teža za pobiranje takse 
se mora računiti s konvami vred. 

Če prihaja petrolej v železnih sodih, se mora ra
čuniti tare za sod 17 •%, (sedemnajst od sto kilo
gramov). 

Ce prihaja petrolej v lesenih sodih, se mora ra
čuniti tare 10 % (deset od sto kilogramov). 

Če prihaja v cisternah ali vlačilnicah, se pobira 
monopolna taksa na čisto težo potem, ko se ta 
ugotovi.» 

Potemtakem nehajo veljati razpisi C br. 17.233 
z dne 19. marca 1921. (M br. 4458 in 4957) in 
C br. 22.279 z dne 16. aprila 1921. (M br. 5106);* za 
pobiranje monopolne takse na petrolej, ki se uvaža 
v konvah, vloženih v zabojih, pa veljajo še nadalje 
določila razpisa C br. 28.715 z dne 23. maja lvtl.** 

Iz pisarne 'generalne direkcije carin v Beogradu, ' 
dne 10. junija 1921.; C br. 38.264. 

* Uradni list 53 z dne 18. maja 1921. 
** Uradni list 60 z dne 4. junija 1921. 
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Razglas, da izpiski iz knjig o tekočih računih 
niso dokaz, da je bilo blago knpljeno, preden 
Je stopila v veljavo nredba o plačevanju 50 % 

za blago nemškega izvora. 
Na pojavljeno vprašanje, ali se smejo tudi iz

piski iz knjig o tekočih računih smatrati za dokaz, 
da je bilo blago, ki se uvaža iz Nemčije v našo kra
ljevino, plačano, preden je bila izdana uredba o pla
čevanju za blago nemškega izvora, pojasnjuje^ gene
ralna direkcija carin sporazumno z generalnim in
spektoratom carinarnicam, da se taki izpiski ne 
smejo sprejemati za dokaz, ker se razen s poverjenim 
izpiskom iz knjig in fakture samo s potrdilom gene
ralnega inspektorata ali pooblaščenega denarnega 
zavoda, ki je devizo pravilno prodal, dokazuje res
ničnost', da je uvoznik plačal blago nemškega iz
vora, preden je stopila v veljavo uredba o plače
vanju za blago, ki se uvaža iz Nemčije. 

S tem se dopolnjuje razpis C br. 33.903 z dne 
21. maja 1921.* 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 11. junija 1921.; C br. 38.667. 

St. 4236/21. 1031 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je do^ Jil gg. 

Francu V o k a č u ш drugom v Ljubljani usUnoviii 
delniško družbo z imenom: «,Textilia', trgovska in 
industrijska delniška družba v Ljubljani». 

Namen družbi je, da trguje z vsakovrstnim ma
nufakturnim blagom, da ustanavlja lastne predilnice, 
tkalnice, barvarnice in apreturnice za manufakturno 
blago, istotako konfekcijske tvornice za izdelovanje 
vseh vTst oblačil. 

Temeljna delniška glavnica znaša 20 milijonov 
kron ter je razdeljena na 50.000 delnic po 400 K, ki 
se glase na prinosnika. Ta glavnica se sme po skle
pu občnega zbora zvišati na 40 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 14. junija 1921. 

Dr. Mam s.r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Razglasa poverjeništva za notranje zadeve 
o izpremembah v dveh občinskih gerentstvih. 
Št. 15.997. 

Namesto Josipa S e r b i n k a, ki je zaradi bolezni 
odstopil, je imenovan za občinskega gerenta v Sla-
tmskem dolu Konrad D e t i č e k. posestnik istotam. 

Za njegovega namestnika je imenovan Janez 
D e u t s c h m a n , posestnik v Slatinskem dolu. 

Št. 16.532. 
Namesto Ivana Korošca je imenovan za občin

skega gerenta v Bohinjski Srednji vasi Ivan J o c i f, 
nadučitelj istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 15.junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

St. 13.539. 

Razglas. 
Določila razglasa št. 4178 z dne 25. februarja 

1921. o taksah za vidiranje potnih listov tujih držav
ljanov pri tuzemskih političnih in policijskih oblast-
vih, razglašena v Uradnem listu 28 z dne 10. marca 
1921., se glede državljanov A n g l e š k e i n n j e 
n i h k o l o n i j po razpisu ministrstva za notranje 
zadeve, št. SI. 4201 z dne 12. maja 1921. v rubriki 
«Opomba» izpopolnjujejo tako-le: 

«Angleški državljani ne plačujejo za vidiranje 
potnega lista pri odpotovanju iz naše kraljevine no
bene takse, ako je bil njih potni list redovito vidiran 
po našem predstavništvu v inozemstvu.» 

V L j u b 1 j a n i, dne 11. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

* Uradni list 59 z dne 1. junija 1921. 

Št. 12.173. 
Razglas. 

Določila razglasa št, 4178 z dne 25. februarja 
1921. o taksah za vidiranje potnih listov tujih dr
žavljanov pri tuzemskih političnih in policijskih ob-
lastvih, razglašena v Uradnem listu 28 z dne lOega 
marca 1921. na strani 156, se glede d r ž a v l j a 
n o v č e š k o s l o v a š k e r e p u b l i k e po raz
pisu ministrstva "za notranje zadeve št. 3780 z dne 
30. aprila 1921. v rubriki «Opomba» izpopolnjujejo 
tako-le: 

«Češkoslovaškim državljanom, ki imajo svoje 
stalno bivališče v naši državi, se potni list lahko 
vidira tudi za povratek v našo državo.» 

V L j u b 1 j a n.i, dne 9. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Tekavčič s. r. 

Št. 15.546—21. 

Razglas. 
Postavka «Grška» v razglasu deželne vlade z dne 

25. februarja 1921., št. 4137, objavljenem v Uradnem 
listu 28 z dne 16. marca 1921., se po razpisu ministr
stva za notranje zadeve št. SI. 5190 z dne 28. maja 
1921. izpreminja ter se glasi:. 

«Grška, 68 (oseminšestdeset) dinarjev». 
V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Tekavčič s. r. 

Št. 6468/TV.—1921. 

Razpust društv». 
Društvo «Ortsgruppe Marburg des Zentral ver-

bandes der Bauarbeiter Österreichs», se razpušča, 
ker ni pogojev za njega pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 13. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: Tekavčič s.r. 

Št. 2353 vet, 
Razglas. 

Na podstavi brzojavnega obvestila ministrstva za 
kmetijstvo in vode z dne 18. junija 1921., št, 14.590/4, 
je ministrski svet pod isto številko razveljavil na
redbo osrednje vlade z dne 12. junija 19z0., št. Uo-..-<>,••!, 
s katero je bilo prepovedano klati in izvažati mlade 
živali, ter odločil, da je v bodoče živino klati in iz
važati po predpisih, ki so bili glede tega prej v ve
ljavi ali ki se izdado v bodoče. 

To se daje z ozirom na zgoraj označeno naredbo 
osrednje vlade («Uradni list deželne vlade za Slo
venijo» št. 274) in v zvezi s tuuradnim razglasom 
z dne 19. aprila 1921., št. 1289 (Uradni list 44 iz leta 
1921.) na javno znanje. 

V L j u b 1 j a n i, dne 20. junija 1921, 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Poverjonik: Demšar s.r. 
Št. 2323. 
Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 

v Sloveniji z dne 18. junija 1921. 
O p a z k a : Imena okrajnih' glavarstev in mestnil 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 

Solčava 2:8. Kranj: Oselica 1:1, Sv. Ana 1:2. Slo-
venjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

Р а в ј а s t e k l i n a . 

Brežice: Zakot 1:1. Celje: Škofja vas 1:1. Ptuj: 
Podomci 1:1, Ragoznica 1:1, Slatina okolica 2:2, 
Sv. Rok 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Božjakovo 1:1, Dobliče 1:4, Radovica 

1:1, Semič 1:2. Kočevje: Struge 2:4. Konjice: Konjice 
1:1. Krško: Raka 1:6. Ljubljana okolica: Račna 
1: 4. Litija: Češnjice 1:1, Krka 1: 2. Murska Sobota: 
Petanjci 1:1. Novo mesto: Trebnje 1:2, Žužemberk 
2: 2. Ptuj: Brebrovnik 1:1, Gajovci 1: 2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Brezovica 1:2, Mengeš 1:1. Kranj: 
Selce 1:1. Litija: Bukovica 1:1, Št. Vid 1:1, Veliki 
Gaber 1:1, Žalna 1:1. Ljubljana okolica: Devica 
Marija v Polju 1:4, Dobrunje 1:1, Zgornja Šiška 
1:1. Ljutomer: Gerlava 1:3, Kamenščak 1:1, Pri
stava 1:1. Logatec: Gorenji Logatec 2:2. Murska 
Sobota: Lukačovci 1:1, Skakovci 1:1. Ptuj: Bre
brovnik 1:1, Breg 1:1, Hermahci 1:2, Runeč 1:1, 
Sv. Andraž v Slovenskih goricah 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

Prestai« --io: 
Š u š t a v e c. 

Krško: Sv. Križ 1:1. 

M e h u r č a e t i i z p u š č a j pri p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Brežice 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Guštanj: Tolsti vrh 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Jezersko 2: 12. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Moravče 2:2. Kranj: Predoslje 2:2. 
Maribor: Rogoznica 1:1, Ščavnica 1:1, Kremberg 
1:1. Ptuj: Destinci 1:1. Radovljica: Radovljica 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 18. junija 1921, 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništv»; Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Št. 7427. 
Razglas. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Logatec: Stari trg 1: 7. 

M e h u r Č a s t i i z p u š č a j pr i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Zakot 1:1. Celje, politična ekspozitura 
Mozirje: Bočna 2:4, Kokarje 3:3, Ljubno 2:2, Luče 
2:2, Rečica 1:1. Konjice: Sv. Kunigunda 1:2. 
Kranj: Naklo 2:2, Preddvor 1:1, Stara Loka 1:1. 
Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1-

Gar je k o n j . 

Kočevje: Ribnica 1:1, Krško: Št. Jernej 1:1. 
Litija: Stehanja vas 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovci-
Sela 1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

P o l j u d n a z d r a v s t v e n a , z l a s t i p r o t i -
a l k o h o l n a p r e d a v a n j a namerja zdravstveni 
odsek v čim večji meri prirejati v mestih in pc, de
želi. Županstva, župni uradi, izobraževalna društva 
in druge korporacije se vabijo, naj naznanijo zdrav
stvenemu odseku, ali, kdaj in kje žele ta,kih pre
davanj. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. junija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec i. r. 
Št. 7427. 

Razglas. 
O k l i c z d r a v n i k o m . Zdravniki, "ki bi bili 

pripravljeni imeti poljudna zdravstvena predavanja, 
zlasti protialkoholna predavanja po mestih in deželi, 
naj se prigiase osebno ali pismeno pri zdravstvenem 
odseku, ki daje nadaljnje informacije. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. junija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št.l018/Val. ex 1921. 1034 

Razglas. 
Gospod minister za finance je odredil z odločbo 

J. br. 530 z dno 23. februarja 1921., da se smejo 
hipotekarue zastavnice in komunalne zadolžnice Hr-
vatsko-slavonske zemaljske hipotekarne banke, gla
seče se na kronsko, kronsko-dinarsko ali dinarsko 
vrednost, sprejemati na ozemlju bivše avstro-ogrske 
monarhije, ki je prešlo v sestav kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, pri javnih uradih za jamstvo 
(garancijo), za polog sirotinskega denarja in kot 
glavnica ustanov in zavodov kakor tudi vseh javno
pravnih oseb in korporacij. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
"dne 20. junija .1921. 

Delegat: dr. Šavnlk s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Razglas o nabavi 20.000 kilogramov 
petroleja za Dravsko divizijske oblast. 

Vsi interesenti se pozivljejo, naj vleže pismene 
•ali ustne ponudbe dne 2 5. j u n i j a t. 1. do enajstih 
bodisi pri intendanturi Dravske divizijske oblasti, 
bodisi pri komandantu vojnega okrožja v Mariboru, 
ker se bo tega dne sklepala pismena direktna po-
-godha za nabavo 20.000 kilogramov petroleja. Pe
trolej se mora vročiti f r a n k o intendantsko skla
dišče v Maribor v posodah (sodih ali malih konvah) 
ponudnikovih, in sicer v 15 dneh potem, ko se odo
bri pogodba. 

Med vsemi interesenti se bo vršila ožja pogodba 
licitiranja. 

Pogoji so na vpogled pri intendanturi Dravske 
•divizijske oblasti in pri komandi vojnega okrožja v 
Mariboru. 

Sprejemajo se ponudbe za 1000 kilogramov in 
navzgor. 

Ponudbe morajo biti opremljene s takso za dva 
dinarja. 

Kavcija znaša 10 % vrednosti nabave, za ino
zemske državljane pa 20 %. 999 3—3 

Dravska divizijska oblast v Ljubljani, 
dne 18. junija 1921.; E br. 9145. 

Razglas o nabavi ovsa. 1 0 2 3 3~2 

Interesenti se pozivljejo, naj podado komandi 
Dravske divizijske oblasti pismene ali ustne ponud
be za nabavo ovsa franko intendantsko skladišče, in 
sicer: 

za Ljubljano 120.000 kg, 
za Maribor 110.000 kg, 
za Celje 20.000 kg. 
Pismena pogodba se sklene dne 3 0. j u n i j a 

dopoldne v intendanturi Dravske divizijske oblasti. 
Skladišča imajo železniške proge. 
Izročitev v vojaških vrečah ali аБа rinfusa. 
Pogodbe se lahko vpogledajo pri divizijski inten

danturi. 
Rok za nabavo od dne 1. julija do dne 10. juliji 

t. 1. 
Kavcija 10% ponujene cene. 
Ponudbe se morajo kolkovati z 2 dinarjema. 

Komanda Dravske divizijske oblasti v Ljubljani, 
dne 17. junija 1921.; E br. 9147. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 809/4/21—2. ' 3—1 

Razpis. 
Oddado se nastopna službena mosta: 
1.) eno mesto vodje zemljiške knjige v IX. činov-

ncm razredu pri deželnem sodišču v Ljubljani in 
2.) po eno mesto pisarniških uradnikov v X. ali 

pa v XI. činovnem razredu pri okrajnih sodiščih v 
Cerknici, Logatcu in na Vrhniki. 

Obenem se oddado tudi eventualna mesta, ki se 
izpraznijo po imenovanjih, oziroma premestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože do dne 

8. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika-v govoru in pismu 
ter svoji prošnji priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo, 
izpričevalo državnega zdravnika, da so za zaproše
no službeno mesto sposobni, izpričevalo o opravlje
nem prvem pisarniškem in zemljiškoknjižnem izpitu; 
končno morajo izkazati, da so izpolnili aktivno vo
jaško dolžnost ali pa da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
ali drugi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa la 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. št. 60, in ministrsko naredbo z dne 12. julija 
1872., drž. zak. št. 98. 

Ker se odđado tudi mesta, ki se izpraznijo po 
premestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti 
v svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za 
katera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 18. junija 1921. 

Dr. Papež s. r. 
2. ~ 3—1 

eni ali drugi pukovski okružni komandi naše dr
žave. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 3. 
in 8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa na 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. št. 60. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo po pre
mestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti v 
svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 16. junija 1921. 

3—1. 

Preds. 672/4/21 
Razpis. 

Oddado :e nastopna mesta sodnikov: 
dva pri okrajnem sodišču v Laškem, 
po eno pri okrajnih sodiščih v Konjicah. 

Kozjem, v Šmarju, v Slovenjgradcu in v Sosianju. 
Oddado se tudi eventu:i!:i im- '-i- ki se i/vvnznijo 

po imenovanjih, oziroma preiiic^i» :: ••. 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 

vlože po službeni poti najkesneje do dne 
2 8. j u l i j a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 20. junija 1921. 

Preds. 629/4/21—1. 
Razpis. 

Oddado se nastopna mesta: 
a) po eno mesto višjih pisarniških oficialov 

činovnem razredu pri okrajnih sodiščih v 

3—1 

v IX. 
Dolnji 

Murski So-Lendavi in Ormožu in eventualno v 
boti; 

h) štiri mesta pisarniških uradnikov X., oziroma XI. 
činovnega razreda pri okrajnem sodišču v Murski 
Soboti; 

c) tri taka mesta kakor pod b) pri okrajnem sodišču 
v Dolnji Lendavi, in 

č) eno tako mesto kakor pod b) pri okrožnem sodi
šču v Mariboru. 
Pripominja se, da se oddado tudi morebitna me

sta, ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma preme
stitvah. 

Pravilno kolkovane hi opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa da 
so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1916., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo dokazati z izvidom nadpregleda, izdanim po 

Preds. 730/4/21—1. 
Razpis. 

Oddado se nastopna mesta: 
a) mesto izvršilnega uradnika v XI. činovnem raz

redu pri okrajnem sodišču v Murski Soboti; 
b) po eno mesto poduradnikov pri okrajnih sodiščih 

v Murski Soboti in Dolnji Lendavi in 
c) po dve mesti sodnih slug pri okrajnih sodiščih, 

omenjenih pod b). 
Pripominja se, da se oddado tudi morebitna me

sta, ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma preme
stitvah, in da se mesta izvršilnega uradnika, oziroma 
poduradnikov oddado poduradniku, oziroma slugam, 
ako ne bi bilo kvalificiranih prosilcev. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa da 
so je trajno, oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala, najmanj za 20%. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
aH druçi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
in 8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa 
na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. št. 60. 

Prosilci za mesto izvršilnega uradnika, oziroma 
poduradnikov, se opozarjajo še posebe na naredbo 
ministra pravde z dne 31. januarja 1921., št. 46 Ur. 1. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo po pre
mestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti v 
svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 16. junija 1921. 

3—1 

Dol-

Preds. 638/4/21—1. 

Razpis. 
Oddado se ta-le mesta: 

a) sodnih predstojnikov pri okrajnih sodiščih 
nji Lendavi, Murski Soboti in Prevaljah; 

b) sodnikov, in sicer pri okrajnih sodiščih v Murski 
Soboti in Ptuju po tri, v Dolnji Lendavi in pri 
Sv. Lenartu po dve in v Slovenski Bistrici in 
Gornji Radgoni po eno. 
Pripominja se, da se hkrati oddađo tudi morebitna 

mesta, ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma pre
mestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene, svojeročno spi
sane prošnje naj se vlože po službeni poti najkes-
neje do dne 2 a j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 20. junija 1921. 

3—t Preds. 526/4/21—1. 
Razpis. 

Odda se mesto pisarniškega urudnika v X. ali 
XI. činovnem razredu pri okrajnem sodišču v Metliki 
ali pri drugem sodišču, kjer bi se tako mesto iz
praznilo po premestitvi. 
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Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

10. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo Ì7-
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pi
savi ter prošnji priložiti rojstni in domovinski 
list, zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpriče
valo, izpričevalo uradnega zdravnika, da so za 
zaprošeno mesto sposobni, in izpričevalo o opravljeni 
p n i risarniški in zemljiškoknjižni preizkušnji. Konč
no morajo izkazati, da so izpolnili aktivno vojaško 
dolžnost ali pa da so je trajno oproščeni. 

Vojaški certifikatisti se opozarjajo na predpise 
zakona ? dne 19. aprila 1872., drž. zak. St. CO, vojni 
invalidi pa na naredbo celokupne Narodne vladi 
z dne 20. .novembra 1918., št. 115 Ur. 1. Za uke se 
priznavajo le oni, katerih zmožnost za delo se je 
vsled poškodb, dobljenih v vojni, zmanjšala najmanj 
za 20 %. Invalidnost morajo izkazati z izvidom nad-
preglcda, izdanim po eni ali drugi pukovski okružni 
komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni po pre
mestitvi, naj prosilci v svojih prošnjah izrecno na
vedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 16. junija 1921. 

Razne objave. 
St. 34. 957 

Spored za ogledovanje in obdarovanje hon] v pod
ročju bonjBFBjshega odseka Z Hmetijske družbe za 

Slovenijo za leto 19Z1. 
I. p l e m e n s k o o k r o ž j e . 

Za vse vrste plemenjače z žrebeti, mlade kobile, 
dvoletne in enoletne žrebice, enoletne in dvoletne 
žrebčke mrzlokrvnih in toplokrvnih pasem. 

I I . p l e m e n s k o o k r o ž j e . 
Kakor pod L, toda le mrzlokrvne pasme. 

I I I . p l e m e n s k o o k r o ž j e . 
Kakor pod II., toda le toplokrvne pasme. 
Delila se bodo državna, okrajna in zasebna da

rila v denarju, diplome in priznanice. 

Ple
mensko 
okrožje 

III. 

П. 

JI. 

II. 

I. 

I. 

I. 

П. 

I. 

II. 

II. 

II. 

I. 

Ш. 

Dan 

11./7. 

12./7. 

13./7. 

18./7. 

19/7. 

20./7. 

21./7. 

22./7. 

2Ö./7. 

26./7. 

2./8. 

3./8. 

4./8. 

5./8. 

Kraj in čas 
obdarovanja 

Brežice ob devetih 
na sejmiSòu 

Šmarje pri Jelšah 
ob devetih na sej

mišču. 
Konjico ob devetih 

na sejmišču 
Sv. Lenart v Slo
venskih goricah ob 
devetih na sejmišču 
Maribor ob devetih 

na sejmišča 
Spodnja Polekava 
ob devetih na sej 

miščn 
Ptnj ob devetih na 

sejmišču. 
Ormož ob devetih na 

sejmišču 

Slovenjgradec o b 

devetih na sejmišču 

Žalec ob devetih na 
glavnem trgu 

Dolnja Lendava ob 
devetih na sejmišču 
Murska Sobota ob 
devetih pred Do-
brayjevem hotelom 
Radenci ob devetih 
na - Voglarjevem 
travniku pri kolo

dvoru. 
Ljutomer ob osmih 

na glavnem trgu 

Sodni okraji 

Brežice 

Šmarje pri Jelšah, 
Sevnica, Ko/.je 

' Konjice 

Sv. Lenart v Slo
venskih goricah 

Maribor 

Slovenska Bistrica 

Ptuj 

Ormož 

Slovenjgradec, Šo
štanj, Prevalje, Ma

renberg 
Celje, Vransko, La

ško, Gornji grad 

Dolnja Lendava 

Murska Sobota 
i 

Gornja Radgona in 
apaška kotlina 

Ljutomer 

Pogoji za obdarovanja. 
A. Splošna določila. 

Obdarovati se morejo le oni konji, ki ustrezajo 
značilnemu tipu dotičnega plemenskega okoliša. O 
slehernem konju, katerega gospodar se poteza za 
darilo, se mora dokazati, da je potomec bodisi držav
nega, bodisi Hcenciranega zasebnega žrebca, in sicer 
s tem, da se predloži legalni spuščalni listek; izjema 
se napravi le pri plemenskih kobilah, če dokaže po
sestnik, da je kobila tri leta v njegovi lasti. 

Pri obdarovanju je treba pred vsem vpoštevai.i 
ono plemensko živino, ki je najbolj sposobna izbolj
šati konjerejo dotične pokrajine. Ob enaki vrednosti 
živinčeta gre prednost pri tekmi za darilo onim ko
njem toplokrvnih in mrzlokrvnih plemen, pri katerih 
se dokaže potomstvo tudi po plemenjači materi. 

Vsakemu konjerejcu, ki prižene konje na premo-
vanje in ni plačal članarine do dne 15. junija 1.1., se 
članarina zaračuni dvakratno. 

Kdor zapusti kraj premovanja pred razdelitvijo, 
izgubi darilo. 

B. Posebna določila. 

Za obdarovanje posameznih vrst velja to-le: 

P l e m e n j a č e z ž r e b e t i . 
Plemenjačam z žrebeti se prisodijo darila, in sicer 

pri mrzlokrvnih plemenih od njih četrtega leta, pri 
toplokrvnih plemenih od njih petega leta dalje brez 
omejitve za najvišjo starost, in sicer tako dolgo, 
dokler so zdrave, krepke in dobro oskrbovane, ter 
imajo lastnosti dobrih plemenskih kobil in pri sebi 
sesajoče ali že odstavljeno žrebe; toda pred vsem 
naj se vpoštevajo ob sicer enaki kakovosti mlajše 
plemenjače z žrebeti, pri teh pa zopet one, ki doka
žejo sposobnost z dobrim zarodom. 

Darilo se sme sicer priznati žrebetu samo, če 
dokaže gospodar s predpisanim spuščalnim listkom, 
da je žrebe potomec boriisi državnega, bodisi licen-
ciranega zasebnega žrebca. 

M l a d e k o b i l e . 
Triletne nepripušče-ne ali štiriletne pripuščene 

žrebice toplokrvnih plemen. Triletne pripuščene ali 
nepripuščene in štiriletne pripuščene žrebice mrzlo
krvnih pasem. 

Zaskočene morajo biti omenjene žrebice bodisi po 
državnem, bodisi po licenciranem zasebnem žrebcu, 
kar je treba dokazati s spuščalnim listkom. 

Ž r e b i č k e . 
Enoletne in dvoletne žrebičke se lahko obdare, 

ako jih je lastnik dobro zredil ter je pričakovati, 
da se bodo lepo razvijale, tako da torej povsem obe
tajo postati dobre plemenjače. 

E n o l e t n i i n d v o l e t n i ž r e b č k i 
se bodo obdarovali samo, če povsem obetajo po
stati dobri plemenjaki. Pri žrebčkih, ki tekmujejo 
za darilo, se mora dokazati tudi rod materin, in si
cer z zakonitim spuščalnim listkom, na katerem je 
uradno potrjeno, da je tega žrebeka povrgla. 

C. Oprema konj. 

Kobile in dvoletne žrebice, istotako žrebci brez 
izjeme s e m o r a j o p r i g n a t i n a u z d a h z 
ž v a 1 a m i; pri enoletnih žrebičkah pa zadošča do
ber povodec. 

Živinski potni list 

je treba za vsakega konja, ki ga kdo prižene na 
prostor premovanja, prinesti s seboj. 

V I v a n j k o v c i h, dne 14. junija 1921. 

Konjerejski odsek 2 Kmetijske družbe za Slovenijo. 

Predsednik: Lovro Petovar s. r. 

1000 Št. 3740ДП. 

Razglas. ' 
Avstrijsko-jadraneki tovorni promet, Povlšba tarife. 

Z veljavnostjo izza dne 1. julija 1921. do pre
klica, oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca februarja 1922. se povišujejo voznin-
ski stavki provizorne železniške tovorne tarife, ve
ljavne izza dne 1. februarja 1921., tako-le: 

a) za 20 ( d v a j s e t ) o d s t o : vozninski stavki 
za brzovozno blago (obično in znižano), za obsežno 
tovorno blago, za tovorno blago razreda I. in II. in 
izjemnih tarif 1, 2—A in B, 3, 4, 5, 7—C in E, 8—A, 
10—B, 12—A—a, 12—B—a, 12—C, 13, 14, 16, 
18—a, 19, 20, 21—A, 22—A, 22—B—2—ß, 
22—B—2—y, 24, 25, 26, 27—A in B—a, 29—A in 
B, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38—A—a in B,- 39, 
40, 41, 42 in 43; 

b) z a 10 ( d e s e t ) od s t o : vozninski stavki' 
razreda A, B in C, specialnih tarif 1, 2 in 3, nato iz
jemnih tarif 2—C, 7—A, B in D, 8—B, 9, 10--A in C, 
11, 12—A—b, 12—B—b, 12—D, 15, 17, 18—b, 
21—B, 22—B—1 in 2—a, 22—C, 23, 27—B—b in c, 
28, 29—C in 38—A—b. 

N e p o v i š a n i pa ostanejo za sedaj vozninski 
stavki izjemne tarife 6 (za gnojila in soliter), potem 
vozninski stavki, razglašeni v «Uradnem listu de
želne vlade za Slovenijo» 37 z dne 12. aprila 1921. 
v razglasu št. 569, v «Uradnem listu deželne vlade 
za Slovenijo» 46 z dne 2. maja 1921. v razglasu: 
št. 691 in v «Uradnem listu deželne vlade za Slove
nijo» 62 z dne 9. junija 1921. v razglasu št. 927 za 
žito, oziroma za les, za krompir in za kamene iz 
infuzorijske prsti. 

V L j u b l j a n i , dne 16. junija 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 3773/1П. 1019 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. Spremem

ba tarife. 
P o v i s b a t a r i f e . Z veljavnostjo izza dne 

1. julija 1921. do preklica, oziroma do proizvedbe po 
tarifi, a najdalje do konca meseca februarja 1922. se 
povišujejo delni vozninski stavki odsečnih tablic B 
provizorne železniške tovorne tarife, veljavne izza 
dne 1. marca 1921., tako-le: 

a) z a 2 0 ( d v a j s e t ) od s t o : vozninski stavki 
izjemnih tarif 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12—A—a, B, C - a , 13, 
14, 15, 16—B- 18, 19, 20—C, 21, 22, 25—C, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 33—A in C, 35, 36, 37, 38—D in D*, 
40—A, C*, D*, E* in F, 41—C, D - 2 a , D-2/? 5 in« 
10 t, 41—A, B, D—1, D—2y in E, 41—B, 41— D—2 a . 
in 2ß* (5 in 10 t, 41—A, D—1, D—2y)* 5 t, 43—A* 
5 t, 43—B, 44* 5 t, 45*, 46, 47—D—1, 2, 4 in E, 
47—D—4 in E* 48—B, 50—D in E, 53—A, B 5 t, 
D 5 t, 54—B—3 in B—4; 

b ) z a l 0 ( d e s e t ) o d s t o : vozninski stavki iz
jemnih tarif 2, 12—A—£ C—ß, 16—A, 17, 20—A 
in B, 24, 25—A in B, 28, 33—B, 34, 38—A*, B* in 
C, 39, 40—B*, 41—A, D—1 in E, 41— D—2y, 41—A, 
D—1 in D—2y 10 t, 42, 43—A* tO t, 44* 10 t, 
47—A, B, C in D—3, 47—A, B, C in D—3)*, 48—A, 
49, 50—A, B in C, 51, 52, 53—B 10 t, 53—C, 53—D 
10 t, 54—A, B—2 in 5—a, 54—B—1 in 5—b, 
54—B—6 in 55. 

N e p o v i š a n i pa ostanejo vozninski stavki iz
jemnih tarif: 5 (sadje, užitne jagode), 6 (zelenjava), 
10 (soliter), 11 (fosfati) in 23 (žito, sočivje). 

V L j u b 1 j a n i, dne 16. junija 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav-

1038 Vabilo na občni zbor 
Tiskovnega društva v Kranja, 

r. z. z o. z., 
ki bo dne 6. j u 1 i j а 1 9 2 1. ob pol osemnajstih (ob-
pol šestih popoldne) v prostorih hranilnice in poso

jilnice v Kranju. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Odobritev računskega zaključka za leto 1920. 
3.) Slučajnosti. Načelništvo. 

Prodaja lesa. 10352-1 
Na tukajšnjem veleposestvu je na prodaj približ

no 8000 m s mehkega, večinoma smrekovega lesa na 
panju. 

Les se odda skupno ali v dveh partijah. 
Pismene ponudbe naj se do dne 1 0. j u 1 i j a 

19 2 1 . pošljejo podpisanemu uradu, ki daje tudi po
drobna pojasnila. 

P r i Sv. K a t a r i n i pri Tržiču, dne 20. junija 
1921. Gozdarski urad barona Borna. 

Razid društva. 
Veteransko društvo pri Sv. Martinu na Pohorju se 

je takoj po razpadu avstro-ogrske monarhije prosto
voljno razšlo. 

Anton Podkrižnik s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

m-



70. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne |25. junija 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Veeblna: Is „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Izpremembe v osebju. — Odločba o uvoznem ocarinjaiiju poJtnih paketov. Odloéba o iipremembah in 
dopolnitvah izvozne tarife z dne 19. februarja 1921., C br. 9802. Odločba o izvozni carini na dalmatinski in drugi cement, |oum na kristalno in amoniauovo Bodo. — Клх.гиш 
osrednje vlade : Razglas, da smokve, ki niso vložene v škatlah, zabojčkih, niso »avezane plačilu luksusne takse. Razglas o pobiranju mon»p<>lue takse in državne trošarine na sladkor, 
ki «a imajo oslajeni likerji v eehi Pojasnilo k odločbi, e katero ee je prepovedal izvoz pohištva in selitvenih stvari bivših avstrijskih častnikov in uslužbencev. Kazglae, da je do-
Toljena ustanovitev delniške družbe z imenom : «Mllarna in svečama, d. d.,> v Ljubljani. — Razglas gradbeno direkcije za Slovenijo, da se dovoljuje zvišana mostnina na savskem 

mostu pri Sevnici. — Razglasi vojaških oblngtev : Razglas o nabavi ovsa. — Razglasi raznih drugih uradov in oblxstev. — Rizne objave. 

li

fe „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 133 z dne 16. junija 1921.: 
Zapisniki o 46., 47., 48. in 49. redni seji usta

votvorne, skupščine kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 4., 6., 10. in 11. junija 1921. 

Številka 134 z dne 17. junija 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 12. maja 1921., 
s katero se Franjo S e n i č a r, tvorniški preddela-
vec v Slovenjgradcu, odlikuje s srebrno svetinjo za 
civilne zasluge. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 12. maja 1921., 
s katero se Radovan M a t i j a š i č , dosedanji in
spektor I. razreda pri ministrstvu za socialno poli
tiko, imenuje za načelnika II. razreda pri istem mi
nistrstvu. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da sta 
lista «Slovenske Novine» in «Ljudski glas^, ki iz
hajata v slovenskem jeziku v Chicagu ter stâ iden
tična s «Prosveto», katera izhaja istotam in kateri 
je odvzet poštni debit, v naši državi prepovedana, 
ker prinašata tendenciozne in izmišljene vesti o raz
merah in dogodkih v naši kraljevini. 

Številka 135 z dne 18. junija 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 13. maja 1921., 
s katero se imenujeta: pri ljubljanski agrarni direk
ciji dr. Jakob Š t e f a n č i б, dosedanji tajnik II. raz
reda in okrožni agrarni poverjenik v Borovljah, za 
tajnika istega razreda; pri okrožnem agrarnem ura
du v Ljubljani Ernest B r a t u ž , dosedanji tajnik 
III. jazreda pri okrožnem agrarnem uradu v Borov
ljah, za tajnika istega razreda. 

Minister za gozde in rudnike je Ivana C e š m i -
go, rudarskega asistenta pri okrožnem rudarskem 
uradu v Celju, imenoval za administrativnega ofi-
ciala v X. činovnem razredu. 

Zapisnik o 50. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 13eg;i 
junija 1921. 

Izpremembe v osebju. 
Minister za notranje zadeve je vodstvo okrajnega 

glavarstva v Kočevju poveril okrajnemu glavarju 
drju. Franu O g r i n u. 

Premestitev provizornega vladnega koncipista 
Stanka M a s i б a od okrajnega glavarstva v Ljub
ljani k predsedništvu deželne vlade za Slovenijo je 
razveljavljena. 

Za računska asistenta pri knjigovodstvu deželne 
vlade za Slovenijo sta imenovana računska prakti
kanta Viktor N a c h t i g a l l in Josip J a n e ž i č . 

Dr. Baltic s. r. 

Minister pravde je avskultante Mirka D e ž e l o , 
Frana K o v a č a , drja. Eriha K o n š k a in Viktorja 
D u r i n i j a imenoval za sodnike brez določenega 
službenega mesta za okrožje višjega deželnega so
dišča ljubljanskega. D r Ravnihar s. r. 

Minister za narodno zdravje je provizornega 
okrajnega zdravnika drja. Frana P e t k a premestil 

iz Velikovca v Slovenjgradec ter drja. Mihaela 
P o d 1 e s n i k a imenoval za provizornega okrajne
ga zdravnika pri okrajnem glavarstvu v Mariboru 
s činom izza dne 2. februarja 1921., drja. Boštjana 
E r r a t h a pa za provizornega okrajnega zdravnika 
pri okrajnem glavarstvu v Prevaljah s činom izza 
dne 12. junija 1921. Dr. Krajec s. r. 

Martin K a t i c , kanclist, sedaj pri okrajnem so
dišču v Logatcu, je z veljavnostjo izza dne 13. aprila 
1921. imenovan za pisarniškega oficiala preko siste-
miziranega stanja na dosedanjem službenem mestu. 

Paznik Fran F r a n d o l i č v Ljubljani je ime
novan za sodnega slugo v Ribnici, sodni sluga Ivan 
K r a v c a r pa za jetniškega paznika v Ljubljani. 

Kavčnik s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
184. 

Odlcčba 
o uvoznem ocarinjanja poštnih paketov. 
Neka carinarnica je vprašala, ali velja točka 2. 

člena 1. razpisa C br. 23.778* tudi za poštne pakete. 
Carinski svet je odločil v seji dne 23. maja 1921. m 
njegovo odločbo je po pooblastilu gospoda ministra 
za finance tudi odobril pomočnik ministra za finance 
(razpis C br. 33.947 t. L), da se namreč točka 2. 
člena 1. razpisa C br. 23.778 iz leta 1921. ne upo
rablja pri uvoznem ocarinjanju poštnih paketov. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 8. junija 1921.; C br. 33.503. 

185. 
«Gospodarsko-finančni komitet ministrov je spre

jel v seji dne 15. junija 1921., to-le 

Odločbo o lzpremembah in dopolnitvah 
izvozne tarife z dne 19. februarja 1921., 

C br. 9802.** 
i. 

Točka 3. člena 2. odločbe z dne 19. februarja 
1921. se izpreminja v toliko, da se razen konj bel
gijske in noriške pasme dopušča tudi izvoz kontin
genta 5000 lahkih konj, v katerega spada kontin
gent 2000 konj za Grško, dovoljen z odločbo gospo-
đarsko-finančnega komiteta ministrov z dne I ö. apri
la 1921. 

Točka .4. istega člena se izpreminja ter se glasi: 
Dopušča se izvoz goved in bivolov ne glede na 

spol, težo in starost, razen izvoza brejih krav in bre
jih junic. 

Točka 9. istega člena se izpreminja ter se glasi: 
Dopušča se izvoz lignita in rjavega premoga. 

II. 
V izvozni tarifi, priloženi odločbi gospodarsko-

finančnega komiteta ministrov z dne 19. februarja 
1921. se izpreminjajo te-le postavke: 

* Ta razpis obseza navodilo carinarnicam, kako 
naj izvršujejo uredbo o plačevanju za blago, ki se 
uvaža iz Nemčije. Glej Uradni list pod št. 113 iz leta 
1921. 

** Uradni list pod št. 67. 

Postavka 11. naj se glasi: 
Konji in kobile: Carina v dinarjih 

1. belgijske in noriške pasme v sta
rosti nad 3 leta, 400-—za glavo 

2. žrebeta in mladi konji do 3 let 
belgijske in noriške pasme . . 200-— za glavo 

3. konji, kobile, mladi konji in žre
beta vseh drugih pasem in pasmin 250-— za glavo 

Postavka 13. naj se glasi: 
Goveda in bivoli: 

l.živa 250-—za glavo 
2. zaklana (očiščena in iz kože de

jana) 200-—za glavo 
Postavka 14. se izpreminja v 

toliko, da je izvozna carina na pi
tane ovne znižana na 50*— din. za 
100 kg. 

Postavka 15. se izpreminja ter 
se glasi: 

Prašiči: 
1. živi: 

a) do 50 kg teže prosto 
b) nad 50 kg 100—za glavo 

2. zaklani in sveže prašičje meso . 50*— za 100 kg 
Postavka 18. se izpreminja ter 

se glasi: 
Izdelki iz mesa: 

1. slanina, nasoljena, suha in pre-
kajena . . . . . . . . . . 50—zâ 100 kg 

2. meso, nasoljeno in v razsolu, po
sušeno, prekajeno, s čimer vred 
se umevajo tudi gnjati, in dru
gače konservirano 40*—za 100 kg 

3. prašičja in gosja mast . . . . 6 0 — za 100 kg 
4. salame, razne klobasice, 'nade

vano meso (švargle) in morta
dele prosto 

Postavka 48. se izpreminja ter 
se glasi: 

Premog: 
1. lignit prosto 
2. rjavi premog 5 — za tono 
3. črni premog 100—zalOOkj 

P r i p o m b a : Rjavi premog v 
grudah, t. j . v kosih pod 30 mili
metri, kakor tudi prah rjavega pre
moga . . . prosto 

Ш. 

Ta odločba stopi v veljavo dne 16. junija 1921., 
njeno izvrševanje pa se nalaga generalni direkeiji 
carin.» 

Carinarnicam se naroča, naj povsem in točno 
postopajo po teh izpremembah, z dostavkom, da 
ostaneta odločba gospodarsko-finančnega komiteta 
z dne 19. februarja 1921., C br. 9802, in izvozna ta
rifa, priložena tej odločbi, ki sta obe razglašeni v 
«Slucžbenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata j Slo
venaca» št. 47 z dne 2. marca 1921., še nadalje v 
veljavi, kolikor nista izpremenjeni z gorenjo odločbo 
gospodarsko-finariŽnega komiteta. 

Zato naj carinarnice poskrbe, da se gorenje iz
premembe točno vpišejo v izvozno tarifo C br. 9802. 

Posebno se opozarjajo carinarnice na to, da se 
morajo za izvoz lahkih konj, katerih kontingent zna
ša 3000 glav (ker je ostalih 2000 konj namenjenih 
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in dovoljenih izključno za Grško), interesenti obr
niti s prošnjo na generalno direkcijo carin. 

Iz piearne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 16. junija 1921.; C br. 40.384. 

186. 
Odločba 

o Izvozni carini na dalmatinski in dragi cement, 
potem na kristalno in amoniakovo sodo. 
Z odločbo gospodarsko-finančnega komiteta z 

dne 16. junija 1921., C br. 40.320, se je iznova dolo
čila izvozna carina na dalma tinski cement iz št. 45/a 
v znesku dveh dinarjev za 100 kg, znižala pa se je 
na ostali cement iz št. 45/b od desetih na pet dinar
jev za 100 kg. 

Z odločbo istega komiteta z dne 16. junija 1921.. 
V. št. 5116, se je izvozna carina na kristalno in amo-
niakovo sodo št. 55 ukinila. 

Te izpremembe veljajo izza dne 16. junija 1921. 
Iz piearne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 17. junija 1921.; C br. 40.320. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas, da smokve, ki niso vložene v škatlah, 
zabojćkin, niso zavezane plačila laksnsne takse. 

Generalna direkcija neposrednjih davkov priob-
žuje z dopisom z dne 28. maja t. L, št. 19.435, da -oe 

•smokve kakor tudi sirovina za predelavo cikorije 
ne smatrajo za luksusno blago, ker se po listi luksus-
nih predmetov (priloga «Pravilniku o pobiranju dav
ka na poslovni promet» G D N T br. 25.947 z dne 
10. decembra 1920.*) plačuje luksusni presežek samo 
za smokve, vložene v škatlah, zabojčk ih in košaricah 
do 5 kg teže (post. 20. splošne carinske tarife), ki 
vsekakor niso namenjene za predelavo. 

Drugače vložene smokve so zavezane samo pla
čilu davka na poslovni promet brez plačila luksus-
nega presežka. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 8. junija 1921.; C br. 37.619. 

Razglas o pobiranja monopolne takse in državne 
trošarine na sladkor, ki ga imajo oslajeni likerji 

v sebi. 
Generalna direkcija posrednjih davkov naznanja 

z dopisom z dne 31. maja 1921., št. 6957, da se mora 
poleg državne trošarine pobirati tudi monopolna 
taksa na sladkor, ki ga imajo oslajeni likerji v sebi. 

Dodatno k razpisu C br. 26.295 z dne 28. maja 
1921.** se daje to carinarnicam na znanje z dostav-
kom, da se ta monopolna taksa pobiraj po dejansko 
ugotovljeni količini sladkorja, ki ga imajo likerji v 
sebi, kakor je tó pojasnjeno z omenjenim razpisom. 

Iz piearne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 11. junija 1921.; C br. 38.272. 

Pojasnilo k odločbi, s katero se je prepovedal 
izvoz pohištva in selitvenih stvari bivših av

strijskih častnikov in uslmbencev. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je dodatno k od

ločbi z dne 14. maja 1921., A br. 9098,*** priobčilo 
tej direkciji z dopisom A br. 10.746 z dne 7. junija 
in A br. 11.142 z dne 12. junija 1921. tc-le pojasnilo 
glede odločbe, s katero se je prepovedal izvoz po
hištva in selitvenih stvari bivših avstrijskih častni
kov in uslužbencev: 

1.) Odločba A br. 9098 (razpis C br. 32.027) se 
tiče izključno onih bivših avstrijskih častnikov in 
uradnikov, ki so avstrijski državljani 

2.) Odločbe A br. 9098 ni uporabljati na železni
čarje, ki so jih razne direkcije zlasti v Sarajevu in 
Subotici, pridržale v službi in od katerih občasno 
razrešujejo službe manjše ali večje skupine, zame-
njevaje jih z našimi državljani. 

3.) Istotako se ne tiče ta prepoved rodbin umrlih 
uradnikov in častnikov. 

Iz piearne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dna 16. junija 1921.; C br. 38.843. 

* Uradni list pod št. 32 iz leta 1921. 
** uradni list pod št. 167. 

** Uradni list pod št. 147. 

St. 4124/21. 1036 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil gg. 
Josipu D u l a r j u in Francu P e r h a v c u y Ljub
ljani ustanoviti delniško družbo z imenom: «Milarna 
in svečama, d. d.,» v Ljubljani. 

Družbi je namen, da izdeluje in razpečava vsako
vrstna mila in sveče, toaletne in kosmetično pred
mete, voščila za obutev in druge predmete, spada
joče v to stroko. 

Osnovna delniška glavnica znaša 600.000 K tor 
je razdeljena na 1500 delnic po 400 K, ki se glase 
na prinosnika. Ta glavnica se sme po sklepu občne
ga zbora zvišati na dva milijona kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 14. junija 1921. 

Dr. Mara s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 980. 

Razglas gradbene direkcije za Slovenijo, 
da se dovoljuje zvišana mostnina na savskem 

mosta pri Sevnici. 
Graščini boštanjski, lastnici savskega mostu pri 

Sevnici, je bilo na seji deželne vlade dne 2. maja 
1921. dovoljeno, da sme zvišati mostnino po tej-le 
tarifi: 

1.) za osebo — K 20 v, 
2.) za malo nevprežno živino . . . . — K 20 v, 
3.) za veliko nevprežno živino . . . — K 60 v, 
4.) za enovprežen voz s spremljevalcem — K 80 v, 
5.) za dvovprežen voz s spremljevalcem 1 K 40 v. 
6.) za štirikolesen ročni voz s spremlje

valcem _ . — K 40 v, 
7.) za dvokolesen ročni voz s spremlje

valcem — K 20 v, 
8.) za kolo s spremljevalcem . . . . — K 20 v, 
9.) za motorno kolo s spremljevalcem . — K 60 v, 

10.) za osebni avtomobil s spremljeval
cem , 3 K — v. 

Glede oprostitev mostnine veljajo določila §§ 17., 
18. in 24. zakona z dne 26. avgusta 1891., drž. zak. 
št. 140. 

Ta tarifa velja do preklica, t. j . za dobo abnor
malnih gospodarskih razmer, najdalje pa do dne 
25. novembra 1925., t. j . do dne, ko preide imeno
vani most po deželnem zakonu staj. z dne 29. janu
arja 1873., št. 3, in odloku štajerske deželne vlade 
z dne 25. novembra 1875., št. 16.205, v last štajer
ske dežele, odnosno one pokrajine ali oblasti, ki bo 
vzdrževala cesto, katere objekt postane ta most. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 10. junija 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Razglas o nabavi ovsa. 1 0 2 3 3~3 

Interesenti se pozivljejo, naj podađo komandi 
Dravske divizijske oblasti pismene ali ustne ponud
be za nabavo ovsa franko intendantsko skladišče, in 
sicer: 

za Ljubljano 120.000 kg, 
za Maribor 110.000 kg, 
za Celje 20.000 kg. 
Pismena pogodba se sklene dne 3 0. j u n i j a 

dopoldne v intendanturi Dravske divizijske oblasti. 
Skladišča imajo železniške proge. 
Izročitev v vojaških vrečah ali alla rinfusa. 
Pogodbe se lahko vpogledajo pri divizijski inten

danturi. 
Rok za nabavo od dne 1. julija do dne 10. juliji 

t. 1. 
Kavcija 10 % ponujene cene. 
Ponudbe se morajo kolkovati z 2 dinarjema. 

Komanda Dravske divizijske oblasti v Ljubljani, 
dne 17. junija 1921.; E br. 9147. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 809/4/21—2. 8—2 

Razpis. 
Oddado se eno mesto vodje zemljiške knjige v 

LX. činovnem razredu pri deželnem sodišču v Ljub
ljani in po eno mesto pisarniških uradnikov v X. ali 
XI. činovnem razredu pri okrajnih sodiščih v Cerk
nici, Logatcu in na Vrhniki, eventualno tudi mesta, 
ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma premestit
vah. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 18. junija 1921. 
Dr. Papež s. r. 

Preds. 672/4/21—2. 3—2 
Razpis. 

Oddado se sodniška mesta pri okrajnih sodiščih 
v Laškem, Konjicah, Kozjem, Šmarju, Slovenjgrad-
cu in Šoštanju. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
2 8; j u 1 i j a 1 9 2 1. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 20. junija 1921. 

3—2 Preds. 629/4/21—1. 
Razpis. 

Oddado se mesta višjih pisarniških oficialov in 
mesta pisarniških uradnikov X. in XI. činovnega 
razreda pri okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Dol
nji Lendavi in Ormožu in pri okrožnem sodišču v 
Mariboru, oziroma po premestitvah pri drugih so
diščih. 

Prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . j u l i j a 19 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 16. junija 1921. 

Preds. 730/4/21—1. ' 3—2 

Razpis. 
Oddado se mesta izvršilnega uradnika, pcidurad-

nikov in sodnih slug pri okrajnih sodiščih v Murski 
Soboti in Dolnji Lendavi, oziroma pri drugih so
diščih. 

Prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 16. junija 1921. 

Preds. 638/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Oddado se mesta sodnih predstojnikov in sod

nikov pri okrajnih sodiščih v Dolnji Lendavi, Mur
ski Soboti, Prevaljah, Ptuju, Slovenski Bistrici, 
Gornji Radgoni in pri Sv. Lenartu, oziroma po iz
praznitvah ali imenovanjih tudi pri drugih sodiščih. 

Prošnje naj se vlože do dne 
20. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 20. junija 1921. 

Freds. 526/4/21—1. »—2 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega uradnika v X. ali 

XI. činovnem razredu pri okrajnem sodišču v Metliki 
ali pri drugem sodišču, kjer bi se tako mesto iz-i 
praznilo po premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne ! 0 . a v g u s t a 1 92 1. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 16. junija 1921. 

Preds. 544/4/21—1. 3—1 
Razpis. 

Od dasta se: 
1.) mesto sodnega predstojnika pri okrajnem so

dišču v Črnomlju in 

•o.: i t i 
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2.) sodniško mesto (ES. ßinovni razred) pri okraj

nem sodišču v-Mokronogu. 
Pripominja se, da se oddado tudi eventualna 

mesta, ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma pre
mestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj so 
vlože do dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedniStvu. 
Predeedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 20. junija 1921. 

Cg I 110/21—1. 977 
Oklio. 

Marija Francekovič, zasebnica v Rojah št'. 9,'za
stopana po drju. Rosini, odvetniku v Brežicah, je vlo
žila zoper Janeza F r a n c e k o v i č a , bivšega po
sestnika v Brezini, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
zaradi 31.200 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Janezu Francekoviču se postavlja za skrbnika 

gospod dr. Ernest Kalan, odvetnik v Celju, ki ga bo 
zastopal na njega nevarnost in stroške, dokler se ne 
zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 9. junija 1921. 

E 82/21—1. 

O kilo. 
1024 

Jožetu P l u t u , posestniku iz Gorenjih Lazov 
Št. 2, je vročiti v izvršilni stvari 1.) Uršule Mavsar-
jeve, posestnice v Gorenjih Lazih št. 2, in 2.) Šte
fana Jakšeta, užitkarja v Prbišju št. 6, sklep z dne 
9. junija 1921., opr. št. E 82/21—1, s katerim se je 
dovolila izvršba s prisilno osnovo zastavne pravice 
po vknjižbi zastavne pravice na zemljiščih vi. št. 23 
katastralne občine prbiške in vi. št. 352 katastralne 
občine semiške, zaradi 20.000 K, 3383 K 60 v, 2000 
kron, 11.900 K in 4865 K 85 v s pripadki. 

Ker je bivališče Jožeta Pluta neznano, se mu po
stavlja za skrbnika gospod Ivan Drobnič, kanclist v 
Metliki, M ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 9. junija 1921. 

1039 Proglasitve za mrtve. 

Cg I a 88/21—1. 1021 
Razglas. 

Anton Lavrič, zasebni uradnik, sedaj v Črmoš-
njicah, po drju. Josipu Globevniku, odvetniku v No
vem mestu, toži Franca S p r e i t z e r j a , posestni
ka iz Črmošnjic št. 18, sedaj neznanega bivališča, 
zaradi 11.200 K s pripadki. 

Prvi narok bo dne 
1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

•ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Skrbnik na čin dr. Ivo Cesnik, odvetnik v No

vem mestu, bo zastopal toženca, dokler se ne zglasi 
sam ali ne naznani sodišču pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 13. junija 1921. 

Cb 26, 27 in 28/21—1. 986 

Oklio. 
Uršula Drnovšek v Gladbecku je vložila zoper 

Janeza R e n k a, Uršulo R e n k o v o in Martina 
R e n k a iz Matice, oziroma njih pravne naslednike, 
katerih bivališče je neznano, tožbo zaradi zastaranja 
terjatev s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 0. j u n i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče tožencev neznano, se jim po

stavlja za skrbnika gospod Bogomir Trepečnik, višji 
eodni oficial v Radečah, ki jih bo zastopal na njih 
Nevarnost in stroške, dokler se ne zglase sami ali ne 
•imenujejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 13. junija 1921. 

Okrožno s o d i š č e т M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-
šanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, 
domnevati, da so nmrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči 
sodišču ali pa skrbnika. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako Se žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešaucev 

M i h a e l V r s č l o , 
rojen dne 11. septembra 
1882., posestnik pri Sve

tih Treh kraljih. 

J u l i j a n a S l a v i o , 
rojena due 10. fooruarja 
1872., pisestnica v Pu

cincih st. 64. 

J a n o « K o l o s s a , 
rojen dne 13. uecembra 
1882 , posestnik v Dolini. 

J a n e z Ž l e k o , 
rojen due 2. septembra 
1887., posestnik v Pe

skovcih. 

M a r t i n K r l v e o , 
rojen due 11. februarja 
1892., delavec v Dražen-

cih. 

JoBlp H o r v a t , 
rojen due 26. februarja 
1876., poeestnik v Tur

nista. 

Š t e f a n Ž e r d l n , 
rojan due 8. julija. 1888., 

posestnik T Turnišču. 

JoBlp P n b a n , 
rojen dne 26. februarja 

1886 r Kobilju. 

T o m a ž S e g a l a , 
rojen dne 6. decembra 
1883., posestnik v Truov-

ciu et. 50. 

L a j o i B a i l o , 
rojen du» ö.avgusta 1897., 
poseetnikov ein v Pe

skovcih. 

F r a n o В г а б е к , 
r«jen Une 'Љ. novembra 
1889., poseetnik v Trnov

ski vani. 

J o ž e f Z a d r a v e o , 
posestnik v Rmkuvcih 

št. 88. 

J o s i p F r e s a r , 
rojeu due 16. februarja 
1886., posestnik v Crea 

njevcu 

J a k o b N o v a k , 
rojen noe 8. julija S888., 
posestuik v Vugričevcib. 

R u d o l f J a u k , 
rojen due a'd. marca 1881., 

mizar v Limbuàu. 

F a v e l P e t e l l n i e k , 
rojeu (Ine 26. januarja 
1879., studenčar v Pe

krah. 

M a r t i n F r a i s , 
rojen due 26. oktobra 

. 1884., posestnikov sin v 
blavšćini. 

! L e o p o l d K m e t l ö , 
mjen dne 13 novembra 
1888., poseetnik v Moćni. 

L n d o v l k S t r a n i a , 
rojeu due 11. avgusta 
1893., zidar v Mariboru. 

i F r a n o S t r a u s s , 
rojen dne 17. januarja 
1898., delavec v Mariboru. 

Matevž Frlo, 
rojen dne 16. septembra 
1888., delavec v Mariboru. 

! J o s i p M l k l a v o , 
rojen l i ta 1874., poseetnik 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Vojak 18. bon vedskega pe-
hotuega polka; padel baje 
po mesecu maju 1916. na 

galiških bojiščih. 

Odšla leta 1891. z doma; 
od takrat pogrešana. 

Vejak 18 honvedekega pe
hotnega polka; dne 18. 
septembra 1914. baje padel 

na gališkem bojUču. 

Topničar 3. trdnjavskega 
topniškega polka v Prze-
royslu; baje umrl dne 16. 
februarja 1916.. v Ilod-
žentu Y bolnici na Ru

skem. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
6. marca 1917. Baje umrl 
T ujetništvu v Bobolski na 

Ruskem. 

Vojak 20. honvedekega pe
hotnega polka; dne 23. 
januarja 1919 baje umrl 
v ujetništvu v Skobilja-

kah Da Ruskem. 

Služil naposled pri 12. pe
hotnem polku; baje dne 
16. avgusta. 1914. padel 
ob Drini na srbskem bo

jišču. 

Vojak 20. honvedekega pe
hotnega polka; izginil, v 
bitki pri Rawi-Ruski me

seca septembra 1914. 

Vojak 26. hrambo vskega 
polka; baje padel dno 23. 
maja 1916. pri Asiagu. 

Služil pri 83. pebotuem 
polku na italijauekera bo
jišču ter dne 30 oktobra 
1918. baje umrl za dob

ljenimi ranami. 

Vojak 13. mornarske bit
nice; pogrešan izza dne 

24. oktobra 1918. 

Vojak 20. bonvedskega po
hotnega polka; baje umrl 
v riiBki-m ujetništvu v Ta-
škentudne 16. marca 1916. 

Vojak 26. domobraoekega 
pi-hotnega polka; baje dne 
28. avgusta 1914 padel v 
bitki pri Przeioyslanih. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; baje dne 14. julija 
1916. padel v bitki pri 

Horodenki v Galiciji. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 26. 
marca 1916. na italijan 

skem bojišču. 

Vojak 26. brambovskega 
polka; baje padel dee 
29. oktobra 1916. na ita

lijanskem bojišču. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pisal zadnjic me
seca avgust 1914 iz Pu-
Ija; od t» krat pogrešan. 

Lovec 8. bataljoua; baje 
dne 26. oktobra 1914 pa
del v bitki pri Рггету-

élai ib. 
Služil pri 47. pehotnem 
polku; baje dne 12 fe
bruarja 1915. padel vKar-

patih. 
Vojak 26 domobranskega 
pohotni ga potka; baje dne 
28. oktobra 1917 padel 
na italijanekem bojišču. 

Služil pri 30. pehotnem 
polku; baje dne 6. maja 
1916. padel v bitki pri 

TucLówu T Ga liei j i 
Vojak 4. brambovskega 
polli a; pogr-gao izza me-

j T lUbmci pri Marenbergu. цј^Л^ b'.jigéu.""" 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Roža Vrečic, 

posestnica 
v Negovi št. 79. 

Ivan Franko, 
posestnik 

v Pucincih, 
Prekmurje. 

Žena 
Marija Kolossa, 

poeestnica 
v Dolini. 

Julija Lepoša, 
posestnica 

y Peskovcih št. 13. 

Jernej Krivec, 
posestDik 

vDražencihšt. 15. 

Žena 
Ana Horvat, 

posestnica 
v Turnišču št. 191. 

Žena 
Ana Zerdi n, 

posestnica 
v Turnišču. 

Žena 
Marija Puhan 

v Kobilju, 
Prekmurje. 

Žena 
Ana Šegula, 
posestnica 

v Trnovcu št 69. 

Adam Ružič, 
posestnik 

y Peskovcih. 

Terezija Braček, 
posestnica 

v Trnoveki vasi. 

Žena 
Ana Zudravec, 

posestnica 
v Renkovcib. 

Žena 
FraDČiška Frošer 

v Črešojevcu 
št. 22. 

Mati 
Marija Novak 
v Vogfičevcih. 

Sestra 
Marija Jauk, 

ZaBeboica 
v Li m bušu. 

Žena 
Ivana Petelinšek, 

najemnica 
v Pekrah št. 16. 

Oče 
Franc Frase, 

posestnik 
v Slavščini. 

Žena 
Julijana Kmetic, 

posestnica 
v Močni št. 1. 

Mati 
Terezija Strauss, 

stanovnica 
y Mariboru, 

Orožnova ulica 
št. 6. 

Mati 
Ivana Fric 

v Mariboru, ob. 
Bregu št. 12 

Žena 
Jožefa Miklavc 

y Ribnici. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
T Maribora. 

Štefan Savel j , 
poseetnik 

v Pucincih. 

Štefan Ganbosci, 
oficial 

v Murski Soboti. 

Anton Vidovič, 
posestnik 

na Spodnjem 
Bregu. 

Štefan Copet, 
trgovec 

v Turnišču. 

Štefan Terbač, 
posestnik 

v Turnišču. 

Josip Bordin, 
posestnik 

v Kobilju. 

Alojzij Zagoršek, 
posestoik 

v Trnovcu. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Sobuti. 

Dr. Fran Pichler, 
deželnosodni 

svetnik 
v Mariboru. 

Štefan Zadravec, 
posestnik 

T Renkovcih. 

Matevž Kotnik, 
posestnik 
v Brezju. 

Anton Škorjanc, 
poseetnik 

v Radoslavcib. 

Leon 8turzer, 
ekonom 

v Maribora. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Janez Frass, 
poeeptnik 

v Slavščini. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Maribora. 

Ignacij Kajear 
v Ribnici. 

Nadaljevanj« 

Dan 
in opr. š t 

oklica 

16. 6.1921.; 
T 22/21-16. 

16. 6.1921.; 
T 61/21-7. 

15. 6. 1921.; 
T 69/21-11 . 

16. 6 .1921.; 
T 71/21-8 . 

16 .6 1921.; 
T 77/21-6. 

15. 6.1921.; 
T 80/21-9. 

16 .6 .1921. ; 
T 87/21-8 . 

16. 6. 1921.; 
T 88/21-7 . 

1 5 . 6 . 1 9 2 1 . ; 
T 92/21—7. 

15. 6. 1921.; 
T 93/21-10. 

15. 6. 1921.; 
T 96/21-8 . 

15 .6 .1921. ; 
T 98/21-7. 

15. 6. 1921.; 
T 99/21-9. 

16. 6. 1921.; 
T 101/21-8. 

16. 6 .1921.; 
T104/21—7. 

16. 6. 1921.; 
T108/21—6. 

16. 6. 1921.; 
T 1 0 8 / 2 1 - 6 . 

16 .6 .1921. ; 
T 1 1 1 / 2 1 - 6 . 

16 .6 .1921. ; 
T 112/21-7. 

16. 6. 1921.; 
T 1 1 3 / 2 1 - 6 . 

16. 6. 1921.; 
T 114/21-5. 

16. 6. 1921.; 
T 116/21— 6. | 

s na priaodnj 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. januarja 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. julija I 
1922. 1 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 1 
1922. 1 

i strani. ' | | 
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Ime in rojstni dan, stau 
in zadnje bivališče po-

gre&ancev 

Frano Šauperl, 
rojen due 26. decembra 
18JB6., delavec v Mariboru. 

Alojzij Orailô, 
rojen dne 27.aprila 1889., 
posestnikov BID V Lahon-

ščaku. 

P a v e l K o v a o , 
rojen dne 24 februarja 
1884., poseetnik v Prese-

njakovcih. 

Frano Širo, 
roien dne 1. decembra 
1881., posestnik v Perše-

tincih. 

Otmar Wratsoko, 
rojeu due 19. oktobra 18/2., 

ritmojeter v Mariboru. 

Alojzij Erboa, 
rojen dne 19 maja 1898., 
delavec v Grajenščaku. 

Bietvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Slutil pri 47. pehotnem 
polku; baje dne 24. fe
bruarja 1916. umrl za gri-
žo v ruekem ujetništvu. 
Vojak 26. brambovskega 
polka; baje dne 24. fe
bruarja 1916 umrl v ujet
ništvu v Tuškentu na Ru

skem. 

Vojak 18. hon vedskega pe
hotnega polka; baje me
seca junija 1919 umrl v 
ujetništvu v Burguruslann. 
Služil pri 87. pehotnem 
polku; dne 18 avgusta 
1917. ga je na hribu Sv. 
Gabriela zadela sovražna 
mina. Pokopan na Rav

nici pri Gorici. 
Služil za ritmo jetra pri 
6. dragonskem polku; po
grešan izza due 6. sep
tembra 1914. Baje padel 

na gališkem bojišču. 
Vojak 26. brambovskega 
polka; pogrešan izza dne 
27. avgusta 19i7. na ita

lijanskem bojišču. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Julijana Šauperl 

v Mariboru. 

Sestra 
Marija Novak, 

posestoica 
v Labonšcaku 

št. 114. 

Žena 
Antonija Kovač, 

pose etnica, 
v Presenjakovc'b. 

Žena 
Ivana aire, 
poeestnica 

vPeršetmcih 
št. 31. 

Aleksander 
Ravnikar, 

višji deželnoeodni 
svetnik 

v Mariboru. 
Jožefa Caf, 
poeesti>ica 

T Grajenščaku 
št. 67. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešanen 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Vinko Novak, 
posestnik 

v Lahonščaku. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Franc Širc, 
posestnik 

v Lunovcu. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Leopold Horvat, 
posestnik 

v Grajenščaku 
št. 101. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

15.6. 1921.; 
T116/21—6. 

15. 6.1921 ; 
T 117/21-- 4. 

15. 6 1921.; 
T102/21—12. 

15.6.1921.; 
T 125/21—4. 

15. 6. 1921.; 
T 124/21-4. 

15.6.1921.; 
T 128/21—5. 

Oklicni rok 
poteče dno 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
19i.2. 

1. januarja 
1922. 

Vr VII 954/21—24. 998 

Kc 1478/21—1. Proglasitve z& mrtve. 1 0 4 1 

O k r o ž n o e o d i e ž e т C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-
ianci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128. 
domnevati d a so omrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči 
•odišcu ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodiSce, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime iu bivališče 
skrbnika, ki je 
bil poa avljen 

pogreša neu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Josip Pre lo in lk, 
rojeu due 13 marca 1843., 
posestnikov sin v Sve-

telki. 

Janez Pe lko, 
rojen due 25. junija 1886., 
posestnik v Tekačevem. 

Anton Krnlo, 
rojen leta 1882., stanov

nik v Planinci. 

Odšel dne 21. junija 1915. 
k strelskemu pehotnemu 
polku št. 6 v Pulj; zadnje 
poročilo iz Galicije mese

ca julija 1916. 
Odšel ob splošni mobiliza
ciji k 87. pehotnemu polku, 
6. Btotniji, ter se zadnjič 
oglasil dne 14. oktobra 
1У14. iz vojne pošte 301; 
nato ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter se zad
njič oglasil meseca oktobra 

19H. iz Galicije. 

Hart ln Hrovat, 
posestnik T Žihovcih. 

Josip Pooajt, 
rnjen dne 2. februarja 
1894., najemnikov gin v 

Kovčah š t 10 

Martin Pooajt, 
rojen due 17. marc» i 891., 
najemnikov sin v Kovčah 

š t 10. 

Josip Špen, 
rojen leu 1891., posestnik 

T Solčavi. 

Odšel ob splošni mobili-
zaeji leu 1914. k 26 do
mobranskemu pehotnemu 
polku na rusko bojišče ter 
bil Um ujet. Zadnje nje
govo pismo leU 1918. iz 

Azije. 

Mati 
Barbara 

Preložnik. 

Sestra 
Neža Pelko, 

poseatnica 
v Tekačevem. 

Žena 
Jožefa Krulc. 

Odrinil meseca julija 1915. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje, nato na Tirolsko ter 
bil leu 1916. ujet; od 
takrat ni več tdasu o njem. 
Odrinil meseca marca 1914. 
k 87 pehotnemu polku, 
bil meseca junija 1914. 
dodeljen 55. pehotnemu 
polku, 1. Btotniji. Leta 
1У16. so ga Rusi ujeli; od 
Ukrat ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji k 87. pehotnemu 
polku v Celje, bil meseca 
novembra 1911. v Karpa
tih ujet ter se zadnjič 
oglasil iz čulitce (gu 
hernija Tomsk) doe 27. 

maja 1916. 

Lovrane Puànik, 
rojen dne 7. avgiieU 1872., 
posei-tnik v Šmiklavzu, 

okraj Slovenjgradec. 

Odšel dne 4. maja 1917. 
na Julijansko fronto ter 
bil dodeljen 9 Btotniji I. 
gorskega etrelskega polka 
na Fajto'em hribu; Um 
baje umrl, zastrupljen po 

otrovnih plinih. 

Mati 
Lucija Hrovat, 

poeestnica 
v Tolstem. 

Oče 
Andrej Pocajt, 

najemnik 
r Kovčah. 

Žena' 
Julijana Špeh. 

27.5 1921.; 
T180/21—2. 

27.5.1921.; 
T176/21-2. 

31.5.1921.; 
T185/21-2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
Ш 2 . 

1. januarja 
1922. 

Ivan Selič, 
trgovec 

v Laškem.. 

Žena 
Marija Pušnik. 

Dr. G vi đon 
Srebre, 

odvetnik 
; v Celju. 

30. 5.1921.; 
T181/21-2. 

30. 5.1921.; 
T182/21-5. 

4 6 1921.; 
T183/21—2. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

1. januarja 
1922. 

3 6. 1921.; 
T184/21—7. 

1. januarja 
1922. 

Oklio. 
O priliki splošne zabave v Götzovi dvorani dne 

8. januarja 1921. se je našla na stopnicah gotovina 
140 K. 

Lastnik se pozivlje, naj se javi tekom e n e g a 
1 e t a in dokaže svojo lastninsko pravico. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek VII., 
dne 10. junija 1921. 

Dražbenl oklio. 
V zapuščinski zadevi po pok. Viktorju K1 c -

m e n c u iz Ljubljane bo po sklepu okrajnega so
dišča v Ljubljani z dne 10. junija 1921., Л I 300/21/11, 
dne 1. j u l i j a 1 9 2 1 . ob petnajstih (ob treh popol
dne) p r o s t o v o l j n a j a v n a d r a ž b a raznih 
premičnin, spadajočih v zapuščino, v Ljubljani, Kra
kovski nasip št. 14. 

Dražbeni pogoji se razglase pred dražbo. 

Dr. Karel Schmidlnger s. r., 
1043 notar kot sodni komisar. 

Popravek. 
Razglas o prostovoljni sodni dražbi nepremičnin, 

objavljen v Uradnem listu 68 z dne 21. t. m., naj se 
popravi tako, da je zemljišče cenjeno na 645.030 K 
(ne 345.030 K). 

Popravek k razpisoma učiteljskih služb 
v ormoškem in ptujskem iolskem okraju. 

Razpisa učiteljskih služb v ormoškem in ptuj
skem šolskem okraju (Uradni list 65 z dne 16. ju
nija 1921., str. 330) naj se popravita tako, da so 
pri V e 1 i k i N e d e l j i , na P o 1 e n š a k u in pri 
S v . A n d r a ž u v Slovenskih goricah razpisane 
službe z a u č i t e l j e i n z a u č i t e l j i c e (ne 
samo za učitelje). 

Razne objave, 
at. 3791/III. 1029 

987 C 51/21—2. 
Oklio. 

Janez Pečnik, užitkar na Ščitu št. 26, je vložil 
горег Franca P e č n i k a, posestnika na Ščitu št. 31, 
tožbo zaradi 2170 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 

Ker je bivališče Franca Pečnika neznano, se mu 
postavlja za skrbnika gospod Bogomir Trepečnik, 
višji sodni oficial v Radečah, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 15. junija 1921. 

Razglas družbe južne želeenioe. 
Otvoritev postajališča na Bregu. 

Dne 1. julija 1921. se otvori izogibališče in po
stajališče na Bregu, ki je na progi od Zidanega mo
sta do Siska, za potniški in prtljažni promet kakor 
tudi za promet z ekspresnim blagom. 

Kilometrske razdalje do tega postajališča se iz
računava tako, da se prišteva h kilometrski razdalji 
računavajo tako, da se prišteva h kilometrski razdalji 
razdalji za postajališče v Loki 3 k m . 

Na postajališču na Bregu se bodo od tega časa 
ustavljali vsi potniški vlaki, ki vozijo na progi od 
Zidanega mosta do Zagreba ter odhajajo z Brega v 
smeri proti Zagrebu ob 4. uri 37 minutah, 8. uri 
51 minutah, 14. uri 34 minutah in 20. uri 13 minutah 
in v smeri proti Zidanemu mostu ob 8. uri 8 minu
tah, 11. uri 38 minutah, 18. uri 29 minutah in 0. uri 
7 minutah. 

V L j u b l j a n i , dne 17.junija 1921. 

Prodaja lesa. 1085 2-2" 

Na tukajšnjem veleposestvu je na prodaj približ
no 8000 m 8 mehkega, večinoma smrekovega lesa na 
panju. 

Les se odda skupno ali v dveh partijah. 
Pismene ponudbe naj se do dne 1 0 . j u l i j a 

1 9 2 1 . pošljejo podpisanemu uradu, ki daje tudi po
drobna pojasnila. 

P r i S v . K a t a r i n i pri Tržiču, dne 20.junija 
1921. Gozdarski urad barona Borna. 

Objava. 1040 3 - 1 

Naznanja se, da je zadruga «Miessthaler Wirt-
schaftsverein», r. z. z o. z., stopila v likvidacijo. 

Vsi oni, ki imajo kaj terjati od zadruge, se po-
zivljejo, naj se ali osebno ali s priporočenim dopi
som obrnejo na Konsumno društvo za Slovenijo, 
r. z. z o. z., ki bo poravnalo vse opravičene terjatv^. 

V L j u b l j a n i , dne 22. junija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



71. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 27. junija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

deželne vlade za Slovenijo. 
Vsebina: Uredba o ixpremembah in dopolnitvah v uredbi o ustroju ministrstva za gradbe z dne 26. julija 1919. z irpreroembami in dopoluitvami z dne 8. decembra 1919. in z 
dne 10. decembra 1920. — Naredbe celokupne deželne vlade za 81ovenijo : glede pobiranja občinske davščine na vozila v mestni občini mariborski ; glede mestne občinske davičine 
od preaočiič v Mariboru ; o pobiranju občinske užitninske doklade na vino, kanalske pristojbine, vodovodne naklade in paejega davka v Mariboru ; o pobiranju veseličnega davka 
v Mariboru. — Razglas ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, da je pripravljalni razred na dvorazredni trgovski Soli v Ljmbljani začasno ukinjen. — Razglasi 
deželne vlade za Slovenijo: Razglas o javni töfertni obravnavi za prodajo parnega motovila in parnega kotla. — Razglas zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Tedenski 
izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo nd dne 5. do dne 11. junija 1921. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o prisilnem izterjevanju 

davščine od vrednostnega prirastka. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaster. — Razne objave. 

187. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 53. 
ustave) Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled

nika 
A l e k s a n d p a 

je ministrski svet na predlog ministra za gradbe 
odredil 

Uredbo o lzpremembah in dopolnitvah v 
nredbi o ustroju ministrstva za gradbe s 
dne 25. junijt 1919. z izpremembami in 
dopolnitvami z dne 3. decembra 1919. in 

z dne 10. decembra 1920. 
Člen 1. 

Za členom 1. se dodaja: 

I. a., Ministrov pomočnik. 
Člen 2. 

Za členom I. a se dodaja člen l .a, ki se glasi: 
Ministru za gradbe pomaga v vseh poslih pomoč

nik ministra za gradbe, ki se imenuje s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za gradbe in ki mòra 
biti strokovna tehnična oseba z najmanj 18 leti in
ženjerske prakse po dovršeni šoli. 

Minister za gradbe naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 8. junija 1921. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.PaSić s.r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanpvić s.r. 

(Podpisi ministrov.) 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
188. 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo 

glede pobiranja občinske davščine na vozila v 
mestni občini mariborski. 

Na podstavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., 
Štajerski deželni zakonik št. 41, se dovoljuje sporaz
umno z delegacijo ministrstva financ v Ljubljani, da 
sme mestna občina mariborska pobirati za dobo vse
ga koledarskega leta 1921. posebno občinsko dav
ščino na vozila tako-le: 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 135, izdanih dne 18ega 
junija 1921. — Prvotno uredbo glej v Uradnem listu 
pod št. 574 iz leta 1919., citirane izpremembe in do
polnitve v Uradnem listu pod št. 825 iz leta 1919. in 
pod št. 16 iz leta 1921. 

Davčni objekt. 
Na podstavi sklepa mestnega sosveta z dne 

15. marca 1921. pobira mestna občina od vsake 
zasebne konjske ekipaže (kočije) in vsakega zaseb
nega avtomobila izza dne 1. januarja 1921. v korist 
mestnemu zakladu poseben mestni davek. 

§ 2 . 
Oprostitve. 

Proste tega davka so le one ekipaže in oni avto
mobili, ki služijo izključno le javnim ali pbčekorist-
nim namenom. Ekipaže in avtomobili v obrtne na
mene so zavezani davku z izjemo, ki je označena v 
tretjem odstavku tega paragrafa. 

Načeloma so prosta davka vsa vozila, ki jih 
imajo v lastni režiji ali na izključno in stalno upo
rabo mariborska občinska podjetja, gasilna društva, 
reševalna društva, javne bolnice, hiralnice, sirotišč-
nice, gluhonetnnice in slični blagotvorni zavodi. Sa
natoriji, ki so podjetja s pridobitnim ozadjem, ne 
uživajo te oprostitve. 

Ta naredba se tudi ne tiče voz in osebnih avto
mobilov, ki se rabijo za vršitev. obrta osebnih trans
portov (izvoščki, taksametri). 

Javnim namenom služeča so vozila civilnih jav
nih oblastev in javnih korporacij, tudi če služijo 
zgolj reprezentacijskim namenom. 

Vozil, ki so last vojaške uprave v namene dr
žavne vojne sile, se ta naredba ne tiče. Enako ne 
vozil orožništva. 

Trajno oprostitev kot občekoristnim namenom 
služeča dosežejo ona vozila, ki so že v naprej na
bavljena v tak namen in jim mestni magistrat, vpo-
števajoč vse okoliščine, prizna to lastnost. 

Načelo bodi, da je pridobitna podjetja katerekoli 
vrste le prav izjemoma smatrati za služeča občni 
koristi. Za dosego te ugodnosti in njeno računanje 
veljajo zmiselno predpisi § 3. 

§ 3 . 

Odpis davka. 

Začasno smejo biti za občekoristna po magistra
tu proglašena tudi vozila, ki so sicer zavezana dav
ščini, pa jih upravičenec v javni sili da ali mora 
dati za nekaj časa na razpolago občekoristnemu 
namenu. 

V takih primerih mora magistrat davek za tra
janje občekoristne uporabe odpisati. Pri tem je ko
ledarski polmesečni rok šteti za najkrajšo dobo od-
pisne možnosti. Načete polmesece je računiti kakor 
izpolnjene. 

Davka ni predpisati, oziroma ga je odpisati tudi 
za vsak čas, v katerem bi vojaška uprava vozila, 
zavezana davku, pritegnila v svojo uporabo. 

Lastnik vozila mora taka dejstva naznaniti ma
gistratu, ki odloči o zahtevanem odpisu. Odpis sme 
biti dovoljen le izza onega koledarskega polmeseca, 
v katerem je stranka vložila zahtevo po njem. Večjo 
ugodnost sme dovoliti le občinski svet in samo, 5e 
kdo dokaže, da mu nikakor ni bilo mogoče prej po
dati prijave, dasi je odpihni razlog obstojal že prej. 
Kadar prestane vzrok za odpis, mora stranka to ne
mudoma (glej § 7.) naznaniti magistratu. 

§ 4 . 
Izmera davka. 

I. Kočije: 
a) od enovprežne konjske ekipaže v zasebni 

posesti in uporabi letnih 500 K, 
b) od dvovprežne letnih 800 K. 

Vprezânja po več nego dveh konj v en 
voz (n. pr. ruske trojke, športne četvorke 
ali šestorke), ako se vrši le izjemoma, ni 
obdačevati posebe. Pri stalnih takih vpre
gah je vsakega konja nad število dveh vra-
čunjati posebe z letnimi 200 K. 

II. Avtomobili: 
od osebnih avtomobilov v zasebni posesti in 

uporabi: 
a) do vštetih efektivnih 30 HP letnih . . 2000 K, 
b) nad vštetih efektivnih 30 HP letnih . . 3000 K. 

Ш. Tovorni avtomobili: 
a) do 3 ton nosilne zmožnosti letnih . . . 2000 K, 
b) nad 3 tone nosilne zmožnosti letnih . . 3000 K. 

§ 5 . 
Krajevni pogoji obdavčenosti. 

Vozila, označena v § 4., so zavezana davku: 
1.) če garažirajo na ozemlju mariborske mestne 

občine, ali pa 
2.) če vozilo ne garažira dalje nego 10 km zunaj 

mariborske občinske meje, a ima lastnik svoje redno 
bivališče (sedež) v Mariboru. 

če ima lastnik več rednih bivališč, na katerih 
prebiva izmenoma, zadošča, da je eno izmed teh v 
Mariboru. Enako je zreti na mariborske podružnice 
podjetij, katerim je glavni sedež kje drugje. 

V tem primeru je prizadeti davka prost, 8e do
kaže, 
a) da plačuje v občini garažiranja vsaj enako vteok 

davek iste vrste, ali pa 
b) če dokaže, da vozilo nikdar ne vozi po ozemlju 

mestne občine mariborske. Dokaz je podan z urad
nim potrdilom pristojnega okrajnega glavarstva, 
ki pa se mora, preden izda potrdilo, o trditvak 
stranke zanesljivo prepričati po županstvu la 
orožništvu. V potrdilu je navesti razlog, zakaj 
stranka ne potrebuje vozila v Mariboru. 

§ 6 . 
Označba vozil. 

Vozila, ki so obdavčena, dobe dobro vìdea 
oznak; istotako dobe vozila, ki so oproščena (§ 3., 
§ 5., točka 2. b) dobro viden oznak, ki se lahko rat* 
ločuje od oznaka za obdavčenost. 

Vozila, ki so oproščena, ker ne vozijo v Mariboru, 
dobe tudi posebno označbo, da se morejo zalotiti, če 
bi prekoračila mestno občinsko mejo. Vsak oznak 
mora biti pritrjen na zadnji strani vozila. Vsaka 
stranka je dolžna, da si pri mestnem magistratu na
bavi oznak proti plačilu napravnih stroškov. 

Mestnemu magistratu se naroča, naj določi barve 
in obliko oznakov. 

§ 7 . 
Davčni subjekt. Prijave. 

Plačevati ta davek so dolžni lastniki vozil, tudi 
če bi se le-ta stalno uporabljala po kó» drugem ali 
pa sploh ne. 



71. 352 Letnik lu. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, se predpiše 
davek za čas od dne pritrditve deželne vlade do dne 
31. decembra 1921. Davčni zavezanec je oni, ki je bil 
ob času davčnega predpisa lastnik davčnega ob
jekta. Ako se pojavi med davčnim letom novo vo
zilo, ki je zavezano davku, je lastniku predpisati 
davek izza onega četrtletja, v katerem je nastopilo 
davku zavezano razmerje. Eno in isto vozilo ne sme 
biti nikoli obdavčeno pri več osebah v .istem davč
nem letu. 

V 14 dneh od dne, ko se ta naredba razglasi v 
cUradnem listu deželne vlade za Slovenijo», je vsak 
lastnik dolžan, davku zavezano vozilo prijaviti mest
nemu magistratu. 

Prijava mora obsezati: 
a) ime in opravilo lastnikovo (firme); 
b) njegov stanovanski naslov (naslov sedeža firme); 
c) kraj garažiranja (občino in hiSno številko, ozi

roma ulico, poslopje); 
8) od kdaj je prijavitelj lastnik vozila; 
d) pri osebnih avtomobilih ime firme, ki je izdelala 

avtomobil. 
Vsako kesnejšo prijavo je podati v 14 dneh od 

dne, ko je nastopila okoliščina, ki se javlja (prodaja 
vozila v davku zavezanem okolišu ali na vunkaj, 
nakup že davku zavezanega ali novega vozila, na
stop ali prestanek razlogov za odpis davka ali za 
trajno oprostitev od njega). 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da se 
s pregledovanjem garaž in vozü, z zasliševanjem 
strank in prič, z zahtevo predložitve listin in sploh 
na vsak primerni način vsak čas prepričuje o oko-
JÖÄnah, ki so pomembne za ta davek. Glede avto
mobilov mora občasno svoje zaznamke primerjati 
z vpisi v avtomobilnem seznamku policijskega komi-
sariata in okrajnega glavarstva v Mariboru. 

predpisa ali odločbe, oziroma od dne po razglasitvi 
kazenske razsodbe, pri prizivih zoper sklepe občin
skega sveta pa od dne po vročitvi pismenega ob
vestila o sklepu. 

§11-
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne 1. januarja 
1921. do dne 31. decembra 1921. 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavidna od 
novega privolila deželne vlade. 

T L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobolk e. r., podpredsednik. 

Demšar š.r. Jamnik s. r. 
Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

189. 
Naredba celokupne deželne vlade 

ia Slovenijo 
glede mestne občinske dartčine od prenočišč 

v Maribora. 
Na podstavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., 

staj. dež. zak. št. 41, se dovoljuje sporazumno z de
legacijo finančnega ministrstva, da sme mestna ob
čina mariborska pobirati od dne, ko se razglasi ta 
naredba v «Uradnem listu deželne vlade za Slove
nijo», do konca leta 1921. občinsko davščino na 
obrtoma izvrševana prenočišča tako-le: 

§ 8 . 
Plačevalnl roki. 

Obdavčenci morajo davek plačevati pri mestni 
blagajni v četrtletnih anticipatnih rokih, in sicer 
n&jkeeneje do dne 15. januarja, aprila, julija in ok
tobra. J u H 

Za zakesnitve teko 6%ne zamudne obresti. 
Ako se davek in zamudne obresti kljub uradne

mu opominu ne vplačajo, uvede mestni magistrat 
politično izvršbo. 

§ 9 -
Globe. 

Prestopke te naredbe kaznuje mestni magistrat. 
A. Z globo do 200 K, eventualno do 10 dni za

pora, je kazniv: 
1 ) kdor zamudi v predpisanem 14dnevnem roku 

prijaviti prodajo ali nakup davku zavezanega vozila; 
2.) kdor iz malomarnosti ne vzdržuje oznakov 

vozil dobro vidnih. 
B. Z globo do 2000 K, eventualno do 100 dni za

pora, je kazniv: 
1.) kdor iz malomarnosti zamudi pravočasno pri

javo svojega davku zavezanega vozila; 
2.) kdor ne naznani tekom 14 dni, da je prestal 

»zlog za odpis davka. 
C Z globo do 6000 K, eventualno do 300 dni 

»pora, je kazniva vsaka fikcija takega razmerja ki 
bi vozilo oprostilo davka ali provzročilo odpis. Zla
sti je kaznivo postavljanje zasebnih vozil, ki spa
dajo pod to davščino, pod tako tuje ime, pod kate
rim bi postal pravi lastnik davka prost. Isto velja o 
prepuščanju vozUnih oznakov drugim vozilom. 

Kazen pod točko C zadene vsakega sokrivca por 
eebe Kazenski postopek vrši mestni magistrat po 
splošnih upravno-kazenskih predpisih. Globe, ki ee 
ne morejo izpremeniti v zaporno kazen, pripadajo 
mestnemu ubožnemu zakladu. 

V kolikor obsezajo prestopki zoper to naredbo 
kršitve splošnega kazenskega zakonika, jih je ova
diti poleg upravno-kazenskega postopanja državne
mu pravdnižtvu. 

§ io. 
Prizivi. 

V vseh zadevah te naredbe, ki niso kazenske 
naravi, je zoper ukrepe in odločbe mestnega magi
strata dopusten priziv na občinski svet, v drugi 
stopnji pa na deželno vlado, poverjeništvo za no
tranje zadeve. 

Zoper kazenske razsodbe mestnega magistrata 
ere priziv na deželno vlado, poverjeništvo za no
tranje zadeve, ki odloča o stvari dokončno. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne po vročitvi magistratnega davčnega 

§ 1-
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa mestnega sosveta z dne 15ega 
marca 1921. pobira mestna občina mariborska v ko
rist mestnemu zakladu davščino od vseh prostorov, 
ki se v zmislu določil obrtnega reda ali v zmislu 
določil, ki bi ta določila nadomestila, oddajajo obr
toma. 

§ 2. 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti mestni občini je,preno-
čižčar (koncesionar ali zakupnik prenočevalskega 
obrta). 

§ 3 . 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsak prostor, obrtoma odda
jan v prenočevalne namene, za vsak dan oddaje 
25 % čiste oddajne cene. 

Prenočiščar sme k čisti oddajni ceni proti pre-
nočevalcu priračuniti teh 25 % za davščino od pre
nočišča." Ako je v enem prostoru več Istočasnih prs-
nočevalcev, ki plačajo vsak posebe, mora prenoči
ščar porazdeliti davčni pribitek na vse, tako da vsa
kemu prenočevalcu priračuni 25 %, k temu, kar mora 
osebno plačati za prenočišče. 

Ako oddajani prostor stalno ali začasno sicer ne 
služi prenočevanju, a spada med oddajne prostore 
dotične obrtne koncesije, tvori tudi njegov čisti do
nos podstavo za 25%no obdačitev, n. pr. ako kdo 
najame hotelsko sobo za pisarno ali za razkazovanje 
trgovskih vzorcev. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju na
bita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Obrtno oblastvo ima v zmislu obrtnega reda pra
vico, da čiste dnevne oddajne cene za obrtoma izvr
ševane prenočišča tarifira in tarife občasno preureja 
razmeram primerno. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemščini z gotovo dobo (te
densko, mesečno), je 25%ni davek računiti od vsa
kega plačilnega obroka najemščine in po njegovi 
čisti višini. Pavšalirani najem prostora in pogoje pa 
mora prenočiščar ob sopodpisu najemnikovem v 24 
urah po pogoditvi naznaniti mestnemu magistratu. 

Mestni magistrat ima v vseh primerih pravico, 
da na željo prenočiščarjevo ali pa na lastno inicia
tivo davščino pavšalira v sporazumu z obdavčen-

mestni magistrat na kolka prosto pismeno prijavo, 
ki mora navajati tudi dotičnikov poklic in biti pod
pisana po prizadeti stranki in po prenočiščarju, do
tično prenočišče za čas take uporabe davščine opro
stiti. O ukrepu je obvestiti stanovalca in prenoči-
ščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti mestnemu magistratu. Naznanilo mora pre
nočiščar sopodpisati. 

Osebe, ki so prišle v Maribor le po kupčiji ali kot 
zastopniki zunanje firme in so se dalje časa nasta
nile v hotelu ali prenočišču, ne uživajo ugodnosti 
§ 4 . 

§ 5 . 
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi pre-
nočiščarji mestnemu magistratu v osmih dneh pri
javiti kraj (ulico in hišno številko, ime hotela ali 
prenočišča) prenočevalskega obrta, število davščini 
zavezanih prostorov in njih takratno dnevno oddaj
no ceno, in sicer za vsak posamezni prostor z naved
bo števila ležišč, kakor tudi skupni dnevni uspeh 
vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo nadalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) mestnemu magistratu 
predložiti pismen obračun o tem, koliko izmed že 
javljenih prostorov in po kateri ceni (cena s 25%.nim 
pribitkom vred vzeta) je bilo oddanih zadnjega pol
meseca. 

Če je bil med polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej uporab
ljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 24 urah 
javiti magistratu z individualno navedbo, za kateri 
prostor gre. V istem času je prijaviti vsako pre-
uredbo čistih oddajnih cen, ako te cene niso oblast
veno regulirane. 

Otvoritev novega prenočevalskega obrta mora 
koncesionar, ne glede na določila obrtnega reda, 
magistratu v namene te davščine prijaviti v zmialu 
prvega odstavka tega paragrafa najkesneje tedaj, 
ko je začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je 
v davčne namene poleg obrtne odglasitve naznaniti 
v osmih dneh opustitev obrta ali izmenjavo v osebi 
prenočiščarjevi. 

§ 6 . 
Kontrola. 

Mestni magistrat ima pravico in dolžnost, da se, 
če je treba, po svojih organih na licu mesta ali z 
zasliševanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih na
jemnikov in sploh na katerikoli primeren način pre
pričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v na
mene davščine dani na razpolago po določilih te na
redbe ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi jav
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in 
nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega pro
meta. 

§ 7 . 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne IH. 
vsakega meseca in 1. vsakega prihodnjega meseca 
dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pavšalirana, 
jo je plačevati za vsak koledarski mesec v naprej. 
Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa jo je plače
vati ob vsakem domenjenem plačilnem roku najem
nikovem, oziroma koncem pavšaliranega najema, če 
drug rok za plačevanje najema ni bil dogovorjen 
med prenočiščarjem in najemnikom. 

Zakesnelim vplačilom priračunja mestni magi
strat 6 % zamudne obresti in izterja dolžne zneske 
po politični izvršbi, ako je bil plačilni opomin brez
uspešen. 

§ 8 . 
Globe. 

СЗШ. 

§ 4 . 

Začasne oprostitve. 
Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bi

vanje v Mariboru in ki je naš državljan, zase ali a 
rodbino vred prisiljena zgolj zaradi tega, ker nima 
stanovanja, prebivati nepretrgoma več nego teden dni 
v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, mora 

Za vsako zakesnitev prijav, ki so predpisane v 
tej naredbi, kaznuje mestni magistrat prenočiščarja 
z globo do 1000 K, eventualno do 50 dni zapora. 

Vsako utajitev ali vedoma napačno priglasitev 
okoliščin, ki so pomembne za pravilno izračunjanje 
davščine, kaznuje mestni magistrat, ne glede na mo
rebitne posledice po splošnem kazenskem zakoniku, 
z globo do 5000 K, eventualno do 250 dni zapora. 

Ako je pri tem udeležen poleg prenočiščarja še 
kdo drugi, zadene globa do enake višine tudi njega. 

Izgovora prenočiščarjevega na svoje obrtno usluž-
benstvo ni vpoštevati pri kazenskih primerih. Ob 
ozira vrednih okoliščinah ga je nasloviti na pot mi
lostne prošnje do višje kazenske stopnje. 

Kaznovanje izvršuje mestni magistrat po sploš
nih pravilih za upravnokazenski postopek. 

Globe pripadajo mestnemu ubožnemu zakladu. 
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§ 9 . 

'' Prizivi. 

V vseh zadevah, ki niso kazenskega značaja, je 
'zoper odloke in odredbe mestnega magistrata do

pusten priziv na občinski svet, v drugi stopnji pa 
na deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve. 

To določilo pa ne obseza odredb, ki jih mora 
mestni magistrat izdajati kot obrtno oblastvo in ki 
se ravnajo le po določilih obrtnega reda. 

Zoper kazenske obsodbe je dopusten priziv na 
deželno vlado, poverjeništvo za notranje zadeve. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu '' 
14 dneh od dne po vročitvi magistratnega odloka, 

• odredbe ali obvestila o občmskem sklepu stranki. 
pri kazenskih prizivih pa od dne po razglasitvi raz-

• sodbe. 
§ 1 0 . 

Trajanje davščine. 
rJa davščina se pobira od dne razglasitve te na

redbe v «Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo» 
do dne 31. decembra 1921. 

Podaljšava gorenje đavčfie dobe je zavisna od 
n o v e g a privolila deželne vlade. 

V L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik, 

Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. 

Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

190. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
o pobiranja občinske užitninske doklade na 
vino, kanalske pristojbine, vodovodne naklade 

in pasjega davka v Maribora. 
Na podstavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., 

dež. zak. staj. št. 41, se sporazumno z delegacijo 
finančnega ministrstva dovoljuje mestni občini ma
riborski, da sme v letu 1921. pobirati nastopne dav
ščine: 

1.) 500%no doklado na državno trošarino od 
vina; 

2.) 4%no kanalsko pristojbino od najemninskega 
donosa ob pogojih, ki so določeni v naredbi deželne 
vlade za Slovenijo z dne 15. septembra 1919., št. 693 
Ur. L; 

3.) 12%.no vodovodno naklado od najemninskega 
donosa; pri zaračunavanju večje porabe vode se do
voljuje za tekoče leto pobirati zvišano pristojbino 
po 3 krone za m 3 vode, pri čemer naj se m a one 
tonožine vode, ki je na podstavi vodovodnih pred
pisov dovoljena, zaračunava po 1 krono; 

4.) pasji davek po 400 kron za vsakega psa, ra-
ìen za pse čuvaje, ki so na verigi; 

5.) 20%no gostaščino od najemščine. 
Doklada, navedena pod točko 1.), se sme pobi

rati od dne, ko se ta naredba razglasi v «Uradnem 
•listu deželne vlade za Slovenijo». 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 

Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. 

Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

191.. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
o pobiranja veselicnega davka v Maribora. 

• Mestni občini mariborski se na podstavi § 1. za-
; kona z dne 18. maja 1894., štajerski dež. zak. št. 41, 
; sporazumno z delegacijo finančnega ministrstva do

voljuje, da sme namesto davčnih postavk, določenih 
"v členu 3., točki 1., naredbe deželne vlade za Slo
venijo z dne 15. septembra 1919., št. 694 Ur. 1., po-

• birati v dobi od razglasitve te naredbo do konca 
i leta 1921. enoten veseliški davek v izmeri 10 % cene 
! "vsake vstopnice. 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 

Dobnik s. r., podpredsednik. 
Demšar s. r. Jamnik s. r. 

Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 4439/21. 

Razglas. 
Z ozirom na težkoče glede prostorov dvorazredne 

trgovske šole v Ljubljani se pripravljalni razred na 
tej šoli za šolsko leto 1921./1922. začasno ukinja. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 21. junija 1921. 

Dr. Mara s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 2367. ~~ ' 1042 

Razglas. 
Pri poverjeništvu za javna dela v Ljubljani, Tur

jaški trg št. 1, bo dne 
1. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob • desetih javna ofertna obravnava za prodajo 
parnega motovila in parnega kotla v državnem pre
mogovniku v Zabukovici, ki sta cenjena na 75.000 
kron. 

Pismene, pravilno kolkovane ponudbe naj se do 
navedenega dne pošljejo zapečatene ali pa naj se 
pri obravnavi predlože osebno. 

Ponudbi je priložiti kavcijo, ki znaša 10 % po-
nudne vsote. 

Podrobnosti glede obeh predmetov se dobivajo 
pri poverjeništvu za javna dela ob navadnih urad
nih urah. 

V L j u b l j a n i , dne 23.junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za javna dela. 

Poverjenik: Jamnik s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Št. 7491/21. -

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 5. do dne 11. junija 1921.) 

O k r a j O b č i n a 
»S 

11 
S3 

Brežice 

Celje okolica 

Konjice 

Maribor okolica 

Ptuj okolica 

Slorenjgradec 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Brežice 
Dobje 
TrboTlje 
Ljubno . . . . . . . 
KoEJ&k . . . . . . 
Tolsti тгћ 
Sknmci 
Paka 
Konjice okolica . . 
Vrhole 
Lehen 
Majsperg . . . . . 
Ptujska gora. . . . 
ST. Ilj pri Velenju . 
Slovenigradec . . . 
Mieli nje 
8т. Vid nad Velenjem 
Šoštanj 

T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u e a b d o m i n a l i s ) 
Brežiee 

Celje okolica 
Ljubljana mesto 

Maribor mesto 
RadoTljica 

Preralje 

Brežice . . . . 
Rajbenburg . . 
Bianca . . . . 
Celje,okolica. . 
Ljubljana mesto 
M a r i b o r . . . . 
Gorje . . . . . 
Mežica . . . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Ljubljana meeto I Ljubljana mesto . .131.11 

ŠloTenjgradec | Slorenjgradec . . . | . 111 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Ljubljana mesto 

Noro Mesto 

Murska Sobota 

Ljubljana meeto 
DTor 
Ločna.' . . . . 
Pete&OTci . . . 

O k r a j O b č i n a 
a l 

m *- o m 
D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Brežice 

Maribor okolica 
SadoTljica 

Kapela . 
Studenci. 
Leben. . 
Bled . . 

1 
2 
1 
1 

, 
, 

1 

л 

2 
, 
. 

T r a h o m : 

Котог 111 . | . 

I n f l u e n c a . 

| Ljutomer | . ] 6 | . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 21. junija 1921. 

Sanitetni šef : dr. Krajec i . r, 

Kranj 

Ljutomer 6 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B П 170/9 ex 1921. 

Razglas o prisilnem izterjevanju davifcine od 
vrednostnega prirastka. 

Ministrstvo za finance (generalna direkcija po-
srednjih davkov) je odredilo z odlokom z dne 19ega 
maja 1921., št. 5681, da morajo zaostanke na dav
ščini od vrednostnega prirastka, ki so se doslej iz-
terjevali po politični izvršbi, odslej izterjevati 
d a v č n i u r a d i . 

Izvršbe, že uvedene pri političnih oblaetvih, pa 
naj še izvrše ta oblastva. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 15. junija 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Prede. 809/4/21—2. 

Razpis. 
3—3 

Oddado se eno mesto vodje zemljiške knjige v 
IX. činovnem razredu pri deželnem sodišču v Ljub
ljani in po eno mesto pisarniških uradnikov v X. ali 
XI. činovnem razredu pri okrajnih sodiščih v Cerk
nici, Logatcu in na Vrhniki, eventualno tudi mesta, 
ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma premestit
vah. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 69. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 18. junija 1921. 

Preds. 833/4/21—1. 
Razpis. 

3—1 

Oddado se nastopna službena mesta sodniških 
uradnikov: 

1.) eno mesto sodnega predstojnika v Logateu in 
2.) po eno mesto sodnikov v Litiji in Škof ji Loki. 
Oddado se tudi eventualna mesta, ki se izprazni

jo po imenovanjih, oziroma premestitvah. 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 

vlože po službeni poti do dne 
1. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 21. junija 1921. 

Preds. 672/4/21—2. 3—3 
Razpis. 

Oddado se sodniška mesta pri okrajnih sodiščih 
v Laškem, Konjicah, Kozjem, Šmarju, Sloveajgrad-
cu in Šoštanju. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
2 8 . j u l i j a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v СеЦн, 

dne 20. junija 1921. 
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Pređs. 629/4/21—1. 3—3 
Razpis. 

' Oddado se mesta višjih pisarniških oficialov in 
mesta pisarniških uradnikov X. in XI. činovnega 
razreda pri okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Dol
nji Lendavi in Ormožu in pri okrožnem sodišču v 
Mariboru, oziroma po premestitvah pri drugih so
diščih. 

Prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 16. junija 1921. 

Pi eds. 730/4/21—1. 3—3 

Razpis. 
Oddado se mesta izvršilnega uradnika, pedurad-

nikov in sodnih slug pri okrajnih sodiščih v Murski 
Soboti in Dolnji Lendavi, oziroma pri drugm so
diščih. 

Prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . j u l i j a 19 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 16. junija 1921. 

Preds. 638/4/21—1. 3- -3 
Razpis. 

Oddado se mesta sodnih predstojnikov in sod
nikov pri okrajnih sodiščih v Dolnji Lendavi, Mur
ski Soboti, Prevaljah, Ptuju, Slovenski Bistrici, 
Gornji Radgoni in pri Sv. Lenartu, oziroma po iz
praznitvah ali imenovanjih tudi pri drugih sodiščih. 

Prošnje naj se vlože do dne 
2 0. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 69. 
Predsednlštvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 20. junija 1921. 

Preds. 526/4/21—1. 3—3 
Razpis. 

Odda se mesto pisarniškega uradnika v X. ali 
XI. činovnem razredu pri okrajnem sodišču v Metliki 
ali pri drugem sodišču, kjer bi se tako mesto is
praznilo po premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne ! 0 . a v g u s t a 1 92 1. 
pri podpisanem predeedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 6f. 
Predaedntftvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 16. junija 1921. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. j u l i j a 19 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Alojzija Podpadca neznano, se 

mu postavlja. za skrbnika gospod Bogomir Trepeč-
nik, višji sodni oficial v Radečah, ki ga bo zastopal 
na njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 22. junija 1921. 

E 18/21—2«. 1054 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Dražba nepremičnin vi. št. 38 in 553 katastralne 

občine jelsenižke, razpisana z dražbenim oklicem 
E 18/21—15 na dan 6. j u 1 i j a 1 9 2 1., s e n e b o 
v r š i l a . 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, oddelek II., 
dne 23. junija 1921. 

Izpremembe pri že vpisanih 
firmah. 

V register, oddelek A, se je vpisala danes pri fir-
m a h : Firm. 113/21, Rg. A II 12/5. 
a) Maria Fröhlich, verehelichte Nawratil, 
s sedežem v C e l j u , nastopna izprememba: 

Firma se glasi odslej: 
Marija Fröhlich, om ozena Navratil, 

Obratni predmet doslej: trgovina s kožuhovino 
in z mešanim blagom, odslej: trgovina z mešanim 
blagom. 

Firm. 114/21, Rg. A I 145/5. 
D. Rakusch 

s sedežem v C e l j u , nastopna izprememba: 
Prokura se je podelila Emerihu Schiessu, prvemu 

uradniku te firme. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 23. aprila 1921, 1007 

1008 

Preds. 544/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Oddasta se: F 

1.) mesto sodnega predstojnika pri okrajnem >•-
dišču v Črnomlju in 

2.) sodniško maßte- (IX. činovni razred) pri okraj
nem sodišču v Mokronogu. 

Pripominja se, da se oddađo tudi eventualna 
mesta, ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma pre
mestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne 8 0 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 20. junija 1921. 

Firm. 121/21, R«. A,, П 69/3. 

Izbris firme. 
V registru za firme se je izbrisala danes vsled raz

družitve trgovske družbe firma: 
Petek & Pečovnik 

s sedežem v C e l j u , 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 29. aprila 1921. 

Sa 1/21—24. 
Sklep. 

1053 

U s t a v i t e v p o r a v n a l n e g a p o s t o p a n j a . 
Poravnalno postopanje dolžnika Miroslava N i -

b e r g o j a, trgovca v Mariboru, Slovenska ulica 
št. 10, je ustavljeno. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 21. junija 1921. 

C 56/21—1. 1044 

Oklio. 
Mladoletna Pavla Jež in Jožefa Jež v Vitovçu 

sta vložili zoper Alojzija P o d p a d c a , posestniko-
vega sina z Brezovice, sedaj neznano kje v Ameriki, 
tožbo zaradi ugotovitve očetovstva in alimentacije. 

Razne objave. 
St. 3879—III. ~~ 1052 

Razglas. 
Češkoslovaško - jadranski tovorni promet. Znižba 

vozninsklh stavkov. 
Z veljavnostjo izza dne 1. julija 1921. do pre

klica, oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca februarja 1922. se znižujejo odsečni 
vozninski stavki (izračunjeni delni vozninski stavki) 
tablice A—1 na strani 60 do 109 in stavki pristoj-
binskih tablic A—2 i n A — 3 na strani 112 do 192 
provizorne železniške tovorne tarife, veljavne izza 
dne 1. marca 1921., nadalje vozninski stavki, ki so 
bili na novo uvedeni, oziroma izpremenjeni z raz
glasom v «Uradnem listu deželne vlade za Slove
n j št. 63 z dne 10. junija 1921., v okviru te tarife 
za 25 (petindvajset) od sto. Pri izračunavanju voz-
ninskili stavkov se zaokrožajo ulomki centesimov na 
cele centesime. 

V L j u b 1 j a n i, dne 17. junija 1921. 

Južna železnica tudi v imenu udeleženih uprav. 

1040 8 - 2 Objava. 
Naznanja se, da je zadruga «Miessthaler Wirt

schaftsverein», r. z. z o. z., stopila v likvidacijo. 
Vsi oni, ki imajo kaj terjati od zadruge, te po-

zivljejo, naj se ali osebno ali s priporočenim dopi
som obrnejo na Koneumno društvo za Slovenijo, 
r. z. z o. z., ki bo poravnalo vee opravičene terjatve. 

V L j u b l j a n i , dne 22.junija 1921. 

1 0 5 1 „ S p l i t " , 
d. d. za cement Portland, Split. 

Na podstavi sklepa in pooblastila občnega zbora 
delničarjev, ki je bil dne 15. maja 1921. v Splitu, 
se poviša delniška glavnica od nom. 10,000.000 K 
na nom. 15,000.000 K z izdajo 25.000 novih delnic 
po nom. 200 K za vsako delnico. 

Od teh novih delnic se ponudi 15.000 delnic sta
rim delničarjem, in sicer so upravičeni prevzeti na-
vsakih 10 starih delnic 3 nove ob nastopnih pogojih: 

1.) Kurz delnic se je določil s 350 din. za vsako 
novo delnico s prištevkom 5%nih obresti od tega 
zneska od 1. januarja 1921. do dne vplačila. Ves 
znesek se mora vplačati takoj pri subskripciji. 

2.) Opcija se mora izvršiti od dne 2 5. j u n i j a 
d o v š t e t e g a d n e 5. j u l i j a 1 9 2 1 . , in sicer 
na podstavi starih delnic. Vsak posestnik starih del
nic mora obenem izročiti seznamek številk svojib 
delnic, opremljen s svojeročnim podpisom. V se-
znamku morajo biti navedene serije in številke del
nic. Izvršitev opcijske pravice se zabeleži direktno 
na delnicah. 

3.) Nove delnice imajo enake pravice kakor sta
re, izza dne 1. januarja 1921. 

4.) Opcijska pravica se lahko izvrši v Ljubljani 
pri Ljubljanski kreditni banki. 

5.) Azijski dobiček pri tej emisiji pripade, po od
bitku emisijskih stroškov, rezervnemu fondu v zmi-
slu člena 7. društvenih pravil. 

6.) Ostalih 10.000 delnic prevzame bančni sindi
kat po kurzu 580 din. za vsako delnico s prištevkom 
5%nih obresti od dne 1. januarja 1921. do dne vpla
čila. Azijski dobiček se tudi pri teh delnicah, po od
bitku stroškov, dodeli rezervnemu zakladu. 

V S p 1 i t u,' dne 20. junija 1921. 
Upravni svet. 

Vabilo na 49. redni oböni zbor 
Mariborske eskomptne banke 

v Mariboru, 
ki bo dne 1 9. j u 1 i j a 19 2 1 . ob desetih v bančnih-

prostorih v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 11. 
D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 
1920. in predložitev letne bilance. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in podelitev 
absolutorija. 

3.) Odobritev bilance za leto 1920. in sklepanje o-
predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička. 

4.) Volitev članov upravnega in nadzorstvenega 
sveta. 

5.) Slučajnosti. 1045 
V M a r i b o r u , dne 23.junija 1921. 

Upravni svet. 
* * * 

Delničarji, ki se žele udeležiti občnega zbora, naj-
v zmislu § 11. družbenih pravil založe svoje delnice 
s še nezapadlimi kuponi vred vsaj osem dni pred. 
sestankom zbora pri družbeni blagajni v Mariboru 
ali pa pri njenih podružnicah v Murski Soboti ali v 
Velikovcu ali pri ekspoziturah v Gornji Radgoni in 
Rogaški Slatini. 

Vabilo na ustanovni občni zbor 
Milarne in svečarne, d. d. v Ljubljani, 
ki bo dne 1 5. j u 1 i j a 1 9 2 1. ob petnajstih v rav
nateljskih prostorih Gospodarske zveze v Ljubljani, 

Dunajska cesta št. 29. 
D n e v n i r e d : 

1.) Volitev predsednika zbora in skrutinatorjev. 
2.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o-

končni določitvi družbenih pravil v obliki, kakor jO 
odobrena po državnem oblastvu. 

3.) Volitev upravnega sveta. 1056' 
4.) Volitev članov nadzorništva. 
V L j u b l j a n i , dne 24.junija 1921. 

U s t a n o v i t e l j a : 
Joeip Dular s. r. Franc Perhavec s. r. 

Razid druitva. 1049' 

Podružnica Rdečega križa v Litiji se je po skle
pu občnega zbora z dne 3. marca 1921. prostovoljno' 
razšla. Terezija Svetec s. r., bivša predsednica. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 1. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
• - * « . 

deželne vlade za Slovenijo. 
Vsebina- Ustava kraljevine 8rbov, Hrvatov in Slovencev sprejeta. — Uredba o državni trošarini na žganje. — Razglasi osrednje vlade: Pojasnilo o pristojnosti za preiskovanj» 
prehoda to obmejno črto, odnosno prestopitve kordona. Razglas o žigosanju kvart — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Ratglae glede zvisanih cen za tobačne 

iedelke. Razglas o predpisu in pobiranju davka na poslovni promet. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Ustavotvorna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev je na Vidov dan, dne 28. junija, 
sprejela ustavo kraljevine Srbov, Hrvatov in SJo-
vencev. 

Dne 29. junija je -Njegova kraljevska Visokost 
prestolonaslednik A l e k s a n d e r v svečani seji 
ustavotvorne skupščine prisegel na ustavo, za njim 
pa so prisegli nanjo narodni poslanci. 

* 

Ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
se objavi v «Uradnem listu deželne vlade za Slo
venijo» takoj, ko bo končno redigirano nje eloven-
sko besedila 

192. 
V imena Njegovega Veličanstva 

P e t 2 x » a . X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog namestnika Našega ministra za finance, 
Našega ministra za gozde in rudnike, in po zasli
šanja Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo 

uredbo o državni trošarini na žganje.* 
Člen 1. v 

Na žganje se pobira državna trošarina v oblastih, 
kje» ee je pobirala tudi do sedaj, za hektolitrsko 
stopnjo pp 2 0 — dinarjev v srebru. 

Člen 2. 
Iajemoma se do konca meseca maja 1922. onim, 

ki kuhajo v državi žganje iz'lastnega proizvoda, 
dovoljuje 25 % popusta od stopnje, označene v čle
nu 1. te uredbe. 

Člen 3. 
Ha žganje, ki se uvaža iz inozemstva, se pobira 

razea earine tudi trošarina po 2 0 — dinarjev v sre
bra аа hektolitrsko stopnjo. 

Člen 4. 
Trošarina se.ne pobira na ono žganje, ki ga 

kuhaj© posamezniki iz lastnih proizvodov za svojo 
osebno potrebo in za člane rodbine ali zadruge in 
služabniŠtva, ki štejejo nad 12 let in ki so pri,njih 
na hrani in v stanovanju, in sicer smejo, 

. k a d a r s e ' k u h a ž g a n j e , 
a) ia keščičastega sadja (razen trnoljic), vina, vin

skih droži, vinskega ali sadnega mošta, grozdja 
im medice; 

b) ia drenulj, trnoljic, brinja, šipečjih jagod, jabolk, 
krtšk in drugega pečkastega (zrnatega) sadja, 
jagod, robidnic, malin, murv, bezgovih jagod in 
drugega sadja, katerega plod je jagoda, korenin 
»razen sladkorne pese), vinskih tropin; in 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 137, izdanih dne 22. ju
nija J$21. 

o) iz iztisnjenega pečkastega (zrnatega) sadja), dinj 
in buč — akò ima družina ali zadruga s služab-
ništvom vred 
I. do štiri člane — kuhati: iz predmetov, nave

denih pod a) dvainsedemdeset ur, pod b) štiriinšliri 
deset ur in pod c) dvestoinšestnajst ur; 

II. nad štiri član« do osem članov — kuhati: iz 
predmetov pod a) stoinštiriinštn-ideset ur, pod b) dve-
stooseminosemdeset ur in pod c) štiristoindvaintri-
deset ur; 

Ш. nad osem do dvanajst članov — kuhati: iz 
predmetov pod a) dvestoinšestnajst ur, pod b) štiri-
stoindvaintrideset. ur in pod c) šeststoinoseminštiri-
deset ur; in 

IV. nad dvanajst članov — kuhati: iz predmetov 
pod a) dvestoindvainpetdeset ur, pod b) petstoin-
štiri ure in pod c) sedemstoinšestinpetdeset ur. 

Cas, označen pod L, П., HI. in IV., velja za kotle 
preproste konstrukcije, ki ne drže več nego 40 li
trov. Ako drže več, se določi zgoraj označeni ;a» 
v razmerju proti prostornini kotlov; za osnovo se 
«kuni kotel s '10 litri. 

To velja tudi za lastni proizvod onih, ki točijo 
ali prodajajo alkoholne tekočine (žganje, špirit, vino 
in pivo) na debelo ali na drobno. 

Iz lastnih proizvodov* se sme kuhati žganje dva
krat na leto. 

Člen 6. 
Drugi predpisi o državni trošarini na žganje ve

ljajo še nadalje, kolikor niso izpremenjeni s to 
uredbo. 

Člen 6. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše 

in ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», in takrat prestane ve
ljati določilo post. 16. tarife «A» za državno troša
rino,* priložene finančnemu zakonu za leto 1920./ 
/1921. 

Namestniku Našega ministra za finance, Našemu 
ministru za gozde in rudnike, naročamo, naj razglasi 
to uredbo, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njeno 
izvrševanje, oblastvoin ukazujemo, naj postopajo., po 
njoj, vsem in vsakomur pa, naj se ji pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 17. junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za finance, 
niinister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r, 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo o pristojnosti ES preiskovanje prehoda 
Čez obmejno črto, odnosno prestopitve kordona. 

Ker v členu 180. finančnega zakona za leto 
1919./1920. ni predpisan postopek o tem, katera ob-
lastva so pristojna voditi preiskave o dejanjih «pre
hoda čez carinsko, odnosno obmejno, črto na kra
jih, ki niso določeni za prehod», je gospod minister 
za finance po zaslišanju carinskega sveta v zmislu 
člena 273. carinskega zakpna izvolil podati to-le 
pojasnilo: 

652 
* Uradni list pod št. 436 iz leta 1920. na strani 

, «1.) Pri osebah, pri katerih se ob prehodu najdejo 
tudi predmeti (blago), za katere se mora plačati ca
rina ali ki niso zavezani plačilu carine, toda velja 
zanje prepoved uvoza ali izvoza iz države, vrše pre
iskave za dejanje nedovoljenega prehoda carinar
nice same, in sicer ločeno od preiskave o dejanju 
tihotapstva. (O tihotapstvu namreč nadaljujejo pre
iskavo po originalnem zapisniku, o prestopit«! kor-* 
dona-pa po istem zapisniku, ki ga sestavijo v overi 
jenem prepisu.) 

Ako se mora obdolženec razen za prestopitev, 
kordona obtožiti tudi za dejanje iz točke 2. pod b) 
člena 179. finančnega zakona za leto 1920., TJ21., 
da se kaznuje z zaporom, ga carinarnica za obe de
janji z eno in isto tožbo (analogno točki 5. razpiia 
C br. 20.153 z dne 24. januarja 1920.) naznani pristoji 
nemu sodišču, da le-to izreče kazen zapora. 

2.) Pri osebah, pri katerih se ob prehodu ne naj
dejo nikaki predmeti (blago), označeni v točki 1., vrée 
preiskave za dejanja »nedovoljenega prehoda' pre
iskovalna oblastva, pristojna za te ovadbe (za po
izvedovanje hudodelstev in pregreškov vobče); zato 
se morajo take osebe z zapisniki zalotilcev o učinje-
nem kaznivem dejanju tudi takoj neposredno odda
jati njim.» 

To se razglaša carinarnicam v znanje in rav-< 
nanje z dostavkom, da so o tem obveščeni tudi mi
nistrstvo za notranje zadeve, komandant orožništva, 
komandant obmejne čete, direkcija posrednjih dav
kov, delegati ministra za finance in ministrstvo za 
pravosodje. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 3. junija 1921.; C br. 37.532. 

Razglas o žigosanju kvart 
Generalna direkcija posrednjih davkov je z do

pisom z dne 26. maja 1921., št. 7813, priobčila .pod
pisani direkciji to-le: 

«Iz poročil podrejenih kontrolnih oblastev je 
zvedela generalna direkcija posrednjih davkov, da 
carinarnice pri uvozu kvart ne postopajo po pred
pisih tar. post. 236. zakona o taksah iz poglavja XIV. 
določil o taksah v zakonu z dne 4. aprila 1920.* 
Tako n. pr. prihajajo kontrolnim organom v roke 
neotvorjene igre kvart, na.katerih se ne pozna pe
čat carinarnice, ki je pobrala takso, niti nimajo šte
vilke deklaracije. Ko se te kvarte izkladajo, t. j . 
puščajo v promet, se na njih ne more ugotoviti, ali 
je bila zanje taksa plačana ali ne; na ta način m 
spravljajo v nepriliko njih imetniki, oblastvu pa se 
provzroča nepotrebno delo. 

Zato je generalni direkciji posrednjih davkov 
čast prositi to direkcijo za odredbo vsem carinarni
cam, naj se ob uvozu kvart točno ravnajo po pred
pisih tar. post. 236. zakona o taksah, posebno pa 
predzadnjega oddelka poglavja XTV. določil o tak
sah iz zakona z dne 4. aprila 1920.». 

To se daje carinarnicam na znanje z naročilom, 
naj se strogo ravnajo po gorenji odredbi. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beograd«, 
dne 8. junija 1921.; C br. 37.672. 

* Uraäni list pod št. 201 iz leta 1921. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Št. B I I 1242 ex 1921. 1 0 6 ° 

Razglas. 
N a podstavi odloka upravnega odbora samostalne uprave z dne 16. maja 1921., M. br . 8895, 

in odobritve gospoda fman&iega ministra z dne 5. junija 1921., žt. 3645, veljajo izza dne 1. j u l i j a 
1 9 2 1 . nastopne nove povišane cene za izdelke tobačne tvornice v Ljubljani : 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 
80 
SI 

V r s t a 

Pakovano 

v malih 
zamotih 

C e n * za 

100 
kom. 1 kg 

D 

100 
gramov 

26 
gramov 

D 

kom. 

D 

A. Tobak. 

Najfinejši turški . . . 
Najfinejši hercegovski 
Fini turški 
Fini hercegovski. . . 
Sredajefini turški . . 
Najfinejši ogrski . . 

100 gr 

> 
zavojček \ 

25 gr / 

180 

140 

120 

100 

60 

35 

18 
14 

B. Tobak za pipo. 

Srednjefini ogrski* 
Domači tobak . . . 

zavojček 
25 gr 

30 

30 

C. Svalčice. 

Moërifl . . . 

La favorite* 
Egiptovske . 
Princeze* . . 
Dame . . . 
Športke . . 
Ogrske . . . 

karton 
/ 100 kom. 
V 25 » 
/ 50 » 
l 10 » 

100 » 
/ 50 » 
V 10 » 

50 » 
100 > 
100 » 

18 

17 
22 
17 
12 
10 

6 

17! 
12 
10 
05 

Č. S m o t k e . 

Regalitke 
Trabuke 
Britanike 
Operas 

Knba-Portorike . . 
Portorike 
Viržinke 

Brazilke 
Tiržinjoze . . . . 

Namešane inozemke 
Kratke domače . . 

zabojček 
komadov 

100 

100 

100 
100 

omot 
100 
100 

50 
karton 

100 

60 
omot 
100 
100 

200 
150 
150 
120 

100 
75 

110 

75 
60 

60 
60 

D. Tobak za žvečenje (evitki). 

Šibike . 
Klobase 

zavitek 
komadov 

16 40 
40 

1 omot 
à 500 gr 

20 

komad 
à 50 gr 

2 — 

Б. Tobačni izvleček. 

Tobačni izvleček po 5 kg 
» > » 100 > 
> > » 200 » 

v pušicah 

v sodcih 

— 
— 

— 
— 

— 

6 
4 
4 

— 
— 
— 

cena v pn-
šicab, 

oziroma 
v sodcih 

30 
400 
800 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

/ -

8e opuste po razprodaji dosedanje zaloge. 

O p o m. b e. 
1.) Za najmanjšo množino, ki jo more nabaviti prodajalec, se določa ena zamotna enota. 
2.) Od vrst tobaka za žvečenje (svitkov) se prodajajo šibike in klobase po komadih, in sicer šibike po 2 din. 

in klobase (V„ zamota) po 167 din. komad. 
3.) Trafikantom se računi od koneumentskih cen Sestodstotna prodajna opravninai 

Delegaci ja ministrstva f inanc v Ljubljani, 
dne 30. junija 1921. 

Delegat : d r . Šavnik s. r. 

St. A I 2030 ex 1921. 

Razglas o predpisu in pobiranja davka 
na poslovni promet. 

Na podstavi členov 127. a do 127. n začasnega 
finančnega zakona za leto 1920./1921. (Ur. 1. št. 43« 
iz leta 1920.) in pravilnika o pobiranju davka na 
poslovni promet (Ur. 1. št. 32 iz leta 1921.) bodo 
davčna oblastva v najkrajšem času izvršila poslo
vanje; potrebno za predpis in plačilo navedenega •> 
davka, kolikor se tiče 

1.) trgovskih obratov, 
2.) industrijskih, obratov in 
3.) denarnih zavodov. 
Ad 1.) Tigovski obrati, ki jih navaja člen 17. a 

pravilnika, so zavezani davku na poslovni promet 
v izmeri še enkratne pridobnine za leto 1920. z dr
žavnimi pribitki vred. Ta pridobniha se bo izterjala 
v dveh enakih obrokih, ki dospeta v plačilo dne 
1. avgusta in dne 1. novembra 1.1. 

Davčni zavezanci bodo o predpisu obveščeni s 
poštno položnico, katero jim dopošlje davčni urad. 
i^a teh položnicah bo na sprednji strani izkazan 
prvi obrok, ki zapade v plačilo dne 1. avgusta t. 1., 
na drugi strani pa bo označen celotni predpis davka 
.a poslovni promet s pristavkom, da se sme davčni 

zavezanec pritožiti zoper predpis davka na poslovni 
promet v 1б dneh pri pristojnem davčnem oblastvu. 
Ako bi znesek, izkazan na položnici, ne bil porav
nan v 4 tednih po prejemu položnice, ga izterja 
davčni urad po prisilni poti. 

Za pritožbe zoper predpis davka na poslovni pro
met, katere bi davčni zavezanci vložili na podstavi 
poštnih položnic, doposlanih jim za prvi obrok, velja 
vobče člen 127. m začasnega finančnega zakona, sa
mo da •äo v Idi pritožbah ne more izpodbijati pred
pis pridobnine državnih pribitkov, ampak le dolž
nost pia covati davek na poslovni promet po členu 
17. a pravilnika ali porazdelitev davčnega zneska, 
če je del obrata po členu 4. pravilnika oproščen 
davka na poslovni promet, odnosno če se plačuje 
od dola obrata davek na drug način, določen v 
členu 17. pravilnika. 

Pritožbe nimajo glede predpisanega plačila dav
ka nikake odložilne moči. 

Ad 2.) Industrijski obrati in tvorniška podjetja 
so po Členu 19. pravilnika zavezani voditi posebno 
knjigo o prodajah blaga, v katero vsak dan zapisu
jejo svoje skupno izkupilo, oziroma skupno vred
nost prodanega blaga. Za vsote nad 10.000 dinarjev 
je označiti tudi kupčevo ime. 

To knjige morajo v petih dneh po preteku vsa
kega četrtletja (za prvo četrtletje se šteje čas od 
dne 25. septembra do dne 13. decembra 1920.) pred
ložiti davčnemu uradu, kateremu morajo obenem 
odpremiti l,%ni davek od prodanih proizvodov in 
mu izročiti točen prepis knjige o prodajah za do
tično četrtletje. 

One obrate, ki te dolžnosti do sedaj še niso iz
polnili, pozove davčno oblastvo, čim poteče tekoče 
četrtletje, naj predlože knjigo in prepis ter odpre-
ir.ijo davek v 14 dneh za ves čas, za katerega še 
niso zadostili zakoniti dolžnosti. 

Obrati, ki bi dobili tak poziv, a se ne smatrajo 
za industrijske obrate a,li tvorniška podjetja, imajo 
pravico zoper poziv v roku 14 dni vložiti predočbo, 
na katero jim davčno oblastvo, ako bo smatralo, da 
je ugovor neupravičen, izda formalen odlok ter ute
melji poziv. Zoper tak poziv bo dopustna pritožba v 
15 dneh na generalno divekcijo neposrednjih dav
kov po pristojnem davčnem oblastvu. 

Davčnim zavezancem, ki se pozivu ne. bi odzvali 
v določenem roku, naloži davčno oblastvo brez 
nadaljnjega opomina po členu 127. i začasnega fi
nančnega zakona primerno globo, obenem pa na 
podstavi uradnih pripomočkov oceni vsoto proda
nega blaga ter jim predpiše davek, odpadajoč v pla
čilu. 

Taki .davčni zavezanci imajo pravico pritožbe 
tako glede kazni kakor glede morebitne nepravilne 
uradne ocene v 15 dneh na generalno direkcijo ne
posrednjih davkov. 

Ad 3.) Denarni zavodi in delniške družbe pla
čajo za denarne posle iz naslova davka na poslovni 
promet 2%; od kosmatega dohodka denarnih po
slov, izkazanega v letni potrjeni bilanci, in sicer naj-
kesneje v enem mesecu po letnem občnem zboru. Za 
leto 1920. se pobira ta davek le na polovico kosma
tega dohodka, izkazanega v bilanci za leto 1919., 
za leto 1921. pa do nadaljnjega1 ukrepa na polovico 
kosmatega dohodka iz denarnih poslov v letu 1920. 

Kosmati dohodek se ugotovi po računu o izgubi 
in dobičku, če se vpošteva donos n. pr. hipotečnih, 
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založnih, meničnih in drugih obresti na eni strani, 
na drugi strani pa izplačane obresti hranilnih vlog, 
hranilnikov itd., ako ne izkazujejo že med dohodki 
le razlike med temi zneski kot presežek obresti 
iz vseh denarnih poslov. Razen obresti se prištevajo 
h kosmatim dohodkom pri bankah tudi iznosi banč
nih in drugih denarnih poslov; ne vpoštevajo pa se 
režijski stroški in eventualne kurzne izgube, ki jih 
navajajo računi o izgubi in dobičku. 

Denarne zavode in delniške družbe, ki do sedaj 
že niso odpremile davka za leta 1920. in 1921., dasi 
6© je vršil letni občni zbor že pred več kot enim 
mesecem, bodo davčna oblastva pozvala na plačilo 
v roku 14 dni s pristavkom, naj ob plačilu izroče 
davčnemu uradu prepis računa o izgubi in dobičku 
v dveh izvodih in odpremijo davek v zgoraj ozna
čenem iznosu kakor rentnino, pobrano po odbitku. 

Лко se denarni zavodi in delniške družbe ne bi 
odzvali temu pozivu ali ne bi odpremile davka od 
vsega kosmatega dohodka denarnih poslov, dolo
čijo davčna oblastva odpadajoči davek na podstavi 
uradnih pripomočkov s plačilnim pozivom kakor pri 
rentnini. 

Ce davčni zavezanci ne izpolnijo določil začas
nega finančnega zakona za leto 1920./1921., ki se 
tičejo davka na poslovni promet, se kaznujejo po 
členu 127. i tega zakona z globami v znesku od 
100 dinarjev dalje. Zato se priporoča davčnim zave
zancem v njih korist, naj vestno in točno ustrežejo 
vsem pozivom, katere bi jim glede navedenega da"-
ka vročila davčna oblastva. 

Delegacija ministrstva tinanc v LJubljani, 
dne 15. junija 1921. 

Za delegata: Bonač s. r. 

1073 Proglasitve za mrtve. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
•Preds. 835/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Oddado so mesto sodnega predstojnika v Lo

gatcu in po eno sodniško mesto v Litiji in v škofji 
Loki. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
1. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 71. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 24. junija 1921. 

Preds. 544/4/21—1. \ 3—3 
Razpis. 

Oddasta se: 
1.) mesto sodnega predstojnika pri okrajnem so

dišču v Črnomlju in 
2.) sodniško mesto (IX. činovni razred) pri okraj

nem sodišču v Mokronogu. 
Pripominja se, da se ođdado tudi eventualna 

mesta, ki se izpraznijo po imenovanjih, oziroma pret 
mesti tvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vložedodne S 0 . j u l i j . » 1 9 2 1 . 

•pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedniško okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 20. junija 1921. 

S 3/21—5. 106: 
Konkurznt oklic. 

Razglasitev konkurza o. zapuščini Rože V a r -
l o v e , bivšo trgovke v škofji Loki. 

Konkurzni komisar višji deželnosodni svetnik in 
sodni predstojnik Juri šumer okrajnega sodišča v 
Škof ji Loki. 

Upravnik mase Niko Lenček, notar v Škofji Loki. 
Prvo zborovanje upnikov pri okrajnem sodišču 

v Škofji Loki dne 1 1 . j u 1 i j a 1 9 2 1. ob desetih. 
Oglasitveni rok do dne 3 0. j u 1 i j a 1 9 2 1. 
Narok za ugotavljanje pri okrajnem sodišču v 

Škofji Loki dne 13. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob desetih. 
Deželno kot konkurzno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 28. junija 1921. 

Cg Ш 182/21—1. 

Oklio. 
976 

Jožef Trobej, posestnik v Pamečah pri Slovenj-
gradcu, zastopan po drju. Antonu Božiču, odvetniku 
•• Celju, je vložil zoper Franca P u n g a r š k a , vele-

. Okrožno sodišče v Norem mesta je uredio poetopanje, da se proglase spodaj naređeni 
pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918, dri. 
zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj redel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to 
izporoči sodišča ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako 
še žive, ali naj mn dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Jožef Verderber, 
rojen 11. marca 1872., 
oženjen posestnik т Ko
čarjih , občina Mozelj, 

okraj Kočevje. 
Jožef Ormoviek, 

rojen dne 8. marca 1881., 
mizar r Kukenbergu St. 7, 
občina Velika Loka, okraj 

Trebnje. 
F r a n a Gregor616, 

rojen dne 27. decembra 
1896., posestnikov sin v 
Gomili it. 8, občina Mirna, 

okraj Trebnje. 

Alojzij MaUniek, 
rojen dne 4. aprila 1877., 
obvdovel kočar v Okrogu. 

Jožef Fink, 
rojen dne 1. junija 1884., 
oženjen posestnik v Klinji 

vasi. 
Ernest Hajoen, 

rojen dne 8. januarja 1887., 
v Mokronoga, nadporoč-
nik 27. domobranskega pe

hotnega polka. 

Frano Bradnla, 
rojen dne 20. oktobra 
1886., oženjen poeeetnik 
v Hudem brezju št. 9, ob
čina Studenec pri Krškem. 

Jožef Petri6, 
rojen doe 24.marca 1878., 
oženjen posestnik v Med-
vedjeku št. 2, sodnijski 

okraj Velike Lašče. 

M a k i Portz, 
rojen dne Ï3. novembra 
1882. posestničin sin т 
Štalcarjih št. 20, občina 
Novi Lazi, okraj Kočevje. 

VerneJ Oblak. 
rojen dne 12. avgusta 
1879. v Prečni št. 18, ru
dar v Beckhausnu na West-

f »tekem. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Prišel leta 1914. v rusko 
ujetništvo ter zadnjič pi
gìi meseca marca 1917. 
Baje umrl za grižo me

seca septembra 1918. 

Odrinil leta 1914. z do
mobranskim pehotnim pol
kom št. 27 v Galicijo. Od 
takrat ni več glasa o njem. 

Odšel na rusko fronto; 
baje padel dne 28. julija 

1916. bliza Lučka. 

Odšel z lovskim polkom 
št. 7 meseca joli ja 1916. 
na rusko bojišče ter pisal 
zadnje pismo dne 14. ju
lija 1916.; od takrat ne-

izveBten. 
Odšel dne 16. marca 1916. 
s pehotnim polkom št. 17 
na severno bojišče; od ta

krat neizvesten. 
Odšel leta 1914. v Gali
cijo ter baje padel dne 
26. avgusta 1914. pri Zlot-
kówu; od takrat vsaj ne

izvesten. 
Odrinil dne 27. julija 1914. 
k 2. stotniji 7. lovskega 
bataljona ter z njim odšel 
v Galicijo; baje umrl za 
kolero. Izza meseca no
vembra 1914. neizveBten. 
Odšel mesecaavgusta 1914. 
s 17. pehotnim polkom na 
rueko bojišče ter se udeležil 
bojev pri Grodku dne 11. 
septembra 1914. Baje tam 

padel, zadet v srce. 

Odšel na fronto zoper Ra
se ter baje padel dne 

26. avgusta 1914. 

Odrinil s 4. s to t DÌ jo 80. 
čraovojniškega bataljona 
na italijansko fronto pri 
Gorici. Izza dne 20. de
cembra 1914. pogrešan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Marija 

Verderber. 

Žena 
Elizabeta 

Grmovšek. 

Mati 
Franja Gregorčič. 

Hči 
Jožefa Malenšek, 

sedaj služkinja 
na Mirni št. 27. 

Žena 
Ana Fink 

v Klinji vasi. 

Mati 
Terezija Majcen. 

Žena 
Alojzija Bradula, 
rojena Oešnovar. 

Žena 
Ana Petrič, 

rojena Tomšič. 

Mati 
Ivana Pertz. 

Sestra 
Ivana Oblak 

v Prečni. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

— 

— 

— 

Ivan Smolik, 
sodni oficial v p. 
v Novem mestu. 

— 

Ivan Smolik, 
sodni oficial v p. 
v Novem mestu. 

— 

— 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

1. 6.1921.; 
T 46/21-6. 

29. 6.1921.; 
T 48/21-4. 

29. 6.1921.; 
T 40/21—7. 

Dokaz smrti. 

8. 6.1921.; 
T 47/21—4. 

7. 6. 1921.; 
T 61/21-8. 

6. 6.1921.; 
T 52/21-3. 

11. 6.1921.; 
T 34/81-3. 

9.6.1921.; 
T 60/21-3. 

Dokaz smrti. 

21. 6.1921.; 
T 49/21-3. 

21. 6.1921.; 
T10/21-7. 

Oklicni rok 
poteče dne 

i 

1. februarja 
1922. 

1. febroaija 
1922. 

1. novembra 
1921. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

posestnika in trgovca, prej v Pamečah pri Slovenj-
gradcu, tožbo zaradi 6200 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franca Pungarška neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod dr. Josip Sernec, 
odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 7. junija 1921.' 

Cg 1113/21—2. 975 
Oklio. 

«Savinja», lesna trgovska in industrijska družba 
v Celju -je vložila zoper Franca F r a n g e s a, bivše
ga uradnika te družbe, tožbo zaradi 80.123 K 68 v s 
pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker jo bivališče Franca Frangeša neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod dr. Gvidon Sernec, 
odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca.. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 13. junija 1921. 

Cg Ш 191/21—2. 

Oidio. 
1023 

Hano Ogorevc, ravnatelj Jadranske banke, po
družnice v Celju, je vložil zoper Franja F r a n 

g e š a , bivšega ravnatelja «Savinje» v Celju, tožbo 
zaradi 20.000 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. j u l i j a 1 9 2 1 . * 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franja Frangeša neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod Juro Skoberne, 
odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 16. junija 1921. 

C 148/21—1. 1048 
Oklio. 

Ana Patai, rojena Lörincz, vdova v Dolnji Len
davi št. 141, toži Jakoba E b e n s p a n g e r j a , prej 
trgovca v Dolnji Lendavi, zaradi 25.000 K s pri
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Jakoba Ebenspangerja neznano, 

se mu postavlja za skrbnika gospod dr. Viljem Né-
methy, odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 19. junija 1921. 

C 81/21—1. 
Oklio. 

1056 

Janez Cebašek v Voklem je vložil zoper Luka 
R o g l j a , Marijane R o g l j e v o , Primoža R o g -
I j a in Barbaro G o l e r e j e v o iz Voklega, oziro-

fe£. 
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ma njih .leznane dediče, tožbo zandi zastaranja 
terjatev. 

Narok je določen na dan 
ob devetih. 6. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Tožencem se postavlja za skrbnika gospod Raj-
ko Peterlin v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 23. junija 1921. 

C 82—85/21—1. 1061 
Oklio. 

Franc Tičar, posestnik v Vogljah, je vložil zoper 
Antona B u r g a r j a in tov. iz Vogel j , oziroma njih 
neznane dediče in pravne naslednike, tožbo zaradi 
priznanja zastaranja terjatev 1190 fr., 1220 fr., 765 
fr. in 120 fr. s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
ob devetih. 4. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Tožencem se postavlja za skrbnika gospod Haj
ko Peterlin v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 24. junija 1921. 

Firm. 112/21, Rg. A 78/1. 1006 

Vpis družbene firme. 
V register za firme se je vpisala danes firma: 

Petek & drug 
s sedežem v C e l j u , Cankarjeva ulica št. 4, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 
z lesom. 

Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Osebno zavezana družbenika: Ludovik Petek, tr

govec v Celju, Cankarjeva ulica š t 4, in Marija 
dr. Ogrizkova, odvetnikova soproga v Celju, Kralja 
Petra cesta št. 28. 

Pravico zastopati družbo ima pri trgovskih opra
vilih, ki ne presezajo 20.000 K, vsak družbenik zase, 
sicer pa imata to pravico kolektivno oba družbe
nika. -

Podpis firme: Firmo podpisuje pri trgovskih 
opravilih, ki ne presezajo 20.000 K, vsak družbenik 
zase, sicer pa jo podpisujeta oba družbenika kolek
tivno. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 29. aprila 1921. 

pravnik; Franc Sitar, pomočnik smodniškega moj
stra; Drago Terpinc, uradnik v smodniščnici; Julij 
Zentner, okrajni gozdarski mojster v p. — vsi v 
Kamniku. 

Firma se podpisuje tako, da se pod njeno napi
sano, natisnjeno ali s stampiljo udarjeno besedilo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora ali en član 
upravnega odbora in en uradnik zadruge, pooblaščen 
za podpisovanje per procura. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 22. aprila 1921. 

Firm. 1254, zadr. V 278/15. 879 

Razglas. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri 

firmi: živinorejska zadruga v Motniku, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom: 
Po sklepu občnega zbora z dne 13. marca 1921. 

se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji so sedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: 

Živinorejska zadruga v Motniku, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom 

v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvidacij

sko firmo skupno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. aprila 1921. 

Firm. 126/21, Rg. B I ЗЗД. 853 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V register, oddelek B, se jè vpisala danes pri 

firmi: Kemična tovarna v Šoštanju, d. d., 
s sedežem v Š o š t a n j u nastopna izprememba: 

Prokura se je podelila inženjerju Ernestu Grät-
zerju, ravnatelju kemijske tvornice v Šoštanju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek П., 

dne 3. maja 1921. 

Firm. 1230, zadr. VII 95/1. 881 

Razglas. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Nabavljalna zadruga javnih nameščencev in upo
kojencev, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v K a m n i k u . 

Obratni predmet: zadruga nabavlja in proizvaja 
članom vsakovrstne življenske potrebščine in druge 
predmete za njih osebno gospodarsko in hišno po
trebo. 

Zadružna pogodba z dne 8. aprila 1921. 
Vsak zadružnik jamči za obveze zadruge do zne

ska podpisanih deležev. 
Oznanila se izvršujejo po razglasih v «Našem 

Glasu», izhajajočem v Ljubljani. 
Poziv na občni zbor se objavi vselej enkrat, in 

sicer tri tedne prej v «Našem Glasu». 
Načelništvo sestoji iz desetih zadružnikov; člani 

načelništva so: Viktor Andrioli, višji davčni upra
vitelj v p.; Ferdinand Vidmar, topniško-tehnični ma
jor; Stane Vedlin, davčni pripravnik; Franjo Ma
rine, davčni asistent; Franc Dolenc, preddelavec in 
posestnik na Perovem pri Kamniku; Fran Krek, de-
želnovladni kanclist; Alojzij Ošabnik, postajni od-

Št. 119/13. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvar], prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

1. do dne 15. junija 1921.: 
1 listnica z 2 legitimacijama in nekaj pismi; 

1 gorenji del lorgnona iz dubia; 1 srebrn obesek; 
5 ključev; 3 denarnice z vsebino 76 do 500 K; dve 
pompaduri z vsebino 400 in 500 K; 2 listka mestne 
zastavljalnice ljubljanske; 1 črn notes s 300 K; ena 
zlata damska ura; 1 rdeča usnjata torba z vsebino 
2300 K; 1 srebrna damska ura-, 1 tenmomodra ïen-
ska obleka; 1 zlat uhan; 1 damska ura iz jekla; 
1 beležnik; 2 ročni torbici; 2 dežnika; 1 zlata za
pestnica; 1 srebrn manšetni gumb; 1 zlat poročni 
prstan; 1 srebrna moška ura; 1 zlata moška veri
žica; 1 železniška legitimacija južne železnice; 1550 
kron v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v časa od dne 

1. do dne 15. junija 1921.: 
1 pompadura z manjšo vsota denarja; 1 poselska 

knjižica; 1 moški dežnik; 1 ščipalnik?-l železno 
kolo z žigom A. P.; 1 bel platnen ženski ovratnik; 
1 živ kanarček; 1 srebrna damska ura; 4 denarnice 
z vsebino 30 do 400 K; 1 beležnik s 24 K; 1 bela 
nočna čepica; 1 srebrna moška ura z verižico; 1 sre
brna zapestnica; 1 žepni koledar z 8 K; 1 zlat pr
stan; 1 zlata ovratna verižica; 1 listnica z manjšo 
vsoto denarja; 1 doza za cigarete; 1 mlekarska knji
žica; 1 platnen jopič; 2 ročni torbici z manjšo vso
to denarja; 1 živa kokoš; 1 srebrna moška verižica; 
1 čm damski klobuk; 8 kosov mila; 280 K v raz
ličnih bankovcih. — V železniških vozovih so se 
našli ti-le predmeti: 2 kovčega; 1 površnik; 1 otro
ška obleka; 1 ročka; 6 dežnikov; 1 zavitek; 1 sve-
tiljka; 1 torba; 1 dežni plašč. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 

dne 16. junija 1921. 

Št 20.376. 1069-

Razglas. 
Dne 5. j u l i j a 1 9 2 1 . ob devetih se bo vršila 

zaključna obravnava glede projektiranih vodnih 
naprav pri jezu na Fužinah, pri kateri se poda 
pregled vseh razlogov, ki govore za namerjano vod
no napravo in zoper njo. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da je rok za vložitev eventualnih ugovo
rov že zaključen in da je obravnava le informativ
nega značaja. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 25. junija 1921. 

Razne objave. 
IMO 3 - 3-. Objava. 

Naznanja se, da. je. zadruga «Miessthaler Wirt
schaftsverein», r. z. z o. z., stopila v likvidacijo. 

Vsi oni, ki imajo kaj terjati od zadruge, ee po
zivi jejo, naj se ali osebno ali s priporočenim dopi
som obrnejo na Konsumno društvo za Slovenijo, 
r. z. z o. z., ki bo poravnalo vse opravičene terjatve. 

V L j u b l j a n i , dne 22.junija 1921. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. junija 1921. 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu ? • 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 
Posojila : 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene • • 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000'-, 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 
obveznosti na žiro-račune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov . . • • • • . 

A k t i v a . 
Dinarjev Dinarjev 

67,501.926-62 
- 16,456.329- — 

6,582.711-88 

336,397.849-74 426,938.817-24 

Proti prejšnjemu-
»tanju 

dinarjev 

-644.012-22' 

173,491.077-72 
23,461.049-15 

1.196,456.042-35 
373,246.712-08 
372,646.754-91 

1.992,346.788-74 

196,952.126-87 —1,956.059-10 

3.934,696.298 • 08 -j- 28,557.270 • 39 

2.138,377.163- — 

6.696,964.405-19 
a i i v i 

373,246.712-08 
317,522.938-39 
63,917.098-92 

10,385.100-— 
' 821.430-62 

3.721,973.150- 21,907.245-— 

, 754,686.749-39 4-34,928.132-22 
2.138,377.163'-

70,720.812-18 

1062 6.696,964.405-19 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 

..,:,., d. :-ааУ$Шк»!*-'--1л'п% 
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V Ljubljani, dne 2. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Organizacijski Statut za kr. Tantosto o stražo v Sloveniji. Organizacijski Statut za detektive т Sloveniji. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo: Izkaz o stanju živalskih 
kužnih bolezni v Sloveniji z dne 25. junija 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
193. 

Organizacijski statut 
za kr. varnostno stražo т Sloveniji, 

odobren po gospoda ministra sa notranje zadeve 
. z odlokom z dne 9. maja 1921., SI. št. 4099. 

§ 1 . 
N a m e n v a r n o s t n e s t r a ž e . 

Varnostna straža je uniformiran, oborožen, po 
vojaškem vzorcu organiziran enoten stražni zbor, 
ki mu je naloga, da pomaga oblastvom vzdrževati 
javni mir in red in javno varnost ter izvrševati 
veljavne zakone. 

Varnostna straža mora opazovati vsako pre-
kršitev veljavnih zakonov in predpisov, obenem 
pa v njej določenem službenem okrožju podpirati 
državne in občinske urade pri njih službenih 
opravkih, voljno sprejemati prošnje, želje in ovad
be občinstva, opazovati obstoječa zla ter jih na
znanjati policijskemu oblastvu in končno ob nag
lem obolenju in nezgodah nuditi prvo pomoč. 

§ 2. 
Z b o r v a r n o s t n e s t r a ž e se deli : 
1.) na osrednje poveljništvo; 
2.) na okrajne oddelke; 
3.) na okolišne oddelke; 
4.) na stražnice (postaje). 

§ 3 . 
P o d r e j e n o s t v a r n o s t n e s t r a ž e . 
Posamezni oddelki so v administrativnem oži

ni neposredno podrejeni predstojnemu poveljni-
štvu, v službenih zadevah pa policijskemu ob

lastvu svojega službenega mesta. 
Osrednje poveljništvo ima sedež v Ljubljani 

ter je neposredno podrejeno predsedništvu deželne 
vlade. • _ 

§4? 
Zbor varnostne straže je sestavljen: 
A. iz moštva, 
B. iz uradnikov. 

A. Posebna določila za moštvo. 
§ 5 . 

S e s t a v a m o š t v a . 
Moštvo sestavljajo: 
1.) stražniki; 
2.) višji stražniki; 
3.) okolišni nadzorniki II. razreda; 
4.) okolišni nadzorniki I. razreda. 
Stražniki spadajo v vrsto slug, ostalo moštvo 

pa v vrsto poduradnikov. 
Na 100 varnostnih organov moštva naj od

pada, dokler se ne odredi drugače, 
40 stražnikov, 
45 višjih stražnikov, 
8 okolišnih nadzornikov II. razreda in 
7 okolišnih nadzornikov I. razreda. 

P o g o j i za s p r e j e m v s t r a ž n i z b o r . 
§ 6 . , 

Za sprejem v stalež moštva varnostne straže 
se zahteva: 

1.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

2.) starost ne pod 22. in ne nad 34. letom; 
3.) povsem neoporečna in poštena preteklost, 

primerna duševna zmožnost in okretno ponašanje; 
4.) samski stan ali vdovstvo brez otrok; 
5.) zdrava in krepka postava in primerna teles

na višina (168cm); 
6.) popolno znanje službenega jezika, tako v 

govoru kakor v pisavi. 
Predsedništvo deželne vlade sme v vpoštevnih 

primerih prosilcem izpregledati pogoje, navedene 
pod točkama 2.) in 6.). 

P o i z k u s n a s l u ž b a s t r a ž n i k o v . 
§ 7 . 

Novinci se sprejemajo najprej za dobo enega 
leta. 

Poizkusna služba se všteva v skupno definitiv
no službovanje varnostnega organa. 

Poizkusne stražnike je treba pri osrednjem' 
poveljništvu tako teoretično kakor praktično iz-
obražati v vseh strokah, ki se tičejo policijske 
službe; za samostojno službovanje naj se ne upo
rabljajo. 

Koncem poizkusnega leta morajo stražniki pre
biti posebno preizkušnjo ..nred komisijo, sestav
ljeno iz uradnikov varnostne straže in konceptnih 
uradnikov policijskega. ravnateljstva. 

Poizkusni stražniki, že prej drugod izurjeni v 
•javni varnostni službi, se smejo pripuščati k pre
izkušnji že po preteku šestmesečnega, popolnoma 
zadovoljivega službovanja. 

Definitivno se sme stražnik namestiti le po 
popolnoma zadovoljivi (fovršitvi poizkusne službe, 
po uspešno opravljeni preizkušnji in po ponovnem 
pregledu fizične sposobnosti. 

Poizkusni stražnik se sme vsak čas, he da bi 
se mu navedel vzrok, odpustiti iz službe ter nima 
nikake pravice do odpravnine. 

S l u ž b e n a p r i s e g a . 
§8 . 

Stražniki, pripadajoči staležu moštva, morajo 
ob vstopu v poizkusno službo priseči, kakor je 
predpisano. 

P r a v i c a do i m e n o v a n j a . 
§9. 

V poizkusno službo sprejema stražnike osred
nje poveljništvo. Definitivno pa jih imenuje in po
mika v višje čine na predlog poveljništva pred
sedništvo deželne vlade za Slovenijo. 

Sprejem in imenovanje se izvrši z odlokom, v 
katerem je označiti (definitivni ali poizkusni) zna
čaj namestitve, naslov, prejemke in dan name
stitve, oziroma imenovanja. 

Naobražanje in napredovanje. 

§ 10. 

Za nadaljnjo teoretično in praktično naobrazbo 
definitivnih, stražnikov4 in nadzornikov je ustano
viti posebne tečaje. 

V to svrho morajo biti pri vsakem oddelku na 
razpolago posebne uredbe. 

Da se stražnik imenuje za višjega stražnika, 
odnosno okolišnega nadzornika, mu je treba razen 
popolnoma zadovoljivega službovanja prebiti po
sebno preizkušnjo pred posebno mešano komisijo. 

Natančne podrobnosti o šolanju stražnikov in 
nadzornikov obseza službena instrukcija. 

D o l ž n o s t i m o š t v a . 
§ 11. 

V zboru varnostne straže mora vladati stroga 
disciplina. Od vsakega stražnika se zahteva, da 
se brezpogojno podreja predstojnikom, se jim toč
no pokori in da jih spoštuje. 

Vesti se mora resno, spodobno in vljudno; tru
diti se mora, da si pridobi zaupanje in spoštovanje 
občinstva. Službene dolžnosti mora vedno izvrše
vati kar najtočneje in s popolnim pridom. 

Težnje službenega značaja sme predlagati le 
po službeni poti. 

Stražnik mora pogumno in odločno kljubovati 
vsem nevarnostim, ki bi mu pretile ob izvrševanju 
javne službe. 

Končno se zahteva od stražnika, da je nepod-
kupen, nepristranski, resnicoljuben in pravico-
ljuben in da varuje uradno tajnost. 

§ 12. ' 
Dolžnost uradne tajnosti velja tudi v razmerju 

izvun službe in v pokoju, istotako, če bi se služ
beno razmerje razvezalo. 

§ 13. 
Udeleževati se podjetij in združevanj, ki bi 

utegnila ogrožati disciplino, je stražniku prepove
dano. ^ 

§ 14. 
Za ženitev potrebuje stražnik (dokler ni po

stal višji stražnik) dovolitve osrednjega povelj
ništva. 

§ 15. 
Vsak stražnik se mora iti ob lastnih stroških! 

zdravit v bolnico, ako smatra uradni zdravnik to 
za potrebno. 

§ 16. 
Stražnik ne sme brez dovolitve svojega pred-

stojnega oblastva prevzemati zasebne službe — 
zastraževanja, izsledovanjà — ali se baviti s po
stranskim zaslužkom. Stražnik mora, ako se nje
govi rodbinski člani, živeči v skupnem gospodar
stvu, bavijo s postranskim zaslužkom, to naznaniti 
svojemu pristojnemu poveljniku, ki mora, če bi 
stražnikov postranski zaslužek škodoval ugledu 
varnostne straže, to opravilo prepovedati. 

§ 17. 
Ponovno nepokorno in nedisciplinirano vedenje, 

pijanost v službi in izvun službe, sprejemanje da- ' 
ril v uradnih zadevah, podkupnost in pristranost, 
težka ali ponovna malomarnost v službi, nedo-
stajanje pogumnosti, odločnosti in zanesljivosti, 
nepošteno ravnanje, sirovo vedenje proti občin
stvu, lahkomiselno zadolževanje 'in pregrešitev 
zoper uradno tajnost se smatrajo, za " službene 
prestopke s posebno otežujočimi okolnostmi. 

§ 18. 
Sicer veljajo za državne uslužbence vobče do

ločene dolžnosti, navedene v službeni pragmatiki 
(zakon z dne 25. januarja 1914., drž.zak. št. 15, II. 
del, II. odsek §§ 158.—167.), zmiselno tudi za var
nostne organe. 

U p o r a b a m o š t v a . 
§ 19. 

Stražniki se uporabljajo za službo v okoliših in 
na stojiščih, za patrolno službo, za spremljanje in 
zastraševanje jetnikov, za telefonsko službo in za' 
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prvo pomoč pri nezgodah kakor tudi za vsako 
drugo službo, ki se sklada z namenom varnostne 
straže. 

Okolišni nadzorniki se vrhu tega uporabljajo še 
posebno za postajevodje, kontrolne organe in za 
posebna službena opravila, ki zahtevajo več iz
najdljivosti in službene rutine. 

S l u ž b e n a o b l e k a . 
§ 20. 

Moštvo varnostne straže opravlja službo na
vadno v službeni obleki. Določila glede službene 
obleke izda predsedništvo deželne vlade za Slo
venijo. 

P r a v i c e m o š t v a . 
§ 21. . 

Pravice moštva varnostne straže so določene 
v službeni pragmatiki za držaVne uslužbence (za
kon z dne 25. januarja 1914., drž. zak. št. 15.J H. del, 
III. odsek §§ 168.—176.) 

P r e j e m k i . 
§ 22. 

Člani varnostne straže, pripadajoči staležu 
moštva, uživajo zakonito določene prejemke, ki 
sestoje iz plače in starostne doklade. (Glej službe-
•o pragmatiko.) 

I f a s t a n j a n . j e i n s t a n a r i n s k a d o k l a d a . 
(Službena stanovanja.) 

' § 23. 
,Samec ali vdovec brez otrok se mora nastaniti 

v kasarni za varnostne straže; izjeme dovoljuje 
pristojni poveljnik oddelka. 

Ostalemu moštvu varnostne straže do polovice 
sistemiziranega staleža se priznava stanarinska 
doklada, ki pa ni vštevna v pokojninske prejemke. 

Postajevodjam se po možnosti odkazujejo 
službena stanovanja. 

Č i n o v n e d o k l a d e . 
§ 24. 

Okolišnim nadzornikom se lahko dovoljujejo 
posebne činovne doklade. 

D n e v n i c e , p o t n e i n d r u g e p r is t o j b i n e . 
§25. 

Moštvu varnostne straže pripadajo za službena 
opravila izvun policijskega okoliša in ob službenem 
potovanju razen povračila voznine predpisane 
dnevnice. 

Za vsako noč redne službe pripadajo moštvu 
varnostne straže posebne nočne doklade. 

Za izredno službo, opravljeno v javnem kakor 
tudi v zasebnem interesu na ukaz službenega obla-
stva, dobivajo stražniki posebne določene pristoj
bine. 
N a b a v a s l u ž b e n e o b l e k e in o p r e m e 

za m o š t v o. 
§ 26. 

Službena obleka se nabavlja po masnem siste
mu; natančnejša določila obsezajo predpisi za 
maso. 

Orožje in oprema, označena v predpisih za 
maso, se odkazuje moštvu varnostne straže iz 
državnega zaklada. 

' P o r a v n a v a n j e o s k r b n i h in l e č i In ih 
s t r o š k o v m o š t v a . 

§27. 
Lečilni stroški onih stražnikov, ki so bili v 

službi ranjeni, se poravnavajo iz državne blagajne. 
Za druge lečilne in oskrbne stroške pa morajo 

stražniki, če obole, skrbeti sami. 

P r i z n a n j a in k a z n i . 
§28. 

Posebno uspešno službovanje se nagraja: 
1.) z javno pohvalo v dnevnem povelju; 

s pohvalo z odlokom; 
z denarno nagrado; 
z izrednim imenovanjem. 

§29. 
Varnostni organi, ki prekršijo svoje stanovske 

in uradne dolžnosti, se kaznujejo, ne glede na svo
jo kazensko-pravno odgovornost pred zakonom, z 

redovno kaznijo, ako gre samo za prestopek zoper 
red, in z disciplinarno kaznijo, ako gre za službeni 
pregrešek. 

§ 30. 
Redovne kazni so: 
1.) denarna kazen do 100 (sto) kron; 
2.) pismen ukor; 
3.) pismen ukor s pretnjo, da se uvede disci

plinarna preiskava. 
§31. 

Vsota denarnih kazni, naloženih stražniku v 
enem letu, ne sme prekoračiti vsote njegove eno
mesečne plače. 

Pravnomočne denarne kazni se odtezajo od 
prejemkov ter se morajo uporabljati v dobrodelne 
namene v prilog varnostnim organom. 

§ 32. 
Redovno kazen prisodi neposredno predstojni 

okrajni poveljnik. Zoper prisoditev redovne kazni 
je varnostni organ upravičen v • 8 dneh po 
službeni poti vložiti pritožbo, o kateri razsodi 
končnoveljavno osrednji poveljnik. Zoper one 
stražnike, ki niso prideljeni nobenemu oddelku, iz
reka redovne kazni osrednji poveljnik in pritožba 
gre na predsedništvo deželne vlade za Slovenijo. 

Redovne kazni se vpisujejo po nastopu pravno
močnosti v matično knjigo dotičnega varnostnega 
organa. 

D i s c i p l i n a r n e k a z n i . 
§33. 

Disciplinarne kazni so : 
1.) pismen ukor s pretnjo, da se uporabijo 

strožje disciplinarne kazni; 
2.) izključitev od napredovanja v višje pre

jemke; 
3.) znižba plače; 
4.) degradacija; 
5.) upokojitev z znižano pokojnino; 
6.) odslovitev. 

§ 34. 
Izključitev od napredovanja v višje prejemke 

se ne sme izreči za več nego za dobo treh let. 
' Izključitev zadržuje napredovanje za ves rok, 

določen v odloku, tudi če bi bila pravica do na
predovanja pridobljena, | e preden je postala kazen 
pravnomočna. . 

§ 35. 
Znižba plače se ne sme izreči dalje nego za 

dobo treh let. Odtegljaj ne sme biti višji nego 25 % 
plače. Dokler traja kazen, je napredovanje v višje 
prejemke izključeno. Degradacija se sme izreči 
samo pri okolišnih nadzornikih. Premeščanje pod-
uradnikov v kategorijo slng ni dovoljeno. (§ 5.) 
Obenem z degradacijo je izreči tudi izključitev od 
napredovanja v višje prejemke za dobo enega leta 
do treh let. 

§36. 
Pri kazenski upokojitvi sme odbitek od nor

malnih pokojninskih prejemkov znašati največ 
25%. 

§37. 
Če se odmeri kazen odslovitve iz službe, je 

pristojno disciplinarno oblastvo upravičeno pred
lagati, da se odslovi j encu ob dokazani potrebi 
izjemoma dovoli primeren vzdrževalni prispevek. 

Enako je pristojno disciplinarno oblastvo 
upravičeno predlagati,, da se tudi nedolžnim 
svojcem odslovljenčevim, ako bi imeli, če od-
slovljenec umre, in v času, ko je postala kazen 
pravnomočna, pravico do oskrbnih užitkov, ob 
posebnih in vpoštevnih okoliščinah dovoli pri
meren vzdrževalni prispevek od dne, ko odslov-
ljenec umre, ako pa le-ta ni užival vzdrževal
nega prispevka v zmislu • prvega odstavka, tudi 
že od dne, ko se mu ustavijo prejemki. 

Zakonita določila o izgubi pokojninskih in vzdr
ževalnih prispevkov zaradi kaznovanja po kazen
skem zakonu se nanašajo tudi na te prispevke. 

Konceptna uradnika, uradnika varnostne stra
že in njih namestnike imenuje predsedništvo de
želne vlade za dobo treh let. 

Za člane iz moštva sestavi osrednji poveljnik 
posebne seznamke 10 stražnikov, 10 višjih straž
nikov in 10 nadzornikov ter jih pošlje predsed-
ništvu deželne vlade v potrditev. 

Osrednji poveljnik popolni pri vsakem discipli
narnem primeru disciplinarno komisijo z dvema 
članoma, ki ju vzame po redu iz seznamkov. 

Kot vzklieria disciplinarna komisija za mo
štvo varnostne straže posluje disciplinarna komi
sija prve stopnje pri deželni vladi; ta komisija 
se popolni z enim uradnikom varnostne straže 
kot članom in njegovim namestnikom. 

§39. 
Uvedbo disciplinarne preiskave predlaga 

osrednji poveljnik v svoji lastnosti kot službeni 
predstojnik, pri prekršitvah službene dolžnosti pa 
tudi službeno oblastvo po osrednjem poveljniku. 

Osrednji poveljnik posluje kot disciplinarni 
pravdnik za vse disciplinarne primere moštva 
varnostne straže, izvršuje pa lahko dolžnosti, 
spojene z disciplinarnim pravdništvom, po svo
jem namestniku. 

§40. 
Ako bi postal za preiskavo disciplinarnega 

primera potreben preiskovalni komisar, se le-ta 
določi sporazumne med predstojnikom discipli
narne komisije in policijskim ravnateljem iz vrst 
konceptnih uradnikov policijskega ravnateljstva. 

2.) 
3.) 
4.) 

§ 38. ' 
Disciplinarne kazni prisoja disciplinarna ko

misija, ki posluje pri osrednjem poveljništvu var
nostne straže. 

Ta komisija sestoji iz predsednika in štirih 
članov; predsednik in še en član komisije morata 
biti konceptna policijska ali politična uradnika, 
en član uradnik varnostne straže in dva člana 
pa sta vzeta iz moštva. 

Od teh zadnjih dveh mora biti eden v istem 
činu, v katerem je obdolženec. 

§ 41. 
Obdolženec ima pravico zaprositi, naj se mu 

za glavno razpravo da na razpolago kot zago
vornik eden izmed uradnikov varnostne straže 
ali policijskega ravnateljstva; tej prošnji je 
ugoditi. 

Zagovornik je upravičen pregledati discipli
narne spise ter sme pri glavni razpravi zasto
pati interese svojega varovanca kakor svoje 
lastne, ne da bi bil za to svoje delo komu od
govoren. 

Zagovornik nima proti svojemu varovancu 
pravice do nobene nagrade za svoje delovanje; 
ima pa pravico zahtevati povračilo realnih stro
škov, ki mu jih je provzrbčilo zastopstvo. ' '-.•-

§42. 
- Za izključitev članov disciplinarne komisije 

veljajo predpiši §§ 67. in 68. kazensko-pravdnega 
reda o izključitvi sodnikov in zapisnikarjev. 

Primeri izključitve se morajo uradno . ugo
toviti. 

Obdolženec ima pravico odkloniti člane komi
sije v zmislu § 72. kazensko-pravdnega reda. • 

O odklonitvi razsojajo neodklonjeni člani ko
misije; zoper njih razsodbo ni posebnega leka. 

Če bi bilo neodklonjenih članov komisije manj 
nego tri, se morajo popolniti za razsodbo vsaj do 
števila 3. 

§ 43. 
Drugače veljajo za postopanje o disciplinar

nih zadevah predpisi službene pragmatike z dne 
25. januarja 1914., drž. zak. št. 15, kolikor ne na
sprotujejo predpisom tega pravilnika. 

§44. 
Zoper upokojene varnostne organe se postopa 

disciplinarno :. 
1.) če so za aktivnega službovanja zakrivili 

službene pregreške; 
2.) če so prekršili dolžnost uradne tajnosti, 

omenjeno v določilih tega statuta. 
Disciplinarno je postopati zoper organe var

nostne straže osobito tedaj, kadar je dognano, 
da so si upokojitev ali priznanje višjih nego nor
malnih pokojninskih prejemkov pridobili z zvijačo. 

Z a č a s n a o d s t a v i t e v 
(suspendacija). 

§ 45. 
Osrednje poveljništvo ima pravico, stražnika, 

zoper katerega je uvedena sodna ali disciplinar
na obravnava, vsak čas začasno odstaviti od 
službe. 

To pravico ima 'osrednje poveljništvo tudi, če 
se je uvedlo sodno postopanje, • da se postavi 
stražnik pod skrbstvo (kuratelo), ali če se ie o 
njegovi imovini razpisal konkurz. 
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§ 46. 
Vsak predstojni uradnik,-ki je neposredno ali 

posredno poklican voditi ali nadzirati službo, je 
upravičen odrediti, da se stražnik takoj začasno 
odstavi, če odkrito odpove pokorščino ali če bi 
škodoval ugledu straže ali bistveno ogrožal služ
bene interese, ako bi še nadalje ostal v službi. 

Ta odredba se mora v 24 urah predložiti 
osrednjemu poveljništvu v potrditev. 

Suspendacija obdolženčeva prestane najpo
zneje s pravnomočno zaključitvijo disciplinar
nega postopanja. 

Če minejo vzroki, Iz katerih se je obdolženec 
začasno odtegnil od službe, že prej, mora discipli
narna komisija suspendacijo ukiniti. 

Disciplinarna komisija odloča brez ustne raz
prave o tem, ali naj se kdo postavi pod suspen
dacijo, ali naj se suspendacija potrdi ali ukine. 

§47. 
Po odstavitvi od službe je stražnikom pre

povedano nositi uniformo. 
Pristojno disciplinarno oblastvo sme za dobo 

začasne odstavitve 'stražniku odtegniti prejemke 
do 33 %. 
• Odtegnjeni prejemki se izplačajo naknadno 
samo, če se postavitev pod kuratelo odkloni, če 
se sodno, oziroma disciplinarno postopanje ukine 
ali če se konča z oprostitvijo ali z odmero redov
ne kazni. Le v teh prirnerih je vpoštevati dobo 
odstavitve pri napredovanju v višje prejemke in 
pri odmeri pokojninskih prejemkov. 

I z s t o p iz z b o r a v a r n o s t n e s t r a ž e 
in u p o k o j i t e v . ' 1 

§ 48. 
Ako hoče stražnik izstopiti iz zbora varnost

ne straže, mora to svojemu neposrednjemu pred
stojniku naznaniti, svojo službo pa opravljati do 
konca meseca, za katerega je dobil prejemke. 
Ako zapusti službo prej, mora vrniti prejemke za 
oni čas, katerega bi moral še služiti. Ta denar 
se lahko izterja po administrativni poti. 

Vsled prostovoljnega izstopa iz . službenega 
razmerja izgubi varnostni organ vso iz tega iz-
virajočo oblast in vse pravice, tako zase kakor 
za svojce. 

§49. 
Upokojitev se izvrši uradoma ali na zadostno 

podprto prošnjo varnostnega organa. Za varnostno 
stražo veljajo glede odmere pokojninskih prejem
kov predpisi, ki se vobče nanašajo na državne 
uslužbence, z uporabo ugodnosti, eventualno dolo
čenih za varnostno stražo. 

Vsako polno leto, odsluženo v staležu moštva 
varnostne straže, je pri odmeri pokojninskih pre
jemkov zaračuniti.kot službeno dobo 16 mese
cev. (Zakon z dne 17. februarja 1907., drž. zaK. 
št. 34, IV.) 

§50. 
Predpisi, veljavni za državne uslužbence glede 

začasne upokojitve, veljajo zmiselno tudi za var
nostne organe. 

B. Posebna določila za uradnike varnostne 
straže. 

N a l o g a in u v r s t i t e v s t r a ž n i h 
u r a d n i k o v . 

§51. 
Uradniki varnostne straže morajo skrbeti za 

Šolanje in naobrazbo moštva, nadalje nadzirati in 
pregledovati varnostno stražo v izvrševanju nje
ne službe in poveljevati stražnemu zboru. 

Nadzirajo predpisano opremo in pravilno ve
denje varnostne straže in vestno in pravilno iz
vrševanje službe po navodilih in ukazih službe
nega oblastva ter skrbe za to, da se vzdržuje 
disciplina v zboru varnostne straže. Končno mo
rajo stražni uradniki voditi administrativna in 
ekonomska opravila v zboru. 

§52. 

Uradniki varnostne straže pripadajo dvema 
različnima kategorijama, in sicer: 

staležu A in staležu B, ki se skladata s kate
gorijama C in*E službene pragmatike. 

§53. 
Vrsta stražnih uradnikov staleža A se dopol

njuje iz bivših častnikov. Da se sprejme stražni 
uradnik definitivno, mora imeti šestmesečno pri-
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pravljalno službo in prebiti predpisano preizkušnjo 
pred posebno komisijo. 

Stražni uradniki te vrste imajo te-le naslove: 
«revirni nadzornik varnostne straže II. raz

reda» (stalež A, XI. činovni razred); 
«revirni nadzornik varnostne straže I. raz

reda» (stalež A, X.činovni razred); 
«okrajni nadzornik varnostne straže» (sta

lež A, IX. činovni razred); 
«višji nadzornik varnostne straže II. razreda» 

(stalež A, VIII. činovni razred) ; 
«višji nadzornik varnostne straže I. razreda» 

(stalež A, VII. činovni razred), oziroma ako je 
osrednji poveljnik, «osrednji nadzornik varnostne 
straže». 

§54. 
Stalež stražnik uradnikov vrste statusa B se 

dopolnjuje iz moštva stražnega zbora z imeno
vanjem takih okolišnih nadzornikov, ki imajo 
razen primerne splošne naobrazbe izvrstno kva
lifikacijo ter so uspešno prebili dotično posebno 
preizkušnjo. 

Stražni uradniki te vrste imajo nastopne na
slove: 

«revirni nadzornik varnostne straže II. raz
reda» (stalež B, XI. činovni razred); 

«revirni nadzornik varnostne straže I. raz
reda» (stalež B, X. činovni razred); 

«okrajni nadzornik varnostne straže» (sta
lež B, IX.činovni razred); 

«višji nadzornik varnostne straže» (stalež B, 
VIII. činovni razred). 

§55. 
Uradnikom varnostne straže pripadajo razen 

prejemkov, vobče določenih v službeni pragma-
tiki za državne uradnike, še pristojbine, določene 
v posebnih predpisih za vsako noč redne dejan
ske službe in za izredne službe (glej § 25. tega 
pravilnika), nadalje pavšal za službeno obleko, 
povračilo lečilnih stroškov analogno moštvu (glej 
§ 27. tega statuta). Predstojniki okrajnih oddel
kov in osrednji poveljnik imajo pravìco do služ
benega stanovanja. 

Osrednji poveljnik ima pravico do voznega 
pavšala, ki ga določi predsedništvo deželne vla
de za Slovenijo. 

§ 56. 
Poveljniki okrajnih stražnih oddelkov so za 

pravilno izvrševanje stražne službe disciplinarno 
odgovorni načelniku svojega službenega oblastva. 

P o d r o č j e o s r e d n j e g a p o v e l j n i š t v a . 
§57. " 

Osrednji poveljnik nadzira eksekutivno službo 
zbora varnostne straže, ne da bi se pri tem vti
kal v ukrepe službenega oblastva. 

Posebne njegove dolžnosti so: Osrednji po
veljnik 

1.) skrbi za dostojno in predpisano opremo 
uradnikov in moštva varnostne straže; 

2.) rešuje prošnje za sprejem v varnostno 
stražo ter predlaga imenovanja; 

3.) vodi staležne izkaze, kazenski zapisnik in 
matično knjigo; 

4.) ureja in vodi teoretično in praktično šo
lanje varnostne straže; 

5.) skrbi za pravilno porazdelitev moštva na 
posamezne oddelke po predpisih; 

6.) podeljuje pohvale v dnevnem povelju ali z 
odlokom ter podaja predloge za denarne pod
pore, nagrade in odlikovanja; 

7.) nadzira ekonomsko službo v stražnem 
zboru. 

§58. 

Pripadnost stražnih uradnikov k eni kategoriji 
ne daje nikakih posebnih pravic v službi proti 
stražnim uradnikom druge kategorije. 

§59. 
Osrednji poveljnik ima naslov «osrednji nad

zornik varnostne straže». 

§ 60. 
V službi morajo uradniki varnostne straže po 

navadi nositi predpisano službeno obleko (uni
formo). 

§ 61. 
Službeno razmerje varnostne straže je ure

jeno v službeni pragmatiki (zakon z dne 25. ja
nuarja 1914., drž. zak. št. 15). 

Letnik IH. 

Druga določila za varnostno stražo. 
Z a k o n i t a z a š č i t a . 

§ 62. 
Vsi člani varnostne straže uživajo v izvršer-

vanju svoje službe ono zakonito zaščito, ki so je 
deležne uradne osebe in vojaške straže. 

Pravico imajo zahtevati od vsakogar brez 
razlike stanu, da se mora pokoriti vsem njih po
zivom in ukrepom, izrečenim v okviru službene 
pravice, ne da bi se s tem dotičniku kratila pra
vica do naknadne pritožbe. 

R a b a o r o ž j a , 
§ 63. 

V službi stoječi član varnostnega zbora sme, 
vpoštevaje dolžno opreznost, rabiti orožje: 

1.) v silobranu, da odvrne od sebe dejanski 
napad; ' 

2.) da odvrne dejanski napad, ki ogroža živ
ljenje tretjih oseb; 

3.) da se ukroti upornost, ki meri na brez-
uspešnost važnega službenega opravila, ako so 
bila vsa druga sredstva za ukrotitev brezuspešna; 

4.) da se prepreči pobeg nevarnih hudodel
cev, če se ne dado ustaviti z nikakršnimi drugimi 
sredstvi. 

Kadarkoli rabijo stražniki orožje, morajo koli
kor mogoče varovati človeško življenje in tam, 
kjer to dopuščajo okolnosti, rabiti manj nevarno 
orožje (sabljo). 

Kadarkoli rabijo orožje, morajo paziti na to, 
da neudeleženci ne trpe škode. 

§ 64. 
Vsaka raba orožja, ki prestopi mejo pravice, 

navedene v prejšnjem paragrafu, se nekvarno 
eventualnemu kazenskemu sodnemu preganjanju 
kaznuje disciplinarno. 

Vsako rabo orožja je takoj naznaniti službe
nemu oblastvu in poveljniku stražnega oddelka, 
katerima je obenem obširno in verodostojno poro
čati o natančnem dejanskem stanju. 

O vsaki rabi orožja je uvesti preiskavo in 
dognati, ali je bila raba orožja opravičena. 

§65. 
Predsedništvu deželne vlade je pridržano, da 

se večkrat po svojih uradnikih, odposlanih v to 
svrho, prepričuje o enakomernem izvrševanju 
predpisov tega statuta, osobito glede šolanja in 
vedenja varnostne straže. 

§66. 
Pričujoči organizacijski statut stopi v veljavo 

z dnem, ko izide v «Uradnem listu deželne vlade 
za Slovenijo». 

Predsedništvo deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 9. junija 1921.; št. 6302. 
Predsednik deželne vlade: 

dr. Baltic s. r. 

194. 
Organizacijski statut 

za detektive v Sloveniji, 
odobren po gospoda ministru za notranje zadev* 

z odlokom z dne 9. maja 1921., SI. fit. 4099. 
A. Splošna določila. 

§ 1. 
Detektivi so civilni varnostni organi, ki imajo 

nalogo, da pomagajo oblastvom vzdrževati javni 
mir in red in javno varnost, izvrševati zakone in 
druge odredbe. Glavna naloga detektivom je ta, 
da poizvedujejo v kriminalnih zadevah in jih raz
krivajo. 

§2. 
Detektivi so združeni v oddelke, ki so službeno 

direktno podrejeni policijskemu ravnateljstvu ali 
pa raznim drugim uradom, kakor okrajnim «la-
varstvom, policijskim komisariatom, obmejnim 
komisariatom i. t. d. 

§ 3 . 
Detektivi in detektivski uradniki so v vseh 

službenih zadevah podrejeni vodji urada, kate
remu so dodeljeni v službovanje, v vseh osebnih 
zadevah (premestitev, povišba, disciplinacija i. t. d.) 
pa predsedništvu deželne vlade za Slovenijo. 
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§4. 
Detektivi se dele: 
1.) na detektivske okolišne nadzornike I. raz

reda (poduradniki) ; 
2.) na detektivske okolišne nadzornike II. raz

reda (poduradniki); 
3.) na detektive I.razreda (poduradniki); 
4.) na detektive II. razreda. 
Od 100 detektivov odpada navadno 40 detek

tivov na detektive II. razreda, 45 na detektive 
I. razreda, 8 na okolišne nadzornike II. razreda, 
7 na okolišne nadzornike I. razreda. 

B. Posebna določila za policijske detektive. 
§ 5 . 

Za sprejem v detektivsko službo se zahteva: 
1.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
2.) starost od 23 do 35 let; 
3.) povsem neoporečna in poštena preteklost, 

primerna duševna zmožnost in okretno ponašanje; 
4.) popolno telesno in duševno zdravje; 
5.) popolno znanje službenega jezika v govoru 

in pisavi; po možnosti znanje več jezikov. 
Pogoje točke 2. predsedništvo deželne vlade 

v posameznih primerih lahko izpregleda. 

§ 6 . 
Ob sprejemu v detektivsko službo se je v prvi 

vrsti ozirati na prosilce varnostne straže in orož-
ništva. 

§ 7 . 
Detektivi, sprejeti v službo, služijo 6 mesecev 

do prvega leta provizorno ter se v teku tega 
roka lahko vsak čas, ne da bi se jim navedel 
vzrok, in brez pravice do odpravnine edpuste iz 
službe. Provizorni detektivi se morajo teoretično 
in praktično izvežbati ter ne smejo službe oprav
ljati samostojno. 

Po preteku 6 mesecev mora vsak provizorni 
detektiv pred mešano komisijo prebiti ustno in 
pismeno preizkušnjo, če te preizkušnje po večini 
glasov komisije ne opravi, jo mora čez nadalj
njih 6 mesecev ponoviti; če je ne prebije tudi 
drugič, se odpusti iz službe. Provizorni detektivi, 
ki že prvikrat prebijejo preizkušnjo in tudi dru
gače zadovoljivo opravljajo svojo službo, se'mo
rajo imenovati za definitivne. Provizorno službo
vanje se detektivu všteva v skupno službovanje. 

Prosilci iz staleža varnostne straže ali orož
nikov se lahko oproste poizkusne službe in pre
izkušnje ter se takoj namestijo za definitivne de
tektive. 

§ 8 . 
Da se detektiv imenuje za detektiva I. razreda, 

odnosno detektivskega okolišnega nadzornika, 
mu je treba razen popolnoma zadovoljivega 
službovanja prebiti posebno preizkušnjo. 

§ 9 . 
Izpraševalna komisija sestoji iz dveh koncept-

nih uradnikov, od katerih je eden predsednik, iz 
dveh uradnikov zbora detektivov in iz enega 
okolišnega nadzornika. 

§ 10. 
Stalno nameščeni detektivi se službeno zapri-

sezajo, provizorni pa izrekajo službeno obljubo. 

§ 11. 
Detektive L in II. razreda in detektivske oko

lišne nadzornike I. in II. razreda imenuje predsed
ništvo deželne vlade na predlog policijskega rav
nateljstva. Imenovancu se vroči pismen dekret, 
V katerem je označiti (definitivni ali poizkusni) 
značaj namestitve, naslov, prejemke in dan na
mestitve, oziroma imenovanja. Poizkusne detek
tive sprejema policijsko ravnateljstvo v okviru 
dovoljenega staleža. 

§12. 
Detektivi se morajo teoretično in praktično 

vežbati; pri večjih oddelkih se ustanove v to svrho 
posebni tečaji. 

§ 13. 
D o l ž n o s t i d e t e k t i v o v s o : 
L) najstrožja uradna tajnost; 
2.) nepristranost in nepodkupnost; 
3.) resnicoljubnost in pravicoljubnost. 
Detektivi morajo svoje dolžnosti izpolnjevati 

vestno ter paziti na to, da ostane njih stanovska 

čast v službi in izvun nje neomadeževana. S stran
kami morajo občevati resno, spodobno in vljudno. 
Svoje predstojnike morajo spoštovati in njih po
velja točno izvrševati. Težnje službenega značaja 
smejo predlagati le po službeni poti. 

§ 14. 
Dolžnost uradne tajnosti velja tudi v razmerju 

izvun službe in v pokoju, istotako, če bi se služ
beno razmerje razvezalo. 

§ 15. 
Udeleževati se podjetij, zborovanj in združe

vanj, ki bi utegnila ogrožati disciplino, je dekti-
vom prepovedano. 

§ 16. 
Za ženitev potrebujejo detektivi dovolitve po

veri eništva za notranje zadeve. 

§ 17. 
Brez dovolitve predstojnega oblastva ne smejo 

detektivi prevzemati za zasebnike nobenih opazo
valnih ali poizvedovalnih služb ali pa se baviti s 
postranskimi posli. 

Detektivi smejo od zasebnih strank prejemati 
plačila in nagrade za izvršeno službo le po urad
nem predstojniku. 

§ 18. 
Vsakemu detektivu in detektivskemu okolišne-

mu nadzorniku gre letni dopust, ki ga podeljuje 
po možnosti in potrebi vodja urada, oziroma poli
cijski ravnatelj, v zmislu § 174. službene pragma
tike. 

§ i9. : "• 
Detektivi opravljajo službo v civilni obleki. 

Detektivom in detektivskim nadzornikom pripada, 
dokler se ne odredi drugače, prispevek za obleko, 
ki se nakazuje iz državnih sredstev v določeni 
ViŠini. ; 

§20. ; ; . ; ; . . 

S l u ž b a detektivov.';•':-.. '••":.;,...•._ 
Detektivom je dolžnost: 
1.) da vse pojave, ki so važni za javno var

nost in za javni red, naznanjajo predstojnemu ob-
lastvu (opazovalna služba); 

2.) da izvršujejo vsa službena poizvedovanja 
po nalogu (poizvedovalna služba); 

3.) da nadzirajo vse osebe in prireditve, ki bi 
utegnile ogrožati javno varnost in javni red (nad-
zorovalna služba); 

4.) da poizkušajo preprečiti protizakonite čine 
in da, ako se ti dogode, izslede njih krivce in sto
rilce (izsledovalna služba). 

5.) Kot pomožni organi se detektivi lahko upo
rabljajo tudi za pisarje, fotografe, daktiloskope, 
ordonance, telefoniste, telegrafiste i. t. d. 

§21. i 
Detektivi, ki izvršujejo služboi, označeno v § 20., 

točkah 1., 2., 3. in 4., niso vezani na uradne ure 
ter morajo biti tudi v prostem Času vedno na raz 
polago. Za detektive, ki so zaposleni kot pomožni 
organi v uradu, so merodajn.e uradne ure urada, 
v katerem so zaposleni. Ti O/rgani pa se smejo ne 
glede na uradne ure uporabljati tudi za druge 
uradne posle. 

§ 2». ч 

Prejemki detektivov, in detektivskih" okolišnih' 
nadzornikov sestoje iz plače in iz starostne in 
stanarinske doklade po službeni pragmatiki. 

Državni prispevki za; obleko in stanarinske do
klade se ne vštevajo y) pokojnino. 

•"•'T § 23. :•'•• v 

Detektivom, ki se prevzamejo od varnostne 
straže ali od orožnikov, se pri napredovanju v 
višjo plačilno stopnjo in pri starostni dokladi leta, 
doslužena pri varnostni straži ali pri orožnikih, 
vštevajo po veljavnih predpisih. 

'• § 24. 

Detektivskim okolišnim nadzornikom se lahko 
dovoljujejo posebne naidzorniške doklade. 

• §25. •' •• T' 

Posebno odfično službovanje se nagraja: 
1.) s pismeno pohvalo; 
2.) z denarno nagrado; ; • ' 
3.) z izrednim napredovanjem. i ( j{', ^ 

§ 26. 

Detektivi, ki prekršijo svoje stanovske in urad
ne dolžnosti, se kaznujejo nekvarno kazensko
pravni odgovornosti z redovnimi kaznimi, če so 
zagrešili zgolj prestopek zoper red, ali z discipli
narnimi kaznimi, če so zagrešili tudi prestopek 
zoper službene dolžnosti. Ponovna pijanost v služ
bi in izvun službe, podkupnost, nezanesljivost, pri
stranost in sirovost v službi se smatrajo za 
službene pregreške s posebno otežujočimi okol-
nostmi. 

§27. ,. 
R e d o v n e k a z n i s o : ' 
1.) denarna kazen do 100 K; 
2.) ukor; 
3.) ukor s pretnjo, da se uvede disciplinarna 

preiskava. 
Denarna kazen in ukor se izrekata pismeno. 

Vsota denarnih kazni, naloženih tekom enega leta, 
ne sme presezati enomesečne plače kaznovančeve. 

Pravico kaznovanja z redovnimi kaznimi ima 
vodja urada (policijski ravnatelj, okrajni glavar 
i. t. d.). 

Zoper redovno kazen je kaznovanec upravičen 
v osmih dneh po službeni poti vložiti pritožbo, o 
kateri razsodi končnovcljavno predsedništvo de
želne vlade za Slovenijo. 

§ 28. 
D i s c i p l i n a r n e k a z n i so : 
1.) pismen ukor s pretnjo, da se uporabijo 

strožje disciplinarne kazni; 
2.) izključitev od napredovanja v višje pre

jemke; . . . . . . . 
3.) znižba plače; 
4.) degradacija; 
5.) upokojitev a znižano pokojnino; 
6.) odslovitev. 

§ 29. 
Izključitev od napredovanja v višje prejemke; i 

se ne more izreči za več nego za dobo treh let 
Izključitev zadržuje napredovanje za ves rok. 

določen v odloku, tudi če bi bila pravica do na-
predovanja pridobljena, še preden je postala kazen 
pravnomočna. ., 

§ 30. 
Kazen, da se znižaj plača, se ne sme izreči za 

več nego za dobo treh let. Odtegljaj ne sme biti 
višji nego 25 %. službenih prejemkov. Dokler tra
ja kazen, je napredovanje v višje prejemke izklju
čeno. Degradacija se sme izreči samo pri okolišnih, 
nadzornikih. Premeščanje poduradnikov v katego
rijo slug hi dovoljeno. Obenem z degradacijo je 
izreči tudi izključitev od napredovanja v višje 
prejemke. 

§ 3i: 
Pri kazenski upokojitvi sme odbitek od nor

malnih pokojninskih prejemkov znašati največ 
25%. 

§ 3 2 . '•-. 

Če se odmeri kazen odslovitve iz službe, je 
pristojno disciplinarno oblastvo upravičeno pred 
lagati, da se odslovljencu ob dokazani potrebi 
izjemoma dovoli primeren vzdrževalni prispevek 

Enako je pristojno disciplinarno oblasta 
upravičeno predlagati, da se tudi nedolžnih 
svojcem o'dslovljenčevim, ako bi imeli, če od-
slovljenec umre, in v času, ko je postala kazefl 
pravnomočna, pravico do oskrbnih užitkov, ob 
posebnih in vpoštevnih okoliščinah dovoli pri'; 
meren vzdrževalni prispevek od dne, kó odslov-
ljenec umre, ako pa le-ta ni užival vzdrževal' 
nega prispevka v zmislu prvega odstavka, tudi; 
že od dne, ko se mu ustavijo prejemki. 

Zakonita določila o izgubi pokojninskih in vzdf; 
ževalnih prispevkov zaradi kaznovanja po kazen'] 
skem zakonu se nanašajo tudi na te prispevke! 

4 

P - '-: • §33. 
Disciplinarne kazni prisoja disciplinarna komi' 

sija, ki posluje pri policijskem ravnateljstvu. 

§34. 
"< Disciplinarna komisija sestoji iz petih članoV» 

i№ sicer: 
1.) iz dveh konceptnih uradnikov, od kateri^ 

vlSji predseduje komisiji; 
2.) iz enega detektivskega uradnika; 
3.) iz dveh članov detektivov, od katerih moi* 

etiftn biti v činu obdolženčevem. 
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Konceptna uradnika in detektivskega uradnika 
ia njik namestnike imenuje predsedništvo deželne 
vlade za Slovenijo za dobo treh let. 

Za člane iz moštva sestavi policijsko ravnatelj
stvo vsako leto posebna seznamka 10 detektivov 
prvega in drugega razreda in 6 okolišnih nadzor
nikov, ki ju pošlje predsedništvu deželne vlade v 
potrditev. 

Policijski ravnatelj popolni pri vsakem disci
plinarnem primeru komisijo z dvema članoma, ki 
ju vzame po redu iz seznamkov. 

Kot vzklicna disciplinarna komisija za detek
tive in detektivske okolišne nadzornike posluje 
disciplinarna komisija I. stopnje pri deželni vladi; 
ta komisija se popolni z enim detektivskim urad
nikom in njegovim namestnikom. 

§ 35. 
Uvedbo disciplinarne preiskave predlaga poli

cijski ravnatelj v svoji lastnosti kot predstojnik 
detektivov ali službeno oblastvo, kateremu je 
detektiv dodeljen v službovanje. 

§36. 
Ako bi bil potreben preiskovalni komisar, ga 

predsednik disciplinarne komisije dolori sporaz
umno s policijskim ravnateljem izmed konceptnih 
uradnikov. 

Kot disciplinarni pravdnik posluje detektivski 
uradnik. 

§37. 
Obdolženec ima pravico v disciplinarnem po

stopanju uporabiti enega uradnika policijskega 
•ravnateljstva ali detektivskega uradnika za za
govornika. 

Zagovornik je upravičen vpogledati discipli
narne spise ter sme pri glavni razpravi zasto
pati interese svojega varovanca kakor svoje 
lastne, ne da bi bil za to svoje delo komu od
govoren. 

Zagovornik nima proti svojemu varovancu 
pravice do nobene nagrade za svoje delovanje; 
kna pa pravico zahtevati od njega povračilo real
nih stroškov, ki mu jih je provzročilo zastopstvo. 

' § 38. 
Za izključitev članov disciplinarne komisije in 

disciplinarnega pravdnika veljajo predpisi §§ 67. 
in 68. kazensko-pravdnega reda. 

Primeri izključitve se morajo uradno ugo
toviti. 

Obdolženec ima pravico odkloniti člane komi
sije v zmislu § 72. kazensko-pravdnega redâ. 

O odklonitvi razsojajo neodklonjeni člani ko
misije; zoper njih razsodbo ni posebnega prav
nega leka. 

Ce bi se število članov, komisije vsled odklo
nitve znižalo pod 3, se mora komisija popolniti z 
•amestniki na tri člane. 

§ 39. 
Drugače veljajo za postopanje o disciplinar

nih zadevah predpisi službene pragmatike z,dne 
25. januarja 1914., drž. zak. št. 15, kolikor ne na
sprotujejo predpisom tega pravilnika. 

§ 40. 
Zoper odmero disciplinarne kazni se sme v 

14 .dneh potem, ko se je razsodba pismeno pri
občila, vložiti priziv, o katerem razsodi končno-
veljavno vzklicna disciplinarna komisija pri de
želni vladi. 

§ 41. 
Zoper upokojene detektive se postopa discipli

narno: 
1.) če so,za aktivnega službovanja zakrivili 

službene pregreške; 
2.) če se prekrši dolžnost uradne tajnosti, 

omenjeno v določilih tega statuta. 
Disciplinarno je postopati zoper organa osobito 

tedaj, kadar je dognano, da si je upokojitev ali 
priznanje višjih nego normalnih pokojninskih pre
jemkov pridobil z zvijačo. 

§ 42. 
Z a č a s n a o d s t a v i t e v . 

Predstojnik oblastva, kateremu je detektiv do-
. deljen, ima pravico, vsakega detektiva, zoper ka
terega je uvedeno sodno kazensko ali disciplinarno 
postopanje, začasno izločiti' iz službe. ' 

To pravico ima predstojnik oblastva tudi, če 
se je uvedlb sodno postopanje, da se postavi 

detektiv pod skrbstvo (kuratelo), ali če se je o 
njegovi imovini razpisal konkurz. 

§ 43. ' 
Vsak predstojni uradnik, ki je neposredno ali 

posredno poklican voditi ali nadzirati službo, je 
upravičen odrediti, da se takoj odstavi detektiv, 
če odkrito odpove pokorščino ali če bi škodoval 
stanovskemu ugledu ali bistveno ogrožal službene 
interese, ako bi še nadalje ostal v službi. 

§44. 
Pristojna disciplinarna komisija lahko za čas, 

dokler je detektiv odstavljen, odstavljencu zniža 
prejemke do 33 %. 

Odtegnjeni prejemki se izplačajo naknadno 
samo, če se postavitev pod kuratelo odkloni, če 
se sodno, oziroma disciplinarno postopanje ukine 
ali če se konča z oprostitvijo ali z odmero redov
ne kazni. Le v teh primerih je vpoštevati dobo 
odstavitve pri napredovanju v višje prejemke in 
pri odmeri pokojninskih prejemkov. 

§45. 
I z s t o p iz s l u ž b e in u p o k o j i t e v . 
Ako hoče detektiv izstopiti iz službe, mora to 

svojemu neposrednjemu predstojniku naznaniti, 
svojo službo pa opravljati nadalje do konca me
seca, za katerega je dobil prejemke. Če izstopi 
pred koncem meseca, mora vrniti prejemke od dne 
izstopa do. konca meseca. Ti prejemki se lahko 
izterjajo po administrativni poti. 

Vsled prostovoljnega izstopa iz službenega 
razmerja izgubi detektiv vso iz tega izvirajočo 
oblast in vse pravice, tako zase kakor" za svojce. 

§46. 
Upokojitev se izvrši uradoma ali na zadostno 

podprto prošnjo detektivovo. Za detektive veljajo 
glede odmere pokojninskih prejemkov predpisi, ki 
se vobče nanašajo na državne uslužbence, s po
sebnimi ugodnostmi, določenimi za detektive. 

Vsako polno leto, odsluženo v staležu detekti
vov, je pri odmeri pokojninskih prejemkov zara-
čuniti kot službeno dobo 16 mesecev. (Clan IV., 
§ 4. zakona z dne 19.i februarja 1907., drž. zak. 
št. 34.) 

§47: 
Predpisi, veljavni za državne uslužbence glede 

začasne upokojitve, veljajo zmiselno tudi za de
tektive. 

C. Posebna določila za detektivske uradnike. 
§48. 

Naloga detektivskim uradnikom je, da skrbe 
za šolanje in naobrazbo moštva, da nadzirajo in 
pregledujejo podrejene organe v izvrševanju njih 
službe, da skrbe zä njih disciplino in pravilno 
vedenje in da prevzemajo vodstvo v važnejših 
ovadnih poslih, h katerim so poklicani detektivi. 

Razen tega se tudi lahko uporabljajo za druge 
uradne posle, ki spadajo v področje policijskih 
oblastev. 

§ 49. 
Uradniki zbora detektivov imajo te-le naslove: 
«revirni nadzornik H. razreda» (XI. činovni 

razred); 
«revirni nadzornik I. razreda» (X. činovni 

razred) ; 
«okrajni nadzornik» (IX.činovni razred); 
«višji nadzornik» (VIII. činovni razred). 

§ 50. 
Za detektivske uradnike se imenujejo po po

trebi uradniki policijskega ravnateljstva (koncept-
ni in pisarniški) ali pa tudi taki okolišni nadzor
niki detektivov, ki imajo razen primerne splošne 
naobrazbe izvrstno kvalifikacijo. Pisarniški urad
niki in okolišni nadzorniki morajo prebiti preiz
kušnjo pred posebno komisijo. Komisija sestoji iz 
petih članov, in sicer iz treh konceptnih in dveh 
detektivskih .uradnikov. Najvišji konceptni urad
nik predseduje komisiji. 

C. Sklepna določila. 
§51. 

Da se detektivi in detektivski uradniki legiti
mirajo za javne organe, morajo imeti uradno 
legitimacijo, ki se glasi na njih ime, s sliko, in 
službeni znak, ki ga morajo po potrebi vidno nositi 

na obleki. Službeni znak določi predsedništvo de
želne vlade. Legitimacijo in znak mora vsak de
tektiv in detektivski uradnik vedno nositi s seboj 
ter se pri službenem postopanju izkazati za ta
kega. 

§ 52. 
Detektivi in detektivski uradniki dobe po po

trebi proti potrdilu od policijskega ravnateljstva 
repetirko z municijo (pištolo). Ta ostane last po
licijskega ravnateljstva. 

§ 56. 
Vsi detektivi in detektivski uradniki uživajo 

v izvrševanju svoje službe ono zakonito zaščito, 
ki so je deležne uradne osebe in vojaške straže. 

Pravico imajo zahtevati od vsakogar brez 
razlike stanu, da se mora pokoriti vsem njih po
zivom in ukrepom, izrečenim v okviru službene 
pravice, ne da bi se s tem dotičniku kratila pra-
viea do naknadne pritožbe. 

§54. 
V službi stoječi detektivi in detektivski urad

niki smejo, vpoštevaje dolžno opreznost, rabiti 
orožje: 

1.) v silobranu, da odvrnejo od sebe dejanski 
napad; 

2.) da odvrnejo dejanski napad, ki ogroža živ
ljenje tretjih oseb; 

3.) da se ukroti upornost, ki meri na brez-
uspešnost važnega službenega opravila, ako so 
bila vsa druga sredstva za ukrotitev brezuspešna; 

4.) da se prepreči pobeg nevarnih hudodel
cev, če se ne dado ustaviti z nikakršnimi drugimi 
sredstvi. 

Kadarkoli rabijo orožje, naj po možnosti varu
jejo življenje nasprotnikovo. 

Kadarkoli rabijo orožje, morajo paziti na to, 
da neudeleženci ne trpe škode. Vselej, kadar se 
rabi orožje, je odrediti preiskava, da se ugotovi, 
ali je bila raba orožja opravičena.. ч 

§55. 

Vsaka raba orožja, ki prestopi meje pravice, 
navedene v § 54., se kaznuje disciplinarno, even
tualno sodno. 

Vsako rabo orožja јв takoj naznaniti pred-
stojnemu oblastvu, ki mu je obenem obširno in 
verodostojno poročati o natančnem dejanskem 
stanju. y 

§ 56. 
Lečilni stroški in stroški za prehrano v bolnici 

za detektive in detektivske uradnike, ki so bili v 
službi ranjeni, se povračajo iz državnih sredstev. 
Za druge lečilne in oskrbne stroške pa morajo 
detektivi in detektivski uradniki, če obole, skrbeti. 
sami. 

§57. 
Drugače veljajo za detektivske uradnike in 

detektive določila službene pragmatike (zakon z 
dne 23. junija 1914., drž. zak. št. 15). 

§ 58. 
Predsedništvu deželne vlade za Slovenijo je 

pridržano, da sé po svojih uradnikih, odposlanih 
v to svrho, prepričuje o enakomernem izvrševanju 
predpisov tega statuta, osobito glede šolanja in 
vedenja detektivov in detektivskih uradnikov. 

§59. 
Pričujoči organizacijski statut stopi v veljavo 

z dnem, ko izide v «Uradnem listu deželne vlade 
za Slovenijo». 
Predsedništvo deželne vlade za Slovenijo 

v Ljubljani, 
dne 9. junija 1921.; št.6303. 

Predsednik deželne vlade« 
dr. Baltic s. t. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
St. 2389. 

Irkaz o stanju živilskih kežnlh beležil 
T Slo?eiijl s dne 25. jniija 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih' glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami". Številka pred dvopičjem 

;.*'Vj,rt>' , • : ' , . 
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mači Število zakuženih krajev, Številka za dvo
pičjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Logatec: Stari trg 1: 7. 

M t h u r č a e t i i z p u š č a j pr i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Zakot 1:1. Celje, politična ekspozitura 
Mozirje: Bočna 2:4, Kokarje 3: 3, Ljubno 2:2, Luče 
2:2, Rečica 1:1. Kranj: Naklo 2:2, Preddvor 1:1, 
Stara Loka 1:1. Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: Št. Jernej 1:1. 

Litija: Stehanja vas 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovci-
Sela 1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 
Solčava 2:8. Kranj: Oselica 1:1, Sv. Ana 1:2. Slo
venjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Krško: Čatež 1:1, Mokronog 1:1, Št. Rupert 1:1. 

Mariner: Fram 1:1. 

S v i n j s k a k u g a ; 

Brežice: Veliki Obrez 1:2. Črnomelj: Božjakovo 
1:1, Dobliče 1:4, ßadovica 1:1, Semič 1:2. Ko
čevje: Struge 1:1. Konjice: Konjice 1:1. Krško: Ko
stanjevica 1:1, Raka 1: 6. Ljubljana okolica: Račna 
1:4. Litija: Češnjice 1:1, Krka 1:2, Leskovec 1:1. 
Murska Sobota: Čentiba 1:3, Petanjci 1:1. Novo 
mesto: Trebnje 1:2, Žužemberk 2:2. Ptuj: Brebrov-
nik 1:1, Gajovci 1:2. Maribor mesto 1:1. Ptuj 
mesto 1:1. 

. S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Kamnik 1:1, Mengeš 1:1, Moravče 2: 2. 
Kočevje: Sv. Gregor 1:1. Konjice: Radeški vrh 1: 2. 
Litija: Bukovica 1:1, št, Vid 1:1, Veliki Gaber 1:1, 
Žalna 1:1. Ljubljana okolica: Borovnica 1:1, Devica 
Marija v Polju 1:1, Dobrunje 2:2, Horjulj 1:1, Sent 
Vid 1:1, Vrhnika 2:3, Zgornja Šiška 1:1. Ljuto
mer: Grabonoš 1:1, Pristava 1:1. Logatec: Gorenji 
Logatec 2:2. Murska Sobota: Grlinci 1:1, Lukačovci 
1:1. Ptuj: Breg 1:1, Kog 1:1, Sv. Andraž v Slo
venskih goricah 1:1. Maribor mesto 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

Prestaäe so: 
S v i n j e k a r d e č i c a . 

Kamnik: Brezovica 1:2. Kranj: Selce 1:1. Ljub
ljana okolica: Devica Marija v Polju 1:4. Ljutomer: 
Gerlava 1:3, Kamenščak 1:1. Murska Sobota: Ska-
kovci 1:1. Ptuj: Brebrovnik 1:1, Hermanci 1: 2, Ru-
neč 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 25.junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 21/21. 10G4 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računarstva se začno 

v poletnem terminu v č e t r t e k dne 2 8. j u l i j a 
19 2 1 . 

Prosilci naj svoje prošnje, pravilno opremljene 
in kolkovane, vlože do vštetega dne 

14. j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri predsedniku podpisane komisije, finančni račun
ski oddelek v Ljubljani. Prošnjam je priložiti krstni 
list, zrelostno izpričevalo in izkaz o poklicu (dekret 
o imenovanju). 

V prošnji bodi natančno navedeno, kateri pripo-
?nocki so služili posilcu pri učenju. 

V L j u b 1 j a n i, dne 26. junija 1921. 
Izpraševalna komisija iz državnega računarstva. 

Preds. 835/4/21—1. 3-^3 
Razpis. 

Oddado se mesto sodnega predstojnika v Lo
gatcu in po eno sodniško mesto v Litiji in v škof ji 
Loki. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
1. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 71. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 24. junija 1921. 

Cg I a 248/21—1. 

Oklio. 
1063 

Zoper odsotnega Antona K a j f e ž a, trgovca v 
Banjiloki pri Kočevju, je podala pri deželnem sodi
šču v Ljubljani «Impex», eksportna in importna 
družba v Ljubljani, zastopana po drju. I. Benkoviču, 
tožbo zaradi 11.997 K. 

Prvi narok se določa na dan 
7. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic Antona Kajfeža se postavlja 

za skrbnika gospod df. Pegan, odvetnik v Ljubljani, 
ki ga bo zastopal, dokler se toženec ne zglasi pri 
sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 22. junija 1921. 

C 87/21—1. 1066 
Oklio. 

Alojzij Korošic, posestnik v Kranju, je vložil zo
per Tomaža M o l a , Matevža N a b e r n i k a i n Nežo 
F u c h s o v o , oziroma njih neznane dediče, tožbo 
zaradi zastaranja terjatev. 

Narok je določen na dan 
ob devetih. 6. j . u l i j a 1 9 2 1 . 

Tožencem se postavlja za skrbnika gospod Raj-
ko Peterlin v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 29. junija 1921. 

Dražbeni okl ic i<*o 
V zapuščinski zadevi po pok. Karlu S e u n i g u, 

trgovcu v Ljubljani, bo po sklepu okrajnega sodišča 
v Ljubljani z dne 27. junija 1921., A I 1127/18/159, 

p r o s t o v o l j n a j a v n a d r a ž b a 
trgovskega blaga, ki je v zapustnikovih trgovskih 
lokalih v Ljubljani, Prešernova ulica št. 12, dne 
6. j u 1 i j a 1 9 2 1. od 9. do 12. in od 15. do 18. ure, 
potem naslednje dni vsakokrat od 9. do 12. in od 
15. do 18. ure. 

Trgovska zaloga sestoji ponajveč iz usnja in čev
ljarskih potrebščin. 

Dražbeni pogoji se bodo razglašali pred vsako
kratno dražbo ustno. „ . , , 0 , . . . 

Dr. Karel Schmidinger s. r., 
/ notar kot sodni komisar. 

T 139/21—3. 1032 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Franca 'P a h e r n i k a, veleposestni
ka v Vuhredu, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopnih delnic, ki jih je prosilec baje izgubil: Del
nice št. 280 do vštete št. 289 po 200 K, ddto. Ljub
ljana dne 20. novembra 1909., ki jih je izdala hotel
ska delniška družba «Triglav» in ki se glase na ime: 
Franc Pahernik. 

Imetnik teh delnic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. ju
lija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da so 
delnice brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek П1., 
dne 9. junija 1921. 

Razglas. 880 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-

d n j S a h : Firm. 1223, zadr. IV 88/26. 
a) Hranilnica in posojilnica v Šmartnem pod 

Šmarno goro, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Franc Ježek, vstopil 

pa je v načelništvo Alojzij Tomšič v Tacnu št. 17. 

Firm. 1229, zadr. VI 210/5. 
b) Kmetijska gospodarska zadruga v Dolenji vasi 

pri Cerknici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Franc Martinčič, vstopil 

pa je v načelništvo Franc Šparemblek v Dolenji vasi 
št. 1. 

Firm. 1295, zadr. IV 117/30. 
c) Sitarska in žimarska zadruga v Stražišču, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil jo iz načelništva Martin Dimnik, vstopil' 
pa je v načelništvo Ivan Lampret, zasebnik v Stra
žišču št. 159. 

Firm. 1296, zadr. VI 287/16. 

č) «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na
meščencev in upokojencev v okolici politične eks

poziture v Cerknici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva je izstopil Anton Rožanc, vstopil 

pa je v načelništvo Anton Tavčar, davčni izterje
valec v Cerknici. 

Firm. 1302, zadr. VI, 67/13. 
d) Zadruga za vnovčevanje lesa na Češnjici, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v likvidaciji, V ' 

nastopna izprememba: ™-
Firma se je vsled končane likvidacije.ï;>,")-.r>,}Ja. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,!edd. Ш., 

dne 22. aprila 1921. 

Objava. 
1 Za študijsko leto 1921./1922. so izvoljeni na ljub

ljanski univerzi: 
za rektorja: redni profesor dr. Gregorij K r e k ; 
za dekana filozofske fakultete: redni profesor 

dr. Artur G a v a z z i ; 
za dekana juridične fakultete: redni profesor 

dr. Metod D o l e n c ; 
za prodekana juridične fakultete: redni profesor 

dr. Rado K ti. S o j ; ... . . , 
za dekana medicinske fakultete: redni profesor 

dr. Alfred S e r k o; 
•/Л dekana tehnično fakultete: redni profesor 

dr. Maks S a m e c ; 
za dekana teološke fakultete: redni profesor 

dr. Franc G r i v e c. 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Ljubljani, 
dne 30. junija 1921. 

Št. 7738. 
Razglas. 

Za pričetek prihodnjega šolskega leta 1921./1922. 
se razpisujejo na državnih srednjih šolah in učitelji
ščih nastopna r a v n a t e l j e k a mesta: 

I. na državni realni gimnaziji v Ljubljani; 
II. na državni realni gimnaziji v Novem mestu; 

III. na državnem ženskem učiteljišču v Ljub
ljani; 

IV. na državnem ženskem učiteljišču v Mariboru. 
Pravilno opremljene prošnje, naslovljene na po

verjeništvo za uk in bogočastje, naj se vlože po 
uradni poti pri višjem šolskem svetu najkesneje do 
dne 15. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Višji šolski svet v Ljubljani, "' 
dne 24. junija 1921. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

Št. 1681. 

Razpis učiteljskih služb. 
Razpis učiteljskih služb v ljubljanski okolici, ob

javljen v Uradnem listu 61 z dne 6. junija 1921., je 
popraviti tako, da so v M o s t a h razpisane štiri 
službe za učitelje in dve službi za učiteljici (name
sto 5 in 3). 

V Z g o r n j i Š i š k i pa je razpisana služba za, 
učiteljico ali učitelja. 

Rok je podaljšan do dne 
10. j u l i j a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolaki svet v Ljubljani, 
dns 25. junija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

zi;-j3jÄ-j,.4t.TTi-.. 



74. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 3. julija 1921. Letnik HL 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

*"""^**'*"-^™~"''™'--'^'™*"*''*™"'^"*~~,'*~"™*-'"""*"'**""***"*™"*'^""*'^gg?ggg'"™""*-Mggg . ^ — — i — i — — • ^ ^ — ^ н а д а а 
Vsebina: Naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo : glede pobiranja občinskih doklad v občinah bivSe Kranjske; glede pobiranja občinskih doklad v občinah bivBe Štajerske; 
glede pobiranja okrajnih doklad za okrajne zaetope bivše Štajerske. — Razglasi osrednje vlade : Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kulturnih rastlin v prvi poloiici mesece 

junija 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
195. 

Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo 
glede pobiranja občinskih đoklad v občinah bivše Kranjske. 

podstavi § 79. občinskega reda, oziroma zakona z dne 11. maja 
188 . zak. št. 14 za Kranjsko, se dovoljuje nastopnim občinam za upravno 
leto IS." i. pobirati nad 100% ц о doklado na neposrednje davke razen doho-
darine, plačarine, invalidskega davka in davka na poslovni promet, in nad 
100% no doklađo na užitnino od vina in vinskega mošta za občinske, 
šolske in druge potrebščine: 
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KO 

M 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

« 
Občina 

Adlešiči 
Božjakovo 

Butoraj 
Ceplje 

Crešnjevec 
Črnomelj 

Dol 
Griblje 

Kot 

Loka 
Lokvica 
Metlika 

Petrova vas 
Planina 

Dolenja Podgora 
Radence 

Radovica 
Semič 

Stari trg 
Suhor 

Talci vrh 
Tribuče 

Brezovica 
Dob 

Dolsko 
Domžale 

Ihan 
Kamnik 
Krtina 
Mekine 
Mengeš 
Moravče 
Motnik 
Paloviče 
Rašica 

Trojane 
Tunjice 

Velika vas 
Vir 

Županje njive 
Borovec 

črni potok 

1 Doklada 
Doklada 

na neposrednje davke 
nad 100 % 

228 % ' 
210 % 
200 % 
210 % 
144 % 
150 % . 
280 o/0 

190 % 
po davčni občini kotski 

154 •/, 
П 4 »/o 
127 »/o 
134 «/o 
210 % 
212 o/0 

300 % 
126 % P° davčni občini 

radenski, 
190 % P° davčni občini 

sodenški 
185 Vo 

po davčni občini semiški 
in po vaseh Gabru, Selih 
pri Brčicah in Brčicah, 
davčni občini pribišjan-

ski 200 Vo 
134 Vo 
193 »/o 
204 % 
119 •/. 
HO Vo 
205 »/o 
115 % 
220 '/o 
200 % 
110 % 
320 o/. 
180 »/o 
135 % 
150 V» 
150 % 
150 Vo 
300 '/o 
184 Vo 
130 Vo 
300 v . 
126 % 
200 % 
218 % 
150 % 

na 
užitnino 

nad 
100 % 

— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Davčni okraj 

Črnomelj 
Metlika 

Črnomelj 

n 
Metlika 

Črnomelj \ 
» 
n 

J» 

И 

Metlika 

л * Črnomelj 
» 
D 

Metlika 

Črnomelj 
Metlika 

Črnomelj 
Črnomelj 

Brdo 
n 
» 

Kamnik 
Brdo 

Kamnik 
Brdo 

Kamnik 
» 

Brdo 
Kamnik 

Brdo 
Kamnik 

Brdo 

Kamnik 
Kočevje 

» 

' t -
; * .-
' M • 

' Е=ч-ч«, 

43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

, 
52 
53 

,. M 

55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 

75 

.: * фЈнмиа 

> •'•: /£#£• 

-"''V#* • 
Dolenja vas 

Draga 
Fara 
Gora 

Kočevje 
Kočevska Reka 

Koprivnik 
Livold 

Loški potok 

Lužarji 
Mala gora 

Mnzftlj 

Nemška Loka 
Novi Lazi 
Osilnica 
Polom 

Ribnica 

Sela 
Sodražica 

Spodnji log 
Stara cerkev 

Stari log 
Trava 

Hrastje 
Št. Jošt 
Kovor 
Kranj 
Oslica 
Poljane 

Preddvor 

PredoBlje 
Selca 

Smlednik 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 % 

146 Vo P° davčni občini 
dolenjevaški, prigoriški, 

rakitniški 
249 V» po davčni občini 

grčariški 
185 % 
130 »/o 
150 Vo 
123 »/o 
126 »/o 
138 Vo 
170 »/o 

296 % P° V 8"j občini, 
po davčni občini trav
niški še 31 %, skupaj 

327 •/. ' 
' 145 V, 

130 % 

po vasi Gorenjem Mozlju 
še 320 »/o. skupaj 500 % 

285 »/o 
134 % 
210 o/. 
270 V. 

178 % P° T s e J občini, 
po davčni občini ribniški 
še 17 V., skupaj 195 »/o 

200 % 
po vsej občini 188 %> 
po davčni občini sodra-
žiški še 26 %i skupaj 
214 Voi po davčni občini 
žigmariški še 12 %, sku
paj 200 %> P° davčni 
občini viniški še 10 %» 

skupaj 198 % 
143 % 
237 Vo 
338 Vo 
380 Vo 
110 o/. 
130 Vo 
105 Vo 
125 •/„ 
400 Vo 
200 Vo 

po vsej občini 107 % 
po davčni občini babno-
vrtenski in tenetiški še 
10 «/o, skupaj 117 Vo. 

po davčni občini kokrski 
še 1 5 % , skupaj 122 % 

106 % 
po vsej občini 160 %> 
po davčni občini draž-
goški še 20 %, skupaj 
180 %, po vaseh, spada-
jočih v župnijo pri Sv. 
Lenartu, še 38 %, skupaj 

198 Vo 
po davčnih občinah 
smledniški, hraški, mo
ški in trbojski 170 «/o, 
po davčni občini zapoški 

150 »/o 

Doklada 
na 

užitnino 
nad 

100 Vo 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
_ 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

150 Vo 
— 
— 

— 
— 

Davčni okraj 

Ribnica 
Kočevje 

Ribnica 
Kočevje 

Ribnica 
Velike Lašče 

Kočevje 

1» 

K 

Ribnica 
Kočevje 

Ribnica 
Kočevje 

» 
» 
» 

Kranj 
n 

Tržič 
Kranj 

Škofja Loka 
» » 

Kranj 
n 

Škof j a Loka 

Kranj J 

1 

•Â 

'i 
• 'Ï-
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MO 

M 

76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

85 

86 

87 
88 

89 
90 

91 
92 
93 
94 
o v 

96 

1 97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 

• . 
107 

108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

118 

119 

Občina 

Sorica 
Stara Loka 

Škofja Loka 
Tržič 

Zminec 
Železniki 

Čatež 
Kostanjevica 

Krško 

Sv. Križ 
pri Kostanjevici 

Št. Juri 
pod Knmom 

Mokronog 
Baka 

Škocijan 
Aržiše 

Dole 
Hudo 
Konj 

Kotredež 
.игввшие 

Litija 
Luče 

Moravče 
Prapreče 
Šmartno 

Vače 
Zagorje ob Savi 

Brezovica 
Devica Marija 

v Polju 
Dobrova 

Dobrunje 

Grosuplje 

Št. Jošt 
Lipljene 

Log 
Moste 

Polhov gradeč 
RaČna 

Rudnik 
Spodnja Slivnica 

Š t Vid 
Vrhnika 

Begunje 

Bloke 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 % 

150 % 
po vsej občini 102 % 
po davčni občini žabniški 
in po vaseh Dorfarjih 
in Formah davčne ob
čine dorf&rske še 5 %, 
вкпрај 107 %, po davčni 
občini suški še 2 %, 

skupaj 104 % 
135 % 
270 •/. 
125 % 
200 »/0 

160 o/0 

120 o/0 

108 % P° v s e j občini, 
po mestu Krškem še 
50 %, skupaj 158 % 

170 o/0 

po davčni občini šent
jurski 147 %, P° davčni 
občini evibenjski 200 %, 
po davčni občini dobov-

ški 239 % 
144 % 

110 % P° V 8 e J občini, 
od udeležencev vodo
voda vasi Rake in Blat
nika še 110 %, skupaj 

220 »/o 
1 1 5 % 

120 % po vsej občini, 
po davčni občini loški 
še 20 %, skupaj 140 % 

118 % 
107 «/o 
125 o/. 
270 % 
iva % 
180 % 
122 % 
110 % 
130 % 
160 % 
123 o/fl 

440 % 
137 «/o 

no% 106 o/0 

po davčni občini do-
brunjeki, eoetrski in pod-
molniški 190%,po davč
ni občini stepanjevaški 
in bizoviški 242 %, po 
davčni občini lipoglav-
ski 200 o/0, po davčni 
občini javorski 114 % 
1 0 2 % po davčni občini 

starovaški 
200 % 
113 o/0 

105 o/0 

— 
116 o/0 

150 o/0 

105 o/0 
1 7 6 % -
250 «/o 

po davčni občini vrh
niški 152 %, po davčni 
občini verdski 162 %, 
po ostalem delu občine 

135 o/. 
po vsej občini 264 %, 
po župniji begunjski, 
razen vasi Brezi j še 3 2 %, 
skupaj 296 %, po vasi 
Brezjah še 21 %, skupaj 
285 %, po vaseh Brez
jah in Topolu še 200 %, 

skupaj 464 % 
po vsej občini 205' %, 
po davčnih občinah be-
netski, hudovrški, me-

Doklada 
na 

užitnino 
nad 

100 % 

, , 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— ; 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
_ 

— 

— 
— 
— 

200 o/0 

— 

— 

— 

1 
1 

Davčni okraj 

Škofja Loka 

" " 
i> » 

Tržič 
Škofja Loka 

И D 

Kostanjevica 

n 

' Krško 

Kostanjevica 

Radeče 
Mokronog 

Krško 
Mokronog 

Litija 
n 

Višnja gora 
Litija 

i» 
rt 

1> 

Višnja gora 
Litija 

Višnja gora 
Litija 

7) 

П | 

Ljubljana okolica 

ff Ђ 

H j) 

J* n 

Vrhnika 
Ljubljana okolica 

Ћ Ћ 

fl j) 

Vrhnika 
Ljubljana okolica 

n n 

Л ti 

Vrhnika 

Cerknica 

I 

M 
1 <D 

. 

1 1 1 1 1 1 

120 

• 

121 
122 

123 

124 
125 
126 
127 
128 
129 

130 

131 
132 
133 
134 

135 
! 136 

Občina 

Cerknica 

Lož 
Staritrg 

Št. Vid 
nad Cerknico 

Žiri 
Ambrus 

Bela cerkev 
Brusnice 

Crmošnjice 
Velika Loka 

X 

Št. Peter 

Poljane 
Smuka 

Trebnje 
Žužemberk 

Begunje 
Bled 

Doklađa 
na neposrednje davke 

nad 100 % 

tuljski, velikovrški, ve-
likobloški, svetoduški, 
novovaški, radleški, rav-
neneki, ravniški (brez 
vasi Lepega vrha), ru-
marski,8trmeški,studen-
ški, studenski, topol-
ski in volčji še 43 %, 
skupaj 248 %, po davč
nih občinah gradiški, 
hitenski, zaleški in po 
vasi Lepem vrhu, davčni 
občini ravniški še 10 %, 

sknpaj 215 % 
po vsej občini 273 %, 
po davčni občini cerk
niški še 3 % (za gasil-
eko društvo v Cerknici) 
= 276%, po davčni ob
čini cerkniški in dolenje-
vaški in po vaseh Pod-
slivnici, Mahnetih in 
Otonici (od davčne obči
ne ulaške) še 221 o/0 (za 
šolo v Cerknici), 494 % 
po davčni občini grahov-
ski (z Martinjakom) in 
žerovniškiše 2 1 8 % (za 
šolo vGrahovem) 491 % , 
po vaseh Ulaki, Sleme
nu, Hribarjevem in Ro-
žancah (iz davčne občine 
ulaške) še 81 o/0 ( z a 

šolo pri Sveti Trojici) 
354 %, po davčni občini 
cerkniški in dolenje-
vaški in po vaseh Mar-
tinjaku (davčna občina 
grahovska), Otonici, Pod-
elivnici in Mahnetih 
(davčna občina ulaška) 
Še 21 % (za pokritje 
stroškov župne občine 
cerkniške) 294 %, po 
davčni občini cerkniški 
indolenjevaški še 200 o/0 

(za vzdrževanje vodo
voda) 473 %, po davčni 
občini žerovniški še 
220 % (za . žerovniško 
cesto) 493 %, po davčni 
občini otoški II še 32 %, 
(za роргато potov) 305%, 
po davčni občini otoški 
II še 135 % za kopanje 

struge 408 % 
244 o/0 

po vsej občini 250 %, 
po davčni občini babno-
poljski še 97 o/0, skupaj 
347 o/0) po davčni ob
čini gornjejezersko-lip-
senjski še 9 %, skupaj 

259 o/0 

240 o/0 

300 o/0 

106 o/0 

150 o/0 

103 o/0 

160 o/„ 
1 4 8 % po davčnih ob
činah velikološki, malo-
videmeki in dolgonjiv-

ski 
167 %, po davčni občini 
češnjiški, herinjevaški, 
šentpetrski in zdinje-

vaŠki 
115 o/, 
195 o/0 

165 •/, 
110 % po vsej občini, 
po trgu Žužemberku še 
70 o/0) ekupaj 180 % 

112 o/0 

250 o/0 

Doklada 
na 

užitnino 
nad 

100 «/o 

— 

• 

n 

-

— 

— 
— 

__ 
__ 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

Davčni okraj 

^ 

Lož 

' 

Cerknica 
Lož 

Cerknica 
Logatec 

Žužemberk 
Novo mesto 

K )) 

Trebnje 

Novo mesto 
y * ђ 

Žužemberk 
Trebnje 

Žužemberk 
Radovljica 

B 
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ма 

-£Ј 
ф 

137 

138 
139 
140 
141 
142 

1 143 

Občina 

Bohinjska 
Bistrica 

Breznica 
Koroška Bela 
Kranjska gora 

Mošnje 
Ovsišče 

Radovljica 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 % 

114 % P° T s e J občini, 
po davčni občini bohinj-
skobistriški še 24 °/o» 

sknpaj 138 % 
215 »/o 
185 Vo 
110 »/o 
130 Vo 

250 % P° T 8 eJ občini, 
po davčni občini do-
bravski in zalošenski še 

3 »/o. s k n P a J 253 % 
190 «/o 

Doklada 
na 

užitnino 
nad 

100 »/o 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

Davčni okraj 

Radovljica 
» 

Kranj sk a gora 
» » 

Radovljica 

i» 

» 

MS 

M 

144 

145 

Občina 

Ribno 

Srednja vas 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 % 

po vsej občini Î25 %» 
po davčni občini bo-
hinjskobelski še 40 %» 
sknpaj 165%» po davčni 
občini ribenski še 46 %» 
sknpaj 171 Vo» P° davčni 
občini selski še 76 %, 

skupaj 201 % 
160 % 

Doklada 
na 

nžitnino 
nad 

100 Vo 

— 

Davčni okraj 

Radovljica 
» 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1921. 

D r . Bal t ic s. r., predsednik. Dobnik s. r., podpredsednik 
Demšar s. r. Jamnik s. r. Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

196. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
glede pobiranja občinskih doklad v občinah 

bivše Štajerske. 
Na podstavi § 1. zakona z dne 20. januarja 1911., 

dež. zak. št. 22 za Štajersko, se dovoljuje nastopnim 
občinam za upravno leto 1921. pobirati nad 300%no 
doklada, na vse neposrednje davke, razen dohodarin«, 
plačarine, invalidskega davka in davka na poslovni 
promet, in nad 25%no doklado na užitnino od vina 
in vinskega mošta za občinske, šolske in druge po
trebščine. 

Občina 

Doklada 
na nepo
srednje 
davke 

nad 
300 Vo 

Doklada 
na 

užitnino 
nad 

25 o/0 

•v o d s t o t k i h 

Davčni okraj 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 

38 

39 
40 

Bojsno 
Globoko 
Kapele 
Pišece 
Videm 

Frankolovo 
Griže 

Sv. Pavel 
pri Preboldu 

Žalec 
Gornji grad 

Oplotnica 
Stranice 
Zbelovo 

Zreče 
Dol 

Sv. Lenart 
nad Laškim 
Sv. Rupert 

Trbovlje 
Brezje 

(Brezno) 
Marenberg 

Ribnica 
Zgornje Hoče 

Studenci 
Dol ena 
Slatina 

Kostrivnica 
Nadole 
Rogatec 
Sv. Rok 

Tekačevo 
Brezje 

Sevnica 
Razbor 

Brezje 

LušeČka vas 
Ogljenšak 

Spodnja 
Polskava 

Slovenska 
Bistrica 

Studenice 
Ponikva 

550 
402 
302 
350 

390 

780 

320 

313 

435 

400 
350 
400 
340 

370 

30 
30 
99 

40 
40 
30 
50 

100 
50 
80 
50 

30 
50 

30 
30 

100 

50 

50 
100 
40 
50 
30 
40 

30 

40 
50 

94 

40 
100 
100 

Brežice 

Celje 

Gornji grad 
Konjice 

Laško 

Marenberg 
» 
n 

Maribor 

Ptuj 

Rogatec 

Sevnica 
» . 

Slovenj-
gradec 

Slovenska 
Bistrica 

n 
I» 

X » . 

Šmarje 
pri Jelšah 

(D 

41 

42 

43 
44 
45 
46 

Občina 

Doklada 
na nepo
srednje 
davke 

nad 
300 % 

Doklada 
na 

užitnino 
nad 

25 Vo 

v o d s t o t k i h 

Šmarje (trg) 

Šmarje 
(okolica) 

Sv. Štefan 
Gomilsko 

Sv. Jeronim 
Marija Reka 

100 

100 
80 
50 
40 
40 

Davčni okraj 

Šmarje 
pri Jelšah 

Vransko 

V L j u b 1 j a n i, dne 30. maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. 

Dr. Ravnihar s. r. Ribnikar s. r. 

197. 
Naredba celokupne deželne vlade 

sa Slovenijo 
glede pobiranja okrajnih doklad za okrajne za-

stope bivše Štajerske. 
Na podstavi § 2. zakona z dne 10. oktobra 1905., 

dež. zak. št. 105, oziroma § 1. zakona z dne 15. maja 
1894., dež. zak. št. 36 za Štajersko, se dovoljuje tem
le okrajnim zastopom za upravno leto 1921. pobirati 
doklade nad 70 % na vse neposrednje davke razen 
dohodarine, plačarine, invalidskega davka in davka 
na poslovni promet za okrajne potrebščine: 

Tek. 
št. 

Okrajni zastop 

1 Brežice 240 
2 Gornji grad 200 
3 Konjice 130 
4 Kozje 85 
5 Laško . . . . . . . . 189 
6 Sv. Lenart v Slovenskih 

goricah 80 
7 Ptuj . . . 200 
8 Rogatec 230 
9 Slovenska Bistrica . . . 100-

10 Šmarje pri Jelšah . . . 100 

V L j u b l j a n i , dne 30.maja 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 

Dobnik s. r., podpredsednik 

Demšar s. r. 
Dr. Ravnihar s. r. 

Doklada na 
neposrednje 

davke 
nad 70 »/o 

r o d s t o t k i h 

Jamnik s. r. 

Ribnikar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Stanje posevkov in vpliv vremena na rast 
kulturnih rastlin v prvi polovici meseca junija 

1921.* 
Vreme izpremenljivo, večinoma lepo in gorko, me* 

stoma z obilim dežjem. Temperatura vobče ugodna 
za napredovanje vseh kultur. 

Stanje ozimnih strnenih posevkov srednje. Ozim
na pšenica in rž sta v cvetju in se zrnita, ječmen pa 
je v prvem stanju zorenja. V južnih krajinah je ječ
men pred žetvijo. Ker je bilo v prošlih mesecih pre
malo padavine, so se ti posevki mestoma nezadost
no razvili. 

Jari strneni posevki so v klasju in cvetju. Pri
čakovati je srednjega pridelka. 

Koruza napreduje povsod povoljno. Poslednje 
deževje in temperatura vplivata povoljno na njen 
razvoj, razen v severnem delu Srbije, kjer je zaradi 
suše zaostala v rasti. 

Pričelo se je okopavanje koruze. Predilni posev
ki se razvijajo lepo. 

Vrtni posevki napredujejo dobro. 
Krmeka in sladkorna pesa sta v dobrem stanju. 
Deteljišča so dobra; na travnikih in pašnikih je 

trava slaba, razen v krajih, kjer je bilo dosti pada
vine. V nekaterih krajinah se je pričela košnja. 

Druge krmske rastline napredujejo. 
Pridelek sena bo manjši od lanjskega. 
Rastlinske bolezni so se mestoma pojavile na 

strninah. 
Hrčki so napravili pri koruzi občutno škodo v 

bački županiji. 
Pojava kobilic v Črni gori prizadeva posevkom 

škodo navzlic uspešno ukrenjenim odredbam. 
Toča je provzročila škodo v lepeniškem, požareva-

škem srezu in v Dalmaciji, nalivi in poplave pa so jo 
provzročili v gročanskem in gornjedebarskem srezu. 

!z oddelka za poljedelstvo ministrstva za kmetijstvo 
in vode v Beogradu, 

dne 15. junija 1921.; K br. 14.878. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
T 124/21—2 in T 125/21—2. 1022 

Amortizacija. 
Na prošnjo: a) Karla K o g o v š k a , zavirača pri ' 

južni železnici v Ljubljani, Beethovnova ulica št. 6, 
in b) Koze P i 1 i h o v e, hišnice v Ljubljani, Beethov
nova ulica št. 6, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopnih priznanic, ki sta ju prosilca baje izgubila: 

ad a): Priznanica ser. 119 št 07218, izdana po 
Hranilnici kmečkih občin v Ljubljani na ime: Karel 
Kogovšek in glaseča se na 20%ni pridržek 88 K; 

ad b): Priznanica ser. 119 št. 07217, izdana po 
isti hranilnici na ime: Roža Pilih, in glaeeČa se na 
20%ni pridržek 306 K. 

Imetnik teh priznanic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 139, izdanih dne 24ega 
junija 1921. 
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1. julija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da sta priznanici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 15. junija 1921. 

T V 4 / 2 1 - 4 . 953 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Franca P e č n i k a, župnika v Pod

gorju, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
priznanice, ki jo je prosilec baje izgubil: Priznanica 
(potrdilo) z dne 4. junija 1919., St. 216, izdana po 
Zadružni zvezi v Ljubljani. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v po tej 
objavi, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je pri
znanica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 27. maja 1921. 

T 118/21—4. 995 
Amortizaoija. 

P o prošnji Josipa G o j k o v i č a , zasebnika v 
Gornji gorici št. 69, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Hranilna knjižica mestne hranilnice v 
Ptuju št. 36/571 s saldom 1031 K 01 v, glaseča se 
na ime: Jo3ip Gojkovič. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 9. junija 1921. 

Ne I 143/21—1. 1058 3—1 

Amortizaoija. 
Na predlog Ane Z u p a n č i č e v e v Velikem 

Lipovcu št. 4 se uvaja postopanje za amortizacijo 
vložne knjižice hranilnice in posojilnice v Žužem
berku št. 778 z vlogo 5347 K 22 v, glaseče se na 
ime predlagateJjičino. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku proglasila knjižica 
za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek L, 
dne 23. junija 1921. 

R 89/21—1. 1057 

Razglas. 
Franc R o z m a n , hlapec na Podrečem št. 21, ^e 

je zaradi zapravljivosti delno preklical. 
Kurator je Franc Tiringer, župan na Bregu. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek L, 
dne 24. junija 1921. 

St. 628. 
Oglas. 

965 

V zmielu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik št. 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 317 iz leta 1916.) ae 
objavljajo v mesecu m a j u 1921. nevračljive poštne 
pošiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po-
šujatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Maribor 1, dne 31. 1. 1921., naslov: Vasilkoif 

Georgi, Milwaukee. 
2.) Maribor 1, dne 12. 4. 1921., n.: Zivič Stevka, 

Pirot. 
3.) Maribor 1, dne 12. 4. 1921., n.: Ivanovič Drago

ljub, Valjevo. 
4.) Maribor 1, dne 19. 4. 1921., n.: Medvešek Lju-

tomir, Wien I. 
5.) Maribor 2, dne 8. 2. 1921., n.: Bezenšek Mihael, 

Makole. 
6.) Maribor 2, dne ? 4. 1921., n.: Smiljanič Milutin, 

Valjevo. 
7.) MariboT 2, dne 25. 4. 1921., n.: Spänger, Maribor. 
8.) Maribor 1, dne 9. 4. 1921., n.: Schlamberger Jo

žef, Ruma. 
9.) Maribor 1, dne ?, n.: Macašek Jenda, Varaždin. 

10.) Celje,, dne 9. 2. 1921., n.: Drobež Franc, Za
greb i. 

11.) Celje, dne 8. 3. 1921., n.: Keller Stepan, Su-
botica. 

12.) Celje, dne 6. 3. 1921., n.: Kos Marija, Vojnik. 
13.) Celje, dne 18. 3. 1921., n . r Stropnik Marija, 

Pavlovec. 

14.) Celje, dne 3. 8. 1921., n.: Mittenhuber Муга, 
Wien I. 

15.) Celje, dne 28. 2. 1921., n.: Ferenčak Martin, 
. Maribor. 

16.) Celje, dne 7. 4. 1921., n.: Zupane Henrik, Izlake. 
17.) Cerknica, dne 26. 11. 1920., n.: 2nidaršič Anton, 

Sunja. 
18.) Slovenska Bistrica, dne 24. 4. 1921., n.: Kaln-

ecker Ljuba, Trieste. 
19.) Čma pri Prevaljah, dne 1. 3. 1921., n.: Jungwirt 

Wilhelm, Meinburg. 
20.) Rogaška Slatina, dne 11. 4. 1921., n.: Behar 

M., Konstantinopel. 
21.) Murska Sobota, dne 10. 2. 1921., n.: Parag Ja-

nos, Lepseny. 
22) Murska Sobota dne 15. ? 1921., n.: Schetena 

Frank, Klasberg. 
23.) Rogatec, dne 3. 2. 1921., n.: Galun Franc, Fünf-

kirehen. 
24.) Rogatec, dne 24. 2. 1921., n.: Grahovar Alois, 

Gjurgnenovac. 
25.) Novo mesto, dne ? 3. 1921., n.: Jaknac Anica, 

Mukopalj. 
26.) Kamnik, dne 1. 4. 1921., n.: Krivec Alojzija, 

Slov. Gradec. 
27.) Maribor 1, dne 2. 3. 1921., n.: Urajnik Ivan, 

Ribnica. 
28.) Maribor 2, dne 2. 5. 1921., n.: Jahova Matočič, 

Svilajno. 
29.) Maribor 2, dne 2. 5. 1921., n.: Marxer Rudi, 

Belovar. 
30.) Maribor 1, dne 4. 4. 1921., n.: KUhnel Edgar, 

Bakar. 
31.) Maribor 1, dne 3. 5. 1921., n.: Brvar Zora, Fei

stritz bei Abazia. 
32.) Brežice, dne ?, n.: Hotko Josefa, Zagreb. 
33.) Brežice, dne 29. 1. 1921., n.: Jelovšek Katki, 

Cleveland. 
34.) Brežice, dne 11. 11. 1920., n.: Viti Giovanino, 

Roma. 
35.) Zagorje, dne 30. 8. 1920., n.: Antaner Richard, 

St. Paulo. 
36.) Trbovlje 1, dne 25. 3. 1921., n.: Zore Slavko, 

Šmarje pri Julian. 
37.) Ptuj, dne 20. 3. 1921., n.: Weis Anton, Požega. 
38.) Ljubljana 5, dne 15. 4. 1921., n,: Dirič Vlado, 

Banat. 
39.) Ljubljana 1, dne 29. 4. 1921., n.: Dermin Mar

tin, Zagreb. 
40.) Ljubljana 1, dne 20. 4. 1921., n.: Edeklerovič 

Mihael, Zagreb. 
41.) Ljubljana 1, dne i l . 3. 1921., n.: Husica Ha

san, Tuzla. 
42.) Ljubljana 1, dne 22. -4. 1921., n.: Kunčičeva, 

ТрврпЈлР 

43.) Ljubljana 1, dne 19. 4. 1921., n.: Matuševič Vla
dimir, Zagreb. 

44.) Ljubljana 1, dne 19. 4. 1921., n.: Peruzzi Av
gust, Wien IX. 

45.) Ljubljana, 1, dne 16. 3. 1921., n.: Društvo «Na
da», Chicago. 

46.) Ljubljana 1, dne 18. 4. 1921., Pešec Anka, Kar
lovac. 

47.) Ljubljana 4, dne 7. 3. 1921., n.: Potrato Gilbert, 
New York. 

48.) Ljubljana 1, dne 29. 4. 1921., n.: škarjovec 
Francka, Ptuj. 

49.) Ljubljana 1, dne 20. 4. 1921., n.: Vallencich; 
Franzi, Virovitica. 

50.) Ljubljana 1, dne 29. 4. 1921., n.: Haslinger Kari, 
Leoben. 

51.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Laurenčič Alfred, Graz. 
52.) Ljubljana l, dne ?, n.: Geržina Ladislav, Wien. 
53.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Petache Alois, Gänsen-

dorf. 
54.) Ljubljana 1, dne 2. 4. 1921., n.: Valenta W., 

Mürzzuschlag. 
55.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Schantl Josof, Leoben. 
56.) Ljubljana 1, dne 20. 4. 1921., n.: Nusbaum N., 

Wien. 
57.) Ljubljana 1, dne ? 4* 1921., n.: Voltman Ru

dolf, Baden. 
58.) Ljubljana 1, dne ?.4. 1921., n.: Petsche Alois, 

Gänserndorf. 
59.) Ljubljana 1, dne ? 4. 1921., n.: Haman Ernst, 

Admont. 
60.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Obermayer Anna, Hain

burg. 
61.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Voltman Fanny, Mòd-

ling. 
62.) Ljubljana 1, dne 20. 4. 1921., n.: Wamberger,. 

Bruck M. 
63.) Ljubljana 1, dne 10. 3. 1921., n.: ?, ?. 
64.) Ljubljana 1, dne 3. 6. 1921., n.: Frankovich 

Ljubo, Montano. 
65.) Ljubljana 1, dne 28. 4. 1921., n.: Pavlin Gregor, 

Osjek. 
66.) Ljubljana 1, dne 17. 2. 1921., n.: Rahonanovič, 

Zvornik. 
67.) Ljubljana 6, dne 26. 4. 1921., n.: Schmidinger 

Fritz, Seraipaletinsk. 
68.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Staut Rado, Berlin. 
69.) Ljubljana 1, dne 6. 5. 1921., n.: Mulaček Hans, 

Wien m . 
70.) Ljubljana 1, dne 4. 5. 1921., n.: Staut Rado, 

Berlin. 
71.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Sokolsko društvo, Kri-

ževac. 
72.) Celje, dne ?, n.: Kupferschmied Fani, Graz. 

Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav
nateljstva za slovensko ozemlje v Celju, 

dne 11. junija 1921. 

Razne objave. 
Oklio. 1068 8 - 1 

Križevska opekarna, registrovana družba z ome
jenim poroštvom v Križevcih, je sklenila v seji dne 
12. junija 1921. likvidacijo podjetja. Zaradi tega po
zivlje družbene upnike, naj prijavijo svoje terjatve 
pismeno ali ustno likvidatorjem v roke drja. Karla 
Grossmanna, odvetnika v Ljutomeru. 

V K r i ž e v c i h , dne 29.junija 1921. 

Križevska opekarna v likvidaciji. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. Junija 1921. 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 
Posojila : 

na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000-—, 
od te vplačano v kovanem zlatu 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . 
obveznosti na žiro-račune . . . 
obveznosti po raznih računih . . 

Terjatve države za založene domene 
Saldo raznih računov 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 
A k t i v a . 

Dinarjev Dinarjev 
75,143.201-72 
16,456.471- — 
7,688.098-93 

338,255.566-76 437,543.338-41 -f-10,604.521 • 17 

171,912.618-42 
23,447.129-15 

1.195,476.649-35 
380,961.218-68 
372,646.754-91 

1.992,346,788-74 

195,359.747 -57 — 1,592.379 • 30 

3.941,431.411-68 +28,735.113-60 

2.138,377.163- — 

6.712,711.660-66 
P a s i v a . . 

380,061.218-68 
340,812.823 22 
80,375.414 95 

10,385.100-— 
821.430-62 

3.693,259.405- 28,713.745-

802,149.456-85 +47,462.707-46 
2.138,377.163- — 

67,719.105-19 

1094 6.712,711.660-66 

Natisnila In založila DelniSka tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Foitnina р1абап% v gotovini. 

V Ljubljani, dne 4. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vaçblna: Iz „Službenih Norin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Izpremembe т osebju. — Uredba o izjpremembi višine denarnih zneekov, navedenih v predpisih material
nega in formalnega kazenskega prava v Dalmaciji in v Sloveniji. Uredba, s katero se ukinja uredba o plačevanju za blago, ki se uvaža iz Nemčije. Popravek k iredbi o državni 
trošarini na žganje. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Razglas, da je izvolitev drja. Jura Hraftovca za celjskega župana potrjena. Razpust društva »Deutsches Studentenheim 
Gott8chee>. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Razpis pogodbene službo duhovnika v blaznici na Studencu. Razpis službe upravitelja obče javne bolnice 

v Brežicah. — Razglaei vojaških oblastev : Razglas o nabavi sena. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz P,Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca1'. 

Številka 137 z dne 22. junija 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 

«Amerikanskih Slovencev Glas» (Betlem [Pittsburg], 
v Ameriki) v naši državi prepovedan, ker piše zoper 
njene interese. r 

Objava ministrstva za pošto in brzojav, da je 
Antonija K o V a č i č imenovana za prometno prak-
tikantkó poštne hranilnice pri poštnem čekovnem 

uradu v Ljubljani. 

številka 139 z dne 24. junija, 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 20.maja 1921., s 
katero se dr. Vilko B a l t i c , predsednik deželne 
vlade za Slovenijo v Ljubljani, imenuje v Ш.' činovni 
razred državnih uradnikov v gtaleüü političnih urad
nikov deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani. 

Zapisnika ò 53. in 54. redni seji ustavotVorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z dne 16. in 17. junija 1921. 

Številka 140 z-une 25. Junija'4921.; " 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 21.maja 1921:, s 
katero se sprejemlje ostavka, ki sta jo začasna'ca
rinika IV. razreda Daniel B a t o r i v Mariboru in Ni
kola A1 a g i ć v Borovnici podala na državno 
službo. 

Zapisnik o 55. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z duc 18ega 
junija 1921. 

Objava ministrstva za zunanje zadeve, da se 
mnogo naših državljanov obrača neposredno na ge
neralni konzulat kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev v Ohicagu z različnimi prošnjami,.ki pa naj
večkrat niso opremljene s predpisano pristojbino. 
Interesenti naj se obračajo na generalni konzulat po 
pristojnih oblastvih; ako pa se že nanj obračajo ne
posredno, morajo biti te prošnje in druge listine 
pravilno kolkovane, ker se drugače ne vpoštevajo. 

Izpremembe v osebju. 
Na podstavi pooblastila Njegove kraljevske Viso

kosti prestolonaslednika sta bila z ukazom ministr
skega sveta z dne 28. maja 1921. dr. Leopold P o 
lj a n e c, profesor na državni gimnaziji v Mariboru, 
in Josip W e s t e r , ravnatelj državne realne gimna
zije v Novem mestu, imenovana za nadzornika za 
Srednje šole pri poverjeništvu za uk in bogočastje 
v Ljubljani. гч o. 

. Dr. Skabernè s. r. 

Minister za socialno politiko je drja. Bogdana 
ž u ž k a , podravnatelja okrajne bolniške blagajne v 
Ljubljani, imenoval za upravitelja Začasne delavske 
zavarovalnice zoper nezgode v Ljubljani ter mu pri
selil sosvet, v katerem so: Anton R o j i n a, tvorni-
W v Ljubljani; 'Avgust H e i n r i c h , ravnatelj tr
boveljske premogokopne družbe v Ljubljani; Fran 
^ u b o k o v i č v Jelši kot zastopnik brodolastni-
W ; Ivan T o k a n , strokovni tajnik v Ljubljani; 
^lorijan M a j d i č, rudar na Tereziji v Trbovljah; 
Anton B1 a ž e v i č, kapitan, kot zastopnik pomor
ščakov. 

Ribnikar s.r. 

Provizornu vladni koncipist• Anton K o s i pri 
okrajnem glavarstvu v Murski Soboti je z dnem 
1. julija 1921. prestopil v službovanje pokrajinske 
vlade za Dalmacijo v Splitu. j j f зашЈ< s r 

Višje deželno sodišče ' v Ljubljani je pravnega 
praktikanta drja. Josipa G o d n i Č a imenovalo za 
avskultanta. ; 

Pisarniški oficial Fran D r e t n i k v Dobrli vasi 
je odslovljen iz službe naše države. 

Kavčnik s. r. 

198. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petita I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Alekeandep, 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za pravosodje in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

" odrejamo 

Uredbo o izpremembl višine denarnih 
zneskov, navedenih v predpisih material
nega in formalnega kazenskega prava v 

Dalmaciji in v Sloveniji.* 
Člen 1. 

V kazenskem zakonu z dne 27. maja 1852., drž. 
zak. št. 11$, v besedilu zakona z dne 9. aprila 1910.. 
drž. zak. št. 73, v kazenskopravnih posebnih zako
nih, v kazenskopravnih predpisih drugih zakonov, 
ki jih morajo uporabljati kazenska sodišča, in v vseh 
zakonih, ki urejajo postopek pred kazenskimi so
dišči, navedeni denarni zneski, ki so odločilni za 
kvalifikacijo kaznivega dejanja, za pristojnost so
dišč in za odmero kazni, in denarni zneski v teh 
zakonih in zakonitih predpisih določenih glavnih in 
postranskih kazni, bodisi kazenskega, bodisi disci
plinarnega značaja, ki jih morajo izrekati sodišča, 
se povišujejo na dvajsetkratni znesek. 

: Člen 2. 
Ta uredba stopi v veljavo petnajsti dan po raz

glasitvi v «Službenih Novinah kraljevine drla, Hr
vata ,i Slovenaca». 

Uredba naj se uporablja na kazniva dejanja, ki 
so bila učinjena, preden je stopila v veljavo, ako bi 
bil krivec po prej veljavnih predpisih podložen 
strožjemu postopanju. 

Naš minister za pravosodje naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 22. junija 1921.; 

št. !;'j.29S. • 
Aleksander s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričić s. r. 

Predsednik ministrskega eveta 
• in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić s.r. 
_ (Podpisi ministrov.) 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 143, izdanih dne 30. ju
nija 1921. • - ; • 

199. 
V imenn Njegovega Veličanstva 

Petr>a I., 
po milosti božji in aarodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Aleksandep, 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po zašli« 
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

odrejamo, 
da se ukini uredba z dne 9. aprila 1921. o plače« 

vanju za blago, ki se uvaža iz Nemčije v kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Naš minister za finance naj izvrši ta uka2. 
V B e o g r a d u , dne 24.junija 1921. 

Minister za finance: Aleksander e. t. 
dr. Koeta Kumanudi s. r. 

2 0 0 . 
f opravek k nredbi o državni trošarini 

na žganje. 
V členu 4. uredbe o državni trošarini na žganje 

z dne 17. junija 1921., Ur. 1. št. 192, naj se odstavek 
I. pravilno glasi tako-le: 

I. do štiri člane — kuhati: iz predmetov, nave
denih pod a) dvainsedemdeset ur, pod b) stoštiriin-
štirideset ur in pod c) dvestoinšestnajst ur. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 17.661. 

Razglas. 
Z Najvišjim ukazom z dne 18. junija 1921. je 

bila izvolitev drja. Jura H r a š o v c a za celjskega 
župana potrjena. 

V L j u b l j a n i , dne 30.junija 1921.. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s.r. 

St.6955/IV. 
Razpnst društva. 

Društvo «Deutsches Studentenheim Göttschoe» 
razpuščam iz državnih interesov. 

V L j u b l j a n i , dne 19.junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: dr. Baltic в. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

St. 6451/21—B. 

Razpis. 
Razpisuje se začasno pogodbena služba duhov

nika v blaznici na Studencu, ki bi vršil v zavodu 
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vsa dušeskrbstvena opravila pri bolnikih rimsko
katoliškega veroizpovedanja. Duhovnik bi moral 
stanovati v zavodu. Prejemki po dogovoru. 

Pojasnila daje ustno in pismeno zdravstveni od
sek, bolnicni oddelek, soba št. 47, v dvorcu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože pri 
podpisanem odseku najkesneje do dne. 

3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 21. junija 1921. 
Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

St. 7765. 

Razpis. 
Razpisuje se služba upravitelja obče javne bol

nice v Brežicah v IX. činovnem razredu državnih 
uradnikov. Pogoj: večletna praksa v upravni službi 
civilne javne bolnice, hiralnice ali sličnih zdrav
stvenih zavodov. 

Prosilci za to službo morajo pravilno kolkova-
nim prošnjam priložiti poleg krstnega in domovin
skega lista potrebna dokazila o strokovni upravni 
izobrazbi in o dosedanjem službovanju. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 
15. j u l i j a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 26. junija 1921. 

1 Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi vojaških oblaste?. 
Razglas o nabavi sena. 1 0 9 5 3 -1 

Producenti in dobavljači se pozivljejo, naj podado 
pismene ali ustne ponudbe za prodajo sena za garni-
zije Dravske divizijske oblasti. 

Sprejema' se samo tako seno od sladkih trav 
nove košnje, ki je popolnoma suho, užitno in zdravo. 

Seno mora biti stisnjeno v svežnjih (balah), ne 
težjih od 50 do 60 kg. 

Treba je sena: 
za Ljubljano 1.100.000 kg, 
za Maribor 980.000 kg. 
za Celje 30.000 kg, 
'za Slovensko Bistrico . . 30.000 kg, 
za Ptuj 50.000 kg. 

Izročitev po pogodbi najkesneje do konca mese
ca oktobra 1921. Prevzem komisijsko v intendant
skih skladiščih, oziroma v vojaških senjakih. 

Skladišča imajo železniške tire (proge). 
Ponudbe se bodo sprejemale in pogodbe sklepale 

dopoldne, in sicer: 
dne 15. julija pri divizijski intendanturi v Ljub

ljani; 4 
dne 15. julija pri mestnem komandantu v Ptuju; 
dne 18. julija pri mestnem komandantu v Mari

boru; 
dne 19. julija pri komandantu vojnega okrožja v 

Celju; 
dne 20. julija pri mestnem komandantu v Slo

venski Bistrici. 
Ponudbe se bodo sprejemale od manjših produ-

centov in kmetijskih zadrug od 5000 kg navzgor, 
od vseh drugih interesentov pa od 10.000 kg na
vzgor. 

Kjer bo več interesentov, tam se bo vršila lici
tacija. 

Kavcija znaša 10 % vrednosti ponujenega sena. 
Ponudbe se morajo kolkovati z 2 dinarjema (d 

kronami). 
Pogoji so na vpogled pri navedenih vojaških ob-

lastvih. 
Komanda Dravske divizijske oblasti v Ljubljani, 

dne 29. junija 1921.; E br. 8661. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg I a 163/21— 1. " 954 

Oklio. 
Ludovik Krumpak, ekonom pri Jos. Burzi, vele

posestniku v Krap ju pri Ljutomeru, je vložil zopor 
Josipa F i n š g a r j a v roke kuratorja drja. Ferda 
Mttllerja, odvetnika v Mariboru, tožbo zaradi pri
znanja lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi š t 27. 
Ker je bivališče Josipa Finšgarja neznano, se 311: 

postavlja za skrbnika gospod dr. Ferdo Müller, od
vetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na njega ne
varnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 10. junija 1921. 

C II 285/21—1. 
Oklio. 

1047 

Zoper Frančiško B r e z n i k o v o, gostilničarsko 
najemnico in soprogo urarskega mojstra, katere bi
vališče je neznano, je podal pri okrajnem sodišču v 
Celju dr. Anton Ogrizek, odvetnik v Celju, tožbo za
radi 859 K 50 v s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

I l . ' j u l i j a ' l 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. G. . 

V obrambo pravic Frančiške Brežnikove se po
stavlja za skrbnika gospod dr. Milan Orožen, odvet
nik v Celju. Ta skrbnik jo. bo zastopal v oznameno-
vani pravni stvari na nje nevarnost in stroške, do
kler se Frančiška Breznik ali ne zglasi pri sodišču 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 21. junija 1921. 

Oklio. 1046 

O tožbi Marije Prevčeve v Viševku zoper Erne
sta H a m m e r s c h m i d t a v Ljubljani, Nežo S k u-
k o v o v Viševku, Franca Z n i d a r š i č a v Starem 
trgu, Matevža S t r i e t a v Podgori in Jakoba V i 
l a r j a v Pudobu, oziroma njih neznane pravne na
slednike, zaradi izbrisa zaataranih terjatev bo na
rok dne 

2 5. j u l i j a 1 9 2 1 . 
ob devetih. 

Skrbnik vseh tožencev : Alojzij Žnidaršič v Ložu. 
Okrajno sodišče v Ložu, 

dne 21. junija 1921. 

C II 109/21—1. 

Oklic. 
943 

Dr. Franjo Ivanetič, odvetnik v Novem mestu, je 
vložil zoper Martina V r h o v š k a iz Velikega Pud-
loga št. 14 tožbo zaradi 1949 K 24 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. j u l i j a 1 9 2 1 . e 

ob devetih" pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker je bivališče Martina Vrhovška neznano, se 

mu postavlja za skrbnika,,Karel Zupančič, zemljiški 
knjigovodja v p. v Novem mestu, ki ga bo zastopal 
na njega nevarnost in stroške, dokler se ne zgladi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno *odišČ9 v Novsm mestu, oddelek II., 
dne 9. junija 1921. 

T 41/21—4. 959 
Amortizacija. 

Na predlog Franca S c h w e i g e r j a, dekana 
v p. v Črnomlju, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne priznanice, ki jo je predlagatelj baje 
izgubil: Priznanica za 2480 K, serija 112 št. 03459. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
sicer priznanica po« tem roku izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 11. junija 1921. 

Ne I 143/21—1. 1058 3—2 
Amortizaoija. 

Na predlog A n e l Z t f p a n č i č e v e v Velikem 
Lipovcu št, 4 se uvaja postopanje za amortizacijo 
vložne knjižice hranilnice in posojilnice v Žužem
berku št. 778 z vlogo 5347 K 22 v, glaseče se na 
ime predlagateljičino. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku proglasila knjižica 
za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek L, 
dne 23. junija 1921. 

Razglas. °79 

Izbrisale so se danes: 
I. V trgovinskem registru: 

Firm. 1245, Rg. B I 105/31-
a) vsled opustitve podružnice firma: 

Pozemkovâ banka, podružnica v Ljubljani, 
aH: 

Bodenbank, Filiale in Laibach, 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

podružnica glavne družbe, poslujoče v Pragi pod 
firmo: «Pozemkovâ banka». 

» 
Firm. 1433, Rg. A. III 7Ö/3. 

b) Vslcd opustitve obrti firma: 
Vladimir Nebesar, 

s sedežem v P o d r e č j u , sodni okraj kamniški, 
obratni predmet: tvornica furnirjev, žaga in trgo

vina z lesom. 

II. V zadružnem registru vsled končane likvida
cije zadruga: F i m > 1 3 6 2 ) ^ ^ v 2 8 0 / 1 0 > 

Živinorejska zadruga na Rovih, 
r. z. z o. p. v likvidaciji, 

s sedežem na- R o v i h . 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 14. maja 1921. 

Razglas. *™ 
V trgovinski register so se vpisale danes firma: 

Firm. 1220, Rg. A IV 34/1. 
a) M. de Brousse 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: mednarodno transportno pod
jetje, 

imetnik: M. de Brousse v Parizu, VIII. e 34 Bou
levard Malesherbes. 

Prokura se je podelila Dobrivoju M. Stojadino-
viću v Ljubljani, Kersnikova ulica 7. 

Firm. 1349, Rg.A TV 35/1. 

b) I. & J. Roje 
s sedežem n a S e l u p r i L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 
na debelo in z mešanim blagom in sejmarstvo z ma
nufakturo, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. septembra 1919. 

Družbenika: Ivan Roje in Justina Roje, trgovca 
na Selu. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Firmo podpisuje vsak družbenik 
samostojno tako, da podpisuje njeno besedilo: I. & 
J. Roje. 

Firm. 1350, Rg.A IV 36/1. 
c) Thaler Anton 
s sedežem n a G l i n c a h p r i V i č u , 

obratni predmet: trgovina z avtomobili, benci
nom in motorji itd., 

imetnik: Anton Thaler, trgovec na Glincah. 

Firm. 1358, Rg. A IV 37/1. 
č) Friderika Kessler 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obiatni predmet: prodaja perila in steznikov, 
imetnica: Friderika Kessler, trgovka v Ljubljani. 

Firm. 1421, Rg. A IV 38/1. 
d) Rozmane & Komp. 
s sedežem na G1 i n e a li p r i L j u b l j a n i , 

obratni predmet: izdelovanje zaklopnih stolov, 
klopi in miz, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. januarja 1921. 

Družbenika: Primož Rozmane, posestnik in mi
zarski mojster na Glincah št. 255, in Josip Tribuč, 
posestnik na Glincah št. 1 in 37. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sam. 
Podpis firme: Družbo podpisuje vsak družbenik 

sam tako, da pristavlja besedilu firme svojeročni 
podpis. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 14. maja 1921. 

-.-im 
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Razglas. ü 8 ° 
Vpisale so se danes v register firme: 

Firm. 1351, Rg. B I 184/1. 
a) «Triglav», tovarna hranil, 

delniška družba v smarci pri Kamniku, 
s /sedežem v S m a r c i pri Kamniku. 

Obratni predmet: Dražba 
1.) izdeluje hranila, in sicer: žitno kavo, kavne 

surogate, marmelado, testenine in druga hranila; 
2.) konservira sadje in zelenjavo; 
3.) nakupuje in prodaja sirovine in vse potreb

ščine v dosego gorenjega namena; 
4.) prodaja lastne izdelke. 
Družbena oblika: delniška družba. Ustanovitev 

družbe in pravila odobrena z odlokom ministrstva 
za trgovino in industrijo z dne 4. februarja 1921., 
VI št. 500. Ustanovljena dne 7. aprila 1921. 

Družba je uf-tavnovljena za nedoločen čas. . 
Delniška glavnica 400l000 K, razdeljena na 800 

v gotovini popolnoma vplačanih delnic po 500 K, 
glasečih se na prinosnika. 

Podpis firme: Pod besedilo firme, ki je napisano 
ali š.tampiljirano, podpisujeta svoje ime dva člana 
upravnega sveta ali en član upravnega,sve ta in rav
natelj s prokuro, oziroma en prokurist, vsi kolektiv
no, ravnatelji in prokuristi vselej s pristavkom D. p. 
(per procura). 

Ciani upravnega sveta so: Franc Cerar; tvorni-
čar in posestnik v Stobu pri Domžalah; Josip Du
lar, ravnatelj Gospodarske zveze v Ljubljani; 
dr. Juro Adlešič, odvetnik v Ljubljani; Franc Rueh, 
inženjer v Ljubljani; Franc Pengov, profesor v Šent 
Vjdu nad Ljubljano; Franc Bore, posestnik in trgo
vec v Kamniku; Anton Pirnat, posestnik v Nožicah. 

Razglasi se priobčujejo v uradnem listu družbe
nega sedeža in v uradnih listih onih pokrajin in 
držav, kjer ima družba svoje podružnice. 

Firm. 1412, Rg. B I 187/1. 
o) Juljp Melnl, d. d̂ , 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Namen družbi je: 
a.) da ' lastninsko pridobi nepremičnine in podjetja, 

ki jih je do sedaj imela in obratovala firma Julij. 
Mein! v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

b) nadalje obratuje in razširja ta podjetja; 
•c) da sploh importira in eksportira in še drugače 

trguje s kavo, čajem, rumom, oljem, kakaom, 
vinom, sladkorjem in z drugimi aprovizacijskimi 
predmeti, da obratuje tvorniško praženje kave; 
da tvorniško izdeluje marmelado, dušeno sadje, 
kompote, čokolado, kakao, figovo kavo, prali-
neje, kekse, kavne surogate, gorčico in druge 
aprovizacijske predmete; da trguje z vsemi nave
denimi predmeti ter eksploatira lastne in v za
kup vzete mineralne izvirke; da tvorniško obra
tuje slaščičarski obrt; 

.c) da ustanavlja, pridobiva, daje v zakup in obratuje 
druge naprave, ki služijo enakemu ali sorodne1 

. mu tvorniškemu izdelovanju in .trgovski stroki, 
ter se udeležuje pri takih podjetjih v tuzemstvu 
in v inozemstvu; 

d) da uporablja vse koncesije, patente, licence, pra
vice žigov, in vzorcev, ki prihajajo v poštev pri 
tem tvorniškem izdelovanju in pri teh trgovskih 
strokah.v tuzemstvu in v inozemstvu; 

«) da obratuje vse trgovske posle in obrte, Id po
spešujejo zgoraj navedene namenci 
Pri izvrševanju svojih poslov mora družba izpol

njevati splošne predpise, ki so določeni za te posle. 
Če hoče družba obratovati podjetja, za katera J4f 
potrebna .posebna upravičenost ali državna dovoli
tev, si mora to preskrbeti. 

Družba sme izvrševati svoje namene v tuzem
stvu in v inozemstvu. 

Družbena oblika: delniška družba. 
Ustanovitev družbe in družbena pravila odobrena 

po pooblastilu ministra za trgovino in industrijo z 
dne 18. februarja 1921., VI št. 664, z odlokom mi
nistrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljub
ljani, z dne 2. aprila' 1921., št, 2398/21. 

Družba ustanovljena dne 11. aprila 1921. za ne
določen čas. 

Delniška glavnica: 4,000.000 K, razdeljena na 
10.000 v gotovini popolnoma vplačanih delnic, gla-' 
sečih se na imetnika, v. nominalni vrednosti po 
400 K. 

Firma se podpisuje tako, da pod njeno odtisnje
no ali po komerkoli napisano besedilo podpisujeta 
svoje ime dva člana upravnega sveta ^li en član 
«pravnega sveta in en prokurist. Prokuristi morajo 

svojemu podpisu vselej dostaviti označbo, ki kaže 
na prokuro. 

Člani upravnega sveta so: 
Fric Ehrenfest, ravnatelj Avstrijskega kreditne

ga zavoda za tigovino in obrt na Dunaju, L, Hegel-
gasse 4; 

dr. Leopold Ehrlich, odvetnik na Dunaju, L, 
Goldschmiedgasse 10; 

dr. Emil Gaj, tajnik Jadranske banke v Ljub
ljani; 

dr. Janko Kavčnik, ravnatelj Jadranske banke, 
podružnice v Ljubljani; 

dr. Karel Kuhelj, odvetnik v Ljubljani; 
Rudolf Kraus, veleindustrijec na Dunaju, L, Ni

belungengasse 13; •' 
Julij Meinl, veleindustrijec na Dunaju, XVI., 

Nauseagasse 59/63; 
Josip Perdan, veletržec v Ljubljani; 
Hugon Schwarz, ravnatelj Anglo-avstrijske ban

ke na Dunaju, L, Rathausstrasse 15; 
Avgust Tosti, ravnatelj Kreditnega zavoda za 

.trgovino in industrijo v Ljubljani; 
dr. Fran Windischcr, tajnik trgovske in obrtniško, 

zbornice v Ljubljani. 
Vse javne razglase priobčuje družba v uradnem 

listu svojega sedeža. 
Firm. 1379, Rg. C I 123/1. 

c) Lesna industrija, 
družba z o. z. v Preserju, 

s sedežem v P r e s e r j u . 
Obratni predmet: Družba nakupuje in prodaja 

obdelan in neobdelan les, obratuje lesne žage ter 
nakupuje nepremičnine, potrebne za podjetje. 

Družbena pogodba z dne 20. aprila 1921., skle
njena za nedoločen čas. 

Višina.osnovne glavnice: 1,000.000 K, ki je že 
vplačana. 

Poslovodji sta družbenika Jakob Repar in Franc 
Petrič, oba posestnika v Kamniku pri Preserju.1 

- Družbo zastopa vsak poslovodja samostojno. 
Fumo podpisuje en poslovodja tako, da pod nje

no natisnjeno, štampiljirano ali po komerkoli napi
sano besedilo pristavlja svoj podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 14. maja 1921. 

Firm. 146/21, Rg. A II 79/1. .1011 

Vpis firme. 
V register, oddelek A, se je vpisala danes firma: 

Ivan Mastnak 
s sedežem v C e l j u , 

obratni predmet: prodaja konfekcijskega blaga, 
krojaških potrebščin in sukna in izdelovanje oblek, 

imetnik: Ivan Mastnak, krojaški mojster in trgo
vec v Celju, Kralja Petra cesta št. 15. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 13. maja 1921. 

733 Izpremembe pri že vpisanih 
firmah. 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
f i r m a h : - ' Firm. 189/21, Rg. B I 10/4. 
a) Centralna banka, d. d. Krapina 

(s sedežem v Zagrebu), podružnica Maribor, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme se glasi odslej: 
Centralna banka, d. d. (s sedežem v Zagrebu), 

podružnica Maribor. 

Firm. .202/21, zadr.I 4/38. 
b) Mariborska eskomptna banka 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

Izbrisala se je prokura ravnatelja C. M. Tomana. 
Okrcžno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 3. maja 1921. 

Razglas. B02 
Vpisale so se danes: 
I. V trgovinskem registru firmi: 

Firm. 52/21, vpis. C 22/1. 
a) Košmerlj, Lavrič in tovariša, 

trgovina z mešanim blagom, 
• družba z omejeno zavezo v Loškem potoku, 

s sedežem v L o š k e m p o t o k u pri Ribnici, 
obratni predmet: trgovina z mešanim blagom v. 

velikem in na drobno. 
Družbena pogodba se je sklenila, v notarski po

godbi z dne 27. decembra 1920., posL št. 1355. 
Družbena osnovna glavnica znaša 60.000 K v 

gotovini. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
V imeniku družbenikov so navedeni družbeniki s 

svojimi imeni in priimki, poklici in stanovališči ka
kor tudi zneski osnovne vloge, prevzete od teh druž
benikov, in vplačilo teh zneskov. 

Poslovodjo družbe so vsi štirje družbeniki: Josip 
Košmerlj, trgovec v Retjah št. 20 (v Loškem po
toku); Ivan Lavrič, bančni uradnik v Travniku š t 68 
(v Loškem potoku); Franc Lavrič, zasebnik v Trav
niku št. 68, in Franc Vesel, trgovski pomočnik v 
Travniku št. 37. Poslovodje zastopajo družbo in pod
pisujejo zanjo tako, da vsak izmed njih njenemu od^ 
usnjenemu ali napisanemu besedilu pristavlja svoje 
krstno ime in svoj priimek. 

Oznanila družbe se izvršujejo ustno ali pismeno 
na naslov družbenikov. 

Vplačana jé celotna osnovna glavnica ter je druž
benim poslovodjam na razpolago. 

Firm. 58/21, Rg. A 232/1. 
b) .Parna pilana inženjer R. Gorjan, Pirče, 
s sedežem v P i r č a h, 

obratni predmet: parna žaga, kupovanje in pro
dajanje gozdnega lesa in izdelovanje za žaganice, 

imetnik: Rudolf Gorjan, inženjer v Zagrebu, 
Boškovićeva ulica št. 2. 

II. V zadružnem registru zadruga: 
Firm. 59/21, zadr. H 295/1. 

Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev in upo
kojencev v Kočevju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v K o č e v j u . 

Obratni predmet: Zadruga nabavlja in proizvaja 
vsakovrstne živežne, hišne in gospodarske potreb
ščine na debelo ter jih oddaja posameznim članom 
na drobno. 

Zadružna firma se podpisuje tako, da se pod 
njeno napisano, natisnjeno ali žigosano besedilo 
podpisujeta predsednik in en član upravnega od
bora. 

Zadružna pogodba z dne 24. 'aprila 1921. 
Vsak zadružnik jamči s podpisanim deležem po 

400 K in s še enkratnim zneskom. 
Sklepi zadruge se objavljajo v «Našem Glasu», 

glasilu javnih nameščencev, in po zadružnih okrož
nicah. 

Predsednik: Ivan Cirk, davčni upravitelj; člani 
odbora: Viktor Medved, sodni oficial; Matija Mavro-
vič, davčni oficial; Pavel Vovko, sodni kanclist; 
Franc Osolnik, sodni kanclist; Ivan Bogataj, orožni-
ški stražmešter v p. — vsi v Kočevju. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 27. aprila 1921. 

Razglas. «» 
Vpisala jse je danes: 
I. V trgovinskem registru pri firmah: 

Firm. 55/21, Rg. A 82/3. 
a) Marija Peternel, 

trgovina z manufakturnim blagom, 
s sedežem v V e l i k i h L a š č a h št. 32 nastopna 
izprememba: • '• 

Firma se glasi odslej: 
Marija Pirkovič. 

Imetnica doslej: Marija Peternel, trgovka v Veli
kih' Laščah št. 32, odslej^ Marija Pirkovič, prej vdo
va Peternel, rojena Močnik, trgovka v Velikih La
ščah št. 32. 

Firm. 54/21, posam. I 171/2. 
b) > Leopold Šega, 

trgovina z mešanim blagom, 
s sedežem v V e l i k i h L a š č a h št. -24 nastopna 
izprememba: 

Firma se glasi odslej: 
Marija Hočevar. 

Imetnik doslej: Leopold Sega, trgovec v Velikih 
Laščah št. 24, imetnica odslej: Marija Hočevar, prej 
vdova Šega, rojena Hočevar, trgovka v Velikih La
ščah št. 24. . • ' 
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П. V zadružnem registru pri zadrugi: 
Firm. 53/21, zadr. II 10/11. 

Mlekarna v št. Lovrencu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izbrisal se je član načelništva Tomaž Rožnik, 

vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Ludo-
vik Rupelj, oskrbnik na Mali Loki. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 

oddelek II., 
dne 27. aprila 1921. 

Ljudska hranilnica in posojilnica v Celju, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba* 
Besedilo firme se glasi odslej: 

Ljudska posojilnica v Celju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 

Izpremenila so se tudi pravila v § 1. in v § 7., 
zadnjem odstavku. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 5. maja 1921. 

Razglas. m 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za
drugah: F i r m ^ i , zadr. IV 42/51. 

a) Učiteljska tiskarna v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Na občnem zboru dne 4. aprila 1921. se je skle

nila izprememba §§ 12. in 36. prvotnih zadružnih 
pravil. Poslovanje Učiteljske tiskarne obseza odslej 
vse stroke tiskarskega obrta in pomožnih obrtov s 
posebnim ozirom na potrebe, narodne prosvete in 
učiteljske stanovske prebude. Poleg tiskanja, zala
ganja in izdajanja šolskih, leposlovnih in drugih 
knjig, časopisov in tiskovin sme osnovati in vzdrže
vati lastno knjigotržnico, prodajalnico šolskih po
trebščin in učil, knjigoveznico, izdelovalnico in pro
dajalnico zvezkov. 

Izvrševanje navedenih obrtov je zavisno od pri
dobitve oblastvene koncesije, oziroma obrtnega 
lista, ter je dopustno le po poslovodjih, potrjenih v 
zmislu § 3. obrtnega reda. 

Firm. 1322, zadf. V 29/30. 

b) Hranilnica in posojilnica v Železnikih, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Vstopila sta v načelništvo Leopold Veber v Češ-

njici in Franc Nastran v Megušnici. 

, Firm. 1328, zadr. VI 136/22.1 
c) Nakupovalna zadruga za konzume ta produk

tivne zadruge in zavode, 
r. z. z o. z. v Ljubljani, 

nastopna izprememba: 
Izstopili so iz načelništva Jean Pollak, veleindu-

strijec v Ljubljani; Josip'Mandelj, ravnatelj tobačne 
tvorniee v Ljubljani; Andrej Gassner ml., tvorničar 
v Tržiču; Milan Bogady, ravnatelj Slovenske es-
komptne banke v Ljubljani; Albin Prepeluh; vstopili 
pa so Stefan Dražil, zadružni blagajnik v Ljubljani, 
VII., Kolodvorska cesta št. 56; Simon Jurčič, dispo
nent v Ljubljani, Žibertova cesta št. 269; dr. L 
Kavčnik, bančni ravnatelj v Ljubljani; dr. Franc Pe-
trič, ravnatelj v Ljubljani, Gosposvetska cesta št. 6; 
Marica Urbane, zadružna tajnica v Ljubljani, Kav-
škova cesta št. 272. 

Na obenem zboru dne 17. aprila 1921. so se iz-
premenili §§ 2., 12. in 22. prvotnih pravil. 

Namen zadrugi je odslej: Zadruga 
a) nakupuje v velikem vse življenske in oblačilne 

potrebščine; 
b) prideluje in predeluje vse, kar se rat» v gospo

dinjstvu in gospodarstvu; 
c) prodaja nakupljeno, pridelano in predelano blago 

na drobno ,in na debelo. 
V ta namen je zadruga upravičena ustanavljati 

agenture, skladišča in detajlna oddajališča. 
Načelništvo sestoji odslej iz šestih članov, iz-

. voljenih po občnem zboru. 

Firm. 1336, zadr. II 14/45. 

8) Kmetijsko društvo v Ratečah, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
' Na občnem zboru dne 10. aprila 1921. se je iz-

premenil § 40. prvotnih zadružnih pravil. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 29. aprila 1921. 

Firm. 201/21, zadr. I 9/53. 

c) Hranilno in posojilno društvo delavcev, 
Spar- und Vorschussverein der Arbeiter v Mariboru, 

regis trovana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 17. april*. 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Josip Ki-
kelj, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Ivan Mieser, strugar južne železnice v Mariboru, 
Teslova ulica št. 4. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 3. maja 1921. 

Firm. 187/21, zadr. II 66/3. 730 

Izpremembe pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru _ se je vpisala danes po 

sklepu občnega zbora z dne 31. marca 1921. pri za
drugi: . 
«Samopomoč», gospodarska zadruga javnih name

ščencev in upokojencev v Slovenski Bistrici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

aaetopna izprememba: 
I. Besedilo zadruge se glasi odslej: 

Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev 
v Slovenski Bistrici, 

r. z. ž o. z. 
Zadruga je ustanovljena po'zakonu z dne 9. apri

la 1873., drž. zak. št. 70, v zvezi z uredbo z dne 5. de
cembra 1920., Ur. 1. št. 29 iz leta 1921. 

Zadrugi je namen, da nabavlja svojim zadružni
kom življenske potrebščine in druge predmete za 
njih osebno in hišno potrebo. 

Zadruga oddaja nabavljene potrebščine samo za
družnikom, in sicer, za gotovino. Samo izjemoma, ka
dar blaga preostaja, se sme to blago oddajati tudi 
nezadružnikom. 

Zadružna pogodba z dne 22. aprila 1921. 
Opravilni delež znaša 400 K; ob pristopu t se 

mora plačati 40 K, ostali znesek pa v devetih zapo.-
rednih obrokih po 40 K. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo v objavami v «Našem Gla-
| eu>, z nabitkom y uradnih prostorih in ob važnejših 
prilikah s posebnimi pismenimi obvestili. 

Upravni odbor sestoji iz 6 zadružnikov. 
Besedilo firme podpisujeta skupno po dva člana 

upravnega odbora. 
Pravico, zastopati zadrugo ima upravni odbor. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po objavah v enem mariborskem ali ljub
ljanskem časopisu vsaj 15 dni pred občnim zborom. 
Vabilo mora navajati dnevni red, kraj, dan in uro 
občnega zbora; poleg tega pa lahko zadruga svoja 
oznanila razglaša tudi še-drugače, zlasti pa z obja
vami na lahko vidnem kraju v zadružni prodajalni, 
ter zadružnikom ob važnejših prilikah tudi pošilja 
posebna pisma in obvestila. 

II. Izbrisal se je dosedanji član načelništva Mi
hael Korošec, vpisal pa se je novoizvoljeni član 
upravnega odbora Juri Hudritz, višji sodni oficial v 
Slovenski Bistrici. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

drie 3. maja 1921. 

St. 7690. 
Razglas. 

Dodatno k tukajšnjemu razpisu z dne 11. maja 
1921., št. 6109, se razpisujejo še nastopna stalna 
učna mesta: 
I. N a d r ž a v n i v i š j i r e a l k i v L j u b l j a n i : 

eno mesto za slovenščino in še drug moderen 
jezik kot glavna predmeta.. 
II. N a d r ž a v n i v i š j i r e a l k i v M a r i b o r u : 

eno učno mesto za prostoročno risanje. 
III. N a d r ž a v n i g i m n a z i j i v M a r i b o r u : 

eno mesto za prirodopis kot glavni, matematiko 
in fiziko kot stranska predmeta. , 

?o predpisih opremljene prošnje, naslovljene na 
poverjeništvo za uk in bogočastje, naj se vlože po 
uradni poti pri višjem šolskem svetu najkasneje do. 
dne 3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 24. junija 1921. 

Predsednik: dr.Beuk s. r. 

Št. 1398/š. * 
Razpis uSnlh mest. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 28ega 
maja 1921., št. 6699, se razpisujejo v stalno] name
stitev na državni meščanski šoli v Murski Soboti 

služba za ravnatelja in 
po ena služba za strokovnega učitelja L, II. in 

Ш. skupine. ' .. 
Redno opremljene prošnje je treba vložiti po 

službeni poti najkesneje do dne 
2 3. j u 1 i j a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet za Prekmurje v Murski Soboti,. 
dne 23. junija 1921. 

Predsednik: Lipovšek s. r. 

Firm. 84/21, zadr. П 11/43. 854 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 

7 8 4 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se j e v P i s a l a danes pri za
drugah: Firm. 194/21, zadr. I 10/35 

a) Posojilnica v Mariboru, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 6. marca 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Henrik Schreiner in dr. Anton Mulej, vpisala pa sta 
se novoizvoljena člana načelništva Anton Stepic, 
višji davčni upravitelj v Mariboru, in Marko Sepec, 
trgovec v Mariboru. 

Firm. 198/21, zadr. I 44/20. 
b) Hranilnica in posojilnica v Jarenini, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 23. aprila 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji Člsoi načelništva Franc 
Sekol, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Franc Sumenjak, posestnik v Jareninskem vrhu. 

Št.l746/Š. . 
Razpis. 

Stalno učno mesto za učiteljico ženskih ročnih 
del na štirirazredni državni meščanski šoli v Murski 
Soboti z obveznostjo, da poučuje tudi na državni 
petrazredni osnovni šoli istotam. 

Učni jezik slovenski, na teden 18 učnih ur. 
Redno opremljene prošnje je treba vložiti po 

službeni poti najkesneje do dne, 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . , 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet za Prekmurje v Murski Soboti, 

dne 26. junija 1921. 

Predsednik: Lipovšek s. r. 

Razne objave. 
1068 3-2 Oklio. 

Križevska opekarna, registrovana družba z ome
jenim poroštvom v Križevcih, je sklenila v seji dne 
12. junija 1921. likvidacijo podjetja. Zaradi tega po
zivlje družbene upnike, naj prijavijo svoje terjatve 
pismeno ali ustno likvidatorjem v roke drja. Karla'. 
Grossmanna, odvetnika v Ljutomeru. • 

V K r i ž e v c i h , dne 29.junija 1921. 

Križevska opekarna v likvidaciji. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

t - i •• • 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 5. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vseblnai Uredba o organizaciji ministrstva ta promet in prometne službe v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

201. 
V imenn Njegovega Veličanstva 

P e t v a I . s 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e i ? , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za promet in po za

slišanju ministrskega sveta predpisujemo 

Uredbo o organizaciji ministrstva za' pro
met in prometne službe v kraljevini Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.* 
I. Oddelek. 

§ 1 . 
promet načeluje minister za Ministrstvu 

promet. 
za 

§ 2 . 
Ministru za promet pomaga pri vseh poslih 

pomočnik ministra za promet, ki se imenuje • s 
kraljevim ukazom na predlog ministra za promet 
in ki mora biti strokovna tehnična oseba s fakul
tetno izobrazbo. 

§ 3* 
Za neposrednjo službo v ministrstvu je direkt

no ministru podrejen kabinetni šef, ki sme imeti 
čin in plačo ministrskega načelnika. 

§4. 
Za proučevanje in zasledovanje vsakega na

predka v prometni stroki je podrejen direktno 
ministrovemu pomočniku «urad za študije». Inže
njeru tega urada se imenujejo po sposobnosti in 
službenih letih. 

§ 5 . 
Za izvrševanje vseh poslov, ki spadajo v pod

ročje ministrstva za promet, so postavljeni ti-le 
oddelki: 

1.) administrativno-pravni oddelek z admini
strativnim, personalnim, pravnim in sanitetnim od
sekom; poslednji odsek se mora glede poslovanja 
skladati z uredbo o ustroju ministrstva za narod
no zdravje z dne 14. decembra 1920.;** 

2.) tehnični oddelek s strojnim odsekom, grad
benim odsekom in odsekom za nadzor prometa; 

^3.) brodarski oddelek z odsekoma za rečni in 
za pomorski promet; 

4.) prometno-komercialni oddelek s promet
nim, komercialnim in,tarifnim odsekom; 

5.) fteančni oddelek z odseki za računovod
stvo, za knjigovodstvo in za statistiko. 

Na čelo vsakemu oddelku se imenuje s kra
ljevskim ukazom načelnik, ki mora imeti poleg 
strokovne fakultetne izobrazbe najmanj 12 let 
ukazne državne službe: Poleg spredaj navedenih 
odsekov se smejo po potrebi na predlog dotičnega 
načelnika in po odobritvi ministra za promet usta
navljati tudi novi odseki. v 

Šefi odsekov smejo biti samo fakultetno stro
kovno izobražene osebe z najmanj 10 leti ukazne 
službe. 

Šefi odsekov ne smejo imeti višjega čina od 
inšpektorjev. 

Potrebno ukazno in neukazno osebje za od
delke in odseke se določi vsako leto s proraču
nom in finančnim zakonom. 

V upravo ministrstva za promet spadajo: 
1.) generalna direkcija železnic s podrejenimi 

oblastnimi direkcijami; 
2.) direkcija rečnega prometa; 
3.) direkcija pomorskega prometa; 
4.) direkcija za grajenje. 

II. Oddelek. 
§ 7 . 

S e s t a v a m i n i s t r s t v a za p r o m e t . 
Upravo ministrstva za promet sestavljajo: 

a) minister; 
b) ministrov pomočnik; 
c) načelniki oddelkov. 

§ 8 . ' 
V splošno področje ministrstva za promet 

spada: 
1.) zakonodajstvo; 
2.) državna prometna politika; 
3.) državna gradbena politika, ki obseza gra

jenje železnic, kanalov•> In pristanišč na morju, 
jezerih, kanalih in plovnih rekah; 

4.) izdelovanje in uporabljanje tarif na držav
nih, privatnih in koncesioniranih železnicah; 

5.) nadzor nad grajenjem in eksploatacijo dr
žavnih, privatnih in koncesioniranih železnic, na 
katerih se vrši obrat z mehanično motorno silo 
in ki služijo javnemu prometu, razen onih želez
nic, ki služijo zgolj vojaškemu namenu; 

6.) nadzor nad grajenjem pristanišč in ladje
delnic; 

7.) nadzor nad izvrševanjem brodarskega pro
meta na morju,, rekah, jezerih in kanalih; 

8.) nadzor nad izvrševanjem avtomobilnega in 
zrakoplovnega prometa, kolikor je ta javne na
ravi pod državno upravo. Od tega so izvzete od
nosne enote vojnega ministrstva. 

* \ i 
dolžnost ministrstva 

za promet 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 126, izdanih dne 
7. junija 1921. 

** Uradni list pod št. 13 iz leta 1921. 

V posebno 
spada to-le: 

1.) Ministrstvo skrbi za pospeševanje in iz
popolnjevanje vsega prometa tako na kopnem ka
kor na vodi in v zraku; za to ukrepa vse potrebne 
odredbe. 

2.) Pripravlja predloge za državne dogovore 
in mednarodne pogodbe (konvencije) o vseh pro
metnih zadevah ob. sodelovanju prizadetih držav
nih oblastev in gospodarskih strokovnih zbornic. 

Istotako skrbi za to, da dobivajo ti predlogi 
zakonodajno sankcijo. 

3.) Opravlja vse posle, da se urede razmere 
med prometnimi napravami naše kraljevine in 
inozemstva. 

Od tega so izvzeti posli za ureditev razmer 
med sosednjimi prometnimi napravami, ki so v 
direktnih prometnih zvezah. 

4.) Opravlja vse posle, ki zahtevajo diplomat
sko poslovanje. 

5.)-Pripravlja predloge zakonov ter odpremlja 
zakonodajnemu telesu vse zakone, ki se nanašajo: 
a) na ustanavljanje vseh državnih in privatnih 

prometnih naprav,, namenjenih javnemu pro
metu;. 

b) na grajenje novih železnic in pristanišč; 
c) na eksploatacijo privatne in občinske'imovine 

za potrebe državnih in koncesioniranih in in

dustrijskih železnic, istotako za dela na vodi, 
kolikor se tičejo železniških in brodarskih 
potreb; * 

č) na ureditev eksploatacije in prometa vseh pro
metnih naprav in ureditev njih razmerja proti 
državnim, samoupravnim in občinskim oblast-
vom, istotako proti privatnim osebam; 

d) na varnost prometa na državnih in privatnih 
prometnih napravah, kolikor služijo javnemu 
prometu; 

e) na kontrolo sposobnosti in kvalifikacije osebja 
pri privatnih prometnih napravah, ki služijo 
javnemu prometu. 
6.) Izdaja vse uredbe in pravilnike, ki izvirajo 

iz zakonov in zakonitih pooblastil. 
7.) Pripravlja za zakonodajno telo predloge 

zakonov o koncesijah za grajenje privatnih želez
nic kakor tudi za ustanavljanje drugih prometnih 
podjetij. 

8.) Daje privatnim osebam predkoncesije za 
trasiranje prog ali za ustanovitev družbe za pro
metna podjetja, brez obveznosti za državo. 

Koncesije za grajenje in eksploatacijo želez
nice daje ministrski svet na predlog ministra za 
promet, kolikor specialni zakon ne odredi drugače. 

9.) Vodi pogajanja o ustanavljanju novih pro
metnih naprav in podaja predloge zakonodajnemu 
telesu. 

10.) Izvršuje vrhovno kontrolo o pravilnem 
uporabljanju vseh zakonov, uredb in predpisov, 
izvirajočih iz zakonov in zakonitih pooblastil. Ta 
kontrola se razprostira na vsa podrejena oblastva 
in njih osebje, istotako na vsa privatna (prometna 
podjetja in njih osebje. 

11.) Vodi nadzor o tem, ali se državne in pri
vatne prometne naprave pri izvrševanju službe 
ravnajo po pravilih in zakonitih predpisih proti 
privatnim osebam. 

12.) Nadzira upravo naprav za zdravje, pro
filakso, higieno in zavarovanje ob boleznih in ne
zgodah tako pri državnih kakor pri privatnih na
pravah. 

13.) Načelno odloča in odobruje sestavljanje, 
izpremembe in tolmačenje tarif vobče za vsa, tako 
za državna kakor za privatna prometna, podjetja 
v okviru koncesij. 

To velja tudi za transportne predpise o pot
niškem, prtljažnem in tovornem prometu. 

14.) Izdaja pravilnike o ugodnostih pri vožnji 
in vozninskih postavkah; istotako dovoljuje vse 
ugodnosti pri vožnji in vozninskih postavkah, koli
kor to ne spada v področje nižjih instanc. 

15.) Izdaja predpise za kreditiranje voznine in 
odobruje kreditiranje voznine v izjemnih primerih. 

16.) Odobruje predpise in izdaja navodila" za 
sestavo voznih redov v mednarodnem prometn. 
Istotako predpisuje in odobruje potrebne izpre
membe. 

17.) Izdaja navodila za sestavo grafikonov, 
istotako odobruje vozne rede, vojaške vlake po 
prejšnjem sporazumu z ministrstvom za vojno in 
mornarnico. 

18.) Izdeluje uredbe in pravilnike za regulira
nje razmerja med ministrstvom za promet in dru
gimi prizadetimi ministrstvi. 

19.) Predpisuje pristojnost vseh 'podrejenih' 
uradov. 

20.) Odobruje ustanavljanje, premeščanje in 
ukinjanje vseh uradnih enot, ako bi to zahtevali 
službeni interesi. 

21.) Imenuje, odpušča, upokoja in porazmešča 
vse uradnike v ministrsvu in vse ukazne uradnike 
v ostalih enotah svojega območja. ч 

22.) Dovoljuje dopuste vsem uradnikom in 
uslužbencem ministrstva, generalnemu direktorja 
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in drugim direktorjem iz člena 6. te uredbe; dru
gemu osebju v podrejenih enotah pa, če je dopust 
daljši nego mesec dni. 

23.) Izdeluje projekt o proračunu dohodkov in 
razhodkov, istotako potrebne predloge za finančni 
zakon sporazumno s podrejenimi prometnimi 
enotami 

24.) Pripravlja zaključni račun o svoji stroki 
za glavno kontrolo in narodno predstavništvo. 

25.) Razpolaga sporazumno z ministrstvom za 
finance in po odobritvi ministrskega sveta z imo
vino državnih prometnih naprav in s fondi po nje
govem navodilu, če gre za prodajo produktov iz 
gozdov in rudnikov, nepotrebnih nepremičnin in 
vozil. 

26.) Dovoljuje odpis računskih manjkov kakor 
tudi terjatev, ki se ne dado izterjati, istotako od
pis izgubljenega, uničenega in obrabljenega ma
teriala in inventarnih predmetov, in sicer po za
konu o državnem računovodstvu. 

27.) Dovoljuje po odobritvi ministrskega sveta 
poravnave med privatnimi in pravnimi osebami in 
svojimi podrejenimi prometnimi napravami. 

28.) Dovoljuje izdatke za vse zgradbe in na
bave v mejah zakona o državnem računovodstvu. 

29.) Dovoljuje nabave in izposojila vozil. 
30.) Oddaja v izvršitev zgradbe, nabavlja ma

terial in izplačuje transport v primerih in raz
merah, če jih je treba ohraniti tajne ali če nujnost 
potrebe ob nepričakovanih prilikah ne dopušča 
licitacije. 

31.) Odobruje po odločbi ministrskega sveta 
pogoje, ob katerih se smejo privatne železnice — 
celotno ali deloma — uporabljati v državni eks
ploataciji kakor - tudi obratno, da smejo dele 
državnih železnic eksploatirati privatne železniške 
uprave. 

§ 10. 
Ministrstvo za promet si poleg pravic, naštetih 

v § 9., pridržuje pravico odločati tudi v drugih 
sorodnih vprašanjih, ako se mu vidi to umestno. 

T a r i f n i o d b o r . 
§11. 

Iz oseb, ki so označene niže, se sestavlja tarif
ni odbor, ki oddaja ministru za promet mnenje o 
vseh važnejših tarifnih zadevah razen o onih, ki jih 
smatra minister za promet za take, da je treba 
razpravljati o njih v ministrskem svetu. 

§ 12. 
Tarifni odbor podaja pismeno ministru za pro

met svoje utemeljeno mnenje o vseh važnejših 
tarifnih zadevah, ki mu jih ministrstvo za promet 
odkazuje v pretresanje. 

§ 13. 
Tarifni odbor sestavljajo: 
1.) pomočnik ministra za promet; 
2.) generalni direktor železnic; 
3.) direktorji rečnega in pomorskega prometa; 
4.) oba pomočnika generalnega direktorja že

leznic; 
5.) načelniki prometnega oddelka ministrstva 

za promet in generalne direkcije železnic; 
6.) načelnik komercialnega oddelka generalne 

direkcije; 
7.) načelnik kontrole dohodkov generalne 

direkcije; / 
8.) načelnik trgovsko in industrijsko obrtnega 

oddelka ministrstva za trgovino in industrijo; 
9.) generalni direktor gozdov^ in generalni di

rektor rudnikov; 
10.) generalni direktor državnega računovod

stva ministrstva za finance; 
11.) delegat ministrstva za socialno politiko; 
12.) generalni direktor carin ministrstva za 

finance; 
13.) po en odposlanec trgovskih, odnosno in

dustrijskih in poljedelskih zbornic iz Beograda, 
Sarajeva, Zagreba, Novega Sada, Ljubljane, Skop-
Ija, Splita in s Cetinja; 

14.) dokler se ne ustanove poljedelske zbor
nice, spada v tarifni odbor 8 odposlancev central
nih zvez poljedelskih zadrug, ki jih le-te sporaz
umno delegirajo. 

Člani tarifnega odbora pod 1.) do vštete točke 
12.) so člani po službenem mestu. Za člane pod 
13.) in 14.) predlagajo dotične naprave po tri 
kandidate, izmed katerih se po eden na predlog 
ministra za promet s kraljevim ukazom imenuje 
za člana tarifnega odbora za tri leta. 

§ 14. 
Pomočnik ministra za promet je predsednik 

tarifnega odbora. 
Če je odsoten, predseduje generalni direktor 

železnic. 
§ 15. 

Seje odbora sklicuje predsednik pismeno me
sec dni pred sejo, priobčevaje vsakemu članu tudi 
dnevni red. 

§ 16. 
Poslovodja tarifnega odbora je šef tarifnega 

odseka ministrstva za promet. 
Poslovodja sestavlja zapisnik, v katerega se 

vpisujejo samo sklepi odbora. 

§ 17. 
Tarifni odbor je zgolj posvetovalno telo mi

nistrstva za promet. 
§ 18. 

Člani tarifnega odbora, ki niso uradniki ter 
stanujejo v Beogradu, imajo polno dnevnico po
močnika generalnega direktorja. 

članom tarifnega odbora, ki žive izvun'Beo
grada, gre za čas, dokler trajajo seje, in za čas, 
ki ga prebijejo na poti, dnevnica pomočnika gene
ralnega direktorja in poleg tega povračilo vseh 
potnih stroškov. 

III. oddelek. 
G e n e r a l n a d i r e k c i j a . 

§ 19. 
1.) Generalni direkciji načeluje generalni direk

tor, ki se imenuje in upokoja s kraljevim ukazom 
na predlog ministra za promet in po zaslišanju 
ministrskega sveta. Generalni direktor mora imeti 
fakultetno izobrazbo iz ekonomsko-finančnih ali 
tehničnih znanosti, poleg tega pa najmanj 12 let 
ukazne državne službe, od katerih jih je najmanj 
pet prebil v železniški službi. Ta pogoj ni neiz
ogibno potreben za one osebe, ki so bile na služ
benem mestu ministra za promet. 

2.) Generalnemu direktorju železnic pomagata 
in ga zastopata po potrebi v izvrševanju njegove 
dolžnosti dva pomočnika generalnega direktorja. 
Imenujeta se s kraljevim-ukazom na predlog mini
stra za promet. 

Pomočnika generalnega direktorja morata ime
ti fakultetno izobrazbo, in sicer eden tehnično, 
drugi pa pravniško ali finančno-ekonomsko poleg 
strokovne železniške izobrazbe kakor tudi naj
manj 10 let ukazne službe, od katerih jih mora biti 
osem železniških. 

Za opravljanje vseh poslov v generalni direkciji 
so postavljeni ti-le oddelki: 

(1.) gradbeni oddelek z odsekom za vzdrže
vanje; 

(2.) strojni oddelek z odseki za vožnjo, za 
vozila in za delavnice; 

(3.) prometni oddelek s prometnim odse
kom, z odseki za vozne rede, za centralno po
razdelitev voz in za aktivno — strokovno — 
kontrolo; 

(4.) komercialni oddelek s tarifnim od
sekom, z odseki za reklamacijsko in trans
portno službo, za povračanje voznine in re-' 
fakcije in za statistiko; 

(5.) ekonomski oddelek z rudarskim od
sekom, gozdarskim odsekom, z odseki za na
bave, za centralno prehrano in za zavarovanje 
in s tiskarno; 

(6.) administrativno-pravni oddelek z admi
nistrativnim, pravniškim, sanitetnim in perso
nalnim odsekom; 

(7.) finančni oddelek z odseki: proračun
skim knjigovodstvom, kontrole, izdatkov, ra
čunovodstvom in blagajno; 

(8.) oddelek za kontrolo dohodkov z od
sekom za kontroliranje dohodkov, z obračun
skim odsekom, z odsekom za kontrolo blagajn 
in z odsekom za izdelovanje vozovnic. 

§20. 
Vsakemu oddelku načeluje načelnik, ki se ime

nuje s kraljevim ukazom na predlog ministra za 
promet in ki mora imeti poleg strokovne fakultetne 
izobrazbe najmanj 10 let državne (ukazne) želez
niške službe. 

Vsakemu odseku načeluje inspektor, ki mora 
izpolnjevati iste pogoje kakor načelnik ter imeti 
najmanj 8 let (ukazne) železniške službe. 

§21. 
Po potrebi in na predlog generalnega direktor

ja in po odobritvi ministra za promet se smejo 
ustanavljati novi odseki. 

Potrebno ukazno in neukazno osebje v oddelkih 
in odsekih se določi vsako leto s proračunom in 
finančnim' zakonom. ' 

§ 22. 
Generalna direkcija železnic eksploatira enotno 

ob nadzoru ministrstva za promet in na podstavi 
veljavnih zakonov, uredb in predpisov vse državne 
in pogodbeno najete železniške naprave ter nad
zira eksploatacijo privatnih in koncesioniranih 
železniških naprav. 

Sedež generalne direkcije je v Beogradu. 

§ 23. 
V posebno področje generalne direkcije spada 

to-le: Generalna direkcija 
1.) izvršuje posle, ki se nanašajo na redni 

promet in direktne transportne zveze z inozem
skimi železniškimi napravami, na podstavi med
narodnih pogodb, mednarodnih konvencij in za
časnih sporazumov; 

2.) se udeležuje vseh mednarodnih prometnih 
kongresov in konferenc za reguliranje prometno-
tehničnih vprašanj in mednarodnih železniških 
zvez; 

3.) se sporazumeva o prometnih zvezah s pri
vatnimi domačimi — ako jih je kaj — in z vsemi 
inozemskimi prometnimi napravami o porazdelitvi 
nečiste teže na posamezne prometne poti, o ure
ditvi transportne in reklamacijske službe; 

4.) izvršuje obračunske posle s posameznimi 
osebami in državnimi napravami; 

5.) ustanavlja in ukinja komercialne agencije 
v inozemstvu po pristojni odobritvi; 

6.) predlaga izpremembe in dopolnitve v ve
ljavnih zakonih in uredbah, kolikor bi se v uporabi 
pokazali za deloma neprikladne in neizvedne; 

7.) izdaja podrobna določila, navodila in po
jasnila o uporabljanju zakonov, uredb in ministr
skih naredb; 

8.) nadzira eksploatacijo novih privatnih želez
nic in drugih privatnih prometnih podjetij; 

.9.) dovoljuje otvarjanje prometa na privatnih 
prometnih napravah, ako v zvezi toökfc 8Ï üstre-.. 
zajo postavljenim prometno-policijskimpredpisom; 

10.) odobruje izvolitev direktorjev privatnih 
prometnih naprav soglasno z ministrstvom za 
promet; 

11.) odobruje vse normalije tako za državne 
kakor za privatne koncesionirane prometne na
prave; 

12.) kontrolira enotno uporabljanje zakonov, 
uredb, pravilnikov in predpisov v podrejenih eno
tah tako glede poslovanja kakor glede osebja; 

13.) kontrolira izdelovanje državnih prometnih 
priprav in vozil; 

14.) odobruje specialne predpise o pripravah 
za varnost prometa; 

15.) sodeluje v konferencah ministrstva za pro
met o sestavljanju in izpremembah tarif in trans
portnih predpisov; 

16.) sestavlja predloge za ugodnosti v vožnji 
in vozninskih postavkah; 

17.) dovoljuje ugodnosti v področju svoje pri
stojnosti; 

18.) kontrolira uporabljanje tarifnih in trans
portnih predpisov pri podrejenih enotah; 

19.) dovoljuje kreditiranje voznine po veljavnih 
predpisih; 

20.) določa in izdeluje vozne rede za med
narodni in notranji promet na vseh progah v 
državni eksploataciji; 

21.) odobruje vozne rede potniških vlakov vseh 
kategorij na progah v eksploataciji okrožja, pri
vatnih družb in drugih podjetij za javni promet; 

22.) vodi in kontrolira sanitetno službo na 
državnih in privatnih železnicah; 

23.) izdaja odredbe in navodila za vzdrževanje 
higiene,'desinfekčijo in uvajanje drugih sanitarnih 
predpisov ob epidemijah in drugih izrednih po
javih; 

24.) izdeluje učne knjige za strokovno, tako 
teoretično kakor praktično izobražanje in šolanje 
osebja v vseh strokah službe; 

25.) predlaga ministrstvu za promet določanje 
pristojnosti svojih podrejenih uradov, postav
ljanje; premeščanje in ukinjanje uradnih enot; 

26.) predlaga ministrstvu za promet in zahteva 
odobritev zà sistemiziranje in določanje števila 
osebja, dejansko potrebnega za pravilno poslo
vanje v njej podrejenih prometnih napravah; 
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27.) postavlja, zamenjuje, povišuje, upokoja, 
odstavlja in odpušča vse stalne in začasne in ne-
ukazne uradnike tako v generalni direkciji kakor 
v podrejenih enotah, razen tega pa vse neukazno 
osebje v generalni direkciji; 

28.) dovoljuje dopust do meseca dni vsemu 
osebju generalne direkcije in direktorjem oblastnih 
direkcij, daljši od 10 dni do enega meseca ukaz
nim uradnikom oblastnih direkcij, daljši od 15 dni 
do enega meseca neukaznim, stalnim in začas
nim uradnikom, zvaničnikom in slugam oblastnih 
direkcij ; 

29.) premešča vse neukazne uradnike in usluž
bence iz ene njej podrejene prometne enote v 
drugo, vpoštevaje enakovrednost stroke; 

30.) dovoljuje v mejah pooblastila nagrade 
osebju za požrtvovalnost v službi in preprečevanje 
železniških nesreč; 

31.) predlaga ministrstvu za promet miloščine, 
ki naj se dado enkrat za vselej ali za dalje časa; 

32.) vodi evidenco, seznamke in službene liste 
vseh stalnih in začasnih uslužbencev; 

33.) vodi administrativne in finančne posle 
vseh humanitarnih fondov v svojem območju in 
podrejenih enotah; 

34.) sestavlja in podaja ministrstvu za promet 
letni proračun dohodkov, rednih in izrednih izdat
kov, istotako zaključne račune; 

35.) centralizira vse nabave za potrebe želez
nice, ukoriščevaje ustrezne kredite, dovoljene s 
proračunom, tako generalne direkcije kakor tudi 
njej podrejenih železniških direkcij; izjemno po^ 
stopanje odobruje ministrstvo za promet; 

36.) vodi račun o doliodkfli in razhodkih v 
podrejenih enotah ter sestavlja glavni končni ob
račun za ministrstvo za promet; 

37.) vodi zemljiške knjige za vse državne že
leznice; 

38.) dovoljuje odpis računskih manjkov kakor 
tudi terjatev, ki se ne dado izterjati, istotako 
odpis izgubljenega, obrabljenega in uničenega ma
teriala in inventarnih predmetov, in sicer po za
konu o državnem računovodstvu; 

39.) dovoljuje po odobritvi ministrskega sveta 
poravnave med privatnimi in pravnimi osebami in 
njej podrejenimi železniškimi upravami; 

40.) dovoljuje izdatke za vse zgradbe in na
bave v mejah zakona o državnem računovodstvu; 

41.) pregleduje ves vozni park z vsemi na
pravami za tovorjenje pri vseh železniških pod
rejenih napravah; 

42.) porazdeljuje vozila na posamezne pod
rejene enote po izkazani potrebi; 

43.) vodi vozovno statistiko in izvršuje službo 
centralne porazdelitve voz po veljavnih pred
pisih; 

44.) odobruje pogodbe o jemanju v zakup in 
o dajanju v najem, katerih višina preseza 1000, 
a ne doseza 10.000 dinarjev na leto; 

45.) sestavlja predloge ministrstvu za promet 
v zmislu II. oddelka § 9., točke 33., ter skrbi za 
njih izvrševanje po pristojni odobritvi; 

46.) zbira, vodi in objavlja celokupno statistiko 
vseh državnih in privatnih železniških naprav; 

47.) ureduje in izdaja prometni «Službeni list» 
za notranjo potrebo vseh državnih železniških 
naprav; 

48.) proučuje vse one priprave z vsem onim 
materialom vred, ki služijo izpopolnjevanju in 
varnosti železniške, prometne in vozne službe 
vobče, z ožirom na kredite, odobrene s proraču
nom, ne glede na to, ali je odobritev zneska iz
datkov za to spadala v pristojnost ministrstva za 
promet ali njej podrejenih enot; 

49.) izvršuje vse one posle, ki jih ministrstvo 
prenaša nanjo. Istotako je generalna direkcija 
upravičena, del njej dodeljenih poslov prenašati na 
podrejene enote ob svoji odgovornosti. 

Ž e l e z n i š k i s v e t . 
§ 24. 

1.) Iz upravnega osebja generalne direkcije se 
sestavlja železniški svet, v katerega spadajo: 
generalni direktor kot predsednik; oba njegova 
pomočnika, vsi načelniki oddelkov ali izvrševalci 
njih dolžnosti in šefa sanitetnega in pravnega 
odseka. 

Če je generalni direktor odsoten, predseduje 
odboru po činu starejši pomočnik, če pa so od
sotni vsi trije, po službi najstarejši član. 

Minister za promet se sme, kadar se mu vidi 
Potrebno, udeleževati sej ali pa pošiljati nanje 

' odposlanca. 

2.) Železniški svet opravlja te-le posle: 
a) Oddaja mnenje generalni direkciji o imeno

vanju, poviševanju, odstavljanju in upokoje
vanju vseh stalnih in začasnih (neukaznih) 
uradnikov in uslužbencev generalne direkcije, 
ministrstvu za promet pa o imenovanju, po
viševanju, odpuščanju in upokojevanju vsega 
ukaznega osebja generalne direkcije in oblast
nih direkcij. 

b) Železniški svet je apelacijsko sodišče za vse 
neukazno osebje oblastnih direkcij in disci
plinarno sodišče prve stopnje za podrejeno ne
ukazno osebje. 

Izvršuje vse disciplinarne kazni po zako
nitih predpisih in uredbah. 

c) Oddaja mnenje o vseh važnejših zadevah, če 
se tičejo več oddelkov generalne direkcije ali 
več oblastnih direkcij, ako to zahteva mini
ster za promet ali generalni direktor. 

č) Oddaja mnenje o predlogu proračuna. 
d) Oddaja mnenje o vseh zadevah, ki se na

našajo na pospeševanje in izpopolnjevanje 
prometne stroke in na enotnost administracije. 

e) Oddaja predhodno mnenje o vseh pravilnikih, 
ki naj se izdelajo ter predlože ministru za 
promet v odobritev. 

f) Oddaja mnenje o vseh drugih zadevah, ki mu 
jih minister za promet ali generalni direktor 
odkazujeta v pretresanje in proučevanje. 

g) Železniški svet ne sme razpravljati o zadevah, 
ki se tičejo enega izmed njegovih članov. 

h) Svet posluje samo izvun pisarniškega časa, če 
je navzočnih brez predsedujočega člana naj
manj osem članov. 
Svet sklepa s prosto večino glasov; ob ena

kosti glasov je večina na oni strani, kjer je glas 
predsedujočega člana. Vsi navzočni člani morajo 
glasovati. 

Seje železniškega sveta sklicuje predsednik, 
če pa je odsoten, njegov namestnik. 

Š o l a za u r a d n i k e . 
§25. 

Za višjo izobrazbo in za pripravljanje urad
nikov za višja službena mesta se občasno usta
navljajo strokovni tečaji pri generalni direkciji. 

Pravico posečati te tečaje imajo oni uradniki, 
ki so svoje predpisane izpite pri oblastnih direk
cijah prebili z odličnim uspehom. 

S posebnim pravilnikom se predpiše statut 
šole in se predpišejo drugi pogoji za sprejemanje 
kandidatov. 

IV. oddelek. 
' O b l a s t n e d i r e k c i j e . 

§26. * 
1.) Oblastni železniški direkciji načeluje direk

tor železnic, ki se imenuje s kraljevim ukazom na 
predlog ministra za promet. Direktor mora imeti 
fakultetno izobrazbo iz ekonomsko-finančnih ali 
tehničnih znenosti, razen tega pa najmanj 12 let 
ukazne službe, izmed katerih je mora} najmanj 
6 let prebiti v železniški službi. ! 

2.) Direktorju pomaga izvrševati dolžnosti 
direktorjev pomočnik, ki se imenuje s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za promet. 

• Pomočnik direktorja železnic mora imeti teh
nično fakultetno izobrazbo kakor tudi najmanj 
10 let ukazne železniške službe. 

3.) Za opravljanje vseh poslov pri direkciji so 
postavljeni ti-le oddelki: 

(1.) gradbeni oddelek z odseki za vzdrže
vanje, za signalne priprave, za nabavljanje in 
porazdeljevanje gradbenega materiala; 

(2.) strojni oddelek z odsekoma za vožnjo 
in za vozila; 

(3.) prometni oddelek z odseki za vozno 
službo, za brzojavno in telefonsko službo, za 
aktivno kontrolo, za transportno in komer
cialno službo, za kontrolo dohodkov in za sta
tistiko; 

(4.) ekonomski oddelek z odsekoma za na
bave in za oblastno prehrano; 

(5.) računski oddelek z blagajniškim od
sekom, z odsekoma za knjigovodstvo iri za 
kontrolo izdatkov; 

(6.) administrativno-pravni oddelek s per
sonalnim, sanitetnim, fondovskim, administra
tivnim in pravnim odsekom. 
4.) Po potrebi razvoja poslov pri oblastnih 

direkcijah sme generalna direkcija na predlog 
oblastnih direkcij in po odobritvi ministrstva za 
promet ustanavljati nove odseke v okviru go
renjih oddelkov, v mejah kredita. 

5.) Vsakemu oddelku načeluje načelnik, ki se 
imenuje s kraljevim ukazom. Imeti mora stro
kovno fakultetno izobrazbo in najmanj 8 let ukaz
ne železniške službe. Načelnik administrativno-
pravnega oddelka je zastopnik direkcije v vseh 
njenih pravnih sporih in poslih s privatnimi ose
bami, nekvarno določilu v točki 4. § 29. ustroja 
centralne uprave z dne 10. marca 1862. 

6.) Šefi odsekov morajo biti fakultetno stro
kovno izobražene • osebe z najmanj 8 leti ukazne 
službe, če pa takih ni, tudi osebe z dovršeno 
srednjo strokovno šolo, samo da morajo imeti 
najmanj 15 let železniške službe. 

Šefi odsekov ne smejo imeti višjega čina od 
inšpektorjev. 

Potrebno ukazno in neukazno osebje v oddel
kih in odsekih se določi vsako leto s proračunom 
in finančnim zakonom. * 

§27. 
Natančnejše področje vsakemu oddelku in od

seku posebe se predpiše s posebnim pravilnikom 
o poslovnem redu. 

§28. 
Oblastne direkcije državnih železnic so v 

posrednji zvezi z ministrstvom za promet, a v 
neposrednu zvezi z generalno direkcijo, od katere 
dobivajo potrebne naredbe in potrebna navodila 
za izvrševanje službe v mejah zakonov in pred
pisov. Kot posebni uradi so v neposrednji zvezi 
z vsemi državnimi uradi, inozemskimi železniškimi 
upravami in privatnimi osebami. Direkcije pa ne 
smejo neposredno občevati niti z ministri niti s 
poslaništvi v inozemstvu. 

§29. 
Oblastne direkcije so štiri s sedežem v Nišu, 

Novem Sadu, Zagrebu in Sarajevu. Dokler se ne 
odredi drugače, se dosedanji sedeži pridržujejo. 

Po zakonodajni poti se sme njih število po
večati, pa tudi sedeži se smejo izpremeniti po iz
kazani potrebi. 

§ 30. . -
V posebno področje oblastnih direkcij spada 

to-le: Oblastne direkcije 
1.) opravljajo službo v mejah zakonov, uredb, 

predpisov in naredb, ki imajo oporo v zakonih; 
2.) uporabljajo sklenjene državne dogovore, 

mednarodne konvencije in pogodbe z inozemskimi 
in privatnimi prometnimi napravami, privatnimi in 
pravnimi osebami, in sicer kolikor se vse to tiče 
samo eksploatacije; 

3.) dovoljujejo v svojem območju zveze tirov 
privatnih industrijskih podjetij s postajami držav
nih železnic; istotako dovoljujejo imenovanim 
podjetjem postavljati potrebne zgradbe za izvrše
vanje prometa; 

4.) projektirajo, dovoljujejo in izvršujejo manj
še priprave in predelave, ako vsote dotičnih del 
ne presezajo meja vsot, dovoljenih z zakonom; 

5.) izvršujejo občasni in stalni nadzor (aktivno 
kontrolo) nad podrejenimi uradnimi enotami in 
podrejenim osebjem, kolikor se nanaša na po
polno in enotno uporabljanje zakonov, uredb in 
drugih predpisov.in naredb ministrstva za pro
met in generalne direkcije kakor tudi naredb, ki 
jih izdajajo same; 

6.) preizkušajo vse osebje, ki :se uporablja v 
eksekutivni službi kakor tudi ob delu pri strojnih 
pripravah na železnici; 

7.) preiskujejo vse škode in kazniva dejanja, 
ako nimajo ta dejanja političnega ali sicer več
jega pomena, ter izdajajo odločbe o tem; drugače 
pa vodi poizvedbe in določa ministrstvo za 
promet; 

o odločbah direkcije razpravlja generalna di
rekcija, odnosno ministrstvo za promet; 

8.) zbirajo podatke za sestavljanje voznih re
dov v svojem območju; 

9.) izdelujejo vozne rede mešanih in tovornih 
vlakov ter jih vročajo generalni direkciji v 
odobritev; 

10.) opravljajo sanitetno službo po veljavnih 
predpisih ter izučujejo pomočno osebje; 

11.) podajajo predloge o sanitetni stroki ter 
jih pošiljajo generalni direkciji v odobritev; 

12.) šolajo zvanične pripravnike za strokovno 
praktično izobrazbo in drugo osebje za teoretično 
in strokovno šolsko izobrazbo; 

13.) podajajo predloge generalni direkciji o 
postavljanju, premeščanju in ukinjanju svojih 
uradnih enot; 

L 
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14.) predlagajo generalni direkciji imenovanje, 
poviševanje, upokojevanje, odstavljanje in od
puščanje stalnih in začasnih neukaznih uradnikov; 

15.) postavljajo, povišujejo, odstavljajo, od
puščajo, upokojajo in premeščajo stalne in za
časne zvaničnike in sluge po prejšnjem zaslišanju 
železniškega odbora; 

16.) sprejemajo, povišujejo in odstavljajo po
možno osebje, obrtnike in delavce po veljavnih 
predpisih; 

17.) dovoljujejo dopuste do 15 dni neukaznim 
stalnim in začasnim uradnikom, zvaničnikom in 
slugam, a ukaznim uradnikom do 10 dni; 

18.) izdajajo dekrete stalnim in začasnim 
uradnikom, zvaničnikom in slugam; _ 

19.) vodijo evidenčne knjige in službene liste 
za vse podrejeno osebje; 

20.) sestavljajo in podajajo generalni direkciji 
proračune o dohodkih, rednih in izrednih izdatkih 
in investicijah za svoje območje; 

21.) razpolagajo s krediti, dovoljenimi s pro
računom, po zakonitih predpisih ter vodijo knjige 
o porabi dovoljenih kreditov; 

22.) pripravljajo zaključni račun o porabljenih 
kreditih ter ga podajajo generalni direkciji; 

23.) sestavljajo predloge generalni direkciji o 
odpisu in prodaji vozil in drugega neuporabnega 
materiala in inventarja; 

24.) dovoljujejo odpis računskih manjkov ka
kor tudi terjatev, ki se ne dado izterjati, istotako 
odpis izgubljenega, obrabljenega in uničenega 
materiala in inventarnih predmetov, in sicer po 
zakonu o državnem računovodstvu; 

25.) dovoljujejo po odobritvi ministrskega sve
ta poravnave s privatnimi in pravnimi osebami; 

26.) dovoljujejo izdatke za vse zgradbe in na
bave v mejah zakona o državnem računovodstvu; 

27.) dajo podatke generalni direkciji o letni 
potrebi inventarja in materiala za vzdrževanje in 
eksploatacijo proge; 

28.) vodijo inventar voznega parka z vsemi 
pripravami za tovorjenje; 

29.) porazdeljujejo vozila med posamezne pod
rejene enote po izkazani potrebi (oblastna poraz-
deljevalnica voz); 

30.) porazdeljujejo vozove v podrejeni oblasti 
in po navodilih, centrale za porazdeljevanje voz; 

31.) dovoljujejo zakupne, najemne in druge 
pogodbe do 1000 dinarjev na leto; 

32.) zbirajo in vodijo statistične podatke v svo
jem območju, da jih vročajo generalni direkciji; 

33.) opravljajo razen tega vse posle, ki jih 
nanje prenaša ministrstvo za promet ali generalna 
direkcija iz svoje pristojnosti; 

34.) predlagajo in dajo nagrade tehničnemu 
osebju v zmislu člena 24. a) in c) zakona o ustroju 
ministrstva za gradbe z dne 25. julija 1919. 

Ž e l e z n i š k i o d b o r . 
§ 31. 

Železniški odbor sestavljajo direktor kot pred
sednik in kot člani: direktorjev pomočnik, na
čelniki oddelkov, odnosno izvrševalci njih dolž
nosti, in sanitetni referent. 

Načelnik administrativno-pravneça oddelka je 
poslovodja železniškega odbora. 

Če je direktor odsoten, predseduje odboru nje
gov pomočnik, če pa sta odsotna oba, po službi 
najstarejši član. 

Seje se vrše izvun pisarniških ur. 

§ 32. 
Železniški odbor opravlja te-le'posle: 
1.) oddaja mnenje o imenovanju, poviševanju, 

odstavljanju in upokojanju uslužbencev po zako
nitih določilih; 

2.) železniški odbor je disciplinarno sodišče za 
vse neukazno železniško osebje ter izreka kazni 
po zakonitih določilih; 

3.) oddaja mnenje o vseh važnejših zadevah, 
ki se tičejo več oddelkov in jih direkcija odkazuje 
odboru v pretresanje; 

4.) oddaja mnenje o predlogu za letni pro
račun direkcije; 

5.) oddaja na direktorjev poziv mnenje o vseh 
zadevah, ki se nanašajo na pospeševanje in iz
popolnjevanje železniške stroke in na enotnost 
administracije glede svoje direkcije; 

6.) oddaja predhodno svoje mnenje o vseh 
pravilnikih, o katerih bi generalna direkcija za
htevala njegovo mnenje; 

7.) oddaja mnenje tudi o vseh drugih zadevah, 
ki mu jih predlaga direkcija ali jih predlagajo 

posamezni člani odbora, ki pa tukaj niso ome
njene. 

Vendar pa železniški odbor ne sme razpravljati 
o zadevah, ki se tičejo enega izmed njegovih 
članov. 

§33. 
Železniški odbor sklepa polnoveljavno, ako je 

s predsednikom vred navzočnih 6 članov. 
Odbor sklepa z večino glasov, ob enakosti 

glasov pa je večina na oni strani, kjer je glas 
predsednikov. Vsi navzočni člani morajo glaso
vati. Glasovanje je javno. 

Ce gre za uslužbenca, se o tej zadevi v seji 
odbora ne sme sklepati brez navzočnosti dotič-
nega načelnika. Tedaj je načelnik referent brez 
pravice glasu. 

Seje odbora sklicuje predsednik po potrebi. Če 
je predsednik odsoten, sklicuje seje odbora po
močnik, odnosno po službi najstarejši član od
bora. 

Člani odbora se sklicujejo ria seje pismeno. 
Odbor ima pravico, zaradi pojasnila klicati 

tudi druge osebe, ki niso njegovi člani; vendar pa 
take osebe nimajo pravice glasu. O poslovanju 
odbora se vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo 
vse odborske odločbe; istotako se vpisujejo v za
pisnik ločena mnenja, in sicer tako, kakor jih od
dajajo člani, ki so izrekli svoje posebno mnenje. 
Zapisnik podpisujeta predsednik in poslovodja. 
Prepis zapisnikov se pošilja generalni direkciji. 

Železniški odbor je sodišče prve stopnje za za
časne uradnike, za vse stalne in začasne zvanič
nike in sluge. Odločbam železniškega odbora kot 
sodišča je treba revizije železniškega sveta, če 
bi se vložila pritožba. 

Ž e l e z n i š k a š o l a . 
§34. ' 

Za naobrazbo železniškega naraščaja se usta
navljajo po potrebi strokovni tečaji za vse stroke 
železniške službe. 

Natančnejša določila o tem predpiše generalna 
direkcija železnic s posebnim pravilnikom. 

V. oddelek. 
D i r e k c i j a za g r a j e n j e . 

§ 35. 
Direkciji za grajenje načeluje direktor, ki se 

imenuje s kraljevim ukazom na predlog ministra 
za promet. Direktor mora imeti fakultetno tehnič
no izobrazbo in najmanj'12 let ukazne službe, med 
njimi 6 železniških. 

Direktorju pomaga izvrševati dolžnosti direk
torjev pomočnik, ki se imenuje s kraljevim uka
zom na predlog ministra za promet. Direktorjev 
pomočnik mora imeti fakultetno tehnično izobraz
bo kakor tudi najmanj 10 let ukazne službe, med 
njimi 5 železniških. 

Za opravljanje vseh poslov pri direkciji so po
stavljeni ti-le oddelki: 

1.) oddelek za priprave del, z odseki za tra
siranje, za konstrukcije, za elektrifikacijo in za 
ekspropriacijo; 

2.) oddelek za grajenje, z odseki za izvrševanje 
prog, za instalacije in opremo, za pristanišča in 
za zgradbe; 

3.) finančno-ekonomski oddelek z odseki za 
računovodstvo, za knjigovodstvo in blagajno, za 
nabave, za računsko revizijo in obračun; 

4.) administrativno-pravni oddelek z admini
strativnim, personalnim, pravnim, sanitetnim od
sekom in odsekom za zavarovanje delavcev. 

' Po potrebi razvoja poslov pri direkciji za gra
jenje sme minister za promet na predlog direkcije 
ustanavljati nove odseke v okviru gorenjih od
delkov. 

§36. 
Področje vsakega oddelka in odseka posebe 

predpiše s posebnim pravilnikom 'o poslovnem 
redu ministrstvo za promet. 

§ 37. 
Direkcija za grajenje je v činu oblastnih 

železniških direkcij ter je neposredno podrejena 
ministrstvu za promet. Vse dopisovanje vodi ne
posredno z vsemi državnimi oblastvi (razen z 
ministri in poslaništvi v inozemstvu) in s privat
nimi osebami. Njen sedež je Beograd. 

§38. 
Direkcija za grajenje izvršuje vsa priprav

ljalna dela za gradnjo železnic, gradi nove držav

ne železnice vseh vrst in pristanišča na morju, 
rekah in jezerih pod vodstvom ministrstva za 
promet. Dovršene in opremljene proge izroča v 
eksploatacijo generalni direkciji železnic, prista
nišča pa direkciji pomorskega, odnosno rečnega 
prometa. 

§39. 
Dela na terenu se izvršujejo po sekcijah, ka

terih sestavo, bivališče in področje odobruje mi
nister za promet na predlog direkcije za grajenje. 

§ 40. 
\( posebno področje direkcije za grajenje spa

da še to-le: Direkcija 
1.) uporablja sklenjene pogodbe, kolikor se na

našajo na izvrševanje del; 
2.) predlaga ministru za promet imenovanje, 

poviševanje, upokojanje, odstavljanje in odpušča
nje stalnih in začasnih uradnikov; 

3.) imenuje, povišuje, odstavlja, odpušča, upo-
koja in premešča stalne in začasne zvaničnike in 
sluge po prejšnjem zaslišanju gradbenega odbora; 

4.) sprejema, taksira in odstavlja pomožno 
osebje, obrtnike in delavce-dninarje; 

5.) dovoljuje dopuste do 15 dni neukaznim, 
stalnim in začasnim uradnikom, zvaničnikom in 
slugam, ukaznim uradnikom pa do 10-dni; 

6.) izdaja dekrete stalnim in začasnim' zvanič
nikom in slugam; 

7.) vodi evidenčne knjige in službene liste za 
vse podrejeno osebje; 

8.) razpolaga s krediti, dovoljenimi s proraču
nom, po zakonitih predpisih ter vodi knjige o po
rabi dovoljenih kreditov; 

9.) sestavlja zaključni račun, o porabljenih kre
ditih ter ga podaja ministrstvu; 

10.) sestavlja, predloge ministrstvu o odpisu in 
prodaji neuporabnega materiala in inventarja; 

11.) dovoljuje odpis računskih manjkov kakor 
tudi terjatev, ki se ne dado izterjati, istotako od
pis izgubljenega, obrabljenega in uničenega ma
teriala in inventarnih predmetov, in sicer po: za
konu o državnem računovodstvu; 

12.) dovoljuje izdatke za vse zgradbe in na
bave, in sicer v mejah zakona o državnem knjigo-, 
vodstvu; 

13.) dovoljuje otvarjanje,, barak ob progah, ki 
se grade, ter vlaga eventualni dtfliodeft öd' rîjlh v-
blagajno na korist kredita za dotično grajenje, ako 
se gradi proga v državni režiji; 

14.) pobira prispevke za bolniški fond in 
upravlja ta fond; 

15.) pobira prispevke za pokojninski fond vse
ga neukaznega osebja ter upravlja ta fond; 

16.) porazdeljuje stanovanja in odobruje po
goje za vsa stanovanja osebja po sekcijah, ki jih. 
dobivajo brezplačno; 

17.) predlaga način poslovanja v sekcijah; 
18.) predlaga nagrade osebju v zmislu čle

na 24. a) in c) zakona o ustroju ministrstva za 
gradbe z dne 25. junija 1919.; 

19.) predlaga'doklade vsemu osebju direkcije 
za grajenje pri izvajanju del za grajenje in trasi
ranje, in sicer: gradbeno doklado vsemu osebju, 
a potno povprečnino in doklado za trasiranje še 
poleg prve onemu osebju, ki dela na terenu (pri 
grajenju potno' povprečnino, pri trasiranju pa do
klado za trasiranje); vse te doklade dovoljuje 
minister za promet iz kredita za dela in po uredbi 
o dokladah; 

20.) likvidira vse račune, ki jim je treba viza 
krajevne- kontrole. 

G r a d b e n i o d b o r . 
§ 41. 

Gradbeni odbor sestavljajo : direktor kot pred
sednik, kot člani pa direktorjev pomočnik, načel
niki oddelkov, odnosno izvrševalci njih dolžnosti, 
in šefa pravnega in sanitetnega odseka. 

Če je direktor odsoten, predseduje odboru nje
gov pomočnik, če pa sta odsotna oba, po službi 
najstarejši član. 

Minister za promet se sme, kadar se, mu zdi 
potrebno, udeleževati sej odbora. 

Gradbeni odbor opravlja te-le posle: 
1.) oddaja mnenje o imenovanju, poviševanju, 

odstavljanju in upokojanju uslužbencev po dolo
čilih tega zakona; 

2.) gradbeni odbor je disciplinarno-sodišče za 
vse neukazno osebje ter izreka vse disciplinarne 
kazni po določilih tega zakona; 

3.) oddaja mnenje o vseh važnejših zadevah, 
ki se tičejo več oddelkov'in jih direkcija odkazuje 
odboru v pretresanje; , 
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4.) oddaja mnenje o predlogu za letni pro
račun; 

5.) oddaja mnenje tudi o vseh zadevah, ki mu 
jih odkazuje ministrstvo za promet ali direkcija 
za grajenje ali jih predlagajo posamezni člani od
bora, ki pa tukaj niso omenjene. 

Vendar gradbeni odbor ne sme razpravljati o 
zadevah, ki se tičejo enega izmed njegovih članov. 

§42. 
Gradbeni odbor sklepa polnoveljavno, če je s 

predsednikom vred navzočnih vsaj pet članov. 
Gradbeni odbor sklepa z večino glasov; ob 

enakosti glasov pa je večina glasov na oni strani, 
kjer je glas predsednikov. 

Vsi navzočni člani morajo glasovati. 
Ce ,gre za uslužbenca, se mora seje odbora 

vselej udeležiti načelnik, odnosno izvrševalec na-
čelnikove dolžnosti, onega oddelka, ki mu je 
dotični uslužbenec pripadal; vendar pa ga je v 
takem primeru smatrati za referenta brez pra
vice glasu. 

Seje gradbenega odbora sklicuje predsednik 
po potrebi. 

Će je predsednik odsoten, sklicuje seje grad
benega odbora direktorjev pomočnik, odnosno po 
službi najstarejši član odbora. 

Člani odbora se sklicujejo na seje pismeno. 
Gradbeni odbor ima pravico, zaradi pojasnila 

klicati tudi druge osebe, ki niso njegovi člani; 
vendar pa take osebe nimajo pravice glasu. 

Sef pravnega odseka vodi zapisnik odborskih 
sej, v katerega se vpisujejo vsi odborski sklepi. 

Istotako se vpisujejo v zapisnik ločena mnenja, 
in sicer tako, kakor jih oddajajo člani, ki so iz
rekli svoje posebno mnenje. 

Zapisnik podpisujeta predsednik in poslovodja. 
Prepis zapisnika se takoj vroča ministru za 

promet. 
§43. ' 

377 - . 

se smejo za izvrševalce dolžnosti imenovati tudi 
osebe z dovršeno srednjo strokovno šolo, ako 
imajo 10 let službe v rečnem prometu. Šefi od
sekov ne smejo imeti višjega čina od inšpektorjev. 

3.) Potrebno ukazno in neukazno osebje v od
delkih in odsekih se določi vsako leto s proraču
nom in finančnim zakonom. 

§48. 

Načelnik administrativno - komercialnega od
delka zastopa direkcijo v vseh njenih sporih in 
pravnih poslih s privatnimi osebami in napravami. 

§49. 

Letnik Ш. 

Gradbeni odbor ima seje. samo izvun pisar
niškega- časa. 

VI. oddelek. 
D i r e k c i j a r e č n e g a p r o m e t a . 

§ 44. 

J Direkcija rečnega prometa je v neposrednu 
zvezi z ministrstvom za promet, od katerega do
biva potrebne naredbe in potrebna navodila za 
izvrševanje službe v mejah zakonov in predpisov. 
Kot posebno oblastvo zastopa državo polnopravno 
v vseh zadevah svoje pristojnosti ter občuje ne
posredno z vsemi državnimi oblastvi in napra
vami kakor tudi s privatnimi osebami. Direkcija 
ne more neposredno občevati z ministri in s po
slaništvi v inozemstvu. 

Sedež direkcije rečnega prometa je v Beo
gradu. 

§ 45. 
L); .Direkciji rečnega prometa načeluje direk

tor, ki se imenuje s kraljevim ukazom na predlog 
ministra га promet.' 

Direktor, rečnega prometa mora imeti navtično 
akademsko izobrazbo in-najmanj 12 ukaznih let 
v rečnobrodarski službi. 

2.) Direktorju pomaga izvrševati dolžnosti 
direktorjev pomočnik, ki se imenuje s» kraljevim 
ukazom na predlog ministra za promet., Direktor
jev pomočnik mora imeti fakultetno izobrazbo iz 
ekonomsko-pravnih ali tehničnih znanosti in naj
manj 10 let ukazne službe v rečnem prometu. 

§ 46. 
Za opravljanje vseh poslov so postavljeni pri 

direkciji ti-Ie oddelki: 
1.) navtični oddelek; 
2.) oddelek za vzdrževanje in grajenje; 
3.) oddelek za grajenje ladij in strojno službo; 
4.) finančno-ekonomski oddelek; in 
5.) administra tivno-komerciaini oddelek. 
Po potrebi in po odobritvi ministra za promet 

se ustanavlja pri vsakem oddelku potrebno šte-
•Vilo odsekov. 

§47. 
1.) Navtičnemu oddelku načeluje načelnik, ki 

*Hqra imeti navtično akademsko, izobrazbo in 8 let 
ukazne službe v rečnem prometu. , 

Drugim oddelkom načelujejo načelniki s stro
kovno fakultetno izobrazbo in najmanj 8 leti ukaz
ne službe v rečnem prometu. 

2.) Šefi odsekov morajo biti fakultetno stro
kovno izobražene osebe z najmanj 6 leti ukazne 
službe v rečnem prometu. Ce bi takih ne bilo, 

Direkciji rečnega prometa so podrejene prista
niške kapetanije in podkapetanije s področjem, ki 
je določeno po veljavnih zakonih, uredbah in pra
vilnikih. 

§ 50. 
V posebno področje direkcije rečnega prometa 

spada to-le: Direkcija 
1.) uporablja državne pogodbe in mednarodne 

konvencije v vseh zadevah rečnega brodarstva 
in konzularne službe, kolikor ta poseza v bro
darstvo; 

2.) vodi evidenco brodarskega in strojnega 
osebja, pripravlja učne knjige in otvarja šole za 
naobrazbo brodarskega in strojnega naraščaja, 
določa potrebno število posadke in izdaja tem 
objave; 

3.) vodi evidenco vseh plovnih objektov na 
rekah, jezerih in plovnih kanalih; 

4.) nadzira izvrševanje navtičnih predpisov o 
ladjemerstvu,navigacijski opremi na ladjah in var
nostni službi na vodi, obali in na plovnih objektih, 
katerim se prištevajo tudi vodne naprave, trajekti, 
brodi, kopališča in splavi; nadalje skrbi za publi
kacijo vseh podatkov za varnost prometa; 

5.) vodi evidenco o neoporečnosti plovnih strug 
in njih izprememb; 

podaja predloge generalni direkciji voda za 
določanje krajev, ki jih je treba razsvetljevati v 
strugi plovnih rek in kanalov po izkazani nav
tični potrebi, ter tudi sporazumno z omenjeno' ge
neralno direkcijo sestavlja navodila za naviga
cijo in nadziranje signalov in razsvetlil; 

6.) upravlja vse erafne zgradbe, ladje, motorne 
čolne, vlačilnice, bagre in vobče vse tehnične pri
prave državne rečne prometne službe; 

7.) vzdržuje vsa državna pristanišča s pripad-
nimi pripravami ter sodeluje pri grajenju pri
stanišč; ' 

8.) skrbi in pazi, da se točno izvršujejo pred
pisi strojne službe kakor tudi predpisi o varnosti 
parnih kotlov in ostalih strojnih instalacij ; 

9.) nadzira grajenje ladij; 
10.) izvršuje aktivno kontrolo nad vsemi pod

rejenimi uradnimi enotami o uporabljanju zako
nov in drugih zakonitih predpisov; 

11.) skrbi za to, da se plovila in. pristaniške 
instalacije vzdržujejo v pravilnem stanju; . 

12.) izvršuje sanitetno službo po veljavnih 
predpisih; 

nadalje izvršuje odredbe o higienskih predpisih 
na ladjah in pristaniščih kakor tudi o profilaksi, 
desinfekciji, reševanju ter izučuje in pripravlja 
osebje za te namene; 

13.) preizkuša, ko se sprejema osebje, telesno 
sposobnost za brodarsko službo, ter superarbitrlra 
osebje, onesposobljeno za brodarsko službo; 

14.) predlaga ustanavljanje, premeščanje in 
ukinjanje uradnih enot v svojem območju in siste-
miziranje i<h normiranje svojega osebja; 

15.) izvršuje porazdeljevanje osebja po urad
nih enotah v okviru dovoljenega Števila in po iz
kazani potrebi; 

16.) sprejema, povišuje, premešča in odpušča 
vse neukazno pomožno osebje z ozirom na pro
računsko stanje in na potrebo službe; 

17.) dovoljuje dopuste do 15 dni stalnim in 
začasnim uradnikom, ukaznim uradnikom, pa do 
10 dni; 

18.) daje nagrade onemu osebju, ki zapreči 
škodo ali se odlikuje pri reševanju ob ladjelomu, 
viharju, požaru in podobnih prilikah; 

19.) vodi službene liste in uradne knjige; 
20.) sodeluje z ministrstvom za socialno poli

tiko pri izdajanju predpisov, ki naj veljajo tudi 
za to direkcijo, ter skrbi za njih izvrševanje; 

21.) kontrolira izvrševanje predpisov o delu 
in redu na obalah in vodi; 

22.) upravlja obalo in vodo po veljavnih za
konih, uredbah'in predpisih; 

23.) sodeluje pri zadevah javnega in privat
nega prava o uporabljanju vode kakor tudi o var
nosti na vodi; 

24.) izvršuje predpise o plovstveni politiki, ta
rifah, plovstvenih redih in, klasifikaciji ladij ter 
nadzira izvrševanje teh predpisov, če vrši plovi-
tev tretja oseba; 

25.) upravlja državna skladišča; 
26.) vodi statistiko prometa in trgovine na re

kah, jezerih in plovnih kanalih; 
27.) sestavlja proračun o dohodkih, izdatkih in 

investicijah za svoje območje ter ga odpremlja 
ministrstvu za promet; 

28.) vodi evidenco o kreditih ter razpolaga z 
njimi v mejah proračuna in finančnega.zakona po 
določilih zakona o državnem računovodstvu; 

29.) sestavlja zaključni račun o porabi dovo
ljenih kreditov ter ga podaja ministrstvu za 
promet; 

30.) odkupuje nepremičnine za gradnjo, ko ji 
to odobri ministrstvo za promet po zaslišanju 
ministrskega sveta; 

31.) dovoljuje odpis računskih manjkov kakor 
tudi terjatev, ki se ne dado izterjati, istotako od
pis izgubljenega, obrabljenega in uničenega ma
teriala in inventarnih predmetov, in sicer po za
konu o državnem računovodstvu; 

32.) dovoljuje po odobritvi ministrskega sveta" 
poravnave s privatnimi osebami; 

33.) dovoljuje izdatke za zgradbe in nabave v 
mejah zakona o državnem računovodstvu; . 

34.) odobruje zakupne in najemne pogodbe do 
10.000 dinarjev na leto v vsakem posameznem 
primeru. 

35.) Poleg tega opravlja vse one posle, ki jih 
prenaša nanjo ministrstvo iz svoje pristojnosti. 

R e č n i o d b o r . 
§ 51. 

Rečni odbor sestavljajo direktor kot predsed
nik, kot člani pa direktorjev pomočnik, načelniki 
oddelkov, odnosno izvrševalci njih dolžnosti, in 
sanitetni referent. 

Načelnik administrativnega komercialnega od
delka je poslovodja rečnega odbora. 

Ce je direktor odsoten, predseduje odboru nje
gov pomočnik, če pa sta odsotna oba, po službi 
najstarejši član. 

Seje se vrše izvun pisarniških ur. 

§ 52. 
Rečni odbor opravlja te-le posle: 
1.) oddaja mnenje o imenovanju, poviševanju, 

odstavljanju in upokojanju uslužbencev po zako
nitih predpisih; ' 

2.) rečni odbor je disciplinarno sodišče za vse 
neukazno osebje direkcije in tej podrejenih enot 
ter izreka kazni po zakonitih določilih; 

3.) oddaja mnenje o vseh važnejših zadevah, 
ki se tičejo več oddelkov in jih direkcija odkazuje 
odboru v pretresanje; 

4.) oddaja mnenje o predlogu za letni pro
račun direkcije; 

5.) oddaja na poziv direktorjev mnenje o vseh 
zadevah, ki se nanašajo na pospeševanje in iz
popolnjevanje brodarske stroke in na enotnost 
administracije v območju svoje direkcije; 

6.) oddaja predhodno svoje mnenje o vseh 
pravilnikih in poslovnikih, o katerih zahteva mini
strstvo za promet njegovo mnenje; 

7.) oddaja mnenje tudi o vseh drugih zadevah, 
ki mu jih odkazuje direkcija ali jih predlagajo 
posamezni člani odbora, ki pa tukaj niso ome
njene. 

Vendar odbor ne sme razpravljati o zadevah, 
ki se tičejo enega izmed njegovih članov. 

§53. 
Rečni odbor sklepa polnoveljavno, če je s 

predsednikom vred navzočnih 5 članov. 
Odbor sklepa z večino glasov; ob enakosti gla

sov pa je večina na oni strani, kjer je glas pred
sednikov. Vsi navzočni člani morajo glasovati. 

Glasovanje je javno. 
Ce gre za uslužbenca, se v seji odbora ne sme 

sklepati o njegovi zadevi brez navzočnosti dotič-
nega načelnika. 

Tedaj je načelnik referent brez pravice glasu. 
Seje odbora sklicuje predsednik po potrebi. 
Ce je predsednik odsoten, sklicuje seje odbora 

pomočnik, odnosno po službi najstarejši član 
odbora. 
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Člani odbora se sklicujejo na seje pismeno. 
Odbor ima pravico, zaradi pojasnila klicati 

tudi druge osebe, ki niso njegovi člani; vendar pa 
take osebe nimajo pravice glasu. O delu odbora 
se vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo vsi od-
borski sklepi. Istotako se v zapisnik vpisujejo 
ločena mnenja, in sicer tako, kakor jih oddajajo 
člani, ki so izrekli svoje posebno mnenje. 

Zapisnik podpisujeta predsednik in poslovodja. 
Prepis zapisnika se pošilja ministrstvu za 

promet. 
§54. 

Rečni odbor je sodišče prve stopnje za vse 
neukazno osebje. Odločbam rečnega odbora kot 
sodišča je treba revizije ministrstva za promet, 
če bi se vložila pritožba. 

Vil. oddelek. 
D i r e k c i j a p o m o r s k e g a p r o m e t a . 

§55. 
Direkcija pomorskega prometa je v neposred-

nji zvezi z ministrstvom za promet, od katerega 
dobiva vse potrebne naredbe in vsa potrebna na
vodila za izvrševanje službe v mejah zakonov in 
predpisov. 

Kot posebno oblastvo zastopa državo polno
pravno v vseh zadevah svoje pristojnosti ter ob
čuje neposredno z vsemi državnimi oblastvi in 
napravami kakor tudi s privatnimi osebami. 

Direkcija pomorskega prometa ne more ne
posredno občevati z ministri in s poslaništvi v ino
zemstvu. 

Sedež direkcije pomorskega prometa je v 
Splitu. 

§56. 
^ 1.) Direkciji pomorskega prometa načeluje 

direktor pomorskega prometa, ki se imenuje s 
kraljevim ukazom na predlog ministra za promet. 

Direktor mora imeti navtično akademsko iz
obrazbo in najmanj 12 ukaznih let pomorsko-
brodarske službe. 

2.) Direktorju pomaga izvrševati dolžnosti di
rektorjev pomočnik, ki se imenuje s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za promet. Direktor
jev pomočnik mora imeti fakultetno izobrazbo iz 
ekonomsko-pravnih ali tehničnih znanosti in naj
manj 10 let ukazne službe v pomorskem prometu. 

§57. 
Za opravljanje vseh poslov so postavljeni pri 

direkciji ti-le oddelki: 
1.) navtični oddelek; 
2.) oddelek za vzdrževanje in grajenje; 
3.) oddelek za grajenje ladij in strojno službo; 
4.) finančno-ekonomski oddelek; in 
5.) administrativno-komercialni oddelek. 
Po potrebi in po odobritvi ministra za promet 

se ustanavlja pri vsakem oddelku potrebno šte
vilo odsekov. 

§ 58. 
1.) Navtičnemu oddelku načeluje načelnik, ki 

mora imeti navtično akademsko izobrazbo in 8 let 
ukazne službe v pomorskem prometu. 

Drugim oddelkom načelujejo načelniki s stro
kovno fakultetno izobrazbo in najmanj 8 leti ukaz
ne službe v. pomorskem prometu. 

2.) Šefi odsekov morajo biti fakultetno stro
kovno izobražene osebe z najmanj 6 leti ukazne 
službe v pomorskem prometu. Če bi takih ne bilo, 
se smejo za izvrševalce dolžnosti imenovati tudi 
osebe z dovršeno srednjo strokovno šolo, ako 
imajo 10 let službe v pomorskem prometu. 

Šefi odsekov ne smejo imeti višjega čina od 
inšpektorjev. 

3.) Potrebno ukazno in neukazno osebje v od
delkih in odsekih se določi vsako leto s proraču
nom in finančnim zakonom. 

§ 59. 
. Načelnik administrativno-komercialnega od
delka zastopa direkcijo v vseh njenih sporih in 
pravnih poslih s privatnimi osebami in napravami. 

§ 60. 
Direkciji pomorskega prometa so podrejene 

luške kapetanije in podkapetanije s področjem, ki 
je določeno po veljavnih zakonih, uredbah in pra
vilnikih. 

§ 61. 
V posebno področje direkcije pomorskega pro

meta spadajo ti-le posli: Direkcija 

1.) uporablja državne pogodbe in mednarodne 
konvencije v vseh zadevah pomorske in konzu
larne službe, kolikor spada to v območje pomor
skega prometa; . . 

2.) izreka administrativno kazen v prvi in
stanci zoper vse osebje pri direkciji in vse ukazno 
osebje pri luških kapetanijah in podkapetanijah, 
v drugi poslednji instanci pa zoper vse neukazno 
osebje izvun direkcije same; 

3.) vodi službene liste in uradne knjige vsega 
pomorskega osebja ter skrbi za njega strokovno 
izučevanje, skrbi tudi za naobrazbo naraščaja v 
vseh strokah službe ter izdaja listine; 

4.) vodi evidenco ladij dolge plovitve, velike 
obalne plovitve in jaht kakor tudi evidenco drugih 
ladij in plovnih objektov; 

5.) nadzira izvrševanje navtičnih predpisov o 
ladjemerstvu, navigacijski opremi na ladjah in 
varnostni službi na morju, obalah in ladjah; na
dalje skrbi za publikacijo vseh podatkov za var
nost prometa; 

6.) zbira in objavlja meteorološke podatke; 
7.) upravlja semaforne postaje, svetiljke in 

druge varnostne signale, erarne zgradbe, ladje, 
vlačilnice, bagre in vobče vse tehnične priprave 
državne pomorske službe; 

8.) vzdržuje vsa državna pristanišča s pri-
padnimi pripravami ter sodeluje pri grajenju luk 
in pristanišč; . . 

9.) nadzira izvrševanje predpisov o strojni 
službi, brodarskih kotlih in strojnih instalacijah; 

10.) nadzira grajenje ladij; 
11.) izvršuje aktivno kontrolo nad uradnimi 

enotami o enotnem uporabljanju zakonov, uredb 
in drugih predpisov in naredb ministrstva za pro
met; 

12.) izvršuje sanitetno službo po veljavnih 
zakonih in predpisih; 

izvršuje naredbe o higieni na ladjah in v Iukan, 
o profilaksi, desinfekciji, deratizaciji in reševanju 
ter izučuje in pripravlja osebje za to stroko; 

preizkuša, ko se sprejema osebje, telesno spo
sobnost za pomorsko službo ter superarbitrira 
osebje, onesposobljeno za pomorsko službo; 

13.) predlaga otvarjanje, premeščanje in uki
njanje svojih uradnih enot ter sistemizira in nor
mira podrejeno osebje; 

določa področje v podrejenih enotah; 
14.) sprejema, povišuje, premešča in odpušča 

vse neukazno in pomožno osebje z ozirom na pro
računsko stanje in na potrebo službe; 

predlaga imenovanje, poviševanje, upokojanje, 
premeščanje in odpuščanje stalnih in začasnih 
uradnikov; 

15.) dovoljuje dopuste ukaznim uradnikom do 
10 dni, vsemu drugemu osebju pa do 15 dni; 

16.) daje nagrade osebju, če prepreči škodo ah 
če se odlikuje ob ladjelomu, viharju, požaru in 
podobnih prilikah; 

17.) daje dekrete vsem svojim neukaznim 
uslužbencem; 

18.) sodeluje z ministrstvom za socialno poli
tiko pri izdajanju predpisov, ki naj veljajo tudi 
za to direkcijo, ter skrbi za njih izvrševanje; 

19.) upravlja fonde za podpiranje in zava
rovanje mornarjev in njih rodbin; 

20.) vzdržuje red in organizacijo dela na oba
lah in na morju po veljavnih predpisih; 

21.) upravlja obale in morje po veljavnih za
konih, uredbah in predpisih; 

22.) sodeluje pri zadevah javnega in privat
nega pomorskega prava in pomorskega zava
rovanja; 

23.) izvršuje predpise o plovstveni politiki, ta
rifah, plovsrvenih redih in klasifikaciji ladij ter 
nadzira izvrševanje teh predpisov pri tretjih 
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24.) upravlja državna skladišča in nadzira 
skladiško službo v vseh skladiščih, ki služijo jav
nemu prometu; 

25.) vodi statistiko pomorskega prometa in 
pomorske trgovine;-

26.) izvršuje ribarsko policijo po veljavnih za
konih s predpisi o pomorskem ribarstvu vred ter 
skrbi za njih izvrševanje; 

27.) sestavlja proračune o dohodkih, rednih m 
izrednih izdatkih in o investicijah za svoje ob
močje; 

vodi evidenco o dovoljenih kreditih ter raz
polaga z njimi v okviru te uredbe, finančnega za
kona in zakona o državnem računovodstvu; 

polaga račune o vseh kreditih, ki so ji dani 
na razpolago, ter, sestavlja zaključne račune o 
porabi dovoljenih Kreditov; 

28.) odkupuje nepremičnine za potrebe direk
cije v zmislu zakonov in prejetih pooblastil; 

29.) dovoljuje odpis računskih manjkov kakor 
tudi terjatev, ki se ne dado izterjati, istotako od
pis izgubljenega, obrabljenega in uničenega mate
riala in inventarnih predmetov po zakonu o držav
nem računovodstvu; 

30.) dovoljuje izdatke za vse zgradbe in na
bave v mejah zakona o državnem računovodstvu; 

31.) pripravlja podatke za letno potrebo ma
teriala za vzdrževanje priprav in ladij, potrošnega 
materiala in inventarja; 

32.) odobruje zakupne, najemne in druge.po
godbe do 1000 dinarjev na leto; 

33.) pripravlja in vroča ministru za promet 
statistične podatke o vseh strokah svoje uprave. 

34.) Naposled opravlja direkcija .pomorskega 
prometa vse one posle, ki jih prenaša nanjo mi
nistrstvo za promet iz svojega področja. 

P o m o r s k i o d b o r . 
§ 62. 

Pri direkciji pomorskega prometa je postav
ljen pomorski odbor z analogno ustavo in analog
nimi funkcijami rečnega odbora. 

VIII. oddelek. 
P r e h o d n a d o l o č i l a . 

§ 63. 
Direktofji, pomočniki direktorjev, načelniki od

delkov in šefi odsekov pri ministrstvu za promet, 
pri generalni direkciji in vseh drugih direkcijah 
ostanejo, najsi nimajo šolske kvalifikacije, pred
pisane po tej uredbi, začasno še nadalje na svojih 
službenih mestih. 

Prevesti se morajo na one nove plače, ki se 
določijo pozneje z uredbo ali zakonom o plačah 
in prejemkih državnih uradnikov in uslužbencev. 

§64. 
Samo še v 5 letih od dne, ko stopi ta uredba 

v veljavo, se smejo imenovati za šefe odsekov 
oni inšpektorji, ki so že v službi, ko stopi ta ured
ba v veljavo, ako imajo dvakrat večje število let 
ukazne strokovne službe, nego je določeno s to 
uredbo za šefe odsekov s fakultetno izobrazbo. 

§ 65. 

Uradnikom prometne stroke v pridruženih 
krajinah se štejejo v leta ukazne službe za dobi
vanje službenih mest po tej uredbi vsa ona leta,, 
ki so jih prebili v službi bivše avstro-ogrske mon
arhije in bivše kraljevine Črne gore. Ta leta pa 
se jim štejejo v leta ukazne službe samo, če so 
bili na dotična mesta imenovani s kronskimi, ban-
skimi, ministrskimi ali njim enakimi dekreti in 
ako se ta mesta po službi in stališu strinjajo 
s službo in stališem ukaznih uradnikov kraljevine 
Srbije. 

Vendar se s to uredbo nikakor ne kratijo pri
dobljene materialne pravice, katerih se dotika ta 
član. 

§66. 
Minister za promet se pooblašča, da predpiše 

potrebne pravilnike in potrebna navodila za iz
vrševanje te uredbe. , 

§ 64. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi. 

§68. 
S to uredbo se nadomešča uredba o ustroju 

ministrstva za promet z dne 25. februarja 1919.*; 
ko pa stopi v veljavo, nehajo veljati tudi vsa do
tična določila, ki se nanašajo na organizacijo služ
be in pravice pristojnosti po zakonu o ustroju 
direkcije srbskih državnih železnic z dne 31. mar
ca 1892. z izpremembami in dopolnitvami z dne 
5. januarja 1899. in z dne 16. maja 1910., istotako 
vsi drugi zakoni in predpisi za organizacijo želez
niške službe, ki so veljali v bivši avstro-ogrski 
monarhiji in v kraljevini Črni gori. 

§ 69. 
Našemu ministru za promet naročamo, naj/ 

razglasi to uredbo ter skrbi za njeno izvrševanje. 
V B e o g r a d u , dne 21.maja 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za promet: 
dr. V. Jankovlć s. r. 

* Uradni list pod št. 1 iz leta 1920. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

VMbtna: iz „Službenih Novip kraljevine Srba, Htrata i Slovenaca". - Uredba o etaeovanjih in najemih zgradb Tobče na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev razen 
na prejànjem otemlju kraljevine Srbije in Crne gorcv - Kazglaei deželne vlade za Slovenijo: Eazglas o veteiinarekih odredbah zaradi trgovskega prometa 8 praiiòi. Izkaz o etanju 
živalskih kožnih bolezni v Sloveniji z dne 2. julija 1921. - Radiasi gradbene direkcije za Slovenijo : Razpis mesta kljućanićarja za železne mostove - Razglasi vojaških oblasteV: 

Razglas o nabavi sena. — Razglasi raznih drugih uradov in obiastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 142 z dne 28. junija 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 19.maja 1921., s 
katero se inženjerja Vinko S t r g a r in Ivan S e g a , 
oba v Ljubljani, odlikujeta z redom sv. Save V. 
vrsto. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 31.maja 1921., s 
katero se dr. Fran S v e t e k, okrajni glavar v sta
ležu političnih uradnikov deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, imenuje za načelnika II. vrste, vodite
lja oddelka za Slovenijo, pri ministrstvu za notranje 
zadevo. 

Številka 143 z dne 30. junija 1921.: 
Objava generalne dirokcije carin, da je sporedna 

carinarnica v Dravogradu povišana v glavno cari
narnico II. vrste. 

Zapisnika o 56. in 57. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine "Srbov, Hrvatov in Slovencev z 

] dne 22. in 23. junija 1921. 

Številka 144 z dne 1. julija 1921.: 
Danes okoli enajstih, ko se je Njegova kraljev

ska Visokost prestolonaslednik po prisegi na ustavo 
iz ustavotvorne skupščine vračal ria dvor, v sprem
stvu gospoda P. Pašića, predsednika ministrskega 
sveta, je bila iz zgradbe ministrstva za gradbe, ka
tera je v delu, vržena bomba. Zadela je ob dre 
za električne žice ter eksplodirala že v zraku, še 
preden je došel voz Njegove kraljevske Visokosti; 
ranila je doset oseb, med nijmi večinoma vojake, po 
vsej areči nikogar smrtno. 

Atentator je bil v tretjem nadstropju omenjene 
zgradbe ter je potem, ko je .vrgel bombo, poizkušal 
pobegniti, toda prijeli so ga delavci sami ter mu 
pri tej priliki odvzeli tri bombe in revolver. Policija 
ga je komaj ubranila razjarjenim ljudem, ki so ga 
hoteli linčati, ter ga je odvedla na upravo mesta 
Boograda, kjer je izjavil, da se zove Spasoje 
Stejié, slikarski delavec, rodom iz Turške Kanjiže; 
prispel je baje ponoči iz Novega Sada, da izvrši ta 

; atentat, in izvršil ga je baje v zmislu svojih prin-
; cipov. Takoj se je ugotovilo, da je izpovedal o sebi 

neresnične podatke; spoznali pa so ga za boljševi-
äkega agitatorja, ki se je leta 1919. vrnil iz Rusijs 
in ki mu v komunističnih krogih zaradi njegove agi
tacije pravijo «Trockij». — 

Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 
l je mirno nadaljeval pot na vozu stopoma ter nato 
i! po programu pregledal vojaške čete na Terazijah. 

la ministrstva za notranje zadeve v Beogradu, 
dne 29. junija 1921.; J G br. 19.279. 

Po prisegi na ustavo odide Njegova kraljevska 
Visokost prestolonaslednik v inozemstvo, kjer bi 

' moral po nasvetu tamošnjih zdravnikov ostati- ne
kaj časa, kolikor je moči po razmerah, ki tega do 
eedaj niso dopuščale. 

Minister za finance je sprejel ostavko, ki jo je 
Viktor J e r u c, davčni oficial finančnega okrajnega 
ravnateljstva v Ljubljani, podal na državno službo. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov 
ministrstva za finance, da je minister za finance 
•Ferijalni savez» v Beogradu kakor tudi vse njego-
^ odbore in podružnice oprostil plačevanja vseh 
pristojbin za vse vloge in dopise, ki jih pošiljajo dr

žavnim oblastvom, razen pristojbin v civilnih prav
dah. 

Objava pisarne ministrstva za trgovino in indu
strijo, oddelka za zunanjo trgovino in trgovinsko 
politiko, da se je v Hamburgu ustanovila privilegi
rana trgovinska agencija kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. * 

Zapisnik o 58. redni seji ustavotvorne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 24ega 
junija 1921. > 

202. 
Uredba o stanovanjih in najemih zgradb 
vobče na ozemlju kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev rasen na prejšnjem 
ozemlju kraljevine Srbije in Črne gore.* 

i. 
Splošna določila. 

Člen 1. 
Vsi najerni zgradb in drugih prostorov, oddanih 

v najem, kakor tudi podnajemi, dopuščeni s to 
uredbo (člen 2., alineja 3.), ki že veljajo, ko se 
razglasi ta uredba, ostanejo še nadalje v veljavi; 
vse1 pogodbe, sklenjene o teh najemih in podnaje-
mih, pa izgube veljavo, kolikor imajo določila, ki 
nasprotujejo tej uredbi. 

Člen 2. 
Podnajemi so prepovedani. 
Podnajemi, ki že veljajo, ko se razglasi ta 

uredba, ostanejo v veljavi tako, da stopi na mesto 
najemnikovo lastnik zgradbe; razmerje med prejš
njim podnajemnikom in lastnikom pa se mora 
uravnati po tej uredbi. 

Od gorenjih dveh pravil so izvzeti pod
najemi delov stanovanja, v katerem stanuje na
jemnik osebno, če jih mora neizogibno oddajati v 
podnajem, da vzdržuje sebe in rodbino. 

II. 

Najemnine. 

Člen 3. 

Ko se določajo najemnine pri vseh najemih, je' 
treba vselej ugotoviti osnovno najemnino; ta pa 
je ona, ki je bila dne 1. julija 1914. 

Ce objekt, ki se odda v najem, dne 1. julija 
1914. ni bil oddan ali če se ne more zanesljivo 
ugotoviti višina najemnine, ki se je morala plačati 
ta dan, se vzame za osnovo ona najemnina, ki se 
je v tem času plačevala za podobne objekte v 
podobnem položaju. 

' - Člen 4. 

Osnovna najemnina (člen 3.), pomnožena s 
številom štiri, da normalno stopnjo pri najemu za 
stanovanje po tej uredbi. 

Člen 5. 

Pri ekonomsko slabotnejših najemnikih, med 
katere spadajo tudi oni, ki žive pretežno ob stalni 
plači ali pokojnini, se sme osnovna najemnina po
množiti največ s številom tri. 

* Razglašena v. «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 138, izdanih dne 
23. junija 1921. 

V kolikor se plačujejo doklade na najemnine 
samoupravnim telesom, občinam, županijam in 
drugim, trpi te doklade najemnik. 

Člen 6. 
Nekvarno predpisom člena 4. se sme /jsnovna 

najemnina pomnožiti največ s številom 'šest pri 
stanovanjih, ki v njih stanujejo nafemniki, katerih 
letni dohodek znaša od 60.000 do 100.000 kron. 

Člen 7. 

Ce gre za najemnike, katerih letni dohodek 
znaša nad 100.000 kron, se pušča lastniku prostost, 
da se pogodi za najemnine, ne glede na do sedaj 
veljavno pogodbo, z omejitvijo po členu 24. te 
uredbe. 

Člen 8. 

Pokrajinskim vladam, odnosno stanovanskim 
oblastvom, se prepušča, da v duhu te uredbe od
rede cene sobam z opremo in brez nje po hotelih, 
prenočiščih, pensionih, kopališčih itd. 

Člen 9. 
N 

Pri drugih najemih, kjer predmet ne spada v 
kategorijo najemov za stanovanje, se pušča last
niku prostost, da se pogodi za najemnino. Ce se 
lastnik z najemnikom ne more pogoditi za višino 
najemnine, določi višino aajemnine v mejah te 
uredbe pristojno stanovansko oblastvo (člen 28.). 

Ko se določa najemnina v takih primerih, je 
treba vpoštevati ekonomski položaj in življenski 
način najemnika in lastnika zgradbe, napredovanje 
obrta in podjetja, ali opravljajo obrt slabše situira
ni, nadalje krajevne razmere, kvaliteto zgradbe, 
interes prebivalcev dotične občine, ki morajo biti 
zadosti zaščiteni v razmerju proti tujcem. Nadalje 
mora oblastvo pri odrejanju najemnin vpoštevati, 
ali in koliko je bila najemna imovina oškodovana 
med vojno ali po njej in najemniku vzeta možnost, 
da bi jo bil užival y celoti, ali da je imel zaradi 
tega kakršnokoli škodo. 

Ce je lastnik podjetja, ki je hkrati lastnik 
zgradbe, v kateri je podjetje, to podjetje prodal, 
preden stopi v veljavo ta uredba, ob pogoju, da 
ostane kupec v zgradbi, v kateri je podjetje, kot 
najemnik za izvestno najemnino, se le-ta ne sme 
zvišati po tem členu, nego ostane v veljavi po 
prvotni pogodbi. 

Člen 10. 

Pri stanovanjih in drugih najemnih objektih,, 
oddanih v najem za humanitarne in kulturne na
prave, se sme osnovna najemnina z dne 1. julija 
1914. zvišati na največ štirikratni znesek. 

Člen 11. 
Vodarino, pristojbine za kanalizacijo, izpraz-

njevanje greznic, ometanje dimnikov in razsvet
ljavo stopnic, ki so združene z uživanjem najem
ne imovine, trpe najemniki sorazmerno. Ce sta
nuje lastnik v isti hiši, trpi tudi on sorazmeren del. 

1 III. 
v Oprostitve od omejitev. 

Člen 12. 

Vseh omejitev, ki jih navaja ta uredba, so 
oproščene : 

1.) vse nove zgradbe, ki bodo postavljene, in 
one, ki so se pričele graditi izza dne 1. novembra 

i 
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1918., kakor tudi vsa novo dvignjena nadstropja 
innovo dozidani deli k že stoječim zgradbam; 

2.) vse zgradbe in njih deli, do sedaj oprošče
ni podobnih omejiteV; 

3.) stanovanski. in poslovni' prostori v starih 
zgradbah, ki so temeljito popravljene, a prej niso 
mogle biti ukoriščane za stanovanje, tako da so s 
tem pridobljeni novi stanovanski prostori. 

Katere zgradbe se smatrajo za temeljito po
pravljene, o tem odloči pristojno stanovansko ob
lastvo, ko pregleda vsak primer. 

Člen 13. 
Glede oprostitve od plačevanja davkov in do-

klad na nove zgradbe veljajo določila uredbe z 
dne 19. julija 1920. («Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 159 z dne 23. julija 
1920.*) Alineja 1. člena 1. iste uredbe velja tudi 
za točko 5. glede roka za postavljanje novih delov. 

IV. -
Prestanek najema.' 

Člen 14. 
Najemodajalec in njegovi pravni nasledniki 

smejo najemno pogodbo razdreti, odnosno najem 
odpovedati, samo: 

1.) Ce je najemodajalcu stanovanje neizogib
no potrebno za osebno stanovanje in ako da na
jemniku na razpolago stanovanje, ki ustreza živ-
Ijenskim razmeram najemnikovim, ter je pogod
beni rok potekel. 

V tem primeru ima najemnik, ki se mu odpove, 
prvenstveno pravico do stanovanj a, «.v katerem je 
do sedaj stanoval lastnik. Ce se to po tej uredbi 
ne more izvesti, ni dopustno najfemnika izseliti, 
dokler mu stanovansko oblastvo ne določi dru
gega stanovanja. 

S to odpovedno pravico se ne smejo koristiti 
lastniki, v katerih last je prešla zgradba izza dne 
1. januarja 1916., Hiti njih pravni nasledniki. 

2.) Ce zaostane najemnik s plačilom najem
nine preko običajnega ali dogovorjenega roka ter 
je ne plača niti v 30 dneh. 

3.) Ce se dožene, da najemnik namenoma ali 
ponovljeno iz velike nemarnosti kvari posamezne 
dele stanovanja. 

4.) Ce se najemnik s svojim ponašanjem po
novljeno in težko pregreši zoper hišni red ali če 
je njegovo ponašanje razžaljivo, nestrpno ali po-
hujšljivo bodisi proti lastniku — najemodajalcu — 
in njegovi rodbini, bodisi proti drugim hišnim pre
bivalcem, razen če je dal povod za tako ponašanje 
lastnik — najemodajalec — sam ali član njegove 
rodbine. 

5.) Ce se morajo prostori, oddani v najem, iz
prazniti ali podreti zato, da se postavi nova 
zgradba, ali če se morajo na zgradbi izvesti taka 
dela, ki se ne morejo odlagati brez škode za hišo. 
Za odpoved po tej točki je treba tudi posebnega 
prejšnjega dovolila stanovanskega oblastva, ki 
obenem določi rok za izvršitev tega dela in pri 
tej priliki odredi posledice, če bi se delo ne iz
vršilo. 

6.) Ce je v stanovanju kdo, ki ni ali ni več 
nameščenec podjetja, in stanovansko oblastvo prej 
odda mnenje, da je podjetju kot lastniku stano
vanje neodložno potrebno za nove nameščence. 

7.) Tujcem, katerih stalno bivanje na ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, odnosno 
na ozemlju posameznih pokrajin in Vojvodine, ni 
potrebno ali ni v interesu dotičnih občin. 
' V primerih pod točkama 6. in 7. je za odpoved 

treba prejšnjega dovolila stanovanskega oblastva. 

Člen 15. 
Poslovni prostori se smejo odpovedati iz vseh 

razlogov, navedenih v členu 14. pod točkami 2.) 
do 5.), razen tega pa tudi, če lastnik in njegovi 
otroci neizogibno potrebujejo take prostore za iz
vrševanje obrta (vezanega na usposobljenost) aH 
za vodstvo trgovine; toda v tem poslednjem pri
meru se mòra dokazati, da so se bavili s trgovino 
pred dnem 1. julija 1914. Tudi za te primere od
povedi velja določilo člena 14., točke 1., alineje 3. 

Lastnik, odnosno njegov pravni naslednik, sme 
tudi odpovedati najem stanovanja in poslovnih 
prostorov, ako se je najemnik vselil brez dovolitve 
stanovanskega oblastva ali brez izrecne privolitve 
lastnikove. 

* Uradni list pod št. 291 iz leta 1920. 

Člen 16. 
Glede podna j ema (člen 2., alineja 3.) se sme 

razen določila člena 14. te uredbe podnajemniku 
odpovedati tudi, če so najemniku stanovanski pro
stori neizogibno potrebni. 

Za odpoved po tem členu je treba prejšnjega 
dovolila stanovanskega oblastva, ki ga daje iz
jemoma in samo ob dejanski potrebi. 

Člen 17. 
Erarju kot lastniku gre odpovedna pravica ra

zen v primerih, navedenih v členih 14., 15. in 16., 
tudi, če potrebuje objekt, oddan v najem, za na
stanitev uradov ali javnih institucij. 

Člen 18. 
Odpoved se vrši s posredovanjem sodišč. 
Določila sodnega postopka pri tem izdado za 

posamezne dele. kraljevine pokrajinska oblastva, 
za Vojvodino pa minister za pravosodje. 

Glede odpovednih rokov veljajo dosedanja do
ločila v posameznih delih kraljevine. 

V. 
Razpolaganje s stanovanji. 

Člen 19. 
Pravico razpolaganja s stanovanji in drugimi 

prostori po tej uredbi izvršuje pristojno stano
vansko oblastvo. 

Natančnejša določila v tem oziru izdado po
krajinska oblastva za posamezne dele kraljevine; 
za Vojvodino pa izda taka določila ministrstvo za 
socialno politiko. 

Člen 20. 
Stanovanska oblastva dodeljujejo (člen, 19.) 

stanovanja in stanovanske dele: 
a) osebam, ki morajo iz državnega interesa stano

vati v dotičnem kraju; tem osebam se prište
vajo.tudi kr. javni notarji; 

b) šele potem, ko se dodele stanovanja takim ose
bam, se dodeljujejo tudi onim, ki morajo sta
novati iz javnega interesa, nadalje onim, ki 
ostanejo po členu И., točkah L), 5.) in 6.) brez 
stanovanja, in naposled onim, ki morajo stano
vati v dotičnem kraju,~a so. po svojem ekonom
skem in socialnem položaju navezani na social
no zaščito. 

Cien 21. 
Dodeliti se smejo: 
1.) prazni prostori, ki so primerni za stano

vanje; 
2.) stanovanje, ki ga pridržuje sedanji posest

nik (lastnik ali najemnik), a ga ne uporablja za 
stanovanje, in sicer ne glede na to, ali ga ne upo
rablja zaradi tega, ker biva sedaj stalno v drugem 
kraju, ali pa iz kakršnegakoli drugega razloga; 

3.) ako ima kdo dvoje ali več stanovanj, ono 
stanovanje, ki mu ni nujno potrebno; 

4.) stanovanje, ki se uporablja v druge in ne v 
stanovanske namene, ali del stanovanja, najsi kdo 
stanuje v njem, ako dotični osebi ali njeni rodbini 
ni nujno potrebno; 

5.) prodajalnica, poslovalnica,. urad, skladišče 
in podobno in del takega prostora, ako se dotični 
prostor uporablja v te namene od dne 1. julija 
1914. ali od, poznejšega časa, a je prej stalno slu
žil za stanovanje; l v 

6.) stanovanje ali del stanovanja, ki ga pre
stane dejansko uporabljati oni, ki ga je uporabljal 
do sedaj (lastnik, najemodajalec, najemnik itd.), 
in sicer ne glede na to, ali se to godi, zaradi pre
stanka najemnega razmerja ali pa iz drugega 
razloga; 

7.) stanovanje onih oseb, ki so se izza dne 
1. julija' 1914. preselile v dotični kraj brez doka
zane potrebe, a po tej uredbi nimajo pravice 
stanovati v dotičnem kraju. 

Člen 22. 
Ob 'pogojih, omenjenih v členu 21., se smejo 

dodeljevati stanovanja v muslimanskih hišah ka
kor tudi v samostanih (manastirih) samo, če je 
mogoče dodeljeno stanovanje oddelitl od ostalega 
dela zgradbe s pregrado ali z zidom in se napravi 
za to stanovanje poseben vhod. 

Člen 23. 
Izjemoma in v mejah dejanske potrebe sme pri

stojno stanovansko oblastvo dodeljevati prostore 
privatnih oseb in društev za državne urade in 
javne humanitarne in kulturne institucije. 

Člen 24. 
Denarnim zavodom in zavarovalnicam, nadalje 

trgovskim, industrijskim in podobnim podjetjem, 
ki imajo značaj veletrgovine, veleindustrije in vele-
obrta, odvzame stanovansko oblastvo poslovne 
prostore za dodeljevanje po tej uredbi, ako v 
roku, ki ga jim določi stanovansko oblastvo in ki 
ne sme biti daljši nego leto dni, ne zgrade stano-
vanskih hiš za svoje nameščence in za nastanitev 
svojih poslovnih prostorov. Od tega se izvzemajo 
oni zavodi, ona društva in podjetja, ki so za svoje 
poslovne namene in za nastanitev svojih name
ščencev Že zgradila svoja poslopja, in oni, ki bi 
jim bil z gradnjo novih poslopij ogrožen obstoj. 

Cien 25. 
V industrijskih podjetjih se ne smejo stano

vanja v zgradbah, lastnih podjetju, ki so name
njena za stanovanje nameščencem podjetja, do
deljevati drugim osebam. 

Cien 26. 
V onih delih kraljevine,, v katerih se uporab

ljajo vojaške barake za nastanjanje prebivalstva, 
a stoje na tujih zemljiščih, se prepušča pristojnim 
oblastvom, da izdado v teh vprašanjih potrebne 
odredbe za obdrževanje stanovanj v teh barakah. 

Cien 27. 
V Hrvatski, Slavoniji, Medjimurju in na Krku 

se dovoljuje dodeljevanje tudi takih prostorov, ki 
ne spadajo v kategorijo stanovanj. Natančnejša 
določila o tem predpiše pokrajinska vlada s pra
vilnikom za izvrševanje te uredbe. 

VI. 
Stanovanska oblastva. Njih ustroj in postopek. 

Cien 28. 
Stanovanska oblastva so pristojna za reševanje 

vseh poslov po tej uredbi razen onih poslov, ki so 
s členom 18. pridržani rednim sodiščem. 

Cien 29. 
Pokrajinska oblastva (poverjeništva za social

na skrbstvo) predpišejo ustroj- in poetopek^-etano-
vanskih oblastev. Za Vojvodino ju predpiše mini
strstvo za socialno politiko sporazumno z ministr
stvom za pravosodje. 

VII. 
Kazni. 

Cien 30. 
Prekrške določil te uredbe in pravilnika, izda

nega na njih podstavi, kaznujejo pristojna upravna 
(politična ali policijska) oblastva po Veljavnih 
predpisih z denarno kaznijo do 50.000 kron; ob 
neizterljivosti se mora ta denarna kazen izpreme-
niti v sorazmerni zapor do 6 mesecev. 

. Z isto kaznijo se kaznuje tudi oni, ki kaj ukre
ne, da onemogoči uporabo te uredbe ali se ji 
izogne. 

Denarne, kazni se stekajo v fond za gradnjo 
malih stanovanj, katerega natančnejšo sestavo 
predpišejo pokrajinske vlade z odobritvijo ministr
stva za socialno politiko, za Vojvodino pa minister 
za socialno politiko. 

VIII. 
Pristojbine. 

Cien 31. 
Pristojno stanovansko oblastvo je upravičeno 

pobirati pristojbino v gotovini za pokrivanje svo
jih upravnih stroškov do hajv.eč 20 % enomesečne 
najemnine od oseb, ki se obračajo nanje za inter
vencijo. Natančnejša določila o načinu tega pobira
nja in' razpolaganja predpiše pravilnik. 

IX. 
Zaključna določila. 

Cien 32. 
Najemnina se ne sme plačevati v kovanem 

zlatu, srebru ali v tujem denarju. 

Cien 33. 
Pokrajinske vlade (za Vojvodino minister za 

socialno politiko sporazumno z ministrstvom za 
pravosodje) predpišejo na podstavi te uredbe za 
vsako pokrajino pravilnik z natančnejšimi določili 
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za izvrševanje te uredbe. Pravilnik se mora pred
pisati v roku 15 dni izza dne, ko se razglasi ta 
uredba. 

Člen 34.' 
Uredbo o doseljevanju in izseljevanju držav

ljanov v mestnih in drugih občinah predpišejo za 
posamezne dele kraljevine dotična pokrajinska ob-
lastva, za Vojvodino pa ministrstvo za socialno 
politiko sporazumno z ministrstvom za notranje 
zadeve; a dokler se ta uredba ne predpiše, osta
nejo v veljavi predpisi, ki so v tem oziru izdani 
y posameznih delih kraljevine. 

Člen 35. 

Vrhovni nadzor nad stanovanskimi oblastvi iz
vršuje minister za socialno politiko. 

Člen 36. 
Razen odpovedi se rešujejo predmeti, o katerih 

se je že izdala rešitev v prvi instanci, po doseda
njih predpisih, v kolikor se jih tiče ta uredba. 

Najemnine, določene s to uredbo, se plačujejo 
•od onega prvega plačilnega roka, določenega v 
posameznem primeru, ki pride potem, ko stopi v 
veljavo ta uredba. 

Člen 37. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko jo kralj 

podpiše; obvezno moč pa dobi z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrva
ta i Slovenaca». 

Istega dne izgube veljavo vsi prejšnji predpisi, 
'ki se bavijo s predmetom te uredbe. 

Člen. 38. 
Skladno z uredbo o stanovanjih za Srbijo in 

Črno goro z dne 8. aprila 1921. velja tudi ta ured
ba do dne 30. aprila 1922. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
sme tudi po tem datumu po potrebi zaščite najem
nikov in hišnih posestnikov podaljšati trajanje 
tako ene kakor druge uredbe z dotičnimi izpre-
membami in dopolnitvami vred. 

V B e o g r a d u , dne 21.maja 192Ì. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr^V. Kukovec s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 2384 vet. 

Razglas. 
Ker jo stanje prašičjih kužnih bolezni vobče 

ugodno, se razveljavljajo veterinarne odredbe, ki so 
se ukazale s tukajšnjim razglasom z dne 31. julija 
1920., fit. 3064, Ur. 1. 94, in se zato na podstavi §§ 
2., 10., 23. in 24. zakona z dne 6. avgusta 1909., 
drž. zak. št. 177, in izvršilne naredbo k temu za
konu .z dne 16. oktobra 1909., drž. zak. št. 178, do-
Jder so ne odredi drugače, ukazuje, to-le: 

1.) Glede trgovskega prometa s prašiči veljajo 
predpisi, ki so jih izdale: bivše namestništvo v Grad
cu dne 15. junija 1910., št. 120.396/4, za politične 
okraje slovensko Štajerske, biv£a deželna vlada v 
Celovcu dne 15. junija 1910., žt. 12.249, za politični 
okraj prevaljski na Koroškem, in bivša deželna vla
da v Ljubljani dne 28. junija 1910., št. 14.204, za po
litične okraje na Kranjskem. Glede trgovskega pro
meta s prašiči v Prekmtirju pa veljajo predpisi, ki so 
uveljavljeni za politične okraje slovenske Štajerske. 

2.) Prepeljavati trgovske prašiče iz trgovskega 
hleva (prodajalne) je dovoljeno le na ono bližnje 
sejmo, ki jih nadzirajo živinozdravniki. Neodprodani 
prašiči se morajo prepeljati ali na druge sejme ali v 
prejšnji trgovski hlev ni pa jih dovoljeno postav
ljati v druge trgovske hleve (prodajalne). 

3.) Nadalje se smejo odprodajati prašiči v trgov
skem hlevu do popolne razprodaje toliko časa, do
kler ostanejo zdravi, oziroma nesumljivi. 

4.) Dokler niso .odprodani vsi prašiči dotičnega 
transporta in se ni očistil in razkužil trgovski hlev, 
ni dovoljeno v ta hlev postavljati drugih prašičev. 

5.) Ako jo v enem dvorcu več trgovskih hlevov,, 
toda v istem poslopju, je smatrati vse istočasno 
vhlovljene prašiče, četudi raznih transportov, za en 
transport. Novi prašičji transporti1 se smejo vhlcviti 

•samo, če so bili odprodani vsi prašiči in so se Udi 
*8i oddelki trgovskih hlevov očistili in razluižili. 

6.) Ti predpisi ne razveljavljajo onih okrajnih 
odredb, ki so jih politična okrajna oblastva morebiti 
ukrenila zaradi obstoječih živalskih kužnih bolezni. 

7.) Prestopki tega razglasa se bodo kaznovali po 
določilih Vin. poglavja zakona z dne 6. avgusta 
1909., drž. zak. š t 177. 

V L j u b l j a n i , dne 23.junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Poverjenik: Demšar s. r. 
Št. 2471. . 

V 

Izkaz o stanjn živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji a dne 2. Julija 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestni!' 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 

k o n j i h . 
Brežice: Zakot 1:1, Sv. Peter pod Sv. gorami 

1:1. Celje, politična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, 
Kokarje 3:3, Ljubno 2:2, Luče 2:2, Rečica 1:1. 
Kranj: Naklo 2:2, Preddvor 1:1, Stara Loto 1:1. 
Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: Št. Jernej 1:1. 

Litija: Stehanja vas 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovci-
Sela 1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 

Solčava 2:8. Kranj: Oselica 1:1, Sv. Ana 1:2. Slo
venjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S v i n J B k a k u g a . 
Brežice: Veliki Obrez 1:2. Črnomelj: Božjakovo 

1:1, Dobliče 1:4, Radovica 1:1, Semič 1:2. Ko
čevje: Struge 1:1. Konjice:,Konjice 1:1. Krško: Ko-
stanjovica 1:1, Raka 1:6. Ljubljana okolica: Log 
1:1, Račna 1:4. Litija: CeSnjice 1:1, Krka 1: 2, Le-
skovec 1:1. Murska Sobota: Čentiba 1:3, Potanjci 
1:1. Novo mesto: Trebnje 1:2, Žužemberk 2: 2. Ptuj: 
Brebrovnik 1:1, Gajovci 1:2. Ptuj mesto 1.1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
. Celje: Braslovče 1:1, Grajska vas 1:2, Sv. Je

ronim V. 1, Vransko 1:1. Kamnik: Kamnik 1:1, Mo
ravče 2:2. Kočevje: Sv. Gregor 1:1, Turjak 1:1, 
Videm 1:1. Konjice: Radeški vrh 1:2. Litija: Bu
kovica 1:1, Št. Vid 1:1, Žalna 1:1. Ljubljana oko
lica: Dobrunje 1:1, Št. Vid 1:1. Ljutomer: Grabonoš 
1:1, Pristava 1:1, Stara cesta 1: 2. Logatec: Gorenji 
Logatec 2:2. Murska Sobota: Grlinci 1:1, Lukačovci 
1:1. Prevalje:.Ojstrica 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Kog 1:1, 
Sv. Andraž v Slovenskih goricah 1:1, Sv. Lovrenc 
na Dravskem polju 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

Prestaìe so: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Logatec: Stari trg 1:7. 

S v i n j s k a k u g a . 

Maribor mesto 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Mengeš 1:1, Ljubljana okolica: Borov

nica 1:1, Devica Marija v Polju 1:1, Dobrunje 1:1, 
Horjulj 1:1, Vrhnika 2: 3, Zgornja Šiška 1:1. Litija: 
Veliki Gaber 1:1. Maribor mesto 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 2.julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

. Po naročilu poverjeništva: Paulin e. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 2048. 3—1 
Razpis. 

Gradbena direkcija za Slovenijo razpisuje mesto 
ključaničarja za železne mostove s činom in prejem-! 
ki poduradnikov. 

Prošnje za to mesto je nasloviti na gradbeno di
rekcijo ter jih vložiti do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 1 . 
Prosilci, ki so v javni službi, naj vlože prošnje 

po službeni poti. 
Prošnje je opremiti z dokazili: 
1.) o državljanstvu; 
2.) o neomadeževanem. življenju; 
3.) da je prosilec zadostil vojaški obveznosti; 
4.) z uradnim zdravniškim izpričevalom o telesni 

sposobnosti za tako službo; v poštev ne prihajajo 
gluhi, oni, ki imajo trajne telesne hibe, in oni, H ne 
razločujejo barv; 

5.) da je prosilec izučen ključaničar in da je bil 
najmanj leto dni uspešno zaposlen v tvornici za že
lezne mostove; 

6.) z izpričevali o šolski izobrazbi. 
Prosilci, ki so vojni invalidi, pa sicer sposobni 

za to službo, in dobrovoljci naj prilože tudi dotične 
uradne listine. , ' • 

Izmed certifikatistov imajo prednost oni, ki -;o 
služili pri tehnično-pionirskih polkih. 

Namestitev se izvrši za eno leto provizorno, po 
prebiti preizkušnji in izpolnjenem roku pa more po
stati definitivna. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 27. junija 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi vojaških oblastev, 
Razglas o nabavi sena. 10953-2 

Producenti in dobavljači se pozivljejo, naj podado 
pismene ali ustne ponudbe za prodajo sena za garnî-
!zije Dravske divizijske oblasti. 

Sprejema se samo tako seno od sladkih trav 
nove košnje, ki je popolnoma suho, užitno in zdravo. 

Seno mora biti stisnjeno v svežnjih (balah), ne 
težjih od 50 do 60 kg. 

Treba je sena: 
za Ljubljano . . . . . 1,100.000 kg, J 

za Maribor 980.000 kg. 
za Celje v 30.000kg, 
za Slovensko Bistrico . . - 30.000 kg, 
za Ptuj 50.000 kg. 

Izročitev po pogodbi najkasneje do konca mese
ca oktobra 1921. Prevzem komisijsko' v intendant
skih sldadiščih, oziroma v vojaških senjakih. 

Skladišča imajo železniške tire (proge). 
Ponudbe se bodo sprejemale in pogodbe sklepale 

dopoldne, in sicer: 
dno 15. julija pri divizijski intendanturi v Ljub

ljani; ' ' 
dne 15. julija pri mestnem komandantu v Ptuju; 
dne 18. julija pri mestnem komandantu v Mari

boru; 
dne 19. julija pri komandantu vojnega okrožja v 

Celju; 
dne 20. julija pri mestnem komandantu v Slo

venski Bistrici. 
Ponudbe se bodo sprejemale od manjših produ-

centov in kmetijskih zadrug od 5000 kg navzgor, 
od vseh drugih 'interesentov pa od 10.000 kg na
vzgor. 

Kjer bo več interesentov, tam se bo vršila lici
tacija. 

Kavcija znaša 10 % vrednosti ponujenega sena. 
Ponudbe se morajo kolkovati z 2 dinarjema ( i 

kronami). 
Pogoji so na vpogled pri navedenih vojaških ob-

lastvih. " 

Komanda Dravske divizijske oblasti v Ljubljani, 

dne 29.junija<1921,; E br. 8661. 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg I 68/21—6. 1096 

Oklio. 
Kmetijska zadruga za Spodnje Štajersko v Rač-

ju, d. z o. z., zastopana po drju. Juvanu, odvetniku 
v Mariboru, je vložila zoper Milana 0 1 a m o, trgov
skega agenta v Polzeli v Savinski dolini, tožbo za
radi 122.949 K 30 v s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
20. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Milana Olame neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod dr. G. Skoberne, od
vetnik v Celju, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 26. junija 1921. 

T V 9/21—5. 1 0 9 9 

Amortizacija. 
Na prošnjo kn.-šk. župnega urada v Sv. Janžu, 

pošta Meža ob Dravi, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne hranilne knjižice,, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Vinkulirana hranilna knjižica okrajne 
hranilnice v Slovenjgradcu, glaseča se na župno 
cerkev Sv. Janeza pri Dravogradu, št. 8121 za 
235 K 89 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoj.? 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 21. junija 1921. 

Št 814/8 ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1098 

T 127/21-4. 1030 
Amortizacija. 

Po prošnji Josipa H o r v a t a , župana v Trnju 
na Prekmurskem, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopnih vložnih knjižic beltinske hranilnice 
za mestno okolico v Beltincih, ki ju je prosilec baje 
izgubil: 1.) št. II 312—1232 s stanjem 1335 K 70 v, 
glaseča se na ubožni zaklad občine trnjske; 2.) št. I 
992—1971 s stanjem 29 K 96 v, glaseča se na te
žaški in delavski fond občine trnjske. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi ae sicer 
po tem roku izreklo, da vložni knjižici nista več 
reljavni. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 20. junija 1921. 

ii 
t 3 ~ 

3* 

i* 

6** 

Kraj, ulica, hišna Številka 
Redanje trafike 
in davčni okraj 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

' kontrole 

Gorenji Bostanj h. St. 8 
Gorenji ' Boštanj h. št. 29 

(davčni okraj Krško-Radeče) 

Bohinjska Bistrica h. St. 143 
(davčni okraj Radovljica) 
Gorenja Straža h. St. 28 
Gorenja Straža h. St. 29 

(davčni okraj Novo meste) 
Kočevska Reka h. St. 16 
Kočevska Reka h. St. 4 
(davčni okraj Kočevje) 

6* 

Gotenica b. St. 1 
Gotenica h. St. 25 
Gotenica h. St. 58 

(davčni okraj Kočevje) 

Gorenji Logatec h. St. 11 
Gorenji Logatec b. št. S3 

(davčni okraj Logatec) 
Gorenji Logatec h. St. 61 

(davčni okraj Logatec) 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Jesenice 

Novo mesto 

Kočevje 

Kočevje 

Cerknica 

Cerknica 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K 

2626 
2680 

6106 

3666 

3754 
3268 

kolkih 

80 

73 

7022 88 

1486 
1630 
3116 

544 
631 

1603 

96 

2678 

1361 
817 

2178 

2807 

Velike LaSče h. St. 81 
(davčni okraj Velike LaSče) Kočevje 2736 

84 

66 

16 

poštnih 
znamkah 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

JamSčine 
je položiti 

do dne 

25./7.1921. 

26./7.1921. 

27./7.1921." 

\28./7.1921. 

29./7.1921. 

30./7.1921. 

10 

10 

10 

10 

K 

700 

600 

1100 

400 

10 

10 

30./7.1921. 

1./8.1921. 

10 

10 

400 

400 

450 

600 

N e I 143/21—1. 
Amortizacija. 

1058 3—3 

Na predlog Ane Z u p a n č i č e v e v Velikem 
Lipovcu št. 4 se uvaja postopanje za amortizacijo 
vložne knjižice hranilnice in posojilnice v Žužem
berku št. 778 z vlogo 5347 K 22 v, glaseče se na 
ime predlagateljičino. 

Imetnik te kupice »e pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku proglasila knjižica 
za neveljavno. t 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek L, 
dne 23. junija 1921. 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 
** Te tri trafiko se združijo v eno samo novo trafiko. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 23. junija 1921. 

L 1/21—10. 10(57 petrske, ležeče v Spodnjih Rojah pod h. št. 9, po 
Razglasitev preklioa. soglasnem sklepu vseh družbenikov za določeno 

e ., ceno 150.000 K kot nepremično vlogo (apport). 
Franc K a l i n , posestnik v Gorenjem Gradišču , 

št. 12, je bil zaradi umobolnosti omejeno preklican. Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
Pomočnik mu je Jožef Gregorio, posestnik v dne 5. aprila 1921. 

Grabi jah. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, 

V „ . .. 1 0 9 1 Firm. 1222, zadr. II 86/43. 883 
dne 26. junija 1921. 

Razglas« 
Izbrisala se je danes v registru po sklepu občne

ga zbora z dne 27. julija 1919. brez vsake likvidacije 
firma: Narodno gospodarsko društvo, 

r. z. z o. z. v Starem trgu, 
s sedežem v S t a r e m t r g u . 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 29. aprila 1921. ' ' 

E 80/21—5, 81/21—4 in 82/21—4. 1097 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču bo dne 

27. j u l i j a 1 9 2 1 . 
ob desetih v sobi št. 7 dražba 
a) nepremičnine vi. št. 154 katastraine občine hra-

ške, sestoječe iz ene njive; 
b) nepremičnine vi. št. 181 iste katastralne občine, 

sestoječe iz enega travnika; 
c) nepremičnine vi. št. 235 iste katastralne občine, 

sestoječe iz košenice. , 
Cenilna vrednost znaša pod a) 637 K, pod b) 

560 K in pod c) 459 K, a najmanjši ponudek, pod 
katerim se ne bo prodajalo, pod a) 425 K, pod b) 
374 K in pod c) 306 K. 

Ostala določila so razvidna iz pozivov, nabitih 
na sodni deski. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 18. maja 1921. 

Firm. 89/21, Rg. C I 44/1. 1081 

Vpis družbe z omejeno zavezo. 
V register se je vpisala danes družba: 

Električno in Industrijsko podjetje pri Št. Petru 
v Sav. dol., 

družba z omejeno zavezo, 
s sedežem v Št. P e t r u v Savinski с1о1;.... » 

Obratni predmet: Družba 
a) zgradi elektrarno pri Št. Petru; 
b) obratuje to elektrarno ter prodaja električne sile 

za razsvetljavo in moč v industrijske, obrtniške 
in poljedelske namene v Št. Petru in okolici; 

c) instalira električne naprave v obsegu elektrarne; 
č) nakupuje in prodaja potrebščine za električne in

stalacije; s 

d) nakupuje zemljišča in industrijska podjetja, gradi 
in obratuje podjetja, nakupuje potrebne mate
rialise in stroje, ustanavlja skladišča, prodaja-
lišča in podružnice; 

e) si preskrbuje potrebne koncesije, patente in var
stvene žige. 
Družbena pogodba z dne 16. marca 1921. 
Višina osnovne glavnice: 900.000 K, od katerih 

odpada delež 150.000 K na nepremično vlogo (ap
port) in delež 750.000 K na vlogo v gotovini; od 
tega zneska je vplačanih 187.500 K. 

Poslovodje: Miroslav Stock, inženjer v Maribora. 
Aškerčeva ulica št. 5; Alojzij Šribar, posestnik v 
Dobertešji vasi št. 35; Miha Jošt, posestnik v Go-
tovljah št. 15; Filip Pire, posestnik v št. Petru v 
Savinski dolini št. 15. 

Pravico zastopanja imajo poslovodje. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

poslovodja Miroslav Stock in še en poslovodja. 
Družbena pogodba obseza nastopno določilo o 

stvarnih vlogah (apports): 
Družbenika Miha Jošt in Alojzij Šribar prinašata 

svoje posestvo vi. št. 386 katastralne občine šent-

Razne objave. 
Filharmonična družba v Ljubljaai 
vabi na svoj redni občni zbor, ki bo dne 14. j u 
l i j a 19 2 1 . ob pol enaindvajsetih (ob pol devetih 
zvečer) v dvorani Mestnega doma s tem-le 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo predsedništva. 
2.) Izprememba pravil. 
3.) Volitev novega odbora. - tlOO 
4.) Sklepanje o najemu posojila. 
5.) Slučajnosti. ' • , 
V L j u b l j a n i , dno 2.julija 1921. 

Pted8ednlštvo Filharmonične dražbe. 

Oklic 1068 3-3 

Križcvska opekarna, registrovana dražba z a m e 
jenim poroštvom v Križevcih, je sklenila т seji dne 
12. junija 1921. likvidacijo podjetja. Zaradi tega po
zivlje družbene upnike, naj prijavijo svoje terjatve 
pismeno ali ustno likvidatorjem v roke drja. Karla 
Groesmanna, odvetnika v Ljutomeru. 

V K r i ž e v c i h, dne 29. junija 1921. 

Križevska opekarna v likvidaciji 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne? 7. julija 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina- Iz»rMIna naredba ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, o ustanovitvi deželnih stavbnih zadrug. Naredba, s katero ве zaposlenost v тевагвкет in 
prekaje 
potrehn 
medic' 

uradu in davčnemu okrajnemu oblastvu v Logatcu. — Bazglasi gradbene direkcije za Slovenijo: Razpie mesta ključanicarja za železne mostove. — Razglasi vojaških oblastev: Baz-
glaa o nabavi sena. — Razglasi raznih drugih uradov ia oblastev. —, Razne-objave. 

Naredbe osrednje vlade. 
2 0 3 . 

Izvršilna naredba 
ministrstva za trgovino in industrijo, 

oddelka v Ljubljani, 
o ustanovitvi deželnih stavbnih zadrug. 
Na podstavi členov 3. in 4. naredbe deželne vla

de za Slovenijo z dne 15. novembra 1919., št. 11 
Ur. 1. iz leta 1920., s katero so se izdali predpisi VA, 
pospeševanje ustanovitve strokovnih obrtnih zadrug 
in zvez obrtnih zadrug, se odreja po zaslišanju tr
govske in obrtniške zbornice in poslujočih zvez obrt
nih zadrug: 

Člen 1. 
, Okoliš nastopnih strokovnih obrtnih zadrug se 

razširja na vse območje deželne vlade za Slovenijo: 
a) zadruge stavbnikov na Kranjskem v Ljubljani; 
b) zadruge zidarskih mojstrov v Ljubljani. Tej za

drugi se obenem prideljujejo vodnjakarji. 

Člen 2. 

Ustanavljata se te-le deželni strokovni obrtni za
drugi za vse območje deželne vlade za Slovenijo: 
a) zadruga tesarjev za Slovenijo s sedežem v Ljul-

ljani; 
b) zadruga kamenosekov za Slovenijo s sedežem v 

Ljubljani. 
Člen 3. 

Z ustanovitvijo zađrug, navedenih v členih 1. in 
2., so postali vsi stavbniki, zidarji, tesarji, kameno-
seki in vodnjakarji člani teh strokovnih zadrug ter 
so izločeni iz obrtnih zadrug, pri katerih so bili do 
sedaj včlanjeni. 

Člen 4. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem razglasitve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 23. junija 1921. 

Dr. Marn s. r. 

204. 
Naredba, 

s katero se zaposlenost v mesarskem in pre-
kajevalskem podjetju državne „Vnovčevalnice 
za živinu in mast" v Ljubljani enači z zaposle
nostjo v enakovrednih obrtnih obratih in s ka
tero se določajo predpisi o izdajanju potrebnih 

izpričeval. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo je sporaz

umno z ministrstvom za notranje zadeve z ukazom 
z dne 14. junija 1921., V. št. 3936, odločilo na pod
stavi § 14. b, odstavka 2. obrtnega reda, da je upo
rabljanje za vajenca ali pomočnika pri mesarskem 
in prekajevalskem podjetju «Vnovčevalnici za živino 
in mast v Ljubljani», ustanovljenem z naredbo Na
rodno vlade SHS v Ljubljani z dne 22. januarja 
1919., Ur. 1. št. 312, dokler ima to podjetje značaj 
državnega zavoda in ako dela dotičnik pod vod
stvom oseb, ki imajo dokaz usposobljenosti za do
tični obrt ali sicer razpolagajo z zadostno strokovno 

izobrazbo, smatrati za enako uporabljanju v dotič
nom obrtu. 

Po naročilu se to objavlja in se določajo ti-le 
predpisi o izdajanju potrebnih izpričeval: 

V izpričevalu mora biti omenjeno, da se je dotič
nik uporabljal pod vodstvom nadzornega organa 
(ime in priimek), ki ima dokaz usposobljenosti za 
dotični obrt ali sicer razpolaga z zadostno strokovno 
izobrazbo. 

Imeti mora nadalje pristavek: 
«To izpričevalo nadomešča na podstavi § 14. b, 

odstavka 2., zakona z dne 5. februarja 1907., drž. 
zak. št. 26, in ministrskega ukaza z dne 14. junija 
1921., V. št. 3936, redno izpričevalo v zmislu § 14. 
u. z. o zaposlenosti za pomočnika ali vajenca v me
sarskem in prekajevalskem obrtu, če se je zaposle-
nec uporabljal pod vodstvom oseb, ki imajo dokaz 
usposobljenosti za dotični obrt ali sicer razpolagajo 
z zadostno strokovno izobrazbo, in če je zap<j|slenost 
trajala v času, dokler ima ,Vnovčevalnica zaA#ivino 
in mast v Ljubljani' i,naòa.j državnega zavode1.» 

Izpričevalo mora biti v zmislu § 14. obrtnega 
reda potrjeno po mestnem magistratu v Ljubljani. 

Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. 
• Ministrstvo za trgovino in industrijo, 

oddelek v Ljubljani, 
dne 24. junija 1921.; št. 4532/21. 

Dr. Marn s. r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
2 0 5 . 

Naredba celokupne deželne vlade 
za Slovenijo, 

s katero se izpreminja člen 5. naredbe o nsta-
novilih za medicinske fonde in o nstanovitvi 

upravne komisije medicinskih fondov. 
Člen 5. naredbe z dne 10. septembra 1919., Ur. 1. 

št. 670, se izpreminja ter se glasi: 
Nabiranje prispevkov za te fonde in njih uprava 

sta poverjeni upravni komisiji medicinskih fondov v 
Ljubljani, ki naj jo sestavljajo: 
a) trije zastopniki deželne vlade za Slovenijo — pri 

tem bodi zastopano s po enim članom poverjeni-
štvo za uk in bogočastjo in poverjeništvo za so
cialno skrbstvo; 

b) en zastopnik zdravstvenega odseka za Slovenijo; 
c) en zastopnik akademičnega senata vseučilišča v 

Ljubljani; 
č) trije zastopniki medicinske fakultete v Ljubljani; 
d) dva zastopnika društva slovenskih zdravnikov v 

Ljubljani; 
e) on zastopnik slovenskega lekarniškega gremija </ 

Ljubljani; 
f) en zastopnik mesta Ljubljane, ki ga imenuje ma

gistrat. 
V L j u b l j a n i , dne 18. junija 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. Dr. Ravnihar s. r. 
Ribnikar s. r. Dr. Skabernè s. r. 

206. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
o oskrbovanju in likvidaciji kranjske deželne 

imovine. 

§ i . 
Komisija za upravo kranjske deželne imovine, 

ustanovljena z naredbo celokupne deželne vlade za 
Slovenijo z dne 1. aprila 1920., št. 163 Ur. h, se 
razpušča in s tem se njeni dosedanji člani odvezu
jejo svojih funkcij. 

§ 2. 
Oskrbovanje in likvidacija imovine bivše vojvo

dine Kranjske se izročata poverjeništvu za notranje 
zadeve. 

§ 3. 
Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. Isto

časno izgubi veljavo naredba celokupne deželne 
vlade, navedena v § 1. 

V L j u b l j a n i , dne 18.junija 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. Dr. Ravnihar s. r. 
Ribnikar 6. r. Dr. Skabernè s. r. 

207. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
o predpisih za plese. 

§ i. 
Naredba celokupne Narodne vlade SHS z dne 

9. januarja 1919., št. 259 Ur. L, glede omejitve alko
holizma (pijančevanja), že deloma razveljavljena z 
naredbo ministrstva za notranje zadeve z dne 14. no
vembra 1919., šfe. 752 Ur. L, nadalje naredba deželne 
vlade z dne 18. februarja 1920., št. 119 UrJ., glede 
plesov, se v popolnem obsegu razveljavljata. 

§ 2. . 
Ta naredba dobi moč z dnem razglasitve. 
V L j u b l j a n i , dne 18.junija 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik, 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. Dr. Ravnihar s.r. 
Ribnikar s. r. Dr. Skabernè s. r. 

208. 
Naredba celokupne deželne vlade 

za Slovenijo 
o nreditvi cen za plin in električno energijo ob 
bistveno izpremenjenih proizvajalnih stroških. 

Na podstavi sklepa celokupne deželne vlade •/.» 
Slovenijo z dne 23. junija. 1920., ki ga je odobril mi
nistrski svet v seji dne 14. maja 1921., se odreja 
to-le: 

§ 1 . 
Plinarne in elektrarne imajo pravico primerni 

zvišati dobavne cene, ki so bile določene, preden je 
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stopila v veljavo U naredba, v dolgodobnili dobav-
i.ih pogodbah z odjemalci ali v posebnih dogovorih, 
sklenjenih v prid odjemalcem z občino dobavnega 
kraja (koncesijske pogodbe), če se proizvajalni stro
ški po odbitku poviška-na. prejemkih za postranske 
produkte zvišajo vslcd izrednih splošnih gospodar
skih razmer za več nego 20 % in dobavljajoče pod
jetje takega trajnega poviška ne bi moglo vzdržati 
brca nesorazmerne škode. 

Če so bile vsled višjih proizvajalnih stroškov 
cene zvišane v teku zadnjega poluletja pred veljav
nostjo te naredbe ali č.e se zvišajo na podstavi te na
redbe, se sme, ako naraščajo proizvaj'ilni stroški še 
nadalje, zahtevati, naj se zvišajo cene iznova, šele 
potem, ko poteče pol leta, odkar so se zadnjič zvi
šale. 

Za dolgodobne veljajo dobavne pogodbi-, če jih 
pHm.rna ali elektrarna ne more razdreti pred pre
tekom enega leta od takrat, ko je od sopogednika 
zahtevala, naj zviša cene. 

Ce je v imenovanih pogodbah pridržanu nova 
ureditev cen, ako bi se zvišali proizvajalni strošk\ 
be morajo zvišati cene na podstavi te naredbe samo 
glede višjih stroškov, ki jih ne vpošteva pogodbeni 
povišek. 

Povišek cen je na zahtevo drugega sopogodnika 
razveljaviti v istem razmerju, v katerem so se zni
žali proizvajalni stroški. Ob nadaljnjem padanju teh 
stroškov se sme zahtevati, naj se znižajo cene iz
nova, šele potem, ko mine pol leta, odkar so se zad
njič znižale. 

§ 2 . 
Če se stranke ne morejo zediniti, določa cene in 

dan, izza katerega veljajo, razsodišče, ki ga. usta
novi v Ljubljani poverjeništvo za pravosodje. 

Razsodišče je krajevno pristojno, če je plinarna 
ali elektrarna in njena napeljala popolnoma ali do
loma v krajevnem področju deželne vlade za Slo
venijo. 

Razsodišče sestoji iz sodnika po poklicu kot 
predsednika, iz enega strokovnjaka, vzetega iz terno-
predloga trgovske in obrtniške zbornice, in iz enega 
prisednika, ki ga imenuje deželna vlada. Za vsakega 
61ала razsodišča je iz iste skupine določiti namest
nika. 

Predsednika in prisednika iz terno-predloga tr-
g.-.vske iu obrtniške zbornice in njiju namestnika 
imenuje poverjeništvo za pravosodje. 

Člani namestniki razsodišča dobivajo, kadar po
slujejo, povračilo voznih stroškov in dnevnice po 
200 K. 

Prostore in pisarniške potrebščine za razsodišče 
preskrbuje poverjeništvo za pravosodje. 

§ 3 . 
Razprave razsodišča niso javne. 
Člani razsodišča morajo molčati o rodovnih in 

obratnih razmerah, Id jih zvedo v tej lastnosti, ter 
jih ne smejo izkoriščati. 

§ 4 . 
Razsodišče odloča, vpoštevaje tudi gospodarske 

razmere udeleženih strank, kakor spozna za prav in 
pravično. 

Njegove odločbe veljajo za dopolnila k pogod
bam, omenjenim v § 1., ter so končnoveljavne. Do
ločitvi cen se sme priznati vzvratna moč, vendar ne 
za čas pied dnem 1. julija 1919. 

Postopek se ravna po določilih 4. oddelka 6. dola 
civilnopravnega reda, kolikor v tej naredbi ni do
ločeno drugače. 

Razsodišče je upravičeno, po predpisih za okraj-
nosedni postopek v civilnih zadevah sprejemati do
kaze, zlasti zasliševati pod prisego priče, izvedence 
in stranke. Izpoved pred razsodiščem je enaka sod
nemu pričanju, 

Odloča se z absolutno večino glasov. Če se taka 
večina ne doseže pri glasovanju o določeni dobavni 
ceni, določi ceno predsednik. 

V koliko naj povrne stroške postopka ena stran
ka ali naj se porazdele na obe stranki, odloča raz
sodišče po prostem preudarku. Za kritje stroškov 
sme zahtevati predsednik od strank, da polože pri
meren predujem. 

§ 6 . 
Uporaba te naredbe se po dogovoru strank ne 

more izključiti niti omejiti. 
Pristojnost razsodišča in uporaba te naredbe ni 

izključena, če teče pred rednim sodiščem postopek, 
ki je v zvezi s sporno določitvijo cen. 

Če je od odločitve razsodišča v celoti ali deloma 
zavisna odločitev pravde, mora redno sodišče na 
predlog stranke prekiniti postopek do odločitve raz
sodišča. 

§6. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo». 

§?• 
Izvrševanje te naredbe je naročeno poverjeni-

štvu za pravosodje. 
V L j u b l j a n i , dne 27. junija 1921. 

Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s. r. Jamnik s. r. Dr. Ravnihar s. r. 
Ribnikar Dr. Skabemè s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Natečaj za uradniška mesta in mesta pomožnega 

esebja. 
Za obrazovanje in popolnitev oblastnih inšpekcij 

dela (obrtnih nadzorništev) po pokrajinah se potre
bujejo ti-le uradniki in pomožno osebje: 

1.) za Srbijo: 2 inšpektorja dela, 1 komisar in
spekcije dela, 4 asistenti inspekcije dela, 1 pisarni
ška moč in 1 sluga; 

2.) za Vojvodino: 1 komisar inspekcije dela in 
2 asistenta inspekcije dela; 

3.) za Hrvatsko in Slavonijo: 4 inšpektorji dela, 
2 komisarja inspekcije dela, 8 asistentov inspekcije 
dela, 4 pisarniške moči in 4 sluge; 

4.) za Bosno in Hercegovino: 1 inspektor dela, 
1 komisar inspekcije dela, 6 asistentov inspekcije 
dela, 1 pisarniška moč in 1 sluga; 

5.) za Dalmacijo in Črno goro: 1 komisar inspek
cije dela, 2 asistenta inspekcije dela, 1 pisarniška 
moč in 1 sluga; 

6.) za Slovenijo: 1 komisar inspekcije dela in 
4 asistenti inspekcije dela. 

Za inšpektorja dela (do 5052 dinarjev letne 
plače) se sme imenovati, kdor ima strokovno iz
obrazbo z dovršeno tehnično visoko šolo in ki je bil 
najmanj že pet let praktično zaposlen v večjem dr
žavnem ali privatnem industrijskem podjetju. 

Za komisarje inspekcije dela (v činu ministrske
ga tajnika do 3283 dinarjev letne plače) veljajo isti 
pogoji strokovne izobrazbe kakor za inšpektorje 
dela, a z najmanj triletno prakso. 

Za asistente inspekcije dela (v činu pisarjev mi
nistrstva 2020 dinarjev letne plače) se smejo ime
novati inteligentni delavci, ki imajo dolgoletno 
prakso (profesionalno) v industrijskih podjetjih in ki 
so dovršili vsaj nižjo strokovno šolo. 

Za pisarniške moči (1500 dinarjev letne plače) in 
sluge (1000 do 1500 dinarjev letne plače) veljajo 
splošni predpisi teh kategorij državnih nameščen
cev. V prvi vrsti se bodo vpoštevali vojni invalidi, 
ki so usposobljeni za te službe. 

Za vsa mesta velja, da se smejo imenovati samo 
osebe — m o š k e g a a l i ž e n s k e g a s p o l a — 
dobrega vedenja in z izkazano sposobnostjo za 
opravljanje teh služb. 

Ministrstvo za socialno politiko pozivlje kom
petente, naj vlože pravilno opremljene prošnje z do
kazi o kvalifikaciji v enem. mesecu, a najkesneje d(. 
dne 3 0. j u l i j a t, 1., in sicer: 
a) kompetent! za Srbijo in Vojvodino pri ministr

stvu za socialno politiko; 
b) kompetenti za Hrvatsko in Slavonijo pri pover-

jeništvu za socialno skrbstvo v Zagrebu; 
c) kompetenti za Bosno in Hercegovino pri pover

jeništvu za socialno skrbstvo v Sarajevu;. 
č) kompetenti za Dalmacijo pri poverjeništvu za so

cialno skrbstvo v Splitu; 
d) kompetenti za Slovenijo pri poverjeništvu za so

cialno skrbstvo v Ljubljani. 
Iz ministrstva za socialno politiko v Beogradu, 

dne 15. junija 1921.; št, 37.759—V 1347. • 

Št. 389/pr. 
Natečaj. 

Na strokovni šoli za puškarstvo v Kranju se raz
pisujeta za prihodnje šolsko leto 1921./1922. služoi 

za r a v n a t e 1 j a in 
za r i s a r s k e g a u č i t e l j a . 
S tema službama so združeni prejemki, kakršne 

dobivajo nastavniki iste kategorije v Srbiji, oziroma 
srednješolski nameščenci v Sloveniji. 

V vpoštevnih primerih se na podstavi zakona z 
dne 24. februarja 1907., drž. zak. St. 55, prosilcem, 

ki prihajajo iz prakse, vračuni nekaj let privatnega 
delovanja v pokojnino in v napredovanje v plači, 
in sicer ravnateljem največ 12 let, učiteljem pa 
do 8 let. 

Za ravnateljsko službo prihajajo v poštev pro
silci, ki so redno prebili inženjerski izpit na strojnem 
oddelku tehnične visoke šole ali pa častniki z vo-
jaško-tehnično izobrazbo, ki so strokovnjaki v strel
nem orožju. 

Prosilci za mesto risarskega učitelja morajo do
kazati, da so prebili izpit za srednje šole ali pa do
vršili višjo umetnoobrtno šolo. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj 
se vlože do dne 

10. a v g u s t a 1 9 2 1. 
pri jjodpisanem oddelku. 

Prošnjam je priložiti: lastni in domovinski list, 
curriculum vitae, študijska izpričevala, izpričevalo o 
morebitni praksi in pri prosilcih, ki še niso v držav
ni službi, uradno zdravniško izpričevalo o usposob
ljenosti za službo in nravstveno izpričevalo, potr
jeno po pristojnem političnem okrajnem oblastvu. 

Prosilci z daljšo prakso imajo prednost mimo 
drugih. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. junija. 1921. 
Dr. Mara- s. r. 

-»-••••^••—•--

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
St. 17.726. 

Razglas. 
Namesto Martina L a h a , ki je umrl, in namesto 

•Jurija Z v e r a, ki se je izselil iz občine, sta ime
novana za prisednika v občinski gerentski sosvet 
na Velki Marko B o h 1 in Fran R e i s p, oba posest
nika istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 30. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

Št. 1828. .. 1072 
Razglas poverjeništva za Javna dela, 

da se dovoljuje zvišana mostnina na savskem 
mosta pri Otočah. 

Z naredbo deželne vlade za Slovenijo je bilo Ja
kobu Cerar ju in drugom, lastnikom savskega mostu 
pri Otočah, dovoljeno zvišati mostnino po tej tarifi: 

1.) za osebo 20 v, 
2.) za kolo in ročni voziček -v . 20 v, 
3.) za drobnico 20 v, 
4.) za težko živino 40 v, 
5.) za enovprežen voz . . . . 80 v, 
6.) za dvovprežen voz . . . . 1 K. 

Mostnine so oproščeni orožniki, vojaki, nabor
niki in tisti štirje posestniki na Posavcu, ki so o 
svojem času odstopili svet za zgradbo bližnjice do 
mostu. 

Ta tarifa velja z ozirom na nestalne gospodarske 
razmere do preklica, a najdalje za dobo enega leta. 

V L j u b l j a n i , dne 22. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za javna dela. 
Poverjenik: Jamnik s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. A IV 971/1 ex 1921. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil % odlokom i. 

dne 27. maja. 1921., št. 20.830/G. D. N. P., da se oni 
del občine Zirov, ki je po rapallski pogodbi pripadel 
naši kraljevini, prideli davčnemu uradu in davčnemu 
okrajnemu oblastvu v Logatcu. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. julija 1921. • 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 
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Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 2048. 3 — 2 

Razpis. 
Gradbena direkcija za Slovenijo razpisuje me6to 

kljucaničarja za železne mostove s činom in prejem
ki poduradnikov. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 77. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 27. junija 1921. 
Gradbeni direktor: inž.Klinar s.r. 

Proglasitve za mrtve. 1110 

D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-
greSanci za mrtvo, ker se more o njih po § 24. o. d, z., odnoeno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drž. zak. š t 128, domnevati, da BO umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogreSancev, naj te izporoči sodišču ali ekrbniku. PogreSance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Razglas o nabavi sena. 1 0 9 5 3 3 

Producenti in dobavljači se pozivljejo, naj podado 
pismene ali ustne ponudbe za prodajo sena za garni-
zije Dravske divizijske oblasti. 

Sprejema se samo tako seno od sladkih trav 
nove košnje, ki je popolnoma suho, užitno in zdravo. 

Seno mora biti stisnjeno v svežnjih (balah), ne 
težjih od 50 do 60 kg. 

Treba je sena: 
za Ljubljano 1,100.000 kg, 
za Maribor 980.000 kg. 
za Celje 30.000 kg, 
za Slovensko Bistrico . . 30.000 kg, 
za Ptuj 50.000 kg. 

Izročitev po pogodbi najkesneje do konca mese
ca oktobra 1921. Prevzem komisijsko v intendant
skih skladiščih, oziroma v vojaških senjakih. 

Skladišča imajo železniške tire (proge). 
Ponudbe se bodo sprejemale in pogodbe sklepale 

dopoldne, in sicer: 
dne 15. julija pri divizijski intendanturi v Ljub

ljani; 
dne 15. julija pri mestnem komandantu v Ptuju; 
dne 18. julija pri mestnem komandantu v Mari

boru; 
dne 19. julija pri komandantu vojnega okrožja v 

Celju; 
dne 20. julija pri mestnem komandantu v felo-

venski Bistrici. 
Ponudbo se bodo sprejemale od manjših produ-

centov in kmetijskih zadrug od 5000 kg navzgor, 
od vseh drugih interesentov pa od 10.000 kg na
vzgor. 

Kjer bo več interesentov, tam se bo vršila lici
tacija. 

Kavcija znaša 10 % vrednosti ponujenega sena. 
Ponudbe se morajo kolkovati z 2 dinarjema (i 

kronami). 
Pogoji so na vpogled pri navedenih vojaških ob-

lastvih. 
Komanda Dravske divizijske oblasti v Ljubljani, 

dne 29. junija 1921.; E br. 8661. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 17.735. ' U 07 

Razglas. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za

kona bo podpisana carinarnica dne 1 1 . j u l i j a 
1 9 2 1 . ob petnajstih pred carinskim skladiščem 
«Balkana» na javni dražbi prodajala enega konja, 
vrednega (700) sedemsto dinarjev. 

Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 1. julija 1921. 

Preds. 1904/5/21—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imonovalo za 

tolmača: 
a) Cirila P e t e r n c 1 j a, suplenta na dekliškem li

ceju v Ljubljani, za ruski jezik; 
b) dr. Vojeslava M o 1 e t a, docenta na vseučilišču 

v Ljubljani, za poljski jezik. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 29. junija 1921. 
Kavčnik s.r. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje birali We po-

grešancev 

Anton GoraU, 
rojen dne 11. februarja 
1861., oženjen izvoščekv 

Ljubljani. 

Janez Feròaj , 
rojen dne 5. junija 1887., 
ožeDJen delavec v Krnici, 

občina Gorje. 

Jožef Dolar, 
rojen dne 19. oktobra 
1878., oženjen delavec na 

Brega pri Žirovnici. 

Viktor Janölgar, 
rojen dne 22- aprila 1884., 
oženjen mesarski pomoč

nik r Ljubljaui. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Odšel leta 1888. v Trst 
dela iskat; od takrat po

grešan. 

Odšel ob začetka vojne s 
4. domobranskim pehotnim 
polkom, l.stotnijo, na ru
sko in potem na italijan
sko bojišče ter se naposled 
meseca julija 1915. ude
ležil bojev na Ruskem. 

Od takrat pogrešan. 

Odšel začetkom vojne kot 
vojak 27. pehotnega polka 
v Galiciju ter baje dne 
22. oktobra 1914. umrl v 
bolnici v Zebrzydowicah. 

Frano Boo, 
rojen dne 13. februarja 
1877., oženjen posestnik 
v Hraetju, občina Moste. 

Janez Fetad, 
rojen dne 20. julija 1891., 
samski posestničin sin v 
Šmartnem pod Šmarno 

goro. 

Alojzij Zajo, 
rojen dne 28. junija 1887., 
oženjen ključaničarski po

močnik v Mengšu. 

Janez Maček, 
p. d. Matjažev, rojen dne 
23. novembra 1886., ožen
jen posestnik na Verdu. 

Odšel začetkom vojne z 
vozarskim krdelom št. 44 
na italijansko bojišče ter 
pisal zadnjič dne 25. ok
tobra 1918. iz nekega kra
ja pri Vidmu; od takrat 

pogrešan. 

Odšel leta 1917. s 97. pe
hotnim polkom, 5. Btot-
nijo, na rueko bojišče; od 

takrat pogrešan. 

Žena 
Helena Goršie. 

Žena 
Marija Ferčaj. 

Žena 
Marija Dolar. 

Žena 
Uršula Jančigar, 

Ime is bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešanen 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklieni rok 
poteče dne 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Žena 
Lucija Boc. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 12. stotniji, ter ве 
udeležil bojev v Karpatih; 
izza dne 19. decembra 

1916. pogrešan. 

Brat 
Alojzij Petač. 

Odšel leta 1914. kot vo
jak 17. pehotnega polka, 
13. stotnije, na rusko fron
to; izza meseca oktobra 

1914. pogrešan. 

Frano Foljankek, 
rojen dne 13. decembra 
1891., oženjen poseatnik 
v Hobovšsb, občina Ose-

lica. 

Janez Zupan, 
rojen dne 8. februarja 
1874., oženjen posestnik 

v Lužah. 

Mihael Bolta, 
rojen dne 9. oktobra 1896., 
samski posestničin sin v 

Spodujih Domžalah. 

Janez Štlrn, 
rojen duo 23. avgusta 
1895., samski posestnikov 

brat v Hrašah. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku, 5. 
stotniji, ter se leta 1914. 
udeležil bojev pri Grodku; 
prišel v rusko ujetništvo 
ter baje meseca marca 
1915. umrl r Petropavlov-

вки. 

Žena 
Frančiška Maček. 

Odrinil ob začetku vojne 
k 97. pehotnemu polku 
ter prišel v rusko ujet
ništvo. Od leta 1917. ni 

več glasu o njem. 

Odšel ob začetku vojne k 
87. pehotnemu polku, 6. 
stotniji, v Tolmin; izza 
dne 19. oktobra 1917. po-

grešan. 
Služil let* 1916. pri 7. 
lovskem bataljonu, 3. stot
niji, na tirolski fronti; od 

takrat pogrešan. 

Ivan Stiene, 
.davčni pristav 
v p. v Ljubljani. 

30.6.1921.; 
T190/20-8. 

80. 6.1921.; 
T 36/21-4. 

80. 6.1921.; 
T 26/21-4. 

80.6.1921.; 
T 98/21-3. 

T106/21-5 

20. julija 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

80.6.1921.; 20. februarja 

Žena 
Antonija Zaje. 

Žena 
Marija Poljanšek. 

Brat 
Janez Zupan. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Ignac Debevc, 
posestnik 

na Stari Vrhniki 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

1922. 

30. 6.1921.; 
T107/21-4. 

30. 6.1921.; 
T 96/21—5. 

30.6.1921.; 
T115/21-6. 

80 6.1921.; 
T117/21-2. 

Janez mlinar, 
rojen dne 19. julija 1877., 
oženjen posestnik v Stu-

doru, občina Bled. 

Jožef NagliS, 
rojen dno 9. marca 1896., 
samski posestnikov sin na 

Zgornji Beli. 

Odrinil leta 1915. k vo
jakom v Ljubljano ter bil 
dodeljen 17. pehotnemu 
polku. Zadnjo dopisnico 
pisal dne 6. maja 1915. s 
pota na fronto; od takrat 

pogrešan. 
Vojak 27. domobranskega 
pehotnega polka; dne 18. 
septembra 1917. baje umrl 

v Cerkestanu. 

Mati 
Terezija Bolta. 

Brat 
Jernej Stirn. 

Odšel leta 1916. s 27. 
domobranskim pehotnim 
polkom, 1. stotnijo, na ita
lijansko fronto. Zadnjič 
pisal meseca julija 1916.; 

od takrat pogrešan. 

Frano Zagode, 
rojen dne 27. avgusta 
1887., oženjen posestnik 
v Sredojem Globodolu. 

Frano Kvas, 
rojen dne 3. avgusta 1894., 
samski posestnikov brat 

v Zalogu. 

Janez Snhadolo, 
rojen dne 26. novembra 
1887., samski posestnikov 
sin na Brezju, občina Do

brova. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku, bil potem dodeljen 
gorskemu strelekemu pol
ku št. 2. Odšel leta 1915. 
na itali jansko bojišču ; izza 
meseca avgusta 1915. po-

grešan. 
Kot poročnik 2. naskako-
valne stotnije, ll.nneka-
kovalnega bataljona, baje 
padel dne 20. avgustal917. 
na M. Maju v severni 

Italiji. 

Žena 
Marija Mlinar. 

30.6.1921.; 
T118/21—2. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

30.6.1921.; 
T123/21-8. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Sestra 
Marija Naglic. 

Sestra 
Ivana Pust. 

80.6.1921.; 
T133/21-2. 

30.6.1921.; 
T135/21-3. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 

Odšel meseca eeptembra 
1916. kot vojak 17. pehot
nega polka, 6. stotnije, na 
rusko bojišče; izza dne 12. 
eeptembra 1915. pogrešan. 

Brat 
Jožef Kras. 

30. 6.1921.; 
T 136/21-2. 

30. 6.1921.; 
T 142/21-4. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

30. 6. 1921.; 
T143/21-2. 

Varih 
Jožef Hudnik. 

30. 6.1921.; 
T148/21-3. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 



78. S86 Letnik Ш. 

Ime in rojstni dan, stan 
in sadnje bivališče po-

grešancev 

Janez Okorn, 
rojen dne 5. julija 1885., 
samski posestnik v Do
lenji vasi, občina Naklo. 

Ivan Simončtč, 
rojen dne 10. februarja 
1878., oženjen predilniški 
delavec v Šmartnem pri 

Litiji. 

Frano Weber, 
rojen dne 12. oktobra 
1888., samski posestnik 
in trgovec v B&bnem polja, 

občina Stari trg. 

Alojzij Erznoinlk, 
rojen dne 15. maja 1885., 
oženjen posestnik v Ži-

rovekem vrhu. 

Janez Koslrnlk, 
rojen dne 10. aprila 1887., 
oženjen zasebnik r Kaplji 

vasi. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel kot vojak 27. domo
branskega pehotnega pol
ka, 16. stotnije, v Galicijo; 
izza dne 30. septembra 

1914. pogrešan. 
Odšel z domobranskim pe
hotnim polkom št. 27, 12. 
stotnijo, na italijansko 
fronto; izza dne 6. avgusta 

1916. pogrešan. 
Odšel kot vojak 27. do
mobranskega pehotnega 
polka, 1. stotnije, na bo
jišče pri Nowem miaatu v 
Galicijo; od takrat pogre-

\ šan. 
Odšel dne 1. februarja 
1915. k 97. pehotnemu 
polku, 9. bataljonu, na ru
sko bojišče; izza dne 13. 
aprila 1915. pogrešan. 
Franc Gabrovšek iz Rovt 
je bil baje vpričo, ko ga 
je v Karpatih zadela krog

la do smrti. 
Odšel leta 1914. kot vojak 
27. pehotnega polka, 2. 
Btotoije, v Galicijo; tam 
ga je baje dne 20. oktobra 

zadela granata. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Brat 
Frane Okorn. 

Žena 
Marija Simončič. 

Sestra 
Frančiška Weber. 

Žena 
Helena 

Erznožnik. 

Žena 
Frančiška 
Kosirnik. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancn 

— 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

— 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

30. 6.1921.; 
T 153/21-2. 

30.6.1921.; 
T156/21-3. 

80. 6. 1921.; 
T 126/21—6. 

30. 6. 1921.; 
T158/20-9. 

30.6.1921.; 
T151/21-3. 

Okli eni rok 
poteče dne 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. februarja 
1922. 

20. junija 
1922. 

T 146/21—3. 1103 

Amortlzaoija. 
Na prošnjo Franca M e š k a na Brezjah pri Ra

dovljici se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
ne priznanice, ki jo je prosilec baje izgubil: Začasna 
priznanica št. 229 za 5 delnic Zadružne gospodarske 
banke v Ljubljani I. emisije s kuponom, veljavnim 
za leto 1920., izplačna za II. semester izza dne 28ega 
aprila 1921. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
20. julija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 26. junija 1921. 

L 10/20—4. 1025 
Sklep. 

S sklepom tega sodišča z dne 8. aprila 1921., 
L 10/20—3 je bil Janez P u h e k, posestnik v Novi 
Lipi št. 5, zaradi slaboumnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnico mu je bila postavljena Kata Puhek, 
posestnikova žena v Novi Lipi št. 5. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek L, 
dne 28. aprila 1921. 

P VII 100/21—4. 102*5 

Razglasitev preklioà. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 26. aprila 

1921., opr. št. L VII 5/21, je bil Ivan B o ž i e k o , 
stanujoč v Podložah št. 17, zaradi umobolnosti po
polnoma preklican. 

Za skrbnika mu je bil postavljen Franc Žunko-
vič, posestnik v Podložah. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 

dne 14. junija 1921. 

Razne objave. 
Št. 2017—III. 1111 

Razglas družbe južne železnice. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. Izpremembe 
vozninskih stavkov za žito in razveljavitev voznin-
skih stavkov za krompir od Trsta na avstrijske 

postaje. 

Z veljavnostjo izza dne 16. julija 1921. do pre
klica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca februarja 1922., se uvajajo v okviru 
«Provizorne tovorne tarife» za žito pozicije G—6 iz 
klasifikacije, ki je merodajna za to tarifo, ako se 
plača voznino najmanj za 10.000 kg za tovorni list in 
voz, od Trsta ti-le vozninski stavki: 

Od Trsta centesimov 
na postaje: za 100 kg 

Gersthof . . . . 
Heiligenstadt . . 
Hernah . . . . 
Hütteldorf-Hacking. 
Klein-Sclvwechat. . 
Michelbenern . . 
Nussdorf . . . . 
O t t a k r i n g . . . . 
Penzing . . . . 
Wien-Donaukai

bahnhof . . . 
Wien -Donauufer

bahnhof . . . 
Wien-Franz Josef-

Bahnhof . . . 
Wien -Hauptzollamt. 

1017 
!)95 

1017 
982 

1037 
1024 

995 
1017 

982 

1008 

1002 

1002 
1021 

Od Trsta centesimov 
na postaje: za 1 

Wien-Freilager am 
Schuttel . . . 

Wien-Handelskai . 
Wien-Lagerhaus 
Wien-Nordbahnhof. 
Wien-Nord west-

bahnhof . . . 
Wien-Ostbahnhof . 
Wien-Praterkai . . 
Wien-Speicher 

Zwischenbrücken 
Wien-SUdbahn . . 
Wien-Traisengasse . 
Wien -Westbahnhof 
Wien-Winterhafen . 

00 kg 

1021 
1002 
1002 
1021 

1037 
1021 
1002 

1002 
982 

1002 
982 

1O02 

Vozninski stavki, ki so v izjemni tarifi 11 Л in C 
povišani (glej Uradiri list 69 z dne 23. junija 1921.) 
za 10 %, veljajo nadalje samo za koruzne odpadke, 
koruzne pogače, majena za krmo in za slad. 

V L j u b l j a n i , dne 1. julija 1921. 

1092 Računski zaključek in izkaz o poslovanju „Splošne prometne banke" leta 1920. 
Aktiva. Račun o bilanei. Pasiva. 

Blagajna 
Menice 
Predujmi na v r e d n o s t n e p a p i r j e . . . 
Vrednostni papirji 
Vplači la na konsoroialne pos le . . . . 
Dolžniki in imetje pri b a n k a h . . . . 
Bea l l te te : 

Mesto,Wipplingerstraße št. 28 in Renngasso št. 18 
Neubau, Mariahilf er etraßo št. 122 in KaiserstraBe 

št. 3 
Klostcrneuburg, Stadtplatz št. 16 
Krems, Untere Landstraße št. 3 
Sternberg, Breitcgusae št. 17 
Waidhof en a. d. Ybbs, Oberer Stadtplatz št. 33 
Freudenthal т Sleziji, Hauptplatz št. 17 
Brunn, Freiheitspktz št. 11 

Inventar 

к K 

544,778.963 
34,382.177 
65,558.472 
90,320122 
76,643 680 

3.638,826.433 

6,241.046 

1203191 -

96 

|4 45fi,954.087|V3 

Delniška g lävnloa 
Račnn rezerv z dne 31. decembra 1896. . . . 

Dokazila izza dne 1. januarja 1897. 
Posebne rezerve 
Rezervni zaklad glavnice . . . 
Rezervni zaklad glavnice leta 1920. 

Denarne v loge : na vložno knjižice . . . . 
na blagajnične listo . . . . 

Kedvignjene dlvidonde 

Upniki 

Akoepti 

Prenosne postavke 
Dobiček 

506 906 
9,261.072 
1,000.000 

76,153.462 
24,284 160 

277,000.684 
810.600 

73 

K 

149,990.400 

111,196.601 

277,361.284 

896.910, 

3.486,861.182 

6,960.000 

375,157.626 
49,031.132 

4.456,954.087 73 

Izdatki. Račun o dobičku in izgubi. Dohodki. 

Plače 
Stroški 
Davk i ia pristojbine 
Odpisi : 

od bančnih poslopij 
od inventarja . , . • . , , 
od terjatev 

Pokojninski zaklad, prispevek družbe za leto 
1920 

Dobiček . . . 

75 C00 
269.398 
523.798 

K 

66,103.015 
44,912.546 
13,427414 

838196 

512 327 
49.081 132 

174,854.631 | 31 

Prenos iz leta 1919 
Obresti / 

P r o v i z i j e in d r a g i d o n e s k i t e k o č i h banč
n i h in m e n j a l n l č n l h pos lov 

E f e k t i in k o n s o r o i a l n l dobički . . . 
Donetsok hiš 

K 

1,898.489 
43,846.249 

110,732 036 
18,149 652 

228.242 

174,864.631 31 

Na D u n a j u , dne 31. decembra'1920. 

Računa je pregledal in odobril revizijski odbor: 
Oskar Hoefft s. r Dr. Emil Sueß s. r. Ludovik Tennenbaum s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



79. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 8. julija 1921. . Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

IiIST 
deželne y lade za Slovenijo. 

Vsebina: Uredba o potiskih plač, honoriranju ur in prekočasoega dela direktorjem, naet&vnikom in nastavDicam srednjih šol. — Pravilnik « natančnejšimi določili za izvrševanje 
nredbe o stanovanjih in najeroih zgradb vobiie. — Razglasi osrednje vlade: Natečaj za uradniška mesta in mesta pomožnega osebja. — Razglasi deželne vlade га Slovenijo: Raz
glas o zglaeanju vojaških obveznikov. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Razpis dveh mest računekih pratttikantov pri knjigovodstvu zdravstvenega odseka 
«a Slovenijo. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 12. do dne 18. junija 1921. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani 
o uporabljanju kolfcov, ki veljajo za Srbijo jn Črno goro. — Razglasi gradbene direkcije za Slovenijo : Razglas, da se dovoljuje zvišana mostnina na dravskem mosta, pri Ormožu. 
Bazpis mesta ključaničarja za železne mostove. Raspis dveh mest inženjerskih pripravnikov pri gradbeni direkciji za Slovenijo. Razglas o taksi za izdajanje inženjerekih avtorizacij. 

Razglasi raznih drugih uradov in oblustev. 

2 0 9 . 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petx>a I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
«a predlog Našega ministra za prosveto in po zasli
šanju . Našega ministrskega sveta smo odredili in 

| ! 'predpisujemo 

I Uredbo o poviških plač, honoriranju ur 
, In prekočasnega dela direktorjem, nastav

nikom In nastavnicam srednjih šol.* 
I • ölen 1. 

Nekvamo členu 72. zakona o srednjih "šolah1 se 
osnovna plača profesorju srednje šole, ki znaša 2400 

i dinarjev na leto, povišuje za 600 dinarjev na leto, iz-
p Početka po tretjem in šestem, pozneje pa po vsakem 
| drugem letu do najvišje letne .plače»6000 dinarjev. 

I Člen 2. 

Nekvamo členu 75. zakona o srednjih šolah2 se 
•osnovna plača predmetnemu učitelju (učiteljici), ki 
snaša 2100 dinarjev na leto, povišuje za 450 dinar
jev na leto, izpočetka po tretjem in šestem letu, po-
гп-еје po vsakem drugem letu do najvišje letne plače. 
4800 dinarjev. 

Člen 3. 
Nekvamo členu 69.8 morajo imeti nastavniki na 

teden to-le število ur: 
1.) profesorji srednjih šol, ki imajo popolnih dvaj-

I set službenih let, in suplenti z opravljenim celotnim 
k profesorskim izpitom imajo 14 do 16, oni preko do-
f vršenih 20 službenih let pa 12 do 14 ur; 

* Razglašera v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 14Ò, izdanih dne 25ega 
junija 1921. 

1 Ta člen glej v Uradnem listu pod št. 53 iz leta 
1921. 

3 Ta člen glej v Uradnem listu pod št. 53 iz leta 
1921. 

8 Člen 69i slove: 
Nastavniki morajo imeti na teden to-le število ur: 
1.) direktorji popolnih srednjih šol do ö, (iirex-

t°rji nepopolnih pa 5 do 8 ur; 
2.) profesorji (redne nastavnice) na srednjih šo

tah, ki imajo manj .nego 200 učencev, 16 do 20, na 
Šolah, ]d i m a jo nad 200 učencev, 16 do 18 ur; 

8.) suplenti (pomočnice) v prvih dveh službenih 
'etih največ 10 ur; 

4.) učitelji (učiteljice) 16 do 20 ur na teden. 
O izjemah odloča minister za prosveto. 
Ako bi prevzel profesor (redna nastavnica) ali 

žitelj (učiteljica) več nego maksimalno število ur, 
^u sme minister določiti honorar za prekoštevilne 
U re, razen če bi nadomeščal nastavnika, ki je öd
sten, do meseca dni. 

•' Redni učitelji naučnih predmetov ne smejo imeti 
№$ nego 6, nastavniki veščin pa ne več nego 8 hc-

n°i,arnih ur. 

2.) suplenti imajo v prvih dveh službenih letih 
10 ur, namestm učitelji z doktoratom ali z opravlje
nim prvim strokovnim izpitom (za nižjo srednjo 
šolo) pa 14 ur; 

3.) predmetni učitelji in predmetne učiteljice 16 
do 18 ur; 

4.) začasni predmetni učitelji (učiteljice) in na
mestili učitelji (učiteljice) brez doktorata kakor tudi 
brez prve polovice strokovnega izpita imajo 16 do 
18 ur; 

5.) direktorji niso zavezani, da bi imeli ure. 
Ce je treba, mora nastavnik prevzeti tudi do 8 ur 

na teden preko določenega maksimalnega števila 
ur. Te ure preko maksimuma se morajo honorirati 
po odločbi S.N. br.5767 z dne 20. aprila 1.1.4 

Člen 4. 
Opravljanje poslov razrednega predstojnika. .>e 

honorira za dve uri na teden. 

Člen 5. 
Prekomerno delo direktorjev popolnih srednjih 

šol se šteje za 8 honoravtih ur, nepopolnih pa za 
4 honorarne ure na teden za štirirazredne, a za 6 ur 
za šestrazredne srednje šole. 

Direktorske doklade imajo tudi uradniki ministr
stva za prosveto, ki so bili prej direktorji ali pro
fesorji, in sicer: višji uradniki kakor direktorji po
polne, nižji pa kakor direktorji šestrazredne gimna-

4 Ta odločba slove: 
Ker se je pokazalo, da je nagrada, določena za 

honorarne ure na srednjih šolah, po sedanjih življen-
skih razmerah premajhna in ker se na drugih držav
nih šolah honorarne ure nagrajajo mnogo više, od
ločam: 

Člen 4. uredbe o honorarnih nastavnikih in hono
rarnih urah P br. 5486 z dne 28. marca 1919. v zvezi 
z izpremembami O N br. 18.909 z dne 10. decembra 
1919. se izpreminja ter se glasi: 

Osebe s kvalifikacijo, nezadostno za rodne na
stavnike srednjih šol (pod c, č in d), se poslavljajo 
po členu 56. zakona o srednjih šolah za honorarne 
nastavnike s stalnim mesečnim honorarjem od l«"î t 
do 200 dinarjev za naučne predmete ali s stalnim 
mesečnim honorarjem od 80 do 100 dinarjev za ve
ščine. 

Osebe s popolno kvalifikacijo za redne nastav
nike srednjih in strokovnih šol in strokovne osebe 
z višjim tečajnim izpitom srednje šole in redno fa
kultetno izobrazbo dobivajo honorar od ure; ura na-
učnega predmeta se računi po 20, ura veščin pa po 
14 dinarjev. 

Honorarnim nastavnikom, ki nimajo kvalifika
cije rednih nastavnikov srednjih in strokovnih šol, 
pa se jim daje honorar od ure, se računi honorar 
od ure za naučne predmete po 14, za veščine pa po 
10 dinarjev. гЖа^ 

Dokler se ne izpremeni člen 78. zakona o sred
njih šolah, se smatrajo honorarni učitelji krščan
skega nauka, ako nimajo kvalifikacije po členu 61. 
zakona, za osebe, ki nimajo popolne kvalifikacije za 
rednega nastavnika, a predavajo naučne predmete. 

Ta uredba velja izza dne 1. aprila t. 1. 
V B e o g r a d u , dne '20.aprila 1921.; 

S. N. br. 5767. ,,. . A 

Minister za prosveto: 
Sv. Priblćević s. r. 

zije. Te doklade veljajo tudi za šolske nadzornike 
(inšpektorje) pri poverjeništvih za prosveto. 

Člen 6. 

Vsa ta določila veljajo tudi za one nastavnike 
strokovnih šol, ki imajo isto kvalifikacijo. 

Člen 7. 
Ta uredba velja za vse ozemlje kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev, in sicer izza dne 1. maja t. 1. 
Pò njej se morajo takoj izračuniti poviški in plače 
vseh nastavnikov srednjih šol brez pravice do nak
nadne odškodnine za čas pred dnem 1. maja 1.1. 

Našemu ministru za prosveto naročamo, naj raz
glasi to uredbo'ter skrbi za njeno izvrševanje. 

V B e o g r a d u , dne 15.junija 1921. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribičević s. r. 

Aleksander s. r. 

Naredba deželne vlada za Slovenijo. 
2fO. 

Pravilnik z natančnejšimi določili za Iz
vrševanje nredbe o stanovanjih in najemih 
zgradb vobče z dne 21. maja 1921., ur. 1. 
št. 202, predpisan na podstavi člena 33. 

iste nredbe. 
Člen 1. 

Kadar je pri določanju najemnine v zmislu čle
nov 6. in 7. uredbe ugotoviti najemnikov letni do
hodek, služi za podstavo dohodek zadnjega leta, 
ki je bil podstava za odmero osebno-dohodnin-
skega davka. 

Ako bi dohodka zadnjega leta davčno oblast-
vo še ne bilo določilo, služi pri določitvi najem
nine začasno za podstavo tolik dohodek, kolikrš-
nega je davčno oblastvo določilo poslednjikrat, 

Dokončno se v tem primeru določi višina na
jemnine šele v trenutku, ko davčno oblastvo ugo
tovi letni dohodek za zadnje leto, in sicer za vso ' 
najemno dobo, za katero se je morala najemnina 
zvišati v duhu te naredbe. 

Na uradno zahtevo stanovanskega oblastva 
I. stopnje mora davčno oblastvo I. stopnje podati 
potrebne podatke o najemnikovem letnem dohod
ku, ako bi iz kakršnegakoli razloga ne zadoščala 
ugotovitev letnega dohodka ha podstavi plačil
nega naloga o dohodnini zadnjega leta, ki ga 
je pozvana stranka predložila stanovanskemu 
oblastvu. 

Člen 2. --•' 

Ko se v zmislu člena 8. uredbe določa primernost 
in višina cen za posamezne dele stanovanja (sobe 
z opremo ali brez nje), ki se mora določiti redno 
pred oddajo v podnajem (v najem), je treba pred
vsem ugotoviti najemno ceno vsega stanovanja; 
ako pa uporablja hišni lastnik stanovanje sam, je 
določiti najemno ceno stanovanja v višini, ki bi 
se morala plačati, ako bi bilo stanovanje oddano 
v najem. 
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Člen 3. 
Za osnovnico ceni ene prazne sobe (kabineta) 

velja količnik, ki se dobi, ako se najemnina vsega 
stanovanja, določena po tej uredbi, razdeli s šte
vilom sob (kabinetov) vsega stanovanja; prednja 
soba in druge pritekline se pri tem ne štejejo. 

Tako preračunjeni ceni ene prazne sobe je do
dati največ 50 do 100 % količnika, o čemer odloči 
za vsak primer posebe stanovansko oblastvo, vpo-
števaje ležo in kakovost zgradbe in sobe. • 

Za jsouporabo kuhinje in drugih priteklin na
mesto 'kuhinje kakor tudi druge posebne ugod
nosti se sme gorenji odstotek primerno zvišati, 
ako se stranke glede cene niso zedinile same. 

Člen 4. 
Ko se določa višina cen za stanovanske dele 

(mesečne sobe), oddane v najem ali podnajem z 
običajno (obligatorno) uporabo vseh potrebnih pri
teklin, z običajno opremo, postrežbo za običajno 
uporabo sobe in izmenjavo posteljnine, mora ve
ljati za osnovnico cena prazne sobe, ki se je prfe-
računila tako, kakor je navedeno v prejšnjem 
členu. 

To osnovnico je zvišati še za nadaljnjih 100 do 
200 %, pri luksuriozno opremljenih sobah in dru
gih ne običajnih ugodnostih pa do 300 % količ
nika tako, kakor je pravično za obe stranki, v 
kolikor se nista same zedinili drugače. V spornih 
primerih sme stanovansko oblastvo z ozirom na 
podnajemnikov (najemnikov) slabši ali ugodnejši 
ekonomski položaj po lastnem preudarku določiti 
višino podnajemnine, ki je nižja ali pa tudi višja 
od navedene mere. 

Ako je soba oddana v podnajem dvema ali več 
podnajemnikom, je povišati najemno ceno pri 
dveh podnajemnikih za 50 %, pri več podnajem
nikih pa do 100 % podnajemnine, ki se preračuni 
na gorenji način. 

Ako pri oddani sobi ni postrežbe ali postelj
nine, je preračunjeno najemno ceno znižati za 
eno tretjino, ako ni obojega, pa za eno polovico. 

Člen 5. 
Kadar izvršuje stanovansko oblastvo pravico 

razpolaganja s stanovanji in drugimi prostori v 
zmislu člena 19. uredbe, je sklenjeno najemno po
godbo s potekom izpraznitvene dobe, ki jo je do
ločilo stanovansko oblastvo, smatrati za razveza
no; s trenutkom dodelitve nastopi glede dodelje
nega predmeta med lastnikom tega predmeta in 
prevzemnikom novo najemno razmerje. 

Dodelitev stanovanj in delov stanovanj v zmi
slu člena 20. uredbe obvelja tudi, če se oseba hiš
nega lastnika izpremeni. 

Člen 6. 
Sklep o dodelitvi mora navajati natančno 

označbo najemnega predmeta po kakovosti in leži, 
potem označbo najemnih pogojev, pravni naslov, 
po katerem se je dodelitev izvršila, in koledarno 
določen dan prevzema. 

O sklepu je treba obvestiti vse prizadete stran
ke (hišnega lastnika, najemnika, podnaj emoda j al
ca in podnajemnika). 

Dan prevzema se določi tako, da preostane za 
izprazAitev stanovanja, stanovanskih delov in dru
gih prostorov primeren rok; pri praznih stano
vanjih in prostorih pa se sme odrediti takojšnji 
prevzem. 

Lastniki najemnega predmeta, ki ga je stano
vansko oblastvo dodelilo, morajo najemni pred
met izprazniti najkesneje zadnji dan določene 
dobe. 

Člen 7. 
Ako bi se lastnik najemnega predmeta in pre

vzemnik ne mogla pogoditi za višino najemnine, 
določi najemnino pristojno stanovansko oblastvo 
v zmislu določil te uredbe. 

O tem, ali mora stroške postopanja povrniti 
ena ali druga stranka ali pa jih je porazdeliti med 
stranki, razsoja stanovansko oblastvo po prostem 
preudarku. 

Glede oseb, katerim je stanovansko oblastvo 
dodelilo stanovanje ali dele stanovanja v zmislu 
člena 20. uredbe, veljajo vsa določila o prestanku 
najema v zmislu člena 14. uredbe. 

Člen 8. 
Za neizogibno potrebne stanovanske prostore, 

ki se v zmislu člena 2\. uredbe ne smejo dodelje
vati, se smatrajo: 

1.) za samce, vdovce, ločence obeh spolov z 
lastnim gospodinjstvom ali brez njega ena soba; 

2.) za družine brez otrok ali z največ enim 
otrokom dve'sobi; 

3.) za družine z več nedoraslimi otroki tri 
sobe; 

4.) za družino s tremi ali več doraslimi otroki 
štiri sobe; 

5.) za vdovca (vdovo) se v primerih pod 3.) 
in 4.) računi ena soba manj. 

Sorodnike, ki žive iz nujnih eksistenčnih vzro
kov v skupnem gospodinjstvu z družino upravičen
čevo, je smatrati za družinske člane. 

Osebam, ki izvršujejo poklic ali službo v stano
vanskih prostorih, se sme število sob povišati za 
eno ali. dve sobi kot delovni sobi. 

V dopustno število stanovanskih prostorov ni 
šteti poselske sobe, kuhinje, prednje sobe, pralni
ce, kleti in drvarnice. 

Člen 9. 
Stanovansko oblastvo je upravičeno zahtevati 

vsa potrebna pojasnila glede stanovanj, stanovan
skih delov in drugih prostorov; ako bi se ta po
jasnila ne podala v zahtevanem roku, sme stano
vansko oblastvo odrediti in izvršiti pregled stano
vanja in drugih prostorov po svojih organih 
(stanovanskih nadzornikih), ki se morajo za vsak 
primer posebe izkazati s posebnim uradnim na
logom stanovanskega oblastva. 

Vsako izpremembo v obstanku in uporabi 
zgradbe stanovanj, stanovanskih delov in drugih 
prostorov mora v Ljubljani in v Mariboru hišni 
lastnik ali upravitelj, istotako podnajemodajalec 
prijaviti državnemu stanovanskemu uradu v 48 
urah; po potrebi sme obligatorno prijavo izpre-
memb odrediti tudi drugo stanovansko oblastvo 
za svoje območje. 

Člen 10. 
V primerih člena 26. uredbe sme lastnik zem

ljišča, na katerem je bila na podstavi zakona o 
vojnih dajatvah zgrajena začasna stavba (baraka), 
ki se je preuredila ali pa se do konca leta 1921. 
preuredi za zasilno stanovanje, zahtevati vrnitev 
zemljišča šele potem, ko je ugotovilo stanovansko 
oblastvo I. stopnje ali pa državno gradbeno ob
lastvo, da je stavba brez večjih adaptacij neupo
rabna za navedene svrhe, -

Do vrnitve se mora lastniku zemljišča plačati 
odškodnina za uporabo, ki je bila določena na 
podstavi zakona o vojnih dajatvah. 

Člen 11. 
Kot stanovanska oblastva I. stopnje poslujejo: 
1.) državni stanovanski urad v Ljubljani za 

mesto Ljubljano in vse območje ljubljanskega 
okrajnega glavarstva; 

2.) državni stanovanski urad v Mariboru za 
mesto Maribor in vse območje mariborskega 
okrajnega glavarstva; 

3.) za vse ostale občine pristojno okrajno gla
varstvo za vse svoje območje. 

Člen 12. 
Državna stanovanska oblastva I. stopnje se

stoje iz načelnika, njegovega namestnika in po
trebnega števila prisednikov in njih namestnikov. 

Načelnika državnih stanovanskih uradov v 
Ljubljani in v Mariboru imenuje na predlog po
verjenika (šefa oddelka) za socialno skrbstvo 
predsednik- deželne vlade za Slovenijo (pokrajin
ski namestnik v Ljubljani). 

Okrajni glavar kot načelnik stanovanskega 
oblastva imenuje svojega namestnika izmed urad
nikov glavarstva. 

Prisednike (namestnike) stanovanskih oblastev 
I. stopnje imenuje na predlog pristojnega stano
vanskega oblastva poverjeništvo (oddelek) za 
socialno skrbstvo v Ljubljani. Pri tem naj se vpo-
števajo upravičene želje krajevnih stanovskih in 
strokovnih organizacij, hišnih posestnikov in na
jemnikov. 

SteviW prisednikov (namestnikov) je določiti 
po krajevni potrebi in obsegu stanovanskega oko
liša (okrajnega glavarstva); vendar morajo biti 
vedno v enakem številu zastopani hišni posestniki 
in najemniki (podnajemniki). 

Prisednik (namestnik) je lahko vsakdo, ki sme 
biti voljen v občinski zastop. Prisedniška služba 
je častna; prisednik mora sprejeti imenovanje ter 
ga sme odkloniti le iz važnih razlogov (starost, 
bolezen, preselitev, premestitev in podobno) ali 
pa zaprositi, da se odkloni, ali zaprositi, da se 
razreši dolžnosti. 

O odklonitvi odloča poverjeništvo (oddelek) 
za socialno skrbstvo, ki sme naložiti tudi izterljivo 
denarno kazen do 5000 K, ako bi predlaganec brez 
tehtnega razloga odklonil imenovanje. 

Službeno prisego, da bodo vršili svojo dolžnost 
vedno točno in nepristransko in da bodo varovali 
službeno tajnost, opravljajo prisedniki in njih na : 

mestniki pred načelnikoma stanovanskega oblast
va; ne prisezajo pa.oni člani stanovanskega ob
lastva, ki so bili kot javni nameščenci že službeno 
zapriseženi. 

Člen 13. 
Stanovansko oblastvo I. stopnje sme po potrebi 

imenovati za večje kraje svojega območja kakor 
tudi za posamezne mestne okraje posebne stano
vanske nadzornike (nadzornice), ki poslujejo kot 
pomožni organi stanovanskega oblastva v infor
mativne svrhe vselej, kadar jih za to pooblasti 
stanovansko oblastvo; lahko pa tudi za svoje 
krajevno okrožje predlagajo stanovanskemu ob-
lastvu primerne ukrepe. 

Člen 14. 
Stanovansko oblastvo I. stopnje upravlja in 

vodi načelnik, oziroma njegov namestnik, ter mu 
tudi predseduje. 

Stanovansko oblastvo I. stopnje opravlja samo
stojno posle, ki so mu poverjeni v zmislu člena 28. 
uredbe. 

V sejah, katerih se udeležujejo načelnik (na
mestnik) in dva prisednika, pa odločajo stanovan
ska oblastva: 
a) pri določanju najemnine v zmislu člena 9. 

II. poglavja uredbe; 
b) ob razpolaganju s stanovanji v zmislu poglav

ja V. uredbe. 
' Člen 15. 

Prisednike sklicuje na seje načelnik stanovan
skega oblastva, in sicer enega izmed hišnih last
nikov (najemodajalcev) in drugega izmed najem
nikov (podnajemnikov). 

Prisedniki morajo na načelnikov poziv redno 
prihajati k sejam ter se pravočasno opravičiti, 
ako so zadržani; tedaj jih nadomeščajo namest
niki. 

Ako prisednik ni opravičil svoje odsotnosti,; 
mu sme načelnik naložiti denarno kazen v vsako-, 
kratni izmeri 200 K; ta kazen je izvršna. 

Člen 16. 
Seje stanovanskega oblastva sklicuje načelnik 

(namestnik). 
V sejah se sklepa le o predlogih stanovanskega 

oblastva, in sicer z večino glasov. Glasuje vselej 
tudi predsednik, čigar mnenje odloči, ako bi se ne 
dosegla večina. 

O vsaki seji je sestaviti zapisnik, iz katerega 
so razvidni razlogi sejnega zaključka kakor tudi 
razlogi glasovanja onega člana, ki je ostal v manj
šini ali bi se bil vzdržal glasovanja. / 

Odloki se izdajajo v imenu stanovanskega 
oblastva, podpisuje pa jih načelnik ali njegov na
mestnik. 

Člen 17'. 
Stanovansko oblastvo I. stopnje postopa v za

devah, za katere je pristojno po določilih te ured
be, redno le na zahtevo stranke, če ni v uredbi 
sami odrejeno nič drugega, ali če ni doznalo 
uradoma, da so se najemne cene zvišale čez mero. 

ßri postopanju s strankami mora stanovansko 
oblastvo odrediti ustno razpravo in stremiti za 
tem, da se spori rešujejo kolikor mogoče sporaz
umno s strankami ; vpoštevati mora predvsem na
čelo, da se zaslišijo stranke, s katerimi je sestaviti 
zapisnik. Ko se določa višina najemnine, mora na 
razpravo vselej povabiti hišnega lastnika in pri
zadeto stranko, s pripombo, naj prineseta vsa po
trebna dokazila takoj k razpravi, in z izrecnim 
opozorilom, da se bo razprava tudi vršila in za
ključila, ako se stranka ne bi odzvala povabilu. 

Prizadete stranke se morajo odzvati povabilu 
na razpravo; lahko jih pa tudi zastopa pooblašče
nec, ki je o zadevi zadostno poučen in upravičen 
podati obvezne izjave. 

Stranke in pooblaščenci morajo podati vsa za
htevana pojasnila in vse podatke, ki se morajo 
ujemati z resnico. 

Stanovansko oblastvo sme pred odločitvijo iz
vesti vse potrebne poizvedbe, zlasti tudi povabi^ 
in zaslišati izvedence. 

Vsa oblastva in vsi uradi morajo na zahtevo 
stanovanskega oblastva podati potrebno pravno 
pomoč. 

:?&i£&tf&š»'-
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Člen 18. 

Odloki stanovanskega oblastva se morajo red
no izročati stranki v lastne roke, ako to ne bi bilo 
niogoče, pa v roke sostanovalcu; če tudi temu ni 
bilo mogoče izročiti odloka, se pribije odlok na 
vhodna vrata stanovanja in hkrati na- uradno 
desko oblastva. 

Prisotni stranki se sme vselej proglasiti odlok 
tudi ustno; tedaj se ji ne izda pismeni odlok. 
, Rok razprave je določiti po možnosti najdalje 
tekom 14 dni od dne, ko se je podal predlog za 
odločitev stanovanskega oblastva. 

Člen 19. 
Zoper odloke stanovanskega oblastva I. stopnje 

ie dopustna pritožba na poverjeništvo (oddelek) 
za socialno skrbstvo v Ljubljani: 

1.) pri določanju najemnine v zmislu členov 5., 
8. in 9. uredbe; 

2.) zoper zavrnilen odlok stanovanskega ob
lastva v zmislu člena 12. uredbe; 

3.) zoper dovolilo stanovanskega oblastva v 
zmislu člena 14., točk 5., 6., 7. uredbe; 

4.) ob dodelitvi v zmislu členov 21., 22. in 23. 
uredbe; 

5.) v primerih členov 24. in 25. uredbe; 
6.) zoper odmero kazni v zmislu člena 30. 

uredbe. 
Pritožba, ki ima, izvzemši točko 4. tega člena 

Pravilnika, odložilno moč, se mora podati stano-
Vanskemu oblastva I. stopnje v treh dneh po vro-, 
čitvi odloka. 

V primerih, ki jih navaja ta člen pravilnika v 
točkah 1.) in 4.), sme nezadovoljna stranka v 
Korenjem roku pismeno prijaviti svoje ugovore pri 
starfbvanskem oblastvu I. stopnje, ki sme na pod
stavi upravičenih ugovorov odlok izpremeniti ali 
Da ukiniti; ako pa bi stanovansko oblastvo samo 
ne vpoštevalo ugovora, je smatrati ugovor za 
redno pritožbo. 

Stanovanska oblastva morajo pritožbene spise 
opremiti z vsemi pojasnili, potrdili, uradnimi 
Ugotovitvami, zapisniki strank in sejnimi zapis
niki tako, da je mogoče zadevo, predloženo v od
ločitev II. stopnji, rešiti brez vsakih nadaljnjih po
izvedb in naknadnih pojasnil; tudi morajo naj-
kesneje v 14 dneh potem, ko s.e je pritožba vložila 
Pri pristojnem stanovanskem oblastvu I. stopnje, 
Predložiti pritožne spise poverjeništvu (oddelku) 
Za socialno skrbstvo. Obenem mora stanovansko 
oblastvo izvesti dokaze, ponuđene v pritožbi, ter 
•zvedene dokaze predložiti s spisi vred pritožni 
instanci. 

V primerih, ki ne dopuščajo odloga, sme stano
vansko oblastvo odrediti začasen ukrep, dokler ni 
dospela rešitev druge instance. 

Člen 20. 
Kot stanovansko oblastvo II. stopnje posluje 

Poverjeništvo (oddelek) za socialno skrbstvo v 
Ljubljani. 

Pri stanovanskem oblastvu II. stopnje odloča o 
Vseh pritožbah zoper odloke stanovanskega ob
lastva I. stopnje v zmislu člena 19. tega pravilnika 
Poseben stalen stanovanski senat. Ta senat je se
stavljen iz treh članov, ki jih imenuje šef oddelka 
г а socialno skrbstvo izmed končeptnih uradnikov 
Poverjeništva (oddelka) za socialno skrbstvo ali 
Pa izmed končeptnih uradnikov pokrajinske upra
ve sploh ali izmed sodnikov končeptnih uradnikov 
Jnestnega magistrata, policijskega ravnateljstva v 
4ubljani. 

Člani stanovanskega senata se imenujejo za 
dobo poslovnega leta in hkrati se jim postavijo 
lamestniki. 
; Stanovanski senat rešuje poverjene posle 
Samostojno in nezavisno ter odloča z večino 
Klasov. 

Stanovansko oblastvo II. stopnje odloča konč-
{toveljavno; zoper odlok stanovanskega oblastva 
^•stopnje ni pravnega leka. 

Pred stanovanski senat se stranke ne vabijo 
ЗД se z njimi ne razpravlja ustno, niti se ne iz
d a j o kakršnikoli dokazi. Vendar pa sme stano
v s k i senat ukreniti potrebne odredbe po stano
v s k e m oblastvu I. stopnje v zmislu pritožbe. 

Člen 21. 
Stanovanska oblastva so pooblaščena odrejati 

Ptfsilno izvršbo svojih odlokov in ukrepov. Držav
n u stanovanskemu uradu v Ljubljani, oziroma 
. Mariboru, mora upravno ali policijsko oblastvo 
•stopnje dajati na razpolago potrebno orožniško 
'• Policijsko asistenco. 

Člen 22. 
Pristojbino 20 % v zmislu člena 31. uredbe je 

treba plačati proti potrdilu, preden se izda odlok; 
plačilo pristojbine se zaznamenuje v spisu. 

Pri odmeri 20 %ne pristojbine služi za pod
stavo višina najemnine, zahtevane po hišnem last
niku, pri dodelitvah pa najemna cena, n#v«dena 
v dodelilnem sklepu; v prvem primeru plača pri
stojbino hišni lastnik, v drugem prevzemnik. 

Stanovanska oblastva I. stopnje morajo oddel
ku za socialno skrbstvo četrtletno podajati izkaze 
o denarnem poslovanju s pristojbinami. 

Člen 23. 

Stanovansko oblastvo sme po potrebi odrediti 
prisilno preselitev v notranjosti svojega okoliša 
ali občine pri osebah, ki prebivajo v stanovanjih, 
katerih število sob se ne strinja z najmanjšim 
obsegom stanovanja, navedenim v členu 8. tega 
pravilnika; okolnost, da je bilo število sob dose
danjega stanovanja, presezajoče dovoljeno mero, 
oddano v podnajem, je vpoštevati le v ozira vred
nih primerih in pri osebah, katerih eksistenčni po
goji bi bili vsled prisilne preselitve znatno ogro
ženi ; drugače pa je navedenim osebam dodeliti 
primerno manjše stanovanje. 

Stranke, ki se žele na novo- priseliti v pod
ročje stanovanskega oblastva ali pa se preseliti v 
notranjosti stanovanskega okoliša, morajo to vsaj 
mesec dni prej javiti pristojnemu stanovanskemu 
oblastvu. Brez izrecnega dovolila stanovanskega 
oblastva se ne sme nobena stranka na novo pri
seliti niti preseliti niti se vseliti v stanovanje. 

V L j u b l j a n i , dne 6.julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 

Poverjenik : Ribnikar s. r. 

kazi o kvalifikaciji v enem mesecu, a najkesncje do 
dne 3 0. j u l i j a t. 1., in sicer: 
a) kompetenti za Srbijo in Vojvodino pri ministr

stvu za socialno politiko; 
b) kompetenti za Hrvatsko in Slavonijo pri pover

jeništvu za socialno skrbstvo v Zagrebu; 
c) kompetenti za Bosno in Hercegovino pri pover

jeništvu za socialno skrbstvo v Sarajevu; 
б) kompetenti za Dalmacijo pri poverjeništvu za so

cialno skrbstvo v Splitu; 
d) kompetenti za Slovenijo pri poverjeništvu za so

cialno skrbstvo v Ljubljani. _ 

Iz ministrstva za socialno politiko v Beogradu, 
dne 15. junija 1921.; št. 37.759—V 1317. 

Razglasi osrednje vlade. 
Natečaj za uradniška mesta in mesta pomožnega 

Za obrazovanje in popolnitev oblastnih inšpekcij 
dela (obrtnih nadzorništev) po pokrajinah se potre
bujejo ti-le uradniki in pomožno osebje: 

1.) za Srbijo: 2 inšpektorja dela, 1 komisar in
spekcije dela, 4 asistenti inspekcije dela, 1 pisarni
ška moč in 1 sluga; 

2.) za Vojvodino: 1 komisar inspekcije dela in 
2 asistenta inspekcije dela; 

3.) za Hrvatsko in Slavonijo: 4 inšpektorji dela, 
2 komisarja inspekcije dela, 8 asistentov inspekcije 
dela, 4 pisarniške moči in 4 sluge; 

4.) za Bosno in Hercegovino: 1 inspektor dela, 
1 komisar inspekcije dela, 6 asistentov inspekcije 
dela, 1 pisarniška moč in 1 sluga; 

5.) za Dalmacijo in Črrro goro: 1 komisar inspek
cije dela, 2 asistenta inspekcije dela, 1 pisarniška 
moS in 1 sluga; 

6.) za Slovenijo: 1 komisar inspekcije dela in 
4 asistenti inspekcije dela. 

Za inšpektorja dela (do 5052 dinarjev letne 
plače) se sme imenovati, kdor ima strokovno iz
obrazbo z dovršeno tehnično visoko šolo in ki je bil 
najmanj že pet let praktično zaposlen v večjem dr
žavnem ali privatnem industrijskem podjetju. 

Za komisarje inspekcije dela (v činu ministrske
ga tajnika do 3283 dinarjev letne plače) veljajo isti 
pogoji, strokovne izobrazbe kakor za inšpektorje 
dela, a z najmanj triletno prakso. 

Za asistente inspekcije dela (v činu pisarjev mi
nistrstva 2020 dinarjev letne plače) se smejo ime
novati inteligentni delavci, ki imajo dolgoletno 
prakso (profesionalno) v industrijskih podjetjih in ki 
so dovršili vsaj nižjo strokovno šolo. 

Za pisarniške moči (1500 dinarjev letne plače) in 
sluge (1000 do 1500 dinarjev letne plače) veljajo 
splošni predpisi teh kategorij državnih nameščen
cev. V prvi vrsti se bodo vpoštevali vojni invalidi, 
ki so usposobljeni za te službe. ' 

Za vsa mesta velja, da se smejo imenovati samo 
osebe — . m o š k e g a a l i ž e n s k e g a s p o l a — 
dobrega vedenja in z izkazano sposobnostjo za 
opravljanje teh služb. 

Ministrstvo -za socialno politiko pozivlje kom
petente, naj vlože pravilno opremljene prošnje z do-

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 17.749. 

Razglas. 
Da dobe komande vojaških okrožij potrebne po

datke za sestavo občinskih registrov vseh onih, ki 
so zavezani vojaški dolžnosti, odreja deželna vlada 
na podstavi člena 85. zakona o ustroju vojske, da 
se morajo z g l a s i t i p r i o b č i n i s v o j e g a bi
v a l i š č a v s i m o š k i , ki so rojeni leta 1871. do 
vštetega leta 1898. 

Umrle, pogrešane, izseljene in slične moške osebe 
teh letnikov morajo prijaviti njih družinski pogla
varji (očetje, bratje), oziroma njih svojci (sorodniki). 

Zglasiti se morajo: 
1.) r o j s t n i l e t n i k i 1 8 7 1 . d o v š t e 

t e g a 1 8 8 8 . od d n e 17. j u l i j a t. 1. d o d n e 
17. a v g u s t a t. 1.; 

2.) r o j s t n i l e t n i k i 1 8 8 9 . d o v š t e t e 
g a 1 8 9 8. od d n e 18. a v g u s t a t. 1. d o d n e 
18. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

Županstvom je. prepuščeno, da v tem okviru sama 
urede zglaševalne roke še podrobneje in natančneje. 

Za vsakega vojaškega obveznika je pri zglasitvi 
navesti te-le podatke: 
a) rojstno leto, ime, ime očetovo, priimek, poklic, 

domovno občino, stalno bivališče (kraj, ulico, 
hišno številko, okrajno glavarstvo); 

b) pri umrlih in pogrešanih dan smrti, oziroma po
grešanja; 

c) pri živečih, ako služijo, oziroma so služili vojake, 
in sicer: 

1.) v kateri državi; 2.) pri kateri vrsti orožja 
(pehota, konjica, topništvo itd.); 3.) številko pol
ka (krdela); 4.) kako dolgo je služil; 5.) kakšno 
službo je opravljal (kuhar, pri strojnici, vozni ali 
poslužni topničar); 6.) zadnji čin (šarža); 7.) ali 
je invalid; 

č) pri onih, ki niso služili, vzrok, zakaj niso bili vo
jaki. 
Za potrdilo teh podatkov mora vsak zglašenoc 

prinesti s seboj svojo vojaško izkaznico (tudi staro 
vojaško knjižico), oziroma druge vojaške listine, hi 

ffh ima. 
Kdor nima nikakih dokumentov in mu tudi žu

panstvo ne more uradno potrditi njegovih navedb, 
temu morajo tri zanesljive priče potrditi njegove po
datke. Te priče morajo županstvu podpisati pismeno 
izjavo, da svoje pričanje lahko potrdijo s prisego. C? 
je tudi ta dokaz nemogoč, se pripiše opomba: «po 
l a s t n i i z j a v i » . 

Občinski uradi morajo zbrati te podatke za vse 
one, k i i m a j o v o b č i n i d o m o v i n s k o p r a 
v i c o , kakor tudi za vse one, ki sicer nimajo v ob
čini domovinske pravice, pa s t a l n o p r e b i v a j o 
v o b č i n i . 

Glede zadnjih morajo obvestiti tudi domovinsko 
pristojne občine teh oseb. Podatke glede lastnih do
mačih vojnih obveznikov, ki prebivajo drugje, je za^ 
htevati od dotičnih občin bivališča, odnosno od rod
bine, sorodnikov ali znancev dotičnih oseb. Zbrane 
podatke je vpisovati v seznamke (imenike), ki jih 
pošljejo občinam komande vojaških okrožij. Izpol
niti je natančno vse rubrike teh seznamkov ter po
tem izpolnjene seznamke poslati komandi vojaškega 
okrožja. 

Izvršeno zglasitev je potrditi vsakemu zglašencu 
na njegovi vojaški izkaznici; kdor pa nima te izkaz
nice, temu je izdati kratko uradno potrdilo. 

Kdor bi se pravočasno ne zglasil pri županstvu, 
ali župan, ki ne bi točno izvršil tega razglasa, se 
brezpogoj'no kaznuje v zmislu člena 85. zakona o 
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ustroju vojske ali v denarju od 100 do 300 dinarjev 
ali pa z zaporom do 30 dni. 

V L j u b l j a n i , dne 4. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeniitvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. г. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

St. 7895. 

Razpis. 
Pri knjigovodstvu zdravstvenega odseka za Slo

venijo se razpisujeta dve mesti računskih praktikan
tov z adjutom letnih 1200 K in s pripadajočimi dra
vinjskimi dokladami. 

Prosilci, ki se morajo izkazati o dovršeni srednji 
srednji šoli (gimnaziji ali realki) z zrelostnim izpri-
čevalom, naj vlože pravilno kolkovane prošnje s po
trebnimi podatki o starosti, državljanstvu in štu
dijah do dne 2 0 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem uradu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 4. julija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St.7787/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 12. do dne 18. junija 1921.) 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 30. junija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 10/55 ex 1921. 

Razglas. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija po-

srednjih davkov, je odredilo z odlokom z dne 14. ju
nija 1921., št. c 003, naj sé kolki izdaje, veljajoče za 
Srbijo in Črno goro, ki jih posamezniki uporabljajo 
ob izvrševanju svojih poslov pri oblastvih drugih 
pokrajin, priznajo za prave in polnoveljavne, ako po 
predpisih zadoščajo za dotični spis. 

Prodajalci kolkov pa ne smejo prodajati drugih 
kolkov nego onih, ki veljajo v dotični pokrajini. 

Delegacija ministrstva f inanc.v Ljubljani, 
dne 5. julija 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

1071 Št. 1147. 

Razglas, da se dovoljuje zvišana mostnina na 
dravskem mostu pri Ormoža. 

Sporazumno z gradbeno direkcijo v Ljubljani je 
sklenila deželna vlada za Slovenijo v seji dne 7. ju
nija 1921. to-le: 

Oi-karju pl. Pongratzu, vlastelinu v Maruševem 
'iri Varazd'iiu. se skladno s odločbo gradbeni, direk
ciji- v Zagrebu z dne 22. marca 1921., št. b;;"/4, do
voljuje izza dne 1. aprila 1921. na dravskem mostu 
pri Ormožu pobirati nastopno mostnino: 

za dvovprežen voz 4 K, 
za enovprežen voz 3 K, 
za osebo, razen voznika . . . 40 v, 
za avtomobil 6 K. 

Ta cenovnik je dovoljen za dobo abnormalnih 
gospodarskih razmer po vojni, vendar pa ne za dalje 
časa nego za tri leta, oziroma do poteka koncesij
ska dobe, če poteče ta pred tremi leti. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 23. junija 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Kllnar 8. r. 

Št. 2048. 3—3 

Razpis. 
Gradbena direkcija za Slovenijo razpisuje mesto 

ključaničarja za železne mostove s činom in prejem
ki poduradnikov. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 77. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 27. junija 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Št. 77/pr. 

Razpis. 
Pri podpisani gradbeni direkciji se razpisujeta 

dve mesti inženjerskih pripravnikov s prejemki IX. 
činovnega razreda. En pripravnik bo dodeljen grad
beni direkciji v Ljubljani, drugi pa okrožni gradbeni 
sekciji v Celju. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doku
menti o državljanstvu, o dovršenih visokošolskih 
tehničnih študijah, o fizični sposobnosti, dokazani z 
zdravstvenim izpričevalom, naj se vlože do drre 

1. a v g u s t a 1 9 2 1. 
pri podpisani gradbeni direkciji. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 5. julija 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s.r. 
Št. 2404. 

Razglas o taksi za izdajanje inženjerskih 
avtorlzacij. 

Dodatno k tukajšnjima razglasoma z dne 11. apri
la 1921., št. 1128 (Ur. 1. z dne 16. aprila 1921.) in z 
dne 20. maja 1921., št. 1744 (Ur. 1. z dne 31. maja 
1921.) se priobčuje odlok ministrstva za gradbe z 
dne 23. junija 1921., št. 10.805, da velja taksa za 
avtorizacijo inženjerjev, določena pod tar. št. 257 za

kona o 'taksah z 250 dinarji, tudi za področje grad
bene direkcije v Ljubljani. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. julija 1921. 

Gradbeni direktor: inž.Klinar s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Br. 143/res./21. 1103 

Natečajnl razglas. 
Razpisuje se natečaj na nekaj mest računskega 

revidenla, računskega oficiala in računskega asisten* 
ta v IX., odnosno X. in XI. činovnem razredu, even
tualno na nekoliko mest računskih praktikantov pri' 
računskem odseku delegacije ministrstva financ v 
Splitu. 

Za mesto računskega uradnika imajo prednost 
računski uradniki in računski praktikanti, ki so ž ; v 
službi ter so prebili računsko preizkušnjo z dobrim 
uspehom, za mesto praktikantov pa se bodo vpošte-
vali prosilci, ki so z dobrim uspehom prebili zrelost
no preizkušnjo na srednji šoli. 

Prosilci morajo svoje prošnje — ako so že v 
službi, po pređstojnem oblastvu — vložiti najkes-
n e j e d o d n e 3 0. j u l i j a 1 9 2 1. 
pri podpisani delegaciji. 

Prošnji je treba priložiti: 
krstni list; 
domovinski list; 
nravstveno izpričevalo; 
zadnje šolsko izpričevalo, eventualno izpričevalo 

o opravljenih strokovnih preizkušnjah; 
uradno izpričevalo, da je prosilec zadostil vojaški 

službi (za one, ki niso že v državni službi); 
eventualno uradne listine o imenovanju in napre

dovanju v državni službi. 

Delegacija ministrstva financ v Splitu. 

Št. 3 9 4 / 2 - P . HOt* 
Razglas. 

Razpust komisariata ministrstva za promet 
v Ljubljani. 

Ministrstvo za promet je pod št. 10.377 z dn© 
11. maja t. 1. odredilo razpust komisariata ministr
stva za promet v Ljubljani, ki je bil ustanovljen dne 
1. junija 1919. (Glej Uradni list C z dne 31. iiaj» 
1919., stran 346.) 

Komiaariat prestane poslovati dne 10. julija 1921'. 
Vse njegove nadzorne funkcije preidejo z istim 

dnem na nadzorni odbor za kontrolo južne železnice 
pri direkciji državnih železnic v Zagrebu, vse admi
nistrativne agende pa neposredno na ministrstvo za 
promet v Beogradu. 

V L j u b l j a n i , dne 5. julija 1921. 

Komlsariat ministrstva za promet. 

St. 1992/0. š. sv. 

Razpis uöiteljskih služb. 
Na javnih osnovnih šolah kočevskega okraja еб 

razpisujejo nastopne nadučiteljske in učiteljske služ
be v stalno namestitev: 
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jvenski in nemäki. 
1. 
DOB tj 0 tudi na me Scan Ski боЈ 1. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
2 5. j u l i j a 1 9 2 1 . 

po predpisani službeni poti pri podpisanem okrajnefl1 

šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet v Kočevju, 

dne 25. junija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani 
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80. 
PoStnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 11. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Izpremembe v psebju. — Naredba o polagaoju inozemske valute na korist devizni centrali. Pravilnik o ureditvi oblastnih kmetijekih inšpektoratov Naredba s katern 
se pušča v promet papirnati drobiž po 25 par. Naredba, s katero se podaljšujejo roki za. patentne prijavo državljanov Združenih ameriških držav. Naredba s katero ee nndal«ni«in 
roki ca prijave vzorcev in modelov na korist državljanom Združenih ameriških držav. Uredba, s katero se dosedanji navtični šoli v Dubrovniku in Kotoru Dretvariato. v <frfai«H 
pomorski akademiji. Odločba o uvozu telovadnega orodja za telovadna društva. Odločba o izvozu selitvenih stvari. — Popravek k naredbi št 208 — Naredba oddelka miniata^ 
za trgovino in industrijo v Ljubljani o izpremembi zdraviliškega reda za gorko kopališče v Toplicah na Dolenjskem. — Eazglasi osrednje vlade'- Natečai za uradnialr* moati i 
mesta pomožnega osebja. Pojasnilo k uredbi o devizah in valutah. Pojasnilo o uvozu predmetov iz točk 8. in 27. člena 6. zakona o splošni carinski tarifi Razriae dede rok* TT.v™, 
(povratek) steklenic za mineralne vode. Razglas glede zamenjavanja češkoslovaških bankovcev po 6000 kron. Prepoved o prodaji žetve vseh vrst žita na steblu nred definiti™« ** 

vijo. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Razglasa o taksi zâ vidiranje potnih listov romunskih in švicarskih državljanov. — Razglasi raznih drugih uradov in oMaster 

Izpremembe v osebju. 
Z ukazom z dne 27. junija 1921. Njegovo kraljev

ske Visokosti prestolonaslednika je bil dr. Ivan K ar-
I i n, vladni tajnik pri višjem šolskem svetu v Ljub
ljani, imenovan za okrajnega glavarja v VII. činov-
nem razredu pri višjem šolskem svetu. 

Dr. Skabernè s. r. 

f Ministrski svet je gradbenega svetnika inž. Ma-
Itijo K r a j c a , in Rudolfa Z a j c a , nadalje šefa 

splošnega oddelka gradbene direkcije Ivana. Š k a r-
J o pomaknil v VI. činovni razred, prvoimenovana z 
veljavnostjo izza dne 1. junija 1920., Ivana škarjo 
lia z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1919. 

Minister za 'gradbe je imenoval: višjega gradbe
nega komisarja inž'. Frana E m m e r j a za inženjer-

• ja v VII. činovnem razredu, gradbene komisarje in
ženjer je Janka K u k o v ca, Cirila P i r e a , Val-
terja A h 1 f e 1 d a, Antona D o l e n c a in Frana 
R u e h a za inženjerje v. VIII. činovnem razredu, 

.gradbenega adjunkta Friderika H a u f f n a za in-
ženjerskega pripravnika v IX. činovnem razredu, 
računskega svetnika Antona B e r n i k a za šefa ra
čunskega oddelka v VII. činovnem razredu in ra
čunskega svetnika Mfrka Č e s n i k a za knjligo-
vodjo v VII. činovnem razredu, računska revidenta 
Jerneja E r m a n a in Adolfa P o t o k a r j a za 
knjigovodji v VIII. činovnem razredu in pisarniake-
Sa pristava Frana A h č i n a f za administrativnega 
Uradnika v VIII. činovnem razredu — vse z veljav
nostjo izza dne 1. junija 1920. , v .,,. 

N Inž. Khnar s. r. 

Provizorni vladni koncipisti Stanko M a s i č pri 
okrajnem,glavarstvu v Ljubljani, Fran L e v i č n i k, 
eksponiran uradnik okrajnega glavarstva ljutomer
skega v Gornji Radgoni, dr. Anton M e g u s a r pri 
okrajnem glavarstvu v Kranju, Ivan š u b i c pri 
°krajnem glava-rstvu v Celju in Ivan M i l a č pri 
°krajnein glavarstvu v Prevaljah se imenujejo za 
okrajne komisarje; provizorna vladna koncipista Bo-
ffomir K o b a 1 pri okrajnem glavarstvu v Litiji in 
dr. Alojzij T r s t e n j a k pri okrajnem glavarstvu 
v Ptuju, potem konceptni praktikant Janko O s o j -
II i k pri okrajnem glavarstvu v Brežicah pa za vlad
ne koncipiste — vsi na dosedanjih službenih mestih. 

Dr. Baltic s. r. 

_ Inž. agr. Franc Mik u ž, asistent v Beltincih 
vfrekmurje), je pomaknjen v IX. činovni razred dr
evnih uradnikov. 

Demšar s. r. 

, Mihael L u z n a r, pisarniški oficial v Škof ji Loki 
№ bil dne 13. aprila 1921. imenovan za višjega pisar-
"^kega oficiala preko sistemiziranega stanja na do-

edanjem službenem mestu. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je pravnega 

J^aktikanta Josipa R u s a v Ljubljani imenovalo za 
av8kultanta. .„ x ,. 

Kavčflik s. r. . 

Naredbe osredp vlade. 
211. 

Naredba 
o polaganja inozemike valute na korist devizni 

centrali* 
Na predlog svojega referenta in zato, da se po

speši likvidacija devizne centrale, odrejam: 
1.) Predložitev računov in drugih listin o dose

ženi prodajni ceni naj se ne zahteva in kavcija naj 
se osvobodi izvozniku, ki j e položil ali položi ves 
znesek tujega denarja, za katerega se je zavezal. 

2.) Zato, da se osvobodi kavcija izvozniku, ki ni 
položil'ali ne položi vsega zneska tujega denarja, za 
katerega se je zavezal, naj se zahteva od njega iz-
pričba s predložitvijo tudi originalnih prepisov, od
nosno izpiskov iz trgovskih knjig. 

3.) Vrednost uvoženega blaga naj se smatra za 
položitev inozemske valute, če so posamezne pokra
jinske vlade dovoljevale ir.voznikom kompenzacij
ske kupčije za pokrivanje dokazanih, potreb. 

4.) Smatra naj se, da je položen inozemski denar 
na korist devizni centrali v Beogradu v vseh onih 
primerih, kjer so posamezni izvozniki v s l e d p r e 
j e t e g a n a l o g a položili valuto pri pokrajinski 
vladi 2a Slovenijo v Ljubljani. 

5.) Vsak izvoznik, ki je zavezan položiti inozem
sko valuto, naj se pozove, naj v čim krajšem roku 
zadosti svoji obveznosti; če tega ne stori, se zahte
vaj položitev inozemske valute od garantov. 

6.) Devizna centrala naj proglasi izdana potrdila 
za neveljavna z dnem 1. julija 1921. ter naj o tem 
obvesti generalno direkcijo carin, ker se na ta po
trdila po tem roku ne more več vršiti izvoz. 

V B e o g r a d u , dne 28.maja 1921.; 
I br. 5926. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

212. 
Pravilnik o ureditvi oblastnih kmetijskih 

inšpektoratov.** 
I. Splošna določila. 

Člen 1. 
Na podstavi členov 64. in 66. uredbe o ustroju 

ministrstva za kmetijstvo in vode z dne 18. julija 
1919. se predpisuj© ta-le pravilnik o ureditvi oblast
nih kmetijskih inšpektoratov v kraljevim Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

Člen 2. 
Oblastni kmetijski inspektorati so pod neposred-

njo upravo in neposrednjim nadzorom ministrstva za 
kmetijstvo in vode ter morajo izvrševati vse njegove 
odredbe, ki se tičejo kmetijstva, v okolišu, katerega 
jim določi minister za kmetijstvo in vode. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 144, izdanih dne 1. ju
lija 1921. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 134, izdanih dne 17ega 
junija 1921. 

II. Naloga oblastnih kmetijskih inšpektoratov. 

Člen 3. 

Oblastnim kmetijskim inspektoratom je naloga: 
I. da proučujejo kmetijske razmere njim pover

jenih oblasti in da zbirajo vse podatke o stanju kme
tijstva v dotični oblasti; točno morajo poznati stanje 
kmetijstva, zasledovati njega gibanje in razvoj ter v 
občasnih poročilih in predlogih dajati ministrstvu 
potrebne informacije, kako bi se delovanje za njega 
prospeh uravnavalo v pravilno smer; 

II. da na licu mesta izvršujejo inspekcije posa
meznih kmetijskih naprav v dotični oblasti, bodisi po 
lastni iniciativi, bodisi po naročilu ministrstva, in Ja 
o vsaki izvršeni inspekciji izčrpno poročajo pristoj
nemu oddelku ministrstva. , 

Oblastni inšpektorji morajo vsaj dvakrat na leto 
pregledati vse kmetijske naprave njim poverjene 
oblasti. Potujejo po svoji iniciativi in kadarkoli jim 
ministrstvo to naroči. 

Člen 4. 

Za potovanje oblastnih kmetijskih inšpektorjev 
se postavlja vsako leto v proračun potrebna vsota. 

Člen 5. 

Samo kar je važnejših razpisov, navodil in od
redb, ki se tičejo več naprav ali pospeševanja kme
tijstva vobče v dotični oblasti, se vročajo inspekto
ratom istočasno kakor napravam; v vsem drugem 
pa občuje ministrstvo v prilog hitrejši administraciji 
neposredno z dotično napravo. 

Člen 6. 

Oblastni inspektor mora ministrstvu redno poda
jati poluletna obširna poročila o svojem delovanju v 
poverjeni oblasti, a tudi vselej,'kadarkoli ministr-
stvo to odredi. 

Ш. Sestava oblastnih kmetijskih inšpektoratov. . 
Člen 7. 

Osebje oblastnega kmetijskega inspektorata U 
sestavljeno iz oblastnega kmetijskega inšpektorja, 
enega praktikanta in enega sluge 

Inspektor je šef kmetijskega ' inspektorata ter 
sprejema m odpušča praktikanta in slugo v mejah 
odobrenega proračuna. . • 

Člen 8. 

Za oblastnega kmetijskega inšpektorja se sme 
imenovati, kdor je dovršil visoko kmetijsko šolo ter 
imel pred tem gimnazijsko ali realčno maturo ali pa 
je dovršil srednjo kmetijsko šolo ali učiteljišče ter 
ima najmanj deset let državne službe v kmetijski 
stroki. 

Člen 9. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga minister pod
piše; takrat prestane veljati pravilnik o ustroju in 
delovanju kmetijskih inšpektoratov z dne 6 iuliia 
1920.. št. 11.488. ' J J' 

V B e o g r a d u , dne 8. junija 1921.; 
št. 14.069. . 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 
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213. 
Naredba, 

s katero se pušča v promet papirnati drobiž 
po 25 par.* 

Ker jo v Zagrebu izdelana zadostna količina pa
pirnatega drobiža po 25 par, ki se lahko da v pro
met, in da zadostim potrebi denarnega obteka, od
rejam : 

Novi papirnati drobiž za \i dinarja-, ki je izdelan 
na podstavi odločbe ministrskega sveta z dne 3cga 
marca 1921., I br. 3207, se pušča v promet ter velja 
od danes na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev za obvezno, zakonito plačilno sredstvo. 

Državne blagajne in drugi državljani kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev morajo pri plačilu: 
sprejemati tek papirnati drobiž do 25 dinarjev. 

Generalni inspektorat naj izvrši to mojo naredbo 
ter naj v «Službenih No'inah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» priobči popis novega papirnatega 
drobiža. 

V B e o g r a d u , dne 14. junija 1921.: 
i br. (018. N a m e s t n i k ministra za finanee, 

minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

214. 
Naredba, 

s katero ee podaljšujejo roki za patentne pri
jave državljanov Združenih ameriških držav* 

Na podstavi pooblastila v členu 77. finančnega 
zakona za leto 1920./1921. odrejam: 

Člen 1. 

Roki prvenstvene pravice, določeni s 4. členom 
pariške mednarodne konference z dne 20. marca 
1883., revidirane v Washingtonu dne 2. junija 1911., 
glede zahtevanja patentov, ki še niso potekli dne 
1. avgusta 1914., kakor tudi oni, ki so se pričeli dne 
1.'avgusta 1914., se na korist državljanom naše kra
ljevine in državljanov Združenih ameriških držav 
podaljšujejo do vštetega dne 3. septembra 1921. 

Ta podaljšava ne more kršiti pravic državljanu 
naše kraljevine, ki bi imel v dobri veri v posesti pra
vice industrijske svojine, preden stopi v veljavo ta 
naredba, in ki bi nasprotovale patentnim pravicam, 
dovoljenim na podstavi te podaljšave. Prijava pa
tenta, vložena na podstavi te podaljšave, se ne za
vrne in patent, ki je dovoljen na podstavi take pri
jave, se ne uniči zato, ker je bil morda pred prijavo 
izum patentiran v kateremkoli delu naše kraljevine 
ali s tiskom ali poligrafijo objavljen in popisan tako, 
da bi ga strokovnjaki mogli uporabiti, ali javno upo
rabljan, razstavljan ali razkazovan tako, da bi jra 
strokovnjaki mogli uporabiti, razen če je bil tako 
patentiran, objavljen, popisan, uporabljan, razstav
ljan ali razkazovan, preden se je prijava, na katere 
podstavi se zahteva prvenstvena pravica, vročila v 
inozemstvu. 

Člen 2. 

Patent, ki se je dal na podstavi podaljšave, dolo
čene v členu 1., ne more zmanjšati niti kakorkoli 
okrniti pravice, ki jo uživa državljan naše kraljevine!, 
njegov zastopnik ali prejemnik pravice glede tega, 
da nadaljuje izdelovanje, uporabljanje ali prodajanje, 
pričeto pred dnem 3. marca 1921.; takšno nadalje
vanje izdelovanja, uporabljanja ali. prodajanja po ta
kih osebah kakor tudi uporabljanje ali prodajanje 
tako izdelanih predmetov se ne smatra za poseg v 
patentno pravico. 

Člen 3. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata, 
i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , cine 17.maja 1921.; 
Pr. br. 816. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s.r. 

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 136, izdanih dne 21ega 
junija 1921. 

** Razglašena v < Službenih Novinah kraljevine 
Srba Hrvata i Slovenaca» št. 112, izdanih dne 21ega 
maja 1921. 

215. 
Naredba, 

s katero se podaljšujejo roki za prijave vzorcev 
in modelov na korist državljanom Združenih 

ameriških držav/ 
Na podstavi pooblastila v členu 77. finančnega 

zakona za leto 1920./1921. odrejam, da velja podalj
šava rokov, določena v moji naredbi Pr. br. 816 z 
dne 17. maja t. 1.,** tudi za one roke o zahtevanjih 
zaščite vzorcev in modelov, ki še niso potekli dne 
1. avgusta 1914., in za one, ki so se pričeli dne 
1. avgusta 1914., in sicer na korist državljanom 
naše kraljevine in državljanom Združenih ameriških 
držav. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 14.junija 1921.; 
Pr. br. 942. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr.M. Spaho s.r. 

216. 
Na predlog gospoda ministra za prosvetc in po 

zaslišanju ministrskega sveta se predpisuje ta-le 

Uredba, s katero se dosedanji navtlčnt 
šoli v Dubrovniku In Kotom pretvarjata 

v državni pomorski akademiji.* 
I. Splošna določila. 

Člen 1. 
Pomorski akademiji v Dubrovniku in.Kotoru sta 

državni šoli ter se vzdržujeta iz državnih sredstev. 
Obe sta pod pristojnostjo in neposrednjim nati zorom 
šolskega odseka pokrajinske vlade za Dalmacijo, 
vrhovni nadzor nad njima pa izvršuje ministrstvo 
za prosveto. 

Člen 2. 

TiPtnik Ш 

Drugi prosti predmeti se smejo po potrebi uvajati z 
dovolitvijo ministrstva za prosveto. 

Člen 7. 
Izučevanje učencev v času, dokler so vkrcani na 

vadbeni ladji, je pretežno praktično ter obseza: 
a) navtično naobrazbo, odnosno uvajanje v naviga

cijsko službo; 
b) pomorske vaje in nauk o pomorstvu; 
c) nomenklaturo pomorstva; 
č) uvajanje v ladijsko službo; 
d) uvajanje v ravnanje s stroji. 

Teoretični pouk se mora omejevati na to, kar jfi 
najpotrebnejše. 

III. Učenci. 

Člen 8. 

Kdor želi biti sprejet v I. razred pomorske aka
demije, mora dokazati: 
a) da je fizično popolnoma zdrav, da dobro vidi in 

sliši in da dobro razločuje vse barve; 
b) da je že izpolnil 14. življensko leto ali da ga i2-

polni v tekočem računskem letu; 
c) da je uspešno dovršil IV. razred srednje šole, od

nosno osmi razred meščanske šole. 
Razen tega mora vsakdo opraviti sprejemni izpit 

iz srbskohrvaškega jezika in realnih predmetov. Teh 
izpitov se sme oprostiti učenec, ki ima iz vseh teh 
predmetov v izpričeval u srednje, odnosno meščan
ske, šole najmanj oceno «dobro»; o oprostitvi spre
jemnega izpita odloča učiteljski zbor. 

Privatni učenci se v pomorski akademiji ne sme
jo sprejemati. 

Člen 9. 
Učenci pomorske akademije dobivajo na koncu 

četrtega meseca «naznanilo» (izveštaj), na koncu 
šolskega leta pa «letno izpričevalo» («godišnje sve-
dočanstvo»). 

Člen 10. 
Koncem študij se opravljajo zaključni izpiti. Teb 

izpitov se udeležujeta odposlanca ministrstva za pro
sveto in ministrstva za vojno in mornarnico. 

i 

" l 
• : 

Tema akademijama je naloga, da podajata mla
deničem, ki se žele posvetiti častniški službi v trgo
vinski mornarnici, potrebno -teoretično in praktično 
izobrazbo za ta poklic. -

Člen 3. 

Obe pomorski akademiji sta štirirazredni. Vsak 
razred traja leto dni. 

Za praktično izobrazbo učencev služi vadbena 
ladja. 

Člen 4. 
Učni jezik za vse predmete je srbskohrvaški. 

II. Pouk. 
Člen 5. . 

V pomorskih akademijah se uče ti-le obvezni 
predmeti: 

1.) Verouk. 
2.) Srbskohrvaški jezik. 
3.) Angleški jezik. 
4.) Italijanski jezik. 
5.) Zemljepisje. 
6.) Zgodovina. 
7.) Matematika. 
8.) Geodezija. 
9.) Fizika. 

10.) Navtika. 
11.) Ladijsko strojeslovje. 
12.) Meteorologija in oceanografija. 
13.) Osnovni nauki o ladjedelstvu in opremi ladij. 
14.) Manevriranje z ladjami in signaliziranje. 
15.) Veda o ladijskem računovodstvu. 
16.) Pomorsko, trgovsko in menično pravo. 
17.) Ladijska higiena. 
18.) Telesne vaje in spretnosti (plavanje, veslanje, 

jadranje, mornarska dela). 

Člen 6. 

Kot prosti predmeti se smejo učiti: slovanski je
ziki, francoski in nemški jezik, stenografija in petje. 

IV. Učlteljstvo. 
Člen 11. . 

Na pomorskih akademijah v Dubrovniku in Kcv 
toru se imenujejo samo taki nastavniki, ki so uspo
sobljeni za srednjo šolo ali za pomorsko akademijo, 
po predpisih, ki se določijo naknadno. 

Člen 12. 
Poveljnik vadbene ladje je obenem nastavnik 

akademije. Za poveljnika s|me biti postavljen kapi
tan dolge plovitve, ki ima dokaze, da je kot častnik 
trgovske mornamice plovil več let in da je bil naj"' 
manj eno leto poveljnik na ladjah dolge plovitve v 

trgovski mornarnici. 
' Poveljnik vadbene ladje ima poleg poveljnišk" 

službe tudi dolžnost, da predava predmete, mveden" 
pod točkami 13., 14. in 15. v členu 5., in da vodi i« 
nadzira naobrazbo v telesnih vajah in spretnostih. 

Člen 13 
Pomorsko, trgovsko in menično pravo kakor tu*' 

liigieno ladijsko liigieno predavajo honorarni nastavniku: 
kolikor ne bi bilo rednih nastavnikov. 

V. Zaključna določila. 

Člen 14. 
Disciplinarni predpisi za vzdrževanje disciplin" 

med učenci, učni načrt in program za vse razred0^ 
pomorske akademije, pravila o zaključnem izpit*; 
pravilnik za vadbeno ladjo in službovnik za uredite ! 
službe na njej, predpisi o kvalifikaciji strokovfl'11! 
nastavnikov, določila za izvajanje te uredbe in pr^ 
hodna določila se predpišejo naknadno ter velja-}0' | 
ko jih odobri minister za prosveto ! 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 137, izdanih dne 22ega 
junija 1921.; tukaj natisnjena po popravku, priobč-v 
nem v istem listu št. 144 z dne 1. julija 1921. 

** Uradni list pod št. 214. 
*** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 140, izdanih dne 25ega 
junija 1921. 

Člen 16. 
Splošna določila o srednjih šolah veljajo tudi **" 

pomorski' akademiji, kolikor niso zanju izdana p j 
sebna določila. 

Člen 16. 
Ta uredba stopi v1 veljavo začetkom solskeg > 

leta 1921./1922. 
V B e o g r a d u , dne 17. junija 1921.; S. N'.845 • 

Ministrstvo za prosveto, 
. oddelek za srednješolski pouk. 

£.-$*uti- . i:-..»,, '".««р-змсзд&зд^ : . Ž l i l 
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217. 
Odločba 

o uvoza telovadnega orodja za telovadna 
društva. 

Carinski svet je odločil v seji dne 23. maja t. 1. 
in njegova odločbo je odobril namestnik gospoda 
ministra za finance, gospod minister za gozde in 
rudnike, da se sme z ozirom na sedanje gospodarske 
razmere in zaradi zaščite naše domače delavnosti in 
industrije telovadnim društvom dovoljevati brez pla
čevanja carine in ostalih davščin (v zmislu točke 17. 
člena 6. zakona o splošni carinski tarifi) samo'uvoz 
telovadnih priprav in telovadnega orodja, če služijo 
neposredno in izključno telovadbi in če se takega 
blaga ne dobiva ali ne izdeluje dovolj v državi. 

Telovadna društva, ki se hočejo koristiti s to 
ugodnostjo, se morajo za vsak primer posebe prej 
obrniti na podpisano direkcijo zaradi take oprostit
ve ter točno navesti količino in vrsto predmetov, ki 
jih žele uvoziti, pa tudi število članov, ki se bavijo 
s telovadbo, in končno carinarnico, pri kameri naj be 
izvrši carinska ekspedicija. 

Na podstavi danega dovolila te direkcije izvrši 
potem carinarnica carinsko ekspedicijo takih pred
metov brez plačila carinskih davščin, če predloži 
uvoznik ob ocarinjanju potrdilo ministrstva za trgo
vino in industrijo (V. oddelka) v Beogradu, da se 
takega blaga ne dobiva ali ne izdeluje dovolj v 
državi. 

S tem odlokom se ukinjajo ugodnosti, ki so bile 
za telovadna društva dovoljene z odločbo carinskega 
sveta C br. 16.107 z dne 23. Reptembra 1919. 

Ta razpis se priobčuje carinarnicam z naročilom, 
naj se točno ravnajo po njem in naj nikakor in 
nikoli ne prepuščajo carinskih davščin prostega uvo
za predmetov za telovadna društva, dokler take 
oprostitve ne dovoli podpisana direkcija. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 17. junija 1921.; C br. 35.566. 

218. 
Odločba 

o izvoza selitvenih stvari. 
Carinski svet je odločil v seji dne 30. maja 1921. 

in njegovo odločbo, je odobril gospod minister za 
finance, da je razpis z dne 1. aprila 1.1., C br. 19.742,* 
izpremeniti tako-le: 

Pooblaščajo se tudi carinarnice, da smejo dovo
ljevati izvoz selitvenih stvari iz naše države brez 
plačila carine, davka na poslovni promet in brez za
varovanja valute. 

Potemtakem naj carinarnice, ko po izpolnitvi 
vseh pogojev zgoraj omenjenega razpisa odločijo o 
oprostitvi, takoj dovolijo izvoz selitvenih stvari, 
svojo odločbo pa naj pošljejo podpisani direkciji v 
naknadno odobritev. 

Obenem se nekvarno zgoraj omenjenemu razpisu 
pooblaščajo carinarnice, da smejo tuđi brez dokaza 
iz točke 2. razpisa dovoljevati izvoz uporabljenega 
odela in perila, mehkih pletenih stvari, najpotrebnej
ših obrtnih priprav' in posod, ako se ti predmeti uje
majo s poklicem, imovinskim stanjem, številom rod
binskih članov in vsakdanjimi potrebami izseljeni-
kov, pa imajo vendar vidne znake uporabe in niso 
trgovinski predmeti. Za oprostitev teh predmetov, ki 
imajo na sebi več značaj potniške prtljage, ni treba 
vlagati prošnje in izdajati odločbe. 

Ako so take selitvene stvari predane v vožnjo s 
tovornim listom, se zacarinjajo po tem listu, prizna-

. niči, ki se ji prilaga dovolilo za izselitev; če so pa 
predane v vožnjo kot prtljaga ali jih nosijo izselje
nki s seboj, se smejo po pregledu prepustiti za 
izvoz brez nadaljnjih formalnosti. 

Razpis z dne 25. aprila 1921.,** C br. 27.077, ki 
&& tiče izseljevanja na podstavi opcijske pravice, in 
razpis z dne 16. maja t.l.*** C br. 32.027, s kate
rim se prepoveduje izvoz pohištva in stvari bivših 
avstrijskih častnikov in uslužbencev, ostaneta še na
dalje v veljavi. 

Iz pisarne generalne direkcije caria v Beogradu, 
dne 18. junija 1921.; C br. 36.880. 

* Uradni list 44 z dne 26. aprila 1921. 
** Uradni list pod št. 138. 

*** Uradni list pod št. 147. ,. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
219. 

Popravek k naredbi št. 208. 
V naredbi celokupne deželne vlade za Slovenijo o 

ureditvi cen za plin in električno energijo ob bist\e-
no izpremenjenih proizvajalnih stroških z dne 27. ji. 
nija 1921., Ur. 1. št. 208, se glasi peti odstavek § 2. 
pravilno tako-le: 

Ciani in namestniki razsodišča dobivajo, kadar 
poslujejo, povračilo voznih stroškov in dnevnice po 
200 K. 

Naredbe oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

. 220. 
Naredba 

o izpremembi zdraviliškega reda za gorko 
, kopališče v Toplicah na Dolenjskem. 

I. 
Na podstavi § 1. kranjskega deželnega zakona z 

dne 1. avgusta 1897., dež. zak. št. 29, se sporazum
no z zdravstvenim odsekom za Slovenijo izpreminja-
jo §§ 3., 8., 9., 10., 11. in 12. razglasa c. kr. dežel
nega predsednika na Kranjskem z dne 4. oktobra 
1898., dež. zak. št. 37, s katerim se je izdal zdravi
liški red za gorko kopališče v Toplicah na Dolenj
skem. 

Izpremenjeni paragrafi se glase: 

§ 3 . 
Člani zdraviliške komisije so: 

a) zastopnik imetnika gorkega kopališča (toplic); 
b) topliški zakupnik; 
c) vsi zdravniki, navzoffni v vsej kopalni dobi; 
č) dva zastopnika občine; 
d) en zastopnik gostilničarjev; 
e) upravitelj invalidnega doma; 
i) dva zastopnika zdraviliških gostov; 

g) krajni župnik;, 
h) krajni šolski vodja. 

Oba zastopnika, ki ju odpošlje občina v zdravi
liško komisijo, izvoli občinski odbor krajevne občine 
trpliške. 

Zastopnika gostilničarjev izvolijo gostilničarji 
zdraviliškega okraja izmed sebe. Opravilna doba teh 
zastopnikov je enaka poslovni dobi občinskega za
stopa. 

Oba zastopnika zdraviliških gostov kooptira 
zdraviliška komisija izmed gostov. Mandatna doba 
teh kooptiranih članov zdraviliških gostov se skla
da z zdraviliško dobo, v katero so bili kooptirani 

§ 8 . 
Vsak tujec, ki prebiva v dobi od dne 1. maja lo 

dne 30. septembra v zdraviliškem okraju nad tri dni, 
mora brez razločka, ali se koplje v toplicah ali ne, 
plačati zdraviliško takso in v času, ko igra zdravi
liška godba, tudi godbeno takso. 

Zdraviliška taksa znaša pri bivanju nad tri dni 
za. vsakih začetih 14 dni po 5 dinarjev za osebo, 
godbena taksa pa 2-50 dinarja* za osebo. 

Dan prihoda se šteje za ves dan. 

§ 9 . 
Plačevanja zdraviliških taks so oproščeni zdrav-

riki, njih soproge, nedoletni sinovi in neomožene 
hčere. 

Plačevanja zdraviliških in godbenih taks so opro
ščeni oskrbovanci invalidnega doma, otroci pod 
4 leti in služinčad v spremstvu svojih gospodarjev. 

Za otroke med 4. in 10. letom se plačuje le polo
vica zdraviliške in godbene takse. 

§ 10. . 
Zdraviliški komisiji je prepuščeno, da v vpoštev-

nih primerih vse takse • primerno zniža ali tudi od
pusti. 

§ H- , 
Pobiranje zdraviliških davščin (zdraviliških taks 

in godbenih taks) in nadziranje njih plačevanja pri
pada zdraviliški komisiji. 

§ 12. 
V mejah prednjih določi] izda in objavi zdravi

liška komisija zdravilisko-taksni red. 

II. 

Ta naredba stopi v veljavo dne 15. julija 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 6. julija 1921. 
Dr. Mara s. i . 

Razglasi osrednje vlade. 
Natečaj za uradniška mesta in mesta pomožnega 

osebja. 
Za obrazovanje in popolnitev oblastnih inšpekcij 

dela (obrtnih nadzorništev) po pokrajinah se potre
bujejo ti-le uradniki in pomožno osebje: 

1.) za Srbijo: 2 inšpektorja dela, 1 komisar in
spekcije dela, 4 asistenti inspekcije dela, 1 pisarni-, 
ška moč in 1 sluga; 

2.) za Vojvodino: 1 komisar inspekcije dela in 
2 asistenta inspekcije dela; 

3.) za Hrvatsko in Slavonijo: 4 inšpektorji dela, 
2 komisarja inspekcije dela, 8 asistentov inspekcije 
dela, 4 pisarniške moči in 4 sluge; 

4.) za Bosno in Hercegovino: 1 inspektor dela, 
1 komisar inspekcije dela, 6 asistentov inspekcije 
dela, 1 pisarniška moč in Г sluga; 

5.) za Dalmacijo in Crno goro: 1 komisar inspek-. 
cije dela, 2 asistenta inspekcije dela, 1 pisarnižka 
moč in 1 sluga; 

6.) za Slovenijo: 1 komisar inspekcije delà in 
4 asistenti inspekcije dela. 

Za inšpektorja dela (do 5052 dinarjev letne 
plače) se sme imenovati, kdor ima strokovno iz
obrazbo z dovršeno tehnično visoko šolo in ki je bil 
najmanj že pet let praktično zaposlen v večjem dr
žavnem ali privatnem industrijskem podjetju. 

Za komisarje inspekcije dela (v čmu ministrske
ga tajnika do 3283 dinarjev letne plače) veljajo isti 
pogoji strokovne izobrazbe kakor za inšpektorje 
dela, a z najmanj triletno prakso. 

Za asistente inspekcije dela (v Snu pisarjev mi
nistrstva 2020 dinarjev letne plače) se smejo ime
novati inteligentni delavci, ki imajo dolgoletno 
prakso^' (profesionalno) v industrijskih podjetjih in ki 
so dovršili vsaj nižjo strokovno šolo. 

Za pisarniške moči (1500 dinarjev letne plače) in 
sluge (1000 do 1500 dinarjev letne placet veljajo 
splošni predpisi teh kategorij državnih nameščen
cev. V prvi vrsti se bodo vpoštevali vojni invalidi, 
ki so usposobljeni za te službe. 

Za vsa mesta velja, da se smejo imenovati samo 
osebe — m o š k e g a a l i ž e n s k e g a s p o l a — 
dobrega vedenja in z izkazano sposobnostjo za 
opravljanje teh služb. 

Ministrstvo za socialno politiko pozivlje kom
petente, naj vlože pravilno opremljene prošnje z do
kazi o kvalifikaciji v enem mesecu, a najkesneje de. 
dne 3 0. j u l i j a t. L, in sicer: 
a) kompetent! za Srbijo in -Vojvodino pri ministr

stvu za socialno politiko; 
b) kompetenti za Hrvatsko in Slavonijo pri pover-

jeništvu za socialno skrbstvo v Zagrebu; 
c) kompetenti za Bosno in Hercegovino pri pover-

jeništvu za socialno 6krbstvo v Sarajevu; 
č) kompetenti za Dalmacijo pri poverjeništvu za so

cialno skrbstvo v Splitu; 
d) kompetenti za Slovenijo pri poverjeništvu za so

cialno skrbstvo v Ljubljani. 
Iz ministrstva za socialno politiko v Beogradu, 

dne 15. junija 1921.; št. 37.759—V 1347. 

Pojasnilo k uredbi o devizah in valutah. 
Kot pojasnilo k uredbi o devizah in valutah, ob

javljeni v št. 115. «Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 25. maja 1921.,* je pri
občil generalni inspektorat na dotično vprašanje z 
dopisom z dne 14. t. m., I br. 7060, podpisani direk
ciji to-le: 

1.) Vse naredbe in odločbe, izdane do sedaj o 
prepovedi uvoza tuje valute, niso več v veljavi od 
dne, ko je stopila uredba o devizah in valutali v 
veljavo, t. j . od dne 1. junija 1921. Torej je dovolje
no na ozemlje kraljevine uvažati romunske leve, 

* Uradni list pod št. 149. 

a&:^ 
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in madžarski in avstrijski papirnati denar (člen 3 
člen 22. uredbe). 

2.) Analogno gorcnjemu pojasnilu so vse nared
be in odločbe o prepovedi izvoza tuje valute z novo 
uredbo razveljavljene. Torej je dovoljeno izvažati 
vse one valute, katerih izvoz ni prepovedan z ured
bo (člen 4. in člen 22. uredbe). 

3.) S členom 7. uredb»; ni napravljena razlika 
med vezanimi in nevezanimi čeki, torej je dopuščen 
uvoz vseh nevezanih čekov tuje valute. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 17. junija 1921.; C br. 40.439. 

Pojasnilo o uvozu predmetov iz točk 8. in 27. 
člena 6. zakona o splošni carinski tarifi.* 

Na vprašanje, kako je treba tolmačiti določila 
točke 8. člena 6. zakona o splošni carinski tarifi 
glede uvoza, prostega carinskih davščin, predmetov, 
potrebnih brodarskim družbam za plovstvo, kakor 
tudi materiala za popravo in grajenje ladij, in ob 
kakšnih pogojih naj se prepuščajo brez carinskih 
davščin predmeti za potrebo službe božje v siromaš
nih cerkvah in material za grajenje in zidanje takih 
cerkva (točka 27. člena 6. zakona o splošni carin
ski tarifi), dajem na podstavi člena 20. zakona o 
splošni carinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta 
carinarnicam to-le pojasnilo: 

1.) Z ugodnostjo, navedeno v točki 8. člena 6. 
zakona o splošni carinski tarifi glede predmetov, ki 
se uvažajo in služijo za inventar ali so neposredno 
potrebni brodarskim družbam za plovstvo ob reč
nih in m o r s k i h obalah ozemlja naše kraljevine, 
se smejo koristiti samo one družbe, ki uvažajo take 
predmete z a č a s n o , če služijo ti predmeti samo 
potrebam in plovstvu onih ladij, ki niso registrirane 
pri naših oblastvih in ne vrše kabotaže ob naši 
obali. 

2.) Material za popravo in grajenje ladij se sme 
uvažati v zmislu omenjenih zakonitih določil brez 
plačila carinskih davščin samo, če se tak material ne 
dobiva ali ne izdeluje v državi v zadostni količini; 
to se mora ob zacarinjanju dokazati s potrdilom mi
nistrstva za trgovino in industrijo (V. oddelka). 

3.) Predmeti, nabavljeni za potrebo službe božje 
v siromašnih cerkvah, in. material za grajenje in zi-

. danje takih cerkva, se smejo prepustiti brez carin
skih davščin samo, če vlože uvozniki (cerkve in 
cerkvene občine) ob zacarinjanju potrdilo pristoj
nega političnega oblastva, da dotična cerkev ne 
razpolaga ne s premično ne z nepremično imovino, 
in potrdilo ministrstva za trgovino in industrijo (V. 
oddelka), da se taki predmeti ne dobivajo ali ne iz
delujejo v državi v zadostni količini. 

Predmete, omenjene v prednjih točkah, zacari-
njajo carinarnice brez prejšnjega dovolila te direkcije 
po razpisu z dne 10. oktobra 1912., C br. 23.459. 

Carinarnice naj se glede zacarinjanja zgoraj ome
njenih predmetov najtočneje ravnajo po tem pojas
nilu ter o prejemu tega razpisa obvestijo generalno 
direkcijo carin. 

V B e o g r a d u , dne 16.junija 1921. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s.r. 

h pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 18. junija 1921.; C br. 39.742. 

\ 
Razglas glede roka za izvoz (povratek) steklenic 

za mineralne vode.* 
Namestnik gospoda ministra za finance, gospod 

minister za gozde in rudnike, je dovolil z odlokom 
z dne 14. t. m., C br. 33.936, da se rok za izvoz (po
vratek) steklenic za mineralne vode, ki je v členu 
78. carinskega zakona določen s 3 meseci, podaljša, 
na 6 (šest) mesecev. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
' . dne 18. junija 1921.; C br. 33.936. 

Razglas glede zamenjavanja češkoslovaških 
bankovcev po 5000 kron. 

Generalna direkcija državnega računovodstva je 
z dopisom z dne 7. junija 1921., D R br. 59.815, poi-
pisani direkciji poslala poročilo generalnega inspek

torata ministrstva za.finance z dne 25. aprila 1921., 
I br. 4728, ki se glasi: 

«Po naredbi češkoslovaške vlade z dne 14. ma»ca 
1921. se morajo bankovci po 5000 kron z datumom 
z dne 15. aprila 1919., ki so bili izdani z naredbo z 
dne 2. julija 1919., vzeti iz prometa ter izza dne 
iô. aprila 1921. prestanejo veljati za zakonito pla
čilno sredstvo na ozemlju češkoslovaške. 

Izza dne 15. aprila 1921. do dne 31. januarja 
1923. se morejo ti bankovci zamenjavati samo pri 
bančnem uradu ministrstva za finance in njegovih 
podružnicah. 

Da ne bi bila država oškodovana z nepravočasno 
zamc-njavo omenjenih bankovcev, jih izvolite, ako 
jih je kaj v vašem področju, v čim krajšem roku po
slali glavni državni blagajni v zamenjavo ter o tem 
obvestiti podpisano direkcijo.» 

Ta naredila se daje carinarnicam na znanje z na
ročilom, naj takoj prestanejo pri svojih blagajnah 
oprijemati to vrsto bankovcev, če imajo carinarnice 
te vrste bankovcev v,svojih blagajnah, naj jih takoj 
neposredno pošljejo glavni državni blagajni v za
meno, sklicevaje se na označeno naredbo. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 22. junija 1921.; C. br. 39.957. 

Prepoved o prodaji žetve vseh vrst žita na 
stebla pred definitivno žetvijo.* 

Gospod minister za socialno politiko je odredil 
z naredbo z dne 23. t. m., J P br. 3068, v zmislu 
učinka točke 1. ukaza z dne 25. februarja 1921. o 
ukinitve ministrstva za prehrano in obnovo dežel in 
v zvezi člena 1. odločbe ministrskega sveta z dne 
16. aprila 1920., I br. 4858: 

Naredbi bivšega ministrstva za prehrano in ob
novo dežel z dne 5. junija 1919., I br. 10.202 (raz
glašena v št. 55 «Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca»)** in z dne 2. junija 1920., 
A br. 4064 (razglašena v št. 138 «Službenih Novin 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca»),*** s kateri
ma se prepoveduje vsako uporabljanje zelenega (še 
nezrelega) žita za prehrano živine in prodajanje 
žetve vseh vrst žita — v naprej na steblu — osta
neta tudi letos v veljavi. 

Iz ministrstva za socialno politiko, za javno pomoč 
in prehrano v Beogradu, 

dne 23. junija 1921.; J P br. 3068. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. C 91/21—1. 1112 

Oklio. 
O tožbi Marije Štamflovc in Petra Štamfla v Ve

likem Ncrajcu št. 41 zoper zamrl iga Petra š t a m -
f 1 a istotam št. 26 zaradi lastnine se je odredil na
rok za ustno razpravo na dan 

14. j u l i j a . 1 9 2 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 7. 

Tožencu imenovani skrbnik gospod Gašpu Skok 
v Črnomlju ga bo zastopal v tej pravni stvari, do
kler se ne zglase pravni nasledniki. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 4. julija 1921. 

Oklio. 1113 

O tožbi Ane Baragove v Šmarati zoper Franči-
ško B a r a g o v o istotam, oziroma njene neznane 
pravne naslednike, zaradi zastaranja terjatve bo 
narok dne 1. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob devetih. 

Skrbnik tožencev: Alojzij Znidar^ič v Ložu. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 5. julija 1921. 

L 9/21—4. 
Preklic 

Feliks G l o b o č n i k , zobni tehnik 
je zaradi zapravljivosti delno preklican. 

Za kuratorja mu je postavljen gospod 
Ahlin v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek 
dne 2. julija 1921. 

1109 

v Kranju, 

Jo.sip' 

J 

I-, 

1080 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 14.357. 

Razglas. 
Določilo razglasa št. 4178 z dne 25. februarja 

1921., objavljenega v Uradnem listu 28 z dne lOega 
marca 1921., se po razpisu ministrstva za notranje 
zadeve št. SI. 4102 z dne 18. maja 1921.'izpreminja 
tako-le: 

«Romunija 32 (dvaintrideset dinarjev). Opomba: 
Ako ima' stranka od našega generalnega konzulata 
v Bukarešti vizum za prihod in povratek, se ne po
bira nobena taksa za vizum za odhod iz naše dr
žave.» 

V L j u b l j a n i , dne 20. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 

17.010. 

Basglas. 
Postavka «švica> razglasa deželne vlade z dne 
februarja 1921., št. 4178, priobčenega v Urad

nem listu 28 z dne 16. marca 1921., se po razpisu 
ministrstva za notranje zadeve št. SI. 5648 z dne 
13. junija 1921. izpreminja ter se glasi: 

«Švica: za odhod iz naše dežave osem (8) švicar
skih frankov.» 

V L j u b 1 j a n i, dne 25. junija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjenižtva: Kremenšek s.r. 

St. 

25. 

Firm. 90/21, Rg. A II 77/1. 

Vpis družbene firme. 
V register za družbene firme se je vpisala dne 

20. aprila 1921. firma: 
Podružnica R. Bunc in drug, 

s sedežem v C e l j u , Prešernova ulica St. 12, 
obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na' 

debelo in na drobna, 
družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

17. februarja 1919., 
osebno zavezana družbenika: Rudolf Bunc in 

Franc Rainer, trgovca v Ljubljani, 
podružnica, glavnega zavoda, poslujočega v Ljub

ljani s firmo: R. Bunc in drug. 
Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 

vsak zase. 
Podpis firme: družbenika podpisujeta njene bese

dilo ali: «R. Bunc» ali: «Rainer». 
S prokuro je poverjen Angel Favai v Spodnji 

Šiški, Kolodvorska cesta št. 156. 
Okrožno kot trgovinsko sodlSče v Celju, oddelek П., 

dne 23. aprila 1921. 

* Razglašeno v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 145, izdanih dne 2. ju
lija 1921. 

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 143, izdanih dne 30ega 
junija 1921. 

** Uradni list CVIII iz leta 1919. 
*** Uradni list pod št. 271 iz leta 1920. 

Št, 1043. 
Razpis uöiteljekih služb. 

V kamniškem šolskem okraju se razpisujejo v 
stalno namestitev: 

1.) Nadučiteljska služba na dvorazrednici v Č e m-
s e n i k u . 

2.) Mesto za učitelja na deški šestrazrednici v 
K a m n i k u . 

3.) Mesto za učitelja na petrazrednici v K o 
m e n d i . 

4.) Mosto za učitelja na šestrazrednici v 
M e n g š u . 

5.) Mesto za učitelja na šestrazrednici v M e 
r a v č a h. 

6.) Po eno voditeljsko mesto na enorazrednicah 
na S e 1 i h in R i b č a h. 

7.) Po eno mesto za učiteljico na trirazrednici n» 
B r d u in na dvorazrednici v Š m a r t n e m . 

Za učni mesti* v Kamniku in v Mengšu imaji» 
prednost oni prosilci, ki so .dovršili risarski tečaj za 
obrtnc.nadaljevalne šole. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ
beni poti pri podpisanem okrajnem šolskem svetu d° 
vštetega, dne 3 1 . j u l i j a , 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet v Kamniku, 
dne 2. julija 1921. 

S 

' 

.i. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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81. V Ljubljani, dne 14. julija 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
deželne vlade za Slovenijo / f f 

vstbla»: I« „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrrata i Slovenaca". — Razglasi osrednje vlade: Objava o prometu e soljo. — Razglasi deželne vlade za Blovenijo: Razglas 
o policijski uri. Izkaz o stanju žiralskih kežnih bolezni v Sloveniji z dne 9. julija 1921. — Razglasi zdravstvenega odeeka za Slovenijo v Ljubljani : Razpis službe okrožnega 
«dravnika za zdravstveno okrožje Št. Vid Ljubljano. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 19. do dne 25. junija 1921. — B&zglaei 

vojaških oblastev : Konkurz za sprejem gojencev v inženjereko podčastniško šolo. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 146 z dne 4Julija 1921.: 
Objavi generalne direkcije carin: Glavna cari-

l narnica II. vrste v Borovnici z oddelkom v Logatcu 
[ Ш sporedna carinarnica v Cerknici z oddelkoma v 
, Ložu in Leskovi dolini sta ukinjeni. Ustanovljene pa 

«o: glavna carinarnica II. vrste na Rakeku z oddel
kom v Planini; sporedna carinarnica II. vrste v Ho-
tedršici z oddelki na Trati, v Rovtah in na Kal cu: 
«poredna carinarnica na Otoku; sporedna carinarni-

I ca v Kozaršah. Vse tri sporedne carinarnice so v 
administrativnem oziru podrejene glavni carinarnici 

h a Rakeku. — Sporedna carinarnica v Prevaljah j>? 
Povišana v glavno carinarnico II. vrste. 

Številka 147 z dne 5. julija 1921.: 
Zapisnika o 59. in 60. redni seji ustavotvorne 

skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slov.-ncev z 
<Jne 24. in 25. junija 1921. 

Številka 148 z dne 6. julija 1921.: 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 

dobiva iz vseh strani države telegrame, s katerimi 
8e mu čestita na srečni rešitvi ob atentatu ter se 
ton izporočajo izrazi globoke narodne vdanosti. — 
Predsedništvo ministrskega sveta ima po Najvišjem 
naročilu čast izjaviti vsem najsrčnejšo zahvalo. 

Minister za finance je geometra Dragotina T i e -
gl a v Celju premestil k uradu za evidenco zemlji
škega katastra v Murski Soboti. 

Objava ministrstva' za notranje zadeve: Dne 3. ju-
. Hja 1921. je stopil v Združenih ameriških državah v 
I veljavo nov zakon o izseljevanju, ki določa letno 

; l bevilo izseljenikov iz kraljevine Srbov, Hrvatov in 
.11 Slovencev s 6405 osebami. Vsak mesec se sme spre-
] [lèti največ do 20 % tega števila. Vrhovno kontrolo 

I ° izseljevanju opravljajo posebna oblastva v Zdru
ženih ameriških državah, izšeljenike pa štejejo v 
vhodnih pristaniščih. Potcnitakem vizum konzular-
nih uradov nikakor ne jamči za dohod v Združene 
države. Tisti, ki namerjajo potovati v Združene 
države, se opozarjajo na to, da je dovoljena vsega 
skupaj samo ena četrtina onih, ki so se prej smeli 
Priseliti iz naše kraljevine. Vsakogar, ki bi došel v 

| Pristanišče Združeni!], držav, pa bi bil nadštevilen, 
ameriška oblastva brezpogojno odklonijo in vrniti 
se mora ob svojih stroških. — Ta nova določila ve
ljajo za dve leti. 

Številka 149 z dne 7. julija 1921.: 
K Zapisnika o 61. in 62. redni seji ustavotvorne 

skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 27. in 28. junija 1921. 

i Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 
• tDeutschösterreichische Tageszeitung» (Dunaj) v 

"asi državi prepovedan, ker piše zoper njene inter
ese. 

Številka 150 z dne 8. julija 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo-

"aslednika A l e k s a n d r a z dne 21. junija 1921., 
8 katero se v Zadru ustanavlja kraljevski konzulat. 

Objava generalne direkcije posrednjih davkov, 
^ je minister za finance agrarne združbe in agrarne 
°dbore za vse vloge in dopise, ki jih pošiljajo držav-
*% oblastvom, oproßtil plačevanja pristojbin, razen 
v civilnih pravdah. 

Objave ministrstva za trgovino in industrijo, od 

se v Buenos Airesu (Argentinija), Bratislavi (češko
slovaška republika) in Monakovem (Bavarsko) usta
novile privilegirane trgovinske agencije kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Zapisniki o 63., 64., 65. in 66. redni seji ustavo
tvorne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 29., 30. in 30. junija in 1. julija 1921. 

Številka 151 z dne 9. julija 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 2. julija 1921., s 
katero se, dokler se Njegova kraljevska Visokost n-̂  
vrne v domovino, ministrski svet pooblašča z izvr
ševanjem ustavne kraljevske oblasti v mejah ustave. 

Zapisnika o 67. in 68. redni seji ustavotvorne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 1. in 2. julija 1921. 

Razglasi osrednje vlade. 
Objava o prometa в soljo.* 

Uprava državnih monopolov objavlja na podstavi 
sklepa upravnega odbora samostojne monopolne 
uprave, odločbe ministrskega sveta z dne 20. junija 
t. 1. in odločbe gospoda ministra za finance z dne 
28. junija t. 1., št. 4314.: 

1.) Prepoveduje se uvoz soli privatnim osebam na 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

2.) Uvoz soli se dovoljuje samo onim, ki so skle
nili nakup soli pred to uvozno prepovedjo, če to do
kažejo s predpisanimi listinami. 

3.) Prošnje za dovolitev takega uvoza soli naj ле 
najkesneje v 20 dneh po razglasitvi vlože pri dele
gatili ministra za finance, ki jih odpošljejo samostojjii 
upravi monopolov v .rešitev. 

Zoper rešitev samostojne uprave monopolov je 
dopustna pritožba na ministra za finance. 

4.) Dovoljeni uvoz soli se mora izvršiti najkesneje 
v štirih mesecih od dne, ko je prejel uvoznik odlok, 
da mu je uvoz soli dovoljen. 

Preko tega roka se dovoljuje uvoz soli samo, če 
uvoznik, ki je bil po tem odloku upravičen uvoziti 
sol, dokaže, da ni sam zakrivil zamude. 

O tem odloča minister za fiiwice. 
5.) Pokrajinske vlade morajo določiti maksimalne 

cene trgovski (privatni) soli po dejanskih stroških 
trgovcev; cene pri prodaji na debelo pa ne smejo biti 
večje od monopolne cene. * 

6.) Monopolna prodajna cena soli se znižuje za 
10— dinarjev od 100 kilogramov za vse vrste soli. 

7.) Promet s soljo je v vsej kraljevini svoboden. 
Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 

dne 1. julija 1921.; M br. 11.196. 

delk a za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, da so 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 19.465. 

Razglas. 
§ 1. Kot policijska ura v zmislu § 1. ministrske 

naredbe z dne 3. aprila 1855., drž. zak. št. 27, se do
loča: 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 147, izdanih dne 5. ju
lija 1921. 

i 

a) v poletnem času od dne 16. junija do vštetega 
dne 15. septembra: 

za mesta Ljubljano, Maribor, Ptuj, Celje in No
vo mesto in za zdravDišči Bled in Rogaško Sla-
tino: za gostilne 23. (11.) ura, 

za kavarne 24. (12.) ura; 
za vse druge kraje: 

za gostilne in kavarne 23. (11.) ura; 
b) v zimskem času od dne 16. septembra do všte

tega dne 15. junija: 
za mesta Ljubljano, Maribor, Ptuj, Celje in No

vo mesto: 
za gostilne 23. (11.) ura, 
za kavarne 24. (12.) ura; 

za vse druge kraje: 
za gostilne 21. (9.) ura,. 
za kavarne 22. (10.) ura. 

§ 2. Podaljšano policijsko uro dovoljuje v izjem
nih primerih v zmislu § 2. citirane ministrske nared
be poverjeništvo za notranje zadeve. 

§ 3. Železniške restavracije sinejo biti odprte čez 
policijsko uro do odhoda zadnjega železniškega pot
niškega vlaka pred polnočjo. 

§ 4. Brezalkoholne restavracije in kavarne, t. j . 
obrati, kjer se sploh ne točijo alkoholne pijače, niti 
kot primes k čaju, kavi itd., se ne smatrajo za go
stilne ali kavarne v zmislu tega razglasa; zanje 
torej ne velja policijska ura. 

§ 5. Obrtno oblastvo lahko odredi na podstavi 
§ 54. obrtnega reda za posamezne kraje ali za po
samezne vrste obratov ali pa za posamezne obrate 
policijsko uro tudi bolj zgodaj, nego je določeno v 
§ 1 -

Obrtno öblastvo v Ljubljani pa mora v takih pri
merih prej zaslišati mnenje državnega policijskega 
oblastva. 

§ 6. Za sprejemanje potnikov v gostilnah s pre
nočiščem (hotelih) velja drugi odstavek § 1. mini
strske naredbe z dne 3. aprila 1855., drž. zak. št. 62, 
t. j . potniki se smejo sprejemati tudi po policijski 
uri. 

§ 7. Prestopki citirane ministrske naredbe in tega 
razglasa se kaznujejo po §§ 3., 4. in 5. citirane na
redbe v zvezi z členom II. vladne naredbe z dne 
16. decembra 1919., Ur. 1. št. 809. 

V L j u b l j a n i , dne 11. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: Kremenšek s. r. 
St. 2532. 

Istas o stanje živalskih kiiilk baleni 
• SlaveHJi a due 9. Julija 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
V r a n i č n i p r i e a d . 

Celje: Sv. Juri ob južni železnici 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Zakot 1:1, Sv. Peter pod Sv. gorami 
1:1. Celje, politična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, 
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Kokarje 3 : 3 , Ljubno 2:2, Luče 2 :2, Rečica 1:1. 
Ptuj : Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Kočevje: Ribnica 1 :1 . Krfko: St. Jernej 1:1. 
Litija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ljubljana 
okolica: Vrhnika 1 :1 . Ptu j : Breg 1:1, Trnovci-
Sela 1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Moxirje: Luče 3:12, 
Solčava 2 : 8 . Kranj: Oselica 1:1, Sv. Ana 1:2. Slo
veajgradec: Šmartno ob Paki 2 :2 . 

S t e k H n a. 

Krško: Kostanjevica 1:1. Ljubljana okolica: Med
vode 1:1. Murska Sobota: Vidonci 1:1. Ptuj : Breg 
1:1, Slovenja vas 1 :1 . 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Veliki Obrez 1:2. Črnomelj: Božjakovo 
1:1, Dobliče 1:4, Radovica 1:1, Semič 1:2. Ko
čevje: Struge 1:1. Konjice: Konjice 1:1. Krško: Ko
stanjevica 1:1, Raka 1:6, Št. Jernej 1:1. Ljubljana 
okolica: Log 1:1, Račna 1:4. Litija: Češnjioe 1.1. 
Krka 1:2. Leskovec 1:1, Zagorica 1:5. Maribor: 
Sv. Trojica v Slovenskih'goricah 1:3, Spodnji Por-
čič 1:3. Murska Sobota: Centiba 1:3, Petanjci 
1 :1. Novo mesto: Trebnje 1:2, Žužemberk 2: 2. Ptuj : 
Brebrovnik 1:1, Gajovci 1:2. Ptuj mesto 1.1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Moravče 2 :2 . Kočevje: Sv. Gregor 1.1, 
Turjak 1:1, Videm 1:1. Konjice: Radeški vrh 1:2. 
Krško: Radeče 1:1. Litija: Bukovica 1:1, Šmartno 
2 :2, Žalna 1:1. Ljubljana okolica: Dobrunje 1:1, 
š t ! Vid 1:1. Ljutomer: Godomerci 1:1, Grabonos 1:1, 
Stara cesta 1:2. Logatec: Gorenji Logatec 2: 2. Mur
ska Sobota: Grlinci 1:1, Ivanovci 1:1. Prevalje: 
Ojstrica 1:1. Ptuj : Breg 1:2, Kog 1:1, Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah 1:2, Sv. Lovrenc na Dravskem 
polju 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: Križevci 1:1, Panovci 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

Prestale so: 
M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 

k o n j i h . 

Kranj: Naklo 2: 2, Preddvor. 1:1, Stara Loka 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Braslovče 1:1, Grajska vas 1:2, Sv. Je
ronim 1:1, Vransko 1:1. Kamnik: Kamnik 1:1. Li
tija: Št. Vid 1:1. Ljutomer: Pristava 1:1. Murska 
Sobota: Lukačovci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 9. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Št. 7855. 
Razpis. 

Prošnje opremljene s potrebnimi svedočbami, naj 
se vlože do dne 

1 5 . a v g u s t a 1 9 2 1. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
• dne 2. julija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
Št. 7877/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlja deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 19. do dne 25. junija 1921.) 

Zdravstveni odsek za'Slovenijo razpisuje službo 
okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje S e n t 
V i d n a d L j u b 1 j a n o. 

S to 'službo je spojena osnovna plača letnih 
1400 K, aktivitčtna doklada 200 K in pa pravica do 
dveh petletnic po 100 K. Po naredbi celokupne de
želne vlade za Slovenijo z dne 29. aprila 191Ü., št. 107 
Ur. L, se je dalje okrožnim zdravnikom do preklica 
dovolila draginjska doklada 100 % v s e h službenih 
pnjomkov, z odlokom delegacije ministrstva financ 
z dne 24. januarja 1920., št. 90/V. pa do preklica, 
oziroma do ureditve rednih službenih prejemkov, Se 
izredna draginjska doklada celokupnih prejemkov, 
ki znaša v pričujočem primeru П 0 c/c. tako da pri
padajo okrožnemu zdravniku v š t . Vidu nad Ljub
ljano letni službeni prejemki 6720 K. Oženjeni okrož
ni zdravniki dobivajo poleg tega za ženo in za vsa
kega ne preskrbljenega otroka po 90 K na mesec. 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 3. julija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi vojaških oblasfev« 
Konkurz za sprejem gojence? v inžonjorsko 

podčastni&ko solo* 
Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojno 

in mornarnico F Dj br. 28.631 so sprejme letos v in
ženjersko podčastniško šolo v Zagrebu do 150 mia-
deničev iz civilnega prebivalstva in iz vojske za go
jence. Kandidat iz civilnega prebivalstva mora za 
sprejem v to šolo ustrezati tein-le pogojem: 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 140, izdanih' dne 2oega 
junija 1921. 

t 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, kar dokaže z domovnico in občin
skim potrdilom. 

2.) No sme biti mlajši nego 17 in ne starejši nego 
21 let, kar mora dokazati s krstnim listom ali pa s po
trdilom dveh državljanov, potrjenim po političnem 
oblastvu. 

3.) Dovršiti je moral več ali dva gimnazijska aH 
rcalčna razreda aH pa vsaj štiri razrede osnovne 
(ljudske) šole, kar inora dokazati s šolskim izpriče
val om. 

4.) Лко ne prihaja neposredno iz šole, mora do
kazati z občinskim potrdilom, da je dobrega ve
denja in da ni kaznovan. 

5.) Za vstop v šolo mora imeti dovolitev starše? 
ali varihov, ki jo je potrdilo občinsko ali političnu"' 
oblastvo. 

6.) Biti mora neoženjen, kar mora dokazati s po
trdilom cerkvenega ali občinskega oblastva, 

Kandidat iz kadra kateregakoli orožja mora za. 
sprejem v to šolo dokazati: 

•1.) da je dovršil najmanj štiri razrede osnovne 
šohi; 

2.) da je dovršil rekrutni-pouk v komandi; 
3.) da je neoženjen: 
4.) da ni kaznovan; 
5.) da ga komanda priporoča kot dobrega vojaka, 
6.) da ima za vstop v šolo dovolitev staršev ah 

varihov, potrjeno po oblastvu. 
Kandidati iz civilnega prebivalstva morajo pro

siti za sprejem s svojeročno spisano prošnjo, ki j° 
lahko osebno ali pa po pošti v priporočenem pismu 
vroče komandantu inženjerske podčastniške šole *' 
Zagrebu. V prošnji morajo riavesti, da se.strinjajo 1> 
vsemi obvezami, predpisanimi v «Uredbi o podoficir
skim školama u stalnom kadru». Prošnji je treba pri' 
ložiti listine, omenjene pod točkami 1. do 6. Prošnja 
in dokumenti morajo biti pravilno kolkovani. 

Kandidati iz vojske naj se javijo po predpisan' 
poti na raportu; njih poveljniki pošljejo potom nji'1 

zaslišanja s priloženimi listinami, navedenimi poi 
točkami 1. do 3., s svojo izjavo in seznamki podatkov 
komandantu inženjerske podčastniške šole v Za
grebu. 

Pr.ošnje vseh kandidatov iz civilnega prebival
stva in iz vojske se morajo poslati najkesnejo do dno 

1 5 . s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
komandi inženjerske, podčastniške šole v Zagrebu. 

Vsi prijavljeni kandidati iz civilnega prebivalstva 
in iz vojske se morajo osebno predstaviti koman-. 
đantu inženjerske podčastniške šole v Zagrebu d'C 
25. septembra 1921. ob sedmih, da se zdravniško pre
iščejo in da se njih prošnje rešijo. 

Kandidate iz vojske opremijo njih poveljniki l 

nakazili za hrano in za brezplačno vožnjo do Za
greba. 

Kandidatom iz civilnega prebivalstva pa izehido 
pristojni komandanti polkovnih okrožnih komand Ji' 
s tine za brezplačno vožnjo z železnico ali ladjo o4i 
•mjbližje postaje kandidatovega bivališča do Zagrc* ; 
ba, in ni^er na podstavi pismenega potrdila šolskega 
komandanta, da je dotičnik uvrščen med kandidate 
za gojence inženjerske podčastniške šole, in po n*'.; 
redbi ministra za vojno in mornarnico ¥. Dj. br. 922* 
z dne 4. julija 1920. Če se kandidat, ne sprejme, s« 
mu izda. brezplačen vozni listek za vrnitev na nf 
govo bivališče. 

Sprejemnega izpita ni. Šolski tečaj traja dve le ti
p o dovršeni šoli se gojenci porazvrste kot pedinare^'' 
niki v tehnične bataljone, kjer služijo za nadaljuj0 

povišbo. 
Oni gojenci, ki dovrše šolo z odliko ali s pra v 

dobrim uspehom, imajo pravico do izpita za čast»1' 
ški čin. 
Iz pisarne inženjerske podčastniške šole v Zagreb"» 

dne 9. maja 1921.; št, 1551. 

Razglasi drugih uradov in oblastev-
Cg la 273/21—1. П 1 3 

Oklio.. 
Zoper odsotnega Antona K a j f e ž a, trgovca v 

Banjiloki št. 31 pri Kočevju, je podal pri deželno*0 

sodišču .v Ljubljani Fran Zcbal, trgovec na Rudnik* 
zastopan po drju. B. Vodušku, tožbo zaradi 7728 K--

Na podstavi tožbe se je določil prvi narok na d»11 

2 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za skrÇ' 
nika gospod dr. Pégan, odvetnik v Ljubljani. "• 

l 

l 
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skrbnik ga bo zastopal, dokler se toženec ne zglasi 
pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 6. julija 1921. 

C 157/21—1. 

Oklio. 
1114 

Adam Bohar, mesar v Dolnji Lendavi, toži Eleka 
S c h r a n t z a, mehanika iz Dolnje Lendave, zaradi 
1042 K 70 v. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. j u l i j a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Eleka Schrantza neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 5. julija 1921. 

C 93/21—l.-- 1123 
Oklio. 

Marija Berčič v Srednjem Bitnju je vložila zoper 
Franca Z a v r l a iz Srednjega Bitnja št. 4, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo zaradi izročitve voza. 

Narok se je določil na dan 

ob devetih. 1 D- j u l i j a 1 9 2 1. 
Tožencu je postavljen za skrbnika gospod Franc 

Šifrcr v Srednjem Bitnju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 9. julija 1921. 

T 134/21—4. 
Amortizacija. 

1122 

Po prošnji Vekoslava P e č a r j a , zasebnega urad
nika pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopne vložne knjižice, 
ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica Ja
dranske banke v Mariboru št. 10.666, vinkulirana na 
geslo «Trst», s stanjem 4284 K, glaseča se n.i ime: 
Vjekoslav Furlanič. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi sv-.ije 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrožno iodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 20. junija 1921. 

E 260/21—12. 
Dražbeni oklio. noe 

C 62/21—1. 

Oklio. 
1093 

Zoper Feliksa J u s t a, prej lesnega trgovca v 
Št. Petru v Savinski dolini, čigar bivališče je ne
znano, je podal pri okrajnem, sodišču v Šoštanju 
Anton Struci, žagar v Gaberkah, ki ga zastopa 
dr. Fran Mayer, odvetnik v Šoštanju, tožbo zaradi 
2764 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je razpisala ustna sporna 
razprava pri tem sodišču na dan 

3 1 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob desetih v sobi št. 3. ' 

V obrambo pravic Feliksa Justa se postavlja.za 
skrbnika gospod Josip Drevenšek, sodni kanclist v 
Šoštanju, ki ga bo zastopal v oznamenovani pravni 
stvari na njega nevarnost in stroške, dokler se to
ženec ali ne zgla.si pri sodišču ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek L, 
dne 23. junija 1921. 

Na predlog Valentina K o š i r j a , posestnika, v 
Šmaitnem v Rožni dolini, bo dne 

12. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 7 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba teh-le polovic ne
premičnin, vpisanih v zemljiški knjigi za Love. 

Označba nepremičnin: vi. št. 324 hiša, cenilna vred
nost 4500 K; lesena koliba, cenilna vrednost 50 K; 
majhen zidan hlev, cenilna vrednost 100 K; gospo
darsko poslopje, cenilna vrednost 15.750 K; travniki 
in njive, cenilna vrednost 4539 K 50 v; vi. št. 3G8 
travnik, cenilna vrednost 3039 K — cenilna vrednost 
skupaj 27.978 K 50 v. 

Najmanjši ponirdck 18.705 K. 
Površina znaša 1 ha 10 a 60 mD. 
K nepremičnini spadajo te-le pritekline: 1 voz, 

1 kosa, 2 motiki in 1 lopata v cenilui vrednosti 157 
kron, polovica torej 78 K 50 v. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij znaša 2806 K. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne M ..junija 1921. 

podružnica istoimenske glavne firme v Pragi, ker 
je prešla na Prvo Hrvatsko Štedionico v Zagrebu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 15. aprila 1921. 

Firm. 157/21, dr. I 186/35. 821 

Izpremeroba pri že vpisani firmi. 
V register za družbene firme se je vpisala danes 

pri firmi: v i I j e m A b e l a d e d i č . 

s sedežem v H r a s t n i k u nastopna izprememba. 
Izstopil je družbenik Fran Wiltschnigg. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 17. maja 1921. 

914 

A 249/19—47. Ц-Ј4 3—1 

FokUo neznanih dedičev. 
Marija K o b i l i c a , zasebnica v Dobu št. 74, 

je dne 26. novembra 1919. umrla, ne da bi bila za
pustila poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po pre
teku tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo 
dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne 
zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dno 1. julija 1921. 

i T V 8/21—2. 1105 

P 25/18—18. 1121 

Razveljavitev preklloa. 
S sklepom tega sodišča z dne 5. aprila 1921., 

P 25/18—17. se je razveljavil delni preklic Antona 
K u z m e, posestnika in mlinarja v Pobrežju št. 2, 
odrejen s sklepam z dne 13. aprila 1918., L 1/18—5. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek L, 
dne 1. julija 1921. 

P 25/13—22. . 1104 
Oklio. 

Preklic, izrečen s tusodnim sklepom z dno 12. fe
bruarja 1913., L 2/13—5, glede Franca C i l a r j a,v 
Regerči vasi št. 30 zaradi zapravijivosti, sc je na 
predlog njegovega skrbnika in njegove žene ukinil 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 4. julija 1921. 

Razglas. 1013 

Amortizacija. 
Na prošnjo firme: «F e r d. P c 11 e v d o v a, spe

dici jsko podjetje v Celju», se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih izkaznic, ki ju j u prositeljica 
baje izgubila: Povzetna izkaznica postajnega načel-
ništva južne železnice v Celju št. 2519, glaseča se 
na 1276 dinarjev, in št. 9295, glaseča se na 1054-80 
dinarjev. 

Imetnik teh izkaznic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom e n e g a 1 e t a, š e s t i h t e d 
n o v in t r e h d.n i, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da izkaznici nista več veljavni. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 21. junija 1921. 

Izbrisale so se danes v registru firme: 
Firm. 1454, Rg. A II 165/3. 

a) Ig. šuligoj 
s sedežem na B o h i n j s k i B i s t r i c i. 

obratni predmet: trgovina z vinom in opojnimi 
pijačami na debelo in v steklenicah, 
vsleđ opustitve obrata. 

Finn. 1462, Rg. A II 89/4. 
b) Benedikt & Co. 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
vsled opustitve obrti. 

Firm. 1474, zadr. VI 45/19. 
• ) Živinorejska zadruga v Kandršah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
s sedežem v K a n d r š a h , 

vsled končane likvidacije. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 25. maja 1921. 

913 Firm. 103/21, Rg B 1/160. 

Izbris firme. 
V registru se je izbrisala danes firma: -

K. k. priv. Böhmische Union-Bank, Filiale Cilli, 
s sedežem v C e l j u . 

Firm. 205/21, Rg. B I 8/3. 

Izprememba pri delniški dražbi. 
Vpijala se je danes pri firmi: 
«Drava», lesna industrijska delniška družba, 

s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 
Prokura se je podelila Miroslavu Auschu, gra-

ščaku v Frajštanju pri Pragerskem. 
Prokurist bo podpisoval besedilo firme kolektiv

no z drugimi prokuristi ali z enim članom upravnega 
sveta, vedno z označbo prokure. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L. 
dne 17. maja 1921. 

Vpis posameznih firm. <J13 

V register za posamezne firme so se vpisale da-

"•"* f i m e : Firm. 203/21, Rg. A II 34/1. 
л) Ivan Koražija 
s sedežem v M a r i b o r u , • 

obratni predmet: trgovina z železom, industrij
skimi in tehničnimi potrebščinami na drobno in na 
debelo in trgovina z mešanim blagom na drobno, 

imetnik: Ivan Koražija, trgovec v Mariboru, Ale
ksandrova cesta st. 23. 

Firm. 218/21, Rg. A II 35/1. 

b) Franc Lahovnik 
s sedežem v P r e v a 1 j a h, 

obratni predmet: lesna trgovina, 
imetnik: Franc Lahovnik, trgovec v Prevaljah 

št. 108. 
Firm. 226/21, Rg. A 11 36/1. 

c) J. Letonja 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnica: Jožefa Letonja, trgovka v Mariboru, 

Aleksandrova cesta št. 23. 
S prokuro je poverjen Matija Letonja v Mariboru, 

Aleksandrova ceste št. 23, ki bo podpisoval besedilo 
firme samostojno s popolnim imenom in z označbo 
prokure. 
OKiožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 17. maja 1921. 

Firm. 70/21, Rg. A 56/3. 895 

Izbris firme. 
V trgovinskem registru se je danes v sled opušta 

obrata izbrisala firma: 
Mathias Tschinkel — Sägewerk in Weikersdorf 

s sedežem v G o r i c i v a s i . 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 20. maja 1921. 

Firm. 65/21, Rg. A 234/1. 804 

Vpis posamezne firme. 
V trgovinski register se je vpisala danes firma; 

A. Pauser 
s sedežem v N o v e m m e s t u št. 70, 

obratni predmet: -trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Adolf Pauser, trgovec in posestnik v 

Novem mestu št. 70. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 

oddelek II., 
dne 20. maja 1921. 



81. 398 Letnik Ш. 

Firm. 1341, zadr. VII 98/1. 884 

Razglas. 
Y zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev z ome
jenim jamstvom v Litiji, 

s sedežem v L i t i j i . 
Obratni predmet: Zadruga nabavlja in proizvaja 

svojim članom vsakovrstne življenske potrebščine in 
druge predmete za njih osebno, gospodarsko in hišno 
potrebo. 

Zadružna pogodba z dne 24. aprila 1921. 
Vsak zadružnik jamči za obveze zadruge do zne

ska podpisanih deležev. 
Oznanila se izvršujejo po razglasilu v «Našem 

Glasu«, izhajajočem v Ljubljani. 
Poziv na občni zbor se objavi enkrat, in sicer 

vselej tri tedne prej v zgoraj imenovanem časniku. 
Upravni odbor sestoji iz petih članov, od katerih 

je eden predsednik in eden njegov namestnik. 
Člani prvega upravnega sveta so: Alojzij Žigon, 

sodni »predstojnik; Franc Jenko, okrajni tajnik; Raj-
ko Kamenšek, davčni oficial; Ivan Florjančič, višji 
finančni preglednik; Bruno Schott, pisarniški asi
stent — vsi v Litiji. 

Podpis firme: Zadružna firma se podpisuje tako, 
da se pod njeno napisano, natisnjeno ali s štampilj: 
udarjeno besedilo podpisujeta skupno dva člana 
upravnega odbora ali en član upravnega odbora in 
en uradnik zadruge, ki je pooblaščen za podpis firme 
per procura. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 29. aprila 1921. 

722 Firm. 134/21, zadr. Ш 64/1.-

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev z ome
jenim jamstvom v Brežicah, 

s sedežem v B r e ž i c a h . 
Obratni predmet: Zadrugi je področje, da nabav

lja vsakovrstne živežne, hišne in gospodarske po
trebščine na debelo ter jih oddaja posameznim čla
nom na drobno za njih osebno in hišno potrebo, in 
sicer za gotovino. I 

Zadružna pogodba z dne 29. aprila 1921. 
Opravilni delež znaša 100 dinarjev ter se mora 

plačati takoj ali pa v mesečnih obrokih po 10 di
narjev. 

Vsak zadružnik jamči za obveznost zadruge do 
zneska podpisanih, čeprav ne vplačanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo v ljubljanskem «Našem 
Glasu», glasilu javnih nameščencev. 

Upravni odbor sestoji iz 12 zadružnikov; člani 
upravnega odbora so: dr. Ivan Vidmar in Jan Osoj-
nik, okrajna komisarja; Miroslav Negovetič, višji pi
sarniški oficial; Rudolf Starki in Jakob Malinger, 
davčna upravitelja; Robert Premerstein, okrajni goz
dar; Matija Filipič, orožniški stražmešter v p. in taj
nik posojilnice v Brežicah; Anton Sikošek, pisarni
ški oficial; Anton Petek, davčni oficial; Alojzij Str-
buncl, kanclist okrajnega glavarstva; Gašper Mi-
klavžinti, davčni sluga; Marko Zupančič, sotlui 
sluga — vsi v Brežicah. 

Pravico zastopati zadrugo Ima upravni odbor. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana upravnega odbora. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 3. maja 1921. 

Št. 484/20. 3 - ' 1 

Razglas. 
Podpisana upravna komisija bo za študijsko leto 

1921./1922., kolikor bodo dopuščala sredstva, na 
podstavi člena 3. naredbe celokupne deželne vlade 
z dne 3. julija 1919., Ur. 1. št. 365, podeljevala iz 
tehnično-visokošolskega študijskega fonda podpore 
slušateljem tehničnih ved vseh letnikov, razen agro
nomom. 

Za te podpore lahko prosijo slušatelji tehničnih 
fakultet v tuzemstvu in v inozemstvu, zlasti pa sme
jo prositi oni, ki so uživali podporo iz tehnično-
visokošolskega fonda v študijskem letu 1920./192L: 
v zmislu točke 6. morajo predložiti vsa dokazila o 
učnih uspehih. Dokazati pa morajo vsi, da so pod
pore potrebni in vredni. Zato morajo biti prošnje 
opremljene: 

i.) z ubožnim izpričevalom, potrjenim ;io pristoj
nem magistratu ali županstvu, župnem uradu in pa 
zla-sti po davčnem oblastvu; 

2.) z navedbo javnih ali zasebnih ustanov ali 
drugih podpor, ki jih uživa prosilec; 

3.) s krstnim listom; 
4.) z domovinskim listom; 
5.) z zrelostnim izpričevalom (prosilci, ki leta 

1921 ./1922. prično svoje študije); 
6.) z vsemi izpričevali o doslej opravljenih izpitih 

(prosilci, ki že študirajo na tehnični visoki šoli). 
V vsaki prošnji mora biti nadalje natančno na

veden tudi poklic in naslov roditeljev (očetov aH 
materin; ali skrbnikov in natančni naslov prosilcev, 
oziroma tisti naslov, na katerega je poslati rešitev., 
Priložena mora biti poštna priporočnina za rešitev v 
znesku 2 dinarjev. 

Slušatelji, ki študirajo na inozemskih tehnikah, 
zlasti pa slušatelji nižjih letnikov, morajo navesti 
in utemeljiti vzrok za študij v inozemstvu; končno 
mora vsak prosilec navesti stroko in semester svo
jega študija. 

Tako opremljene, nekolkovane prošnje naj se 
predlože podpisani komisiji najkesneje do dne 

1. s e p t e m b r a 19 2 1. 
Prošnje, ki ne dospejo do tega roka ali pa do 

tega roka niso bile oddane pošti, se bodo brez iz
jeme zavračale. Istotako se ne bodo vpoštevale 
prošnje, ki ne bi bile v zmislu razglasa zadostno 
opremljene. 

Prosilci se na to v lastnem interesu resno opo
zarjajo. 

Komisija si pridržuje pravico, da po lastnem pre
udarku oddaja te podpore, določa njih višino ter po
stavlja pogoje za podelitev. 

Upravna komisija tehnično-visokošolsklh fondov 
v Ljubljani, 

dne 8. julija 1921. 

Podpredsednik: inž. Klinar s. r. 

6.) Ljubljana 1, dne 3. 4. 1921., n.: Rodić Stevan, 
Lipik., •' 

7.) Ljubljana 1, dne 18. 4. 1921., n.: Stajnar ioni, 
Chicago. 

8.) Ljubljana 1, dne 16. 2. 1921., n.: Ženska organi
zacija, Detroit Mich. 

9.) Celje, dne 3. 4. 1921., n.: Kodrin Marija. Glažuta. 
10.) Celje, dne 31. 1. 1921., n.: Vanovsek licrnad, Za

greb. 
11.) Rogaška Slatina, dne (i. 5. 1921., n.: Schreiner 

Leopold, Wien. 
12.) Maribor 1, dne 29. 4. 1921., n.: Vowotnig Hans, 

Graz. 
13.) Maribor 2, dne 9. 5. 1921.. д.: Parojcvič Vaša, 

Travnik. 
14.) Maribor 1, dne 30. 5. 21., n.: Misera Hubert. 

Leibnitz. 
15.) Pogradec, dne ?, n.: Humet Monharem, Colva-

dor. 
16.) Bled 1, dne 7. 4. 1921., n.: Bari-/. Rudolf, Berlin. ' 
17.) Bled 1. dne 7. 4. 1921., n.: Barlz Rudolf, Berlin. 
18.) Ptuj, dne 13. 4. 1921., Rožmarin Janko, Beo

grad. 
19.) Zagorje ob Savi, dne 24. h. 1921., n.: Solingen 

Alojzija, Neuss a. Rhein. 
20.) Murska Sobota, dne ? 2. 1921., n.: Hassai Stiv, 

Chicago. 
21.) Maribor 1, dne 29. 5. 21., n.: Gavrilovie Olga. 

Beograd. 
22.) Maribor 1, dne ?, n.: Menani Franjo, Čakovec. 
23.) Maribor 1, dne 27. 2. 1921., n.: Vukovič Marija, 

Brinje. 
24.) Maribor 1, dne 4. 6. 1921., n.: Seunig Vladimir, 

Skoplje. 
25.) Jesenice, dne 1. 3. 1921.". n.: Misjak Frank, La 

Lalalle. 
26.) Ljubljana 4, dne Ï 6. 1921., n.: Gallino Valerija. ? 
27.) Ljubljana 2, dne 10. 5. 1921., n.: Slavec Anto

nija, Sežana. 
28.) ?, dne 30. 5. 1921., n.: .Schlegel Henrik, Ambroi-

derv. 
29.) Ljubljana 1, dne 23. 5. 1921., n.: Wesejlovic 

Sečir, Skoplje. 
30.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Ličan Saša, Wien. 
31.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Pcrsehan Josef, Graz. 
32.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Ilerejk L, Zagreb. 
33.) Trbovlje 1, dne, 10. 4. 1921., n.: Skale Anton, 

Podplat. 
34.) Trbovlje 1, dne 11. 4. 1921., n.: Maškoteve Karo-

ly, Ruma. 
35.) Trbovlje 1, dno 13. 4. 1921., n.: Pere Ivan, Do-

berlin. 
36.) Podčetrtek, dne 14. 6. 1921., n.: Bosnar Josef, 

Langenrang. 
37.) Suhor, dné ?, n.: Nadievo Krist-, St. Louis. 
38.) Hrastnik, dne ?, n.: Gaberšek Ana, Vrdnik pri 

Rumi. 
II. Poštne nakaznice. 

1.) Celje, dne 5. 2. 1921., n.: Miklauc Franc, Velenje. 
2.) Gorenji Mozelj, dne 22. 4. 1921., n.: Tluš, Ljub

ljana. 
III. PoStni zavitki. 

1.) Maribor 2, št. 12, n.: Manič Ilija, Rosanoč. 
2.) Podnart, ?, n.: Milic Stojan, Beograd (nazaj). 

Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav
nateljstva za slovensko ozemlje v Celja, 

dne 30. junija 1921. i * i n — 

Firm. 60/21, zadr.' II 226/2. 897 

Likvidaolja zadruge. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri 

zadrugi: 
Gospodarska zadruga javnih nameščencev, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo «Samo
pomoč» v Metliki, 

da se je zadruga razdružila ter je prešla v likvida
cijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek IL, 

dne 20. maja 1921. 

Št. 24.168/C—1921. l 1 ! t i 

Razglas. 
Zvišane vozne cene za I. razred brzovlaka. 

Z dnem 15. julija 1921. se povišajo" vozne cene za 
I. razred brzovlaka v toliko, da se bo vozna cena 
ujemala z vozno ceno I. razreda osebnega vlaka, po
višano za 50 %. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
tudi v imenu južne železnice. 

Št. 735. 
Ogla 

1128 
S. 

V zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej poStni in brzojami naredbenik št. 76 z dne 24. »ep-
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu j u n i j u 1921. nevročljive poštne 
pošiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotiöni naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po
šiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
l.> Ljubljana 7, dne 17. 4. 1921., naslov: Sivec Ju

stin, Kobarid. 
2.) Kamnik, dne 10. 3. 1921., n.: Pogačar Lovrenc, 

New-York. 
3.) Ljubljana 1, dne 18. 5. 1921., n.: Defranza Ru

dolf, Zagreb'. лп^ 
4.) Ljubljana 1, dne 20. 5. 1921., n.: Godec Terezija, 

Velika gorica. 
5.) Ljubljana 3, dne 21. 5. 1921., n.: Miklos, Beršec. 

Razne objave. 
Št.-3611—III. 111, 

Razglas družbe Južne železnloe. 
Izprememba lokalne tarife za blago, del II., in uvedba 

nove pristojbine. 
V lokalni tarifi za blago, del II., z dne 15. aprila 

1920., odsek V1IL, lit. d), je namesto dosedanjega be
sedila vpisati to-le novo besedilo: 
d) P r i s t o j b i n a za p r e v o z t o v o r n e g a 

b l a g a m e d S i s k o m in b r e g o m K u p e . 
Za prevoz tovornega blaga vsake vrste med Si

skom in prekrcavališčem ob Kupi se pobira pristoj
bina 15 dinarjev za vagon. (Odobrilo ministrstvo њ 
promet z odlokom 19.982 z dne 24. junija 1921.) 

V L j u b l j a n i , dne 5. julija 1921. ' 

Prodaja lesa. 1 1 2 б 

Iz gozdov Friderika Borna se proda približno 
300 m3 smrekovih hlodov, večinoma ob državni cesti 
pri Sv. Ani. Nadalje je na prodaj približno 500 in8 

mehkega lesa na panju tik državne ceste istotam.^ 
Pismene ponudbe naj se pošljejo do dne 2 5. j u-

l i j a t. 1. upravi veleposestva pri Sv. Ani, pošt» 
Tržič, ki tudi daje potrebna pojasnila. 

Razld društva. 1101 

Veteransko društvo pri Sv. Križu na Murskem 
polju se je dne 26. junija 1921. prostovoljno razšlo. 

Jakob Stuhec s. r., bivši društveni tajnik-

Natisnila In založila Delniška tiskarna,, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v g o t o v i n i 

V Ljubljani, dne 16. julija 1921. letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

• • • b i n a : Uredba o regulaciji položaja srednješolskih nastavnikov in nastavhic, katerim «aradi тојпе nI bilo mogoče opraviti državnega izpita. Uredba o inspekciji dela. — N v 
redba celokupne deželne »lade za Slovenijo, 8 katero se ureja službeno razmerje hišnih eli gospodinjskih poslov v Sloveniji. — Razglasi osrednje vlade : Objave, da so se podelile 
dovolitve za^uvodna dela normalnih železniških prog na parni pogon od Črnomlja do Generalskega stola, od Črnomlja do Ognlina in od Kočevja do Broda-Moravie. — Razglasi 
deželne vlade za Slovenijo : Okrožnica vsem županstvom v Sloveniji o poštnine prostih pošiljatvah občinskih uradov. — Razglasi raznih drugih uradov io oblastev. — Bazne objave. 

221. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t r a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za prosveto in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo v zmislu 
določila člena 4. zakona o regulaciji šolskega de
la zbog vojne in njenih posledic odredili in pred

pisujemo 

Uredbo o regulaciji položaja srednješolskih 
nastavnikov in nastavnic, katerim zaradi 
Vojne ni bilo mogoče opraviti državnega 

izpita.* 
Ta uredba se glasi: 

Člen 1. 
Nekvarno določilu člena 59. zakona o srednjih 

šolah1 more postati profesor tudi suplent (pomoč
nica), predmetni in začasni predmetni učitelj 
s kvalifikacijo suplenta in pomočnice srednje ali 
strokovne šole, ki je dovršil najmanj 5 let na-
stavniške službe, a zaradi vojne ali podanstva** 
ni mogel opraviti profesorskega izpita. To velja 
samo za one nastavnike (nastavnice), ki do dne 
l.maja 1912. niso imeli polnih 5 let nastavniške 
službe, a so še nadalje ostali v prosvetni stroki. 
Za one začasne predmetne učitelje, ki zbog po-

. danstva niso mogli postati suplenti niti ne o pra
vem času opraviti profesorskega izpita in so z 
ozemlja kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ne velja ta omejitev v letih. -

Vsi ti nastavniki (nastavnice) imajo odslej vse 
profesorske pravice in dolžnosti. 

Člen 2. 
Vsem suplentom, ki so morali zaradi vstopa 

v vojsko pred vojno ali med njo zapustiti držav
no službo ter med vojno niso bili iznova postav
ljeni, pa so bili pri tem v vojaški službi, se šteje 
v leta ukazne službe po odbitku 6 mesecev kot 
obveznega službenega roka v kadru ves čas, ki 
so ga prebili v vojski, t. j . do povratka v državno 
•službo. 

Člen 3. 
Nastavniki, ki dobe po členu 1. te uredbe pro

fesorsko mesto in pravice, združene s tem me
stom, morajo najkesneje v 4 letih po izvršeni 
demobilizaciji naknadno opraviti profesorski iz
pit. Ta izpit je sestavljen iz splošnega izpita (čle
ni 112., 113. in 114. zakona o srednjih šolah)' in iz 
dveh praktičnih predavanj iz glavne in postranske 
skupine (člen 129. zakona o srednjih šolah)' po 
navodilu, ki ga za te skrajšane izpite predpiše 
Minister za prosveto. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljev
stva Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 74, izdanih 
dne 2. aprila 1920. 

** Podanstvo = podložnost zaradi okupacije. 
1 Ta člen in vse druge citirane člene glej na 

koncu obeh tukaj priobčenih uredb. 

Člen 4. 
Letna plača profesorja po členu 1. te uredbe 

znaša 3000 dinarjev, ako ima do dne, ko stopi 
ta uredba v veljavo, manj nego 8 let nastavniške 
službe, a 3600 dinarjev, ako ima do tega roka 
več nego 8 let nastavniške službe. 

Člen 5. 
Profesorji, ki morajo po tej uredbi opraviti 

izpit, ostanejo s plačo, ki jim gre po prejšnjem 
členu, do naknadno opravljenega izpita, po kate
rem se jim uredi plača po sedanjem zakonu o 
srednjih šolah z vštetkom vseh let nastavniške 
službe, ako opravijo izpit v določenem roku. 

Člen 6. 
Profesor, ki je dobil to mesto po tej uredbi, 

ostane, če niti po roku, določenem v členu 3., ne 
opravi profesorskega izpita, še nadalje na tem 
mestu s plačo, ki jo je dobil po tej uredbi, do 
naknadno opravljenega izpita. Cas med pretekom 
štiriletnega roka in opravljenim izpitom se ne 
šteje za periodični povišek. 

Člen 7. 
Z določili dosedanjih členov te uredbe se sme

jo koristiti tudi vsi drugi kandidati, našteti v 
členu 105.* zakona o srednjih šolah, ako izpol
njujejo vse pogoje, določene v teh členih, s pra
vico do skrajšanega profesorskega izpita, ne gle
de na čas, ki so ga prebili na srednji šoli po 
členu 105. zakona, in vsi oni, ki so pred vojno 
leta 1914. diplomirali ali absolvirali na filozofski 
ali tehnični fakulteti, pa niso dobili službe ali so 
jo morali zapustiti zato, ker so opravljali vojaško 
službo v vojni, ako opravijo diplomski izpit do 
konca meseca junija 1920. 

• Člen 8. 
Nekvarno členu 65.° zakona o srednjih šolah 

more postati predmetni učitelj (učiteljica) ali uči
telj (učiteljica) veščin tudi oni začasni učitelj 
(učiteljica) srednjih in strokovnih šol, ki je do
vršil najmanj 5 let nastavniške službe, a zaradi 
vojne ni mogel opraviti strokovnega učiteljskega 
izpita. To velja samo za one začasne učitelje 
(učiteljice), ki niso imeli do dne l.maja 1912. 
polnih 5 let nastavniške službe. 

Člen 9. 
Vsi nastavniki, navedeni v členu 8. te uredbe, 

ki so dobili brez izpita mesto predmetnega učitelja 
{učiteljice) ali učitelja (učiteljice) veščin in pra
vice, združene s tem mestom, morajo najkesneje 
v 4 letih po izvršeni demobilizaciji opraviti stro
kovni učiteljski izpit po pravilih o opravljanju 
tega izpita. 

Člen 10. 
Letna plača predmetnega učitelja (učiteljice) 

in učitelja (učiteljice) veščin po členu 8. te ured
be znaša 2550 dinarjev, ako imata do dne, ko 
stopi ta uredba v veljavo, manj nego 8 let na
stavniške službe, a 3000 dinarjev, ako.imata do 
tega roka več nego 8 let nastavniške službe. 

Člen 11. 
Predmetni učitelj (učiteljica) ali učitelj (učite

ljica) veščin, ki je dobil to mesto brez izpita, 
ostane s plačo, ki mu pripada po členu 10. te 

uredbe, do naknadno opravljenega izpita, po ka
terem se mu uredi plača po zakonu o srednjih 
šolah (člen 75., prvi odstavek0); za povišek se 
mu všteje tudi čas, ki je minil od dne l.maja 1912. 
do dne, ko dobi po tej uredbi novo mesto. 

Člen 12. 
Učitelj (učiteljica), ki je dobil to mesto po tej 

uredbi, če nato po roku, določenem v členu 9. te 
uredbe, ne opravi strokovnega učiteljskega izpita, 
ostane še nadalje na tem mestu s plačo, ki mu 
gre po členu 10. te uredbe, do naknadno oprav
ljenega izpita. Cas med pretekom štiriletnega 
roka in opravljenim izpitom se ne šteje za perio
dični povišek. 

Člen 13. 
Nekvarno členu 62. zakona o srednjih šolah" 

more postati suplent tudi začasni predmetni uči
telj (učiteljica), ki je imel pred dnem 1. julija 1914. 
zrelostni izpit srednje šole in najmanj 8 učnih 
ali priznanih semestrov na univerzi ali na poli
tehniki ter ima, ko stopi ta uredba v veljavo, 
poleg tega najmanj 4 leta nastavniške službe. 
Cas, ki ga je do sedaj prebil v službi, se mu šteje 
glede pravice do profesorskega izpita (člen 105. 
zakona o srednjih šolah); ko pa opravi ta izpit, 
se mu všteje za osebno pokojnino in za povišek 
tudi ves čas nastavniške službe do dne, ko je 
dobil suplentsko mesto. 

Pravico do suplentskega mesta in do pro
fesorskega izpita po tem členu zakona imajo tudi 
oni nastavniki, ki so po dovršenem zrelostnem 
izpitu pred vojno leta 1914. absolvirali na filozof
ski ali tehnični fakulteti, a niso dobili službe ali 
pa so jo morali zapustiti zato, ker so opravljali 
vojaško službo v vojni. 

Za te suplente ne velja skrajšani profesorski 
izpit, določen v členu 3. te uredbe, nego popolni 
izpit po zakonu o srednjih šolah, ako do konca 
junija 1.1. ne opravijo diplomskega izpita. 

Člen 14. 
Plače profesorjev, <suplentov, predmetnih In 

začasnih predmetnih učiteljev ostanejo po členih 
72. in 75. dosedanjega zakona o srednjih šolah 
do splošne ureditve uradniških plač. 

Člen 15. 
Člen 78. dosedanjega zakona se izpreminja ter 

se glasi: 
Ce ne bi bilo dovolj kandidatov s profesorsko 

kvalifikacijo, se smejo za učitelje verouka na 
srednjih šolah imenovati osebe s popolno bogo
slovno izobrazbo, in sicer po uredbi o honorarnih 
nastavnikih, ki jo predpiše minister za prosveto. 

Člen 16. 
Člen 79. se izpreminja ter se glasi: 
Na vsaki gimnaziji je tudi gimnazijski poslo

vodja za pomoč direktorju, da opravlja admini
strativne posle, vodi zapisnike v sejah nastav-
niškega sveta, vzdržuje šolski arhiv i. dr. 

Na to mesto se smejo postavljati osebe s kvali
fikacijo in pravicami sodnih pisarjev in tajnikov 
ali osebe z najmanj štirimi razredi srednje šole 
in dovršeno strokovno šolo (učiteljiščem, trgov
sko šolo i. dr.). 

Če bi takih oseb ne bilo, smejo te posle oprav
ljati tudi posamezni nastavniki, ki jih izvoli na-
stavniški svet. Poslovanje takih poslovodij se 
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honorira po pravilih, ki jih o tem predpiše mini
ster za prosveto po zaslišanju glavnega prosvet
nega sveta. 

Člen 17. 
Redne nastavnice dobivajo naslov «profesor» 

in vse profesorske pravice in dolžnosti, pomoč
nice naslov, pravice in dolžnosti suplentov, pred
metne učiteljice pa plačo in vse pravice in dolž
nosti predmetnih učiteljev. 

Člen 18. 
Sedanje predmetne učiteljice brez fakultetne 

kvalifikacije, ki so bile, ko je stopil v veljavo 
zakon iz leta 1912., razredne učiteljice ter so pre
davale naučne predmete, smejo, ako so se po
sebno odlikovale z delom v šoli in izvun nje, ne-
kvarno členoma 136. in 137.8 zakona o srednjih 
šolah po dvajsetletni službi po oceni glavnega 
prosvetnega sveta dobiti naslov «profesor» in vse 
profesorske pravice; odbije pa se jim 6 let, kakor 
da so jih prebile v začasni službi. Druge nastav
nice z isto kvalifikacijo se glede plače izenačujejo 
z učiteljicami osnovnih šol. 

Člen 19. 
Sedanje predmetne ali razredne učiteljice, ki 

so kot izredne učenke dovršile filozofsko fakul
teto, dobivajo nekvarno členoma 136. in 137. do
sedanjega zakona mesto, plačo in pravice pred
metnih učiteljev po tej uredbi s pravico, da opra
vijo profesorski izpit nekvarno.členu 105. zakona 
o srednjih šolah in po členu 3. te uredbe; po tem 
izpitu se jim uredita položaj in plača kakor pro-

' fesorjem, odbijeta pa se onim, ki so dovršile šest 
razredov srednjih šol, 2 leti, kakor da so ju pre
bile v začasni službi. Učiteljicam, ki so -dovršile 
nižjo gimnazijo in štiri letnike učiteljišča, se ne 
odbije nič. One, ki so imele, ko je stopil v veljavo 
zakon iz leta 1912., najmanj 10 let nastavniške 
službe, je prevesti na profesorje brez izpita. 
Z nastavnicami, ki imajo kvalifikacijo, določeno 
v tem členu, a do gorenj ega roka niso imele 
10 let nastavniške službe, je postopati analogno 
členom 1. do 6. te uredbe. 

Člen 20. 
Nastavnice, ki so opravile zrelostni izpit na 

srednji šoli ter kot redne učenke dovršile filozof
sko ali tehnično fakulteto, je, ako so imele, ko je 
stopil v veljavo zakon iz leta 1912., najmanj 10 let 
nastavniške službe, prevesti na profesorje. Z na
stavnicami, ki imajo kvalifikacijo, določeno v tem 
členu, a do gorenj ega roka niso imele 10 let na
stavniške službe, je postopati analogno členom 1. 
do 6rte uredbe. 

Člen 21. 
Nastavnike in nastavnice, ki so služili na naših 

šolah južne Srbije do njene osvoboditve leta 1912., 
je, ako imajo zakonito kvalifikacijo za redne na
stavnike srednjih in strokovnih šol, prevesti na 
položaje, ki se skladajo z njih kvalifikacijo, po 
določilih zakona o teh šolah v zvezi s to uredbo; 
vsa leta, ki so jih prebili v nastavniški službi, se 
jim priznavajo za osebno pokojnino in poviške. 

Člen 22. 
Nastavnike in nastavnice, ki so do sedaj služ

bovali v krajini, omenjeni v prejšnjem členu, in 
ki nimajo z zakonom predpisane kvalifikacije za 
redne nastavnike, je prevesti na predmetne uči
telje (učiteljice) in učitelje (učiteljice) veščin, ako 
so na srednjih ali strokovnih šolah teh krajin 
odslužili najmanj 15 let, ko je stopila ta uredba v 
veljavo. 

Istotako se smejo prevesti na predmetne uči
telje (učiteljice) oni nastavniki z redno fakultetno 
izobrazbo, ki so v teh krajinah odslužili najmanj 
5 let pred njih osvoboditvijo. 

Vsem onim nastavnikom, ki imajo, ko stopi 
ta uredba v veljavo, več nego 20 let nastavniške 
službe in so se posebno odlikovali z delovanjem, 
je po oceni glavnega prosvetnega sveta priznati 
naslov «profesor» (člen 77. zakona") in vse pra
vice, združene z njim. 

Nastavniška leta, ki so jih prebili v vteh kraji
nah, se jim vštevajo v leta za osebno pokojnino 
in poviške. 

Člen 23. 
Država vloži v vdovski fond desetletno vlogo 

za vse nastavnike( nastavnice) omenjene krajine, 
ki po tej uredbi pridobe pravico do vlaganja v ta 
fond, ako so imeli do osvoboditve več nego 10 let 

službe,-petletno vlogo pa za one, ki so imeli do 
osvoboditve manj nego 10 let službe. Razliko nad 
10, oziroma 5 let, ki jih je nastavnik prebil v 
južni Srbiji, mora plačati sam. Tako eni kakor 
drugi morajo vplačati vloge z obrestmi v vdovski 
fond za ves čas od osvoboditve do dne, ko se 
jim regulira položaj. Vse vloge od dne osvobo
ditve do dne, ko se jim regulira položaj po tej 
uredbi, morajo z obrestmi vplačevati v enomeseč
nih zneskih z redno vlogo vred, tako da jo iz
plačajo najkesneje v 5 letih od dne, ko se jim re
gulira položaj. 

Člen 24. 
Rodbinam onih nastavnikov teh krajin, ki so 

umrli, preden se je reguliral položaj, ter niso 
mogli plačati vlog, na katerih podstavi bi imele 
njih rodbine pravico do pokojnine, daje država 
stalno mesečno podporo iz rednih proračunskih 
sredstev. Ta podpora ne sme biti manjša nego 
100 in ne večja nego 200 dinarjev na mesec. 

Člen 25. 
Minister za prosveto se pooblašča, da sme v 

zmislu te uredbe in po specialnih zakonih posa
meznih pokrajin na vsem ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev regulirati vprašanje 
o profesorskem izpitu in položaju suplentov, ki 
zaradi vojne niso mogli opraviti tega izpita. 

Člen 26. 
Vse prevedbe po tej uredbi se izvršujejo brez 

vsake denarne odškodnine za ves čas, ki je pote
kel, preden je stopila ta uredba v veljavo. 

Člen 27. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi, 

veljavnost posameznih njenih določil pa traja do 
rokov, določenih v teh določilih. 

Vendar posamezni členi te uredbe ne uniču
jejo pravice postopka po posameznih členih za
kona o srednjih šolah ob normalnem uporablja
nju tega zakona. 

Našemu ministru za prosveto naročamo, naj 
razglasi to uredbo ter skrbi za njeno izvrševanje. 

V B e o g r a d u , dne 14.februarja 1920.; 
S.N.br.1507. A , e k s a n d e r s. r . 

Minister za prosveto: 
Pavle Marinković s. r, 

(Podpisi ministrov.) 
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V imena Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po müosö božji id narodui volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e t t e » » « * ® * » » 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za prosveto in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo, 
da je v uredbi z dne 14. februarja 1920. o regu

laciji položaja nastavnikom in nastavnicam sred;-
njih šol, ki jim zaradi vojne ni bilo mogoče opra
viti državnega izpita, 

izvršiti te-le izpremembe in dopolnitve: 

V členu 1. 
se dodaja nov odstavek: 

«Profesor .po tem členu more postati tudi 
suplent (pomočnica) s kvalifikacijo v Lzpremenje-
nih členih 2. in 13. te uredbe, ako še do dne 1. ju
lija 1921. opravi diplomski izpit ter dovrši 5 let 
službe.» 

V členu 2. 
naj se po besedah: «bili pri tem v vojaški službi» 
doda: «kakor tudi nastavnikom, ki so pred vojno 
leta 1914. diplomirali na filozofski ali tehnični 
fakulteti, pa zaradi vstopa v vojsko niso dobili 
službe.» 

Po besedah: «do povratka v državno službo» 
naj se dodado besede: «odnosno do imenovanja.» 

V členu 7. 
naj se po besedah: «opravljali vojaško službo» 
dodado besede: «kakor tudi oni, ki so bili že na 
univerzi, ko se je pričela vojna, ako opravijo 
diplomski izpit do konca meseca junija 1921.» 

Člen 13. 
naj se izpremeni ter naj se glasi: 

«Nekvarno členu 62. zakona o srednjih šolah 
more postati suplent tudi začasni predmetni uči
telj (učiteljica), ki je imel pred dnem 1. julija 
1914. zrelostni izpit srednje šole in najmanj 8 uč
nih ali priznanih semestrov na univerzi ali na 
politehniki, kakor tudi oni nastavniki, ki imajo isto 
šolsko kvalifikacijo, toda niso dobili službe ali 
so jo morali zapustiti zbog vojaške dolžnosti v 
vojni. Cas, ki so ga prebili v službi ali v vojaški 
dolžnosti med vojno, se jim všteje po odbitku 
6 mesecev za odslužitev obveznega roka v kadru, 
glede pravice do opravljanja profesorskega iz
pita, za osebno pokojnino in poviške.» 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo 
od dne kraljevega podpisa, izvršno moč pa dobe 
z dnem, ko se razglase. 

Našemu ministru za prosveto naročamo, naj 
razglasi te izpremembe ter skrbi za njih izvrše
vanje. 

V B e o g r a d u , dne 12.aprila 1921. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Aleksander s. r. 

Členi, na katere se sklicujeta prednji uredbi. 
1 Člen 59. zakona o srednjih šolah slove: 
Profesor (redna nastavnica) more postati 

suplent (pomočnica) po opravljenem profesor
skem izpitu in za skupino, za katero je okvalifi
ciran s profesorskim izpitom, ako je služboval 
3 leta kot nastavnik na srednji šoli. 

2 Členi 112., 113. in 114. slovejo: 
Clcn 112.: Splošni izpit je vedno samo ustni 

ter traja najmanj 2 uri. 
Člen 113.: Pri splošnem izpitu mora kandidat 

pokazati : 
a) da dobro pozna vse dele opisne srbske slov

nice in glavne momente srbske književnosti 
in srbske zgodovine; 

b) da so mu znana načela splošne pedagogike, 
psihologije in logike in da pozna metodiko 
svojih predmetov; 

c) da za književno potrebo. dobro in lahko rabi 
nemški in francoski jezik; 

č) da pozna šolsko administracijo in uredbe, ki 
veljajo za delo na srednji šoli. 
Člen 114.: Kandidat, ki ne bi zadostil zahte

vam splošnega izpita, se ne pripušča k strokov
nemu izpitu. 

istotako se kandidat, ki ne zadosti enemu delu 
strokovnega izpita (člen 117.*), ne pripušča k 
ostalim delom strokovnega izpita. 

3 Člen 129. slove: 
Po dovršenem ustnem izpitu ima kandidat 

predavanje iz enega predmeta svoje skupine. 
Temo za to da odbor sam, kandidat pa mora 
predavanje izdelati pismeno v obliki vzornega 
predavanja. 

4 Člen 105. slove: 
Pravico do profesorskega izpita, imajo oni 

kandidati, ki so služili najmanj 2 leti kot sup-
lenti na srednji šoli ali kot učitelji s fakultetno 
izobrazbo na meščanski šoli. ali kot docenti na 
veliki šoli, ali oni profesorski pomočniki (asi
stenti) na veliki šoli, ki so se najmanj 2 leti vež-
bali na srednji šoli. 

5 Člen 65. slove: 
Predmetni učitelj (učiteljica) ali učitelj (uči

teljica) veščin more postati začasni učitelj (uči
teljica), ki je opravil učiteljski izpit ter je sluŽ' 
boval najmanj 3 leta kot začasen učitelj (učitelji* 
ca) na srednji šoli. > 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 106, izdanih dne 14. 
maja 1921. -* 

* Člen 117. slove: Strokovni izpit ima na
stopne dele: 

a) domači sestavek (tema); 
b) pismeno nalogo (klavzura); 
c) ustni izpit; 
č) predavanje. 



82. 

• Ta člen glej v Uradnem listu pod št. 53 iz 
leta 1921. 

7 Člen 62. slove: 
Za suplenta (pomočnico) more biti imenovan 

kandidat, ki je opravil zrelostni izpit na srednji 
šoli ter ima izpričevalo o dovršeni filozofski ali 
tehnični fakulteti velike šole ali inozemske uni-

I verze ali politehnike. 
Ï - Suplent (pomočnica), ki v 5 letih ne opravi 

profesorskega izpita, se odpusti iz nastavniške 
službe. 

8 Člena 136. in 137. sloveta: 
Sedanjim profesorjem se vračunavajo plače 

po teh izpremembah zakona in po letih službe, ki 
so jim po dosedanjih zakonih že priznana za 
periodične poviške, kakor tudi po onih, ki so jih 
prebili kot pripravniki ali predavatelji z oprav
ljenim profesorskim izpitom. Istotako se vraču
navajo ta leta drugim uradnikom prosvetne 
stroke. 

Nastavnikom srednjih in strokovnih šol, ki so 
pred zakonom o srednjih šolah z dne 14. julija 
1898. službovali kot predavatelji, se vračunava, 
če postanejo profesorji ali če so to že postali, 
do 5 let neukazne nastavniške službe v leta ukaz
ne in v leta za periodične poviške in za pokojnino. 

Sedanji višji učitelji ostanejo na tem mestu 
s službenim rokom po sedanjem zakonu. Plače se 
jim izračunavajo po teh izpremembah po služ
benih |etih, ki so jim priznana po dosedanjih za
konih. Pri tem izračunavanju se morajo odbiti 
3 leta, kakor bi bila leta začasne službe. 

Sedanje razredne učiteljice višjih ženskih šol, 
ženske gimnazije in ženskih učiteljišč, ki so opra
vile profesorski izpit, postanejo redne nastavnice, 
če so dovršile ali če dovrše 3 leta službe, ali tudi 
brez profesorskega izpita, če so kot redne učenke 
dovršile filozofsko fakulteto ter prebile, preden 
stopi ta zakon v veljavo, 15 let v službi; plača 
se jim izračuni po tem zakonu in po letih, ki so 
jim do sedaj priznana. Vse druge razredne uči
teljice z najmanj 5 leti službe, dobe položaj m 
plačo predmetnih učiteljic (in učiteljic veščin) po 
teh izpremembah in pušča se jim pravica, da po 
tem zakonu in njegovih izpremembah opravijo 
profesorski izpit, ako imajo kvalifikacijo za to. 
Razredne učiteljice pod 5 službenimi leti ostanejo 
v položaju in pravicah, katere jim daje zakon o 
višjih šolah,.dokler se ne spravijo v sklad s tem 
zakonom in njegovinmi izpremembami. 

Sedanjim učiteljem (učiteljicam višjih ženskih 
šol, ženske gimnazije in ženskih učiteljišč) jezi
kov in veščin, katerih kvalifikacija zadošča za
htevam teh izprememb, se določi položaj in plača 
po tem zakonu; vsi drugi (vse druge) ostanejo 
na svojih dosedanjih položajih in v dosedanjih 
pravicah, dokler ne izpolnijo zahtev o kvalifika
ciji po teh-izpremembah. 

Začasnim predmetnim učiteljem (učiteljicam) 
in začasnim učiteljem (učiteljicam) veščin se vra
čunajo, ko postanejo stalni učitelji (učiteljice), 
začasna službena leta za osebno pokojnino, pušča 
pa se jim pravica, da naknadno vplačajo vlogo v 
vdovski fond za ves ta čas na korist svoji 
rodbini. 

Izračunavanje plač po teh izpremembah se 
vrši izza 1913. leta postopno brez pravice do de
narne odškodnine za leta, dotlej prebita v službi, 
pričenši od najmlajših nastavnikov kakor tudi 
onih, ki čakajo dalje časa na povišek, in po vso
tah, ki se za to določijo s proračunom. 

Z določili 5. alineje tega člena se v ničemer 
dosedanjim nastavnikom ne kratijo pravice, pri
dobljene do poviškov po dosedanjem zakonu. 

Določila tega člena ne veljajo za one nastav
nike gospodarskih šol, ki nimajo kvalifikacije po 
tem. zakonu. 

• Člen 77. slove: 
Učitelji, ki imajo poleg predpisane kvalifika

cije dovršeno fakulteto ali so se posebno odliko
vali kot nastavniki, smejo po 20 letih službe na 
tem mestu po oceni glavnega prosvetnega sveta 
dobiti naslov «profesor» in, dokler so v službi, 
«talno letno doklado v znesku enega periodičnega 
Boviška. 

Učiteljice smejo ob istih pogojih in na isti 
način dobiti naslov «redna nastavnica» in stalno 
letno, doklado v znesku enega poviška. 

_ 4 0 1 _ _ 

223. 
V imen« Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k e a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju ministrskega sveta smo odredili in od

rejamo 

uredbo o Inspekciji dela.* 
I. poglavje. 

Splošna določila. 

Člen 1. 
Za neposrednji nadzor o izvrševanju zakonov, 

uredb, pravilnikov in ministrskih naredb, ki se ti
čejo delavske socialne in življenske zaščite v onih 
industrijskih, obrtnih, trgovskih in prometnih obra
tih in podjetjih, bodisi da so privatna, bodisi da pri
padajo državi, okrožjem, občinam itd., kjer so za
posleni civilni delavci, se osnavlja pri ministrstvu za 
socialno politiko inspekcija dela. Pristojnost inspek
cije dela se razprostira na vso kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

Člen 2. 
Nadzor železniških podjetij, bodisi privatnih, bo

disi državnih, ne spada v območje inspekcije dela, 
dokler se po sporazumu z ministrstvom za promet 
tudi ta ne podrede nadzoru te inspekcije. O nad
zoru v rudarskih podjetjih se izda posebna naredba 
sporazumno z ministrstvom za gozde in rudnike. Mi
nister za socialno politiko se pooblašča, da sme po 
potrebi razširiti pristojnost inspekcije dela tudi na 
druga podjetja ali da izvestna podjetja, ki so že za
vezana nadzoru, oprosti nadzora te inspekcije. 

Člen 3. 
Inspekcija dela se deli: 

a) na osrednjo inspekcijo dela; 
n) na oblastne inspekcije dela; 
c) na specialne inspekcije dela. 

II. poglavje. 
Posebna določila. 

O s r e d n j a i n s p e k c i j a d e l a . 

Člen 4. 
Osrednja inspekcija dela je poseben oddeltk mi

nistrstva za socialno politiko ter se deli na potrebno 
število odsekov. 

Osrednji inspekciji dela načeluje osrednji inspek
tor dela v činu ministrskega načelnika. 

Osrednji inspektor dela je referent ministrstva 
za socialno politiko o izvajanju zakonov, uredb, na
redb in pravilnikov, ki se tičejo delavske socialne 
in življenske zaščite. Pomaga mu po proračunu' do
ločeno število inšpektorjev, strokovnih referentov, 
tajnikov, pisarjev in-neukaznega osebja. 

Člen 5. 
Osrednji inšpektor dela ima, te-le dolžnosti: 
1.) osebno ali po organih osrednje inspekcije dela 

upravlja, kontrolira in ocenja delo vseh organov in
spekcije dela; 

2.) po potrebi pregleduje, osebno ali po organih 
osrednje inspekcije dela posamezne obrate in posa
mezna podjetja ob spremstvu oblastnih in specialnih 
inšpektorjev dela ali brez njih, da se uverja, ali se 
vrši delo v njih v zmislu veljavnih zakonov in na
redb; 

3.) izdaja oblastnim in specialnim inšpekcijam 
dela navodila za enotno in pravilno postopanje pri 
poslovanju organov inspekcije dela; 

4.) rešuje pritožbe, vložene pri ministru za social
no politiko zoper odločbe inspekcije dela; 

6.) ocenja vsa poročila in vse predloge posamez
nih inšpekcij ter podaja ministru za socialno politiko 
predloge o ukrepih za izvajanje in izpopolnjevanje de
lavskega zaščitnega zakonodajstva in o organiziranju 
inspekcije dela; v ta namen skliče vsako leto enkrat 
konferenco vseh inšpektorjev dela; 

Letnik ffi. 

6.) zbira, ureja in objavlja statistične podatke o 
delavskem gibanju; 

7.) izdeluje in objavlja letno poročilo o celokup
nem poslovanju inspekcije dela ter ga podaja mini
stru za socialno politiko in vsem prizadetim oblast-
vom, uradom in zavodom; 

8.) predlaga ministru za socialno politiko imeno
vanje ukaznega in neukaznega osebja pri inspekciji 
dela; 

9.) izdaja vsako leto legitimacije organom inspek-. 
cije dela; 

10.) daje dopuste vsem organom inspekcije dela 
do CKsem dni; 

11.) se udeležuje pripravljanja zakonov in uredb, 
ki se tičejo delavskih socialnopolitičnih vprašanj; 

12.) podaja ministru za socialno politiko predloge, 
da se taki državni in samoupravni organi, ki bi pre
prečevali, obteževali poslovanje ali odrekli pomoč 
inspekciji dela, pri njenem poslovanju, ovadijo pri
stojnim ministrstvom; 

13.) vzdržuje tesno zvezo s sorodnimi in podob
nimi napravami v inozemstvu. 

O b l a s t n e i n s p e k c i j e d e l a . 
Člen 6. 

Oblastna inspekcija dela je v oblasti, ki spada 
pod njo, neposrednji izvrševalni organ inspekcije dela 
za uporabljanje in izvrševanje vseh zakonov, uredb 
in naredb delavske socialne zaščite. 

Oblastne inspekcije dela so pod neposrednjim 
nadzorom osrednje inspekcije dela. 

Člen 7. 
Oblastnim inšpekcijam načelujejo inšpektorji dela 

v činu ministrskega tajnika ali inšpektorja. Nadzor-
niške naloge jim pomagajo izvrševati pomočniki in
spekcije dela v činu ministrskega tajnika ali pisarja. 
Razen tega imajo za opravljanje službenih poslov po
trebno število neukaznega osebja. 

Pomočniki inspekcije dela (komisarji in asistenti 
inšpekcije dela) poslujejo namesto oblastnih ali spe
cialnih inšpektorjev dela po njih iniciativi in po 
njih nalogu. 

Člen 8. 
Ozemlje kraljevine naj se razdeli na potrebno šte

vilo oblastnih inšpekcij dela. Število in sedež oblast
nih inšpekcij dela določi ministrstvo za socialno po
litiko s posebno naredbo sporazumno z ministrstvom 
za notranje zadeve. 

- člen 9. 
Naloga, oblastnim inšpekcijam dela proti delo* 

đajalcem in delavcem je nadzor o izvrševanju predi 
pisov, zakonov, uredb in naredb delavske zaščite. 
Oblastni inspektor dela ima te-le dolžnosti: 

1.) nadzira vse naprave, bodisi v delavnicah, bo
disi v stanovanjih, ki so potrebne za zaščito delav
skega življenja in zdravja; 

2.) nadzira, ali so delavci pravilno zaposleni; nad
zira delovni čas; daje dovolitve, za prekočaeno delo 
ter kontrolira občasne prekinitve dela; 

3.) kontrolira delavska pravila, veljavna v pod
jetjih; potrjuje nova delavniška pravila, odnosno od
daja o njih mnenje pristojnim oblastvom; nadzira 
pravilno vodstvo delavskih seznamkov in plačilnih 
knjig; 

4.) nadzira pravilno zaposlovanje učencev in mla
dih delavcev, njih pravilno izučevanje in posečanje 
obrtnih in strokovnih šol in tečajev; 

5.) proučuje položaj delavcev v delavnicah in 
podjetjih, njih pridobitne razmere in način njih živ
ljenja vobče; 

6.) preiskuje vzroke pridobitnih sporov med delo-» 
dajalci in delavci; posreduje pri njih sporih, ako za
hteva to ena stranka, ter vodi točno statistiko o 
stavkah, mezdnih sporih in o kolektivnih odpovedih 
dela delavcem (izporih); 

7.) poroča osrednji inspekciji dela o opazovanjih 
in pridobljenih izkušnjah pri uporabljanju predpisa
nih zakonitih odredb na polju delavske socialne za
ščite; 

8.) se uverja o vzrokih nezgod v posameznih pod
jetjih osebno ali po pristojnem oblastvu, odnosno za
vodu; nadalje postopa po veljavnih predpieib ter vodi 
točno statistiko o nezgodah; 

9.) ,kontrolira delo delavskih zaupnikov ter Ščiti 
njih pridobljene pravice. 

* Razglašena v c Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 139, izdanih dne 24ega 
junija 1921. 

Člen 10. 

Oblastna inspekcija dela oddaja mnenje o proS-
njah, vloženih za- odobritev pri postavljanju novih 
aH prenarejanju že postavljenih delavnic. V teh pri
merih morajo pristojna oblaetva, mestno poglavar* 

» Л . •;-••• 



82. 402 Letnik Ш. 

stvo, okrožno načelništvo in obrtna oblastva, vročiti 
oblastni inspekciji dela v oceno vse načrte iii spue, 
ob komisijskem ogledu ali kolavdaciji pa pozvati ua 
sodelovanje kot člana komisije organa inspekcije 
dela. Organ oblastne inspekcije dela se mora udele
žiti teh komisij ali kolavdacij ter odrediti ureditev 
in instaliranje naprav, potrebnih za zaščito delav
skega življenja in zdravja. 

Političnim in obrtnim oblastvom, istotako zavo
dom za obvezno zavarovanje zoper nezgode morajo 
dajati oblastne inspekcije dela strokovne referate in 
izjave. 

Člen 11. 
Oblastne inspekcije dela podajajo osrednji inspek

ciji dela mesečna in letna poročila o svojem poslo
vanju po naredbah osrednje inspekcije dela. 

Člen 12. 
Zaradi izvrševanja svoje službe so oblastni in

špektorji dela in njih pomočniki pooblaščeni: 
1.) da prihajajo kadarsibodi med delovnim časom, 

podnevi ali ponoči, zaradi pregleda v vsa podjetja in 
v vse oddelke, ki se nanje prostira njih območje; pred 
vstopom se morajo lastniku podjetja ali njegovemu 
namestniku javiti in na zahtevo legitimirati; če last
nik ali njegov namestnik ni navzočen, sme inspektor 
dela izvršiti pregled tudi brez njiju; . 

2.) da jemljejo s seboj, kadarkoli se jim zdi po-
potrebno, strokovnjake (zdravnike, kemike itd.), /.a-
stopnike zaščite dece ali predstavnike delavskih or
ganizacij; 

:-'..ï da zahtevajo za pregled in prepis vse knjige, 
načrte, črteže, svedočbe, spise in listine, kolikor se 
tičejo seznave delovnih pogojev in delavske zaščito 
in kolikor ne bi to nasprotovalo predpisom drugih 
zakonov; 

4.) da imenujejo osebo, ki naj jih spremlja po de
lavnicah ali stanovanjih podjetja; 

5.) da zaslišujejo lastnike podjetij in njih namest
niki-, delavce iii vsakogar drugega, najsi dela v pod
jetju ali ne, ako bi bilo to nujno ali potrebno za ugo
tovitev, .ali se izvršujejo zakonita določila in vobče 
odredbe za delavsko zaščito; skrbeti pa morajo pri 
tem, da se ne moti delo v podjetju. 

Člen 13. 
Lastniki podjetij morajo obveščati pristojno in

spekcijo dela: 
A. rtdno: 

1.) o pričetku in prekinitvi dela, zlasti v sezon
skih podjetjih; 

2.) o vsaki važni tehnični izpremcmbi, kolikor se 
tiče pomočkov v podjetju; 

3.) o vsaki nezgodi: 
4.) o številu in vzroku bolezni dvakrat na leto, in 

sic.fr začetkom meseca januarja in meseca julija za 
minulo poluletje; 

5.) o vsaki stavki in vsakem izporu (izključitvi 
delavcev); 

B. na zahtevo inspekcije dela: 
1.) o številčnem stanju delavcev, velikosti delav

ske mezde ir. o delavski prehrani; 
2.) o kaznih in odpuščanju delavcev; 
3.) o delovnem času, o delavskem zavarovanju in 

o delavskih socialnih in kulturnih zadevah; 
4.) o vseh izpremembah, ki se tičejo delovnih po

gojev delavcev. 
Ako lastnik podjetja ne postopa po tej odredbi, 

ako prepove vstop v delavnice, stanovanja in druge 
prostore, kjer so delavci zaposleni, ako zaslišanje 
odreče ali ga prepreči, ako daje netočne izjave ali 
druge zavaja k temu, ako ne dovoli pregleda po 
točki 3., členu 12., se kaznuje po določilih člena 23. 
te uredbe. 

Člen 14. 
Ako zapazi oblastni inspektor dela ob pregledu 

podjetja, da je v delavnicah, stanovanjih ali drugih 
prostorili, kjer so delavci zaposleni, kaj nedostatkov 
po členu 9 te uredbe aH da so ti kraji v higienskem 
ali tehničnem oziru za življenje in zdravje delavstva 
škodljivi ali nezadostni, ima pravico odrediti lastm-
ku podjetja, da mora izvesti vse odredbe, ki jih sma
tra inšpektor dela za potrebne. 

To naredbo izda inspektor dela ob pregledu pis
meno ter določi rok, v katerem se morajo nedostatki 
odpraviti. Zoper naredbo se sme lastnik po pristojni 
inspekciji dela pritožiti na ministrstvo za socialno 
politiko v zmislu člena 22. te uredbe. 

Ako lastnik do postavljenega roka, ko postane 
naredba izvršna, ne odpravi vseh nedostatkov ter se 
o tem uveri inspektor dela na licu" mesto, se kaznuje 
na predlog inspekcije dela po pristojnem političnem 
ali obrtnem oblastvu v zmislu člena 23. te uredbe. 

Oblastna inspekcija dela določi po kaznovanju 
neposlušnega podjetnika nov rok za izvršitev že iz
danih naredb. Ako podjetnik v tem roku ne odpravi 
vseh nedostatkov, ima inspekcija dela pravico, da mu 
po političnem ali obrtnem oblastvu začasno prepove 
delo na onem kraju, kjer so nedostatki, dokler se ne 
"odpravijo. Ce je podjetnik ponovno neposlušen ali če 
ne izvrši naredb, sme inspektor dela po pristojnem 
političnem ali obrtnem oblastvu odrediti ustavitev 
vsega dela v podjetju. 

Člen 15. 
Ce pristojni inspektor dela ni neposredno sam 

ugotovil nedostatkov v podjetju, se vlagajo prijave 
v vseh primerih, ko se prekršijo predpisi in naredbe 
za delavsko zaščito, pismeno pri pristojnih inšpek
cijah dela. Take vročbe sme izvršiti vsako oblastvo, 
vsaka organizacija ali privatna oseba ter zahtevati, 
naj se v najkrajšem času preiščejo razmere v tem 
podjetju. Če inspektor dela ne more osebno ali po 
svojih organih vršiti poizvedb, mora to naznaniti pri
stojnemu političnemu ali obrtnemu oblastvu, ki mora 
postopati po zakonitih predpisih namesto oblastne 
inspekcije dela. 

Člen 16. 
Oblastni inšpektorji dela morajo vsaj dvakrat na 

leto osebno ali po svojih pomočnikih izvršiti pregled 
vseh obratov in podjetij, ki spadajo v njih območjo, 
kolikor ne spadajo v območje specialnih inšpekcij 
dela. Ugotovljeno stanje vpisujejo v nadzomiška po
ročila, v važnih primerih pa v poseben zapisnik, Id 
ga podpisuje tudi podjetnik ali njegov namestnik. 

S p e c i a l n e i n s p e k c i j e d e l a . 
Člen 17. 

Za specialne stroke, n. pr. za stavbinstvo, za pro
metna in rudarska podjetja (glede na predpis člena 
2. te uredbe) in za domačo industrijo se ustanavljajo 
specialne inspekcije dela. Za poslovanje teh inšpek
cij dela veljajo vse dolžnosti, pravice in vsi predpisi 
te uredbe, ki veljajo za oblastne inspekcije dela. Za 
njih specialno območje predpiše minister za socialne 
politiko posebno naredbo sporazumno s pristojnimi 
ministri. 

Ш. poglavje. 
Osebne razmere osebja. 

Člen 18. 
Osrednji inspektor dela, referenti, oblastni in spe

cialni inšpektorji dela in njih pomočniki se imenu
jejo s kraljevim ukazom na predlog ministra za so
cialno politiko [>o predlogu osrednje inspekcije dela. 

Člen 19. 
Mesta referentov, specialnih in oblastnih inšpek

torjev dela in pomočnikov se popolnjujejo s konkur-
zom, ki ga razpisuje minister za socialno politiko, 
razen oseb, že imenovanih na ta mesta. Osrednjega 
inšpektorja dela izbere minister za socialno politiko 
izmed inšpektorjev osrednje, oblastnih in specialnih 
inšpekcij dela. 

Za inšpektorje dela se imenujejo v prvi vrsti ko
misarji inspekcije dela z najmanj triletno komisar-
sko prakso. Ce takih ni, se sme imenovati za inšpek
torja dela vsak državljan kraljevine, ki ima stro
kovno izobrazbo z dovršeno tehnično fakulteto in ki 
je najmanj pet let delal kot inženjer ali kemik v 
večjih podjetjih. Cas njegovega praktičnega dela v 
podjetjih se sme naknadno všteti v državno službo 
največ do 10 let. 

Kandidate za razpisana mesta inšpektorjev in гз-
ferentov predlaga ministru za socialno politiko osred
nji inspektor dela. 

Pomočniki inspekcije dela se dele na dve kate
goriji: 

A. na komisarje inspekcije dela; 
B. na asistente inspekcije dela. 
Dve tretjini pomočnikov se imenujeta za asisten

te, ena tretjina pa za komisarje inspekcije dela. 
Za komisarje inspekcije dela v činu ministrskega 

tajnika se sme imenovati vsak državljan kraljevine, 
ki ima potrebno izobrazbo z dovršeno tehnično fa
kulteto in z najmanj triletnim praktičnim delom v 
večjih podjetjih. Cas njih praktičnega dela v podjet-
jih se sme največ do 10 let všteti v državno službo. 

Za asistente inspekcije dela v činu ministrskega 
pisarja se imenujejo državljani kraljevine izmed in
teligentnih delavcev, ki imajo večletno kvalificirano 
prakso v industrijskih podjetjih in ki so dovršili vsaj 
nižjo strokovno šolo. 

Komisarji in asistenti morajo biti znani v svojem 
nadzorniškem okrožju in zato se na ta mesta v pr vi 

vrsti imenujejo oni, ki so delali in ee izučili r istem 
okrožju. 

Za pomočnike inspekcije dela se smejo imenovati 
samo osebe dobrega vedenja in sposobne z» ievrše-
vanje službe. 

Člen 20. 
Inšpektorjem dela in pomočnikom je prepoveda

no, da bi za svoje delo ah' od podjetnika, njegovega 
namestnika ali od delavcev jemali kakršnokoli pla
čilo, odškodnino ali nagrado ali da bi sprejemali go
stoljubnost v kakršnikoli obliki. 

IV. poglavje. 
Izvršilne odredbe. 

Člen 21. 
Ako bi inšpektorji dela ali njih organi ob pregle

dovanju ali zasliševanju v podjetju zvedeli za izvest-
ne tajnosti o vodstvu obrata, o produkciji ali pa
tentnih stvareh, so s službeno prisego zavezani, ču
vati tajnost. Ce bi take tajnosti izdali ali uporabili 
v svojo korist, bodisi dokler so v službi, bodisi no 
izstopu iz nje, se kaznujejo po kazenskem zakonu. 

Disciplinarni postopek s tem kaznovanjem ni iz
ključen. 

Člen 22. 
Nezadovoljna stranka je upravičena, da se zoper 

odredbo inšpektorja dela po pristojni inspekciji dela 
v osmih dneh od dne priobčene odredbe pritoži na 
ministra za socialno politiko. Njegova odločba je iz
vršna. Inspekcija dela, ki prejme pritožbo, mora vse 
spise v treh dneh poslati ministru za socialno poli
tiko. 

Če se vloži pritožba, se odredba inšpektorja delu 
ne izvrši, dokler ne izda ministrstvo za socialno po
litiko svoje odločbe. 

Člen 23. 
Lastnik podjetja, ki se pregreši zoper določila, 

členov 9., 12. in 13., se kaznuje po predpisiii obra
nega zakona, odnosno obrtnega reda, ako ni njegov 
postopek kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku. 

Pritožba zoper razsodbe teh oblastev se vloži pri 
prvostopnem, odnosno okrajnem sodišču v treh dneh 
od dne, ko se je razsodba priobčila; izroči pa se ont" 
mu oblastvu, ki je izreklo, razsodbo. To oblastvo 
mora vse spise v 24 urah poslati sodišču. SodiSČe 
mora vročiti svojo odločbo v treh dneh, ko je prejelo 
spise. Odločba sodišča je izvršna. 

Neposlušnega lastnika podjetja, Id ne odpravi 
vseh nedostatkov, kakor je predpisano v členu 14., 
kaznuje pristojno politično, odnosno obrtno oblastvo 
v denarju od 100 do 1000 dinarjev. 

Člen 24. 
Izvršilna oblastva, ki so od oblastne ali specialne 

inspekcije dela prejela tožl)o zaradi kaznovanja ali 
zaradi odredbe za ustavitev obrata po členu 14., mo
rajo obvestiti pristojno inspekcijo dela o izvršitvi f 
enem mesecu. 

Zoper poslovanje in odločbo izvršilnih oblaste* 
je dopustna pritožba na višje pristojno politično a l i 
obrtno oblastvo v šestih dneh. 

Člen 25. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da sme 

sporazumno z ministrom za notranje zadeve razširiti, 
odnosno izdati nove pravilnike in naredbe za izvrše
vanje veljavnih zakonov in naredb o delavski so
cialni in življcnski zaščiti. 

Člen 26. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi 10. dan po razglasitvi v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca»'» 
tega dne prestanejo veljati vsi zakoni in predpisi, ki 
nasprotujejo tej uredbi. 

Člen 27. 
Izvrševanje te uredbe se poverja ministru za so

cialno politiko. 
V B e o g r a d u , dne 21. maja 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr.V. Kukovec s.r. 
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Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
224. 

Naredba celoknpie deželne vlade 
za Slovenijo, 

3 katero se ureja ilužbeao razmerje hišnih ali 
gospodiajskih poslov t Sloveniji. 

Službeno razmerje hišnih poslov. 

§ L 
Uredba velja za službeno razmerje oseb, ki 

opravljajo gospodinjska dela proti plačilu v gospo
dinjstvu gospodarjevem in so sprejete v njegovo dru
žino. Določila te uredbe ne veljajo za osebe, Id so, 
razen v gospodinjstvu, redno zaposleni tudi v obrt
nem ali poljedelskem obratu gospodarjevem. 

§ 2. 
Način in obseg gospodinjskih opravil kakor tudi 

plačilo (v gotovini in v naturalnih dajatvah) se rav
na po krajevnem običaju, ako ni pogojeno drugače. 

Posel je dolžan osebno opravljati gospodinjska 
dela; varovati mora gospodarjeve koristi in izvrše
vati njegova naročila, utemeljena v službenem raz
merju. 

§ 3 . 
Če gospodar zahteva, se mora dati posel vsak 

Cas zdravniško preiskati. Stroške za zdravniško pre
iskavo plača gospodar. 

§ 4 . 
Gospodar ne sme nalagati poslu takih opravil, ki 

bi ogrožala njegovo zdravje ali življenje. 

§5-
Plača v gotovini kakor tudi redne mesečne na

turalne dajatve se izplačujejo mesečno nazaj, in sicer 
najkesneje v teku prvih petih dni naslednjega me
seca; za druge naturalne dajatve velja dogovor in, 
Če tega ni, krajevni običaj. 

Morebitna hranarina se mora plačevati v teden
skih ali mesečnih obrokih naprej. 

Ko službeno razmerje prestane, zapade ves za
služek v plačilo. 

§ 6 . 
Dogovorjena hrana za posla mora biti zdrava, 

zadostna in primerna. 

§7-
Poselska spalnica mora biti prirejena tako, da 

•»streza zdravstvenim in nravstvenim zahtevam. 
Posel ima pravico do varne shrambe za obleko 

ïn. drugo osebne potrebščine. 

Počitek. 
§ 8 . 

Gospodar mora dovoliti poslu za oddih in razve
drilo vsako drugo nedeljo in vsak drugi praznik 
prost popoldan, v skupnem času petih ur. Če ob 
ostalih nedeljah in praznikih gospodar poslu ne do
voli navedenega prostega časa, se nadomesti ta po
poldan s peturnim počitkom med tednom na delovni 
dan popoldne, ki ga določita gospodar in posel spo
razumno. Vrstni red nedelj in praznikov s peturnim 
popoldanskim počitkom se sme predrugačiti samo, 
če posel privoli. Za čas popoldanskega počitka sme 
Posel svobodno oditi z doma. 

Poleg tega prostega časa mora imeti posel za
dostno priliko, da ob nedeljah in praznikih opravlja 
*voje versko dolžnosti; te dni mora nastopati službo 
*6doma ob 7. uri. 

§ 9. 
Poslu gre dnevno nerazdeljen deveturen nočni 

Počitek, in sicer praviloma v času med 21. in 6. uro. 

Dopust. 

§10 . 
' P o dvoletnem službovanju brez presledka ima 

Posel pravico vsako nadaljnje leto do nerazdelje
nega dopusta enega tedna. 

Nastop dopusta naj se določi sporazumno z ozi-
*°tti na potrebe gospodinjstva in na poslove osebne 
*azmere, in sicer praviloma v času velikih šolskih 
Počitnic. 

Poleg redne mesečne plače gre poslu za čas do
i s t a doklada za hrano v višini polmesečnc plače v 
gotovini, ki se mora v popolnem znesku odšteti ob 
^ t o p u dopusta naprej. 

Pravica do dopusta min6, če posel odpove službo 
ali če je iz tehtnih razlogov (§§ 17. in 18.) odpuščen 
iz nje. 

Če je iz okolnosti razvidno, da je odpovedal go
spodar poslu službo le zato, da bi preprečil pravico 
do poselskega dopusta, je posel upravičen zahtevati 
odškodnino v znesku, ki bi jo bil moral plačati go
spodar za dobo preprečenega dopusta. 

Bolezen in drugi zadržki. 

§ H . 
Dokler se ne uvede dolžnost bolniškega zavaro

vanja poslov, mora skrbeti gospodar največ 14 dni 
za zdravniško pomoč in za predpisana zdravila obo
lelemu poslu, če le-ta ni zakrivil obolenja namenoma 
ali iz nemarnosti. Te dolžnosti ni, če oboli posel za 
boleznijo, navedeno v § 18. točki 1. 

Gospodar sme obdržati obolelega posla v lastni 
oskrbi, sme ga pa tudi izročiti v tujo zasebno oskr
bo, če je to brez nevarnosti za bolnika; mora pa od
dati obolelega posla v bolnico, če tako odredi zdrav
nik vsled značaja bolezni, oziroma vsled okolnosti, 
iz katerih je razvidno, da bi zasebna oskrba ne ustre
zala zahtevam zdravljenja. . 

§ 12. 
Če zboli posel v službi, ali če je zaradi nezgode 

zadržan, da ne more opravljati svojega dela, ne da 
bi bil to provzročil namenoma ali iz nemarnosti, ima 
pravico do plačila (§ 2.) za dobo dveh tednov, če je 
trajalo službeno razmerje vsaj 14 dni, in za dobo 
štirih tednov, če je trajalo službeno razmerje nad 
šest mesecev. 

Če je posel zadržan brez lastne krivde, da ne 
more opravljati službe iz drugih važnih razlogov, ki 
se tičejo njegove osebe, ima pravico do plačila za 
dobo enega tedna, če je trajalo službeno razmerje 
vsaj 14 dni. 

§ 13. 
V primerih, navedenih v §§ 11. in 12., ima gospo

dar pravico službo odpovedati (§ 15.), toda poslovi 
zahtevki za dobo, določeno v § 12., ostanejo v ve
ljavi, čeravno službeno razmerje prej prestane. 

Pravice, ki jih ima posel po § 12., pa minejo s 
prestankom službenega razmerja, ko poteče dogo
vorjeni čas ali,, če je bila služba odpovedana, preden 
je nastopil zadržek, oziroma če je posel iz tehtnega 
vzroka (§§ 17. in 18.) predčasno odpuščen iz službe. 

§14. 
Prav talco ima gospodar pravico poslu službo od

povedati, če opusti svoje gospodinjstvo ali če se 
stalno preseli iz dosedanjega stanovanskega okoliša 
in posel ne gre z njim v novo bivališče. 

Poslu gre takrat plača za dobo odpovednega 
roka v dvakratnem iznosu, če je bilo službeno raz
merje sklenjeno za določen čas. 

§15. 
Za določen čas sklenjeno službeno razmerje pre

stane, ko poteče dogovorjena doba. 
Službeno razmerje, sklenjeno ali nadaljevano za 

nedoločen čas, se razveže z odpovedjo. Odpovedni 
rok je za obe stranki enak. Pri različnih rokih velja 
za obe stranki daljši in, če ni dogovora, 14dneven 
odpovedni rok. Izpod enega tedna se rok tudi dogo
vorno ne more skrajšati. 

Službeno razmerje, sklenjeno na poizkušnjo, sme 
v teku prvega tedna vsaka stranka razvezati, kadar
koli hoče. 

§ 16. 
Po odpovedi ima posel brez odbitka plače pra

vico, da išče novo službo ob dveh delavnikih po 
tri ure. 

Predčasna razveza službenega razmerja brez od-
povedi. 

§ 17. 
Iz tehtnih razlogov sme tako gospodar kakor 

posel pred potekom dogovorjene dobe, oziroma brez 
odpovedi, razvezati službeno razmerje. 

§18. 
Tehten razlog, ki upraviČuje gospodarja, da od

pusti posla predčasno brez odpovedi iz službe, je 
zlasti: 

1.) če se posel pogodi- s krivimi izkazili ali če 
zamolči pri sklepanju službene pogodbe bolezen, za 
katero boleha že dalje časa; 

2.) če ni sposoben opravljati službo ali če kljub 
ponovnim opominom dosledno zanemarja svoje dolž
nosti; 

3.) če zakrivi v škodo gospodarjevo ali v škodo 
tretje osebe tatvino, poneverbo, prevaro ali drugo 
kaznivo dejanje, tako da gospodar po pravici izgubi 
zaupanje vanj; 

4.) če se vda pijančevanju, očitnemu nenravnemu 
'življenju, če oboli za boleznijo, ki je posledica ne-
nravnega življenja ali ki je ostudna, oziroma če 
take bolezni gospodarju takoj ne naznani; 

5.) če občutno razzali gospodarja ali gospodar
jevo obitelj ali krati hišni ugled; 

6.) če zanemarja osebno snago. 

§19 . 
Tehten razlog, ki upravičuje posla, da predčasno 

Brez odpovedi pusti službo, je zlasti: 
1.) če ne more opravljati dela brez nevarnosti 

za svoje zdravje; 
2.) če ravna gospodar grdo z njim, če ga zavaja 

v nenravna ali protizakonita dejanja; 
3.) če gospodar neupravičeno zadržuje pogojene 

prejemke. 
Poselska odpravnina, 

§ 20. 
Če se razveže službeno razmerje, ki je brez pre

sledka trajalo deset let, gre poslu odpravnina v zne
sku četrtine letne plače v gotovini. Odpravnina na
rašča z vsakim nadaljnjim polnim službenim letom, 
za 5 % vsakokratne letne plače, dokler se ne iz
enači z njo. 

Ta zahtevek odpade, če je odpovedal gospodar 
poslu službo iz tehtnih razlogov (§§ 17. in 18.). 

Odškodnina vsled izstopa ali odpusta iz službe. 
§ 2 1 . 

če je posel brez tehtnega razloga predčasno iz
stopil iz službe, ima gospodar pravico zahtevati, naj 
se vrne v službo in povrne dokazano škodo ali pa naj 
plača dokazano škodo, ker ni izpolnil "pogodbe. To 
odškodnino mora posel tudi plačati, če je po lastni 
krivdi pred časno, odpuščen iz službe. 

§ 22. 
Če je gospodar posla predčasno odpustil brez 

tehtnega razloga iz službe ali zakrivili njegov pred
časni izstop (§ 19.), ima posel pravico zahtevati po
vračilo dokazane škode. Ne da bi dokazal škodo, sme 
zahtevati plačilo prejemkov v gotovini in primerno 
odškodnino, za naturalne prejemke do poteka dogo
vorjene dobe, oziroma do odpovednega roka, če ta 
doba ne preseza treh mesecev, vendar pa po odbitku 
tega, kar si je vsled prestanka službenega razmerja 
prihranil ali pridobil ali česar namenoma ni pridobil. 

Določila §§ 21. in 22. veljajo tudi, če gospodar 
ali posel še pred nastopom službe brez tehtnega raz
loga odstopi od pogodbe. 

Če zakrivita' oba pogodbenika predčasno razvezo 
službenega razmerja, odloči sodnik po svobodnem 
preudarku, ali in v kateri izmeri gre eni ali drugi 
stranki pravica do odškodnine. 

Zahtevki zaradi predčasnega izstopa, oziroma 
predčasnega odpusta iz službe ali odstopa od po
godbe v zmislu §§ 21. in 22., se morajo sodno uvelja
viti tekom šestih mesecev od dne, ko prestane služ
beno razmerje, sicer zastarajo. 

Poeelsko izkazilo. 
§ 2 4 . 

Posel mora imeti poselsko knjižico. 
Poselskc knjižico izda poslu domovinska občina 

ali tudi občina njegovega bivališča, ako izkaže po
sel svojo domovinsko pravico in ako ni drugih za
držkov. 

Brez poselskega izkazila ne sme gospodar spre
jeti posla v službo. 

§ 2 5 . 
Ko se razveže službeno razmerje, mora potrditi 

gospodar s svojeročnim podpisom, koliko časa, kje 
in v kakšni lastnosti je posel služil. Druge pripombe 
so nedopustne. 

§ 26. 
Poverjeništvo za socialno skrbstvo se pooblašča, 

da uvede namesto poselske knjižice legitimacije za 
one posle, ki opravijo strokovno preizkušnjo. 

Veljavnost drugih zakonitih določil. 

§ 27. 
Kolikor ta uredba ne določa drugače, veljajo ZÄ 

službeno razmerje, urejeno s to uredbo, določila ob-
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«joga državljanskega zakonika. Določila obstoječih 
poselskih redov se za službena razmerja, ki se jih 
tiče ta uredba, razveljavljajo. 

Pristojnost za razsojanje poselskih zadev. 

§28- v 

Vsi spori, ki nastanejo iz službenega razmerja 
poslov, se morajo najprej obravnavati pri pristojnem 
občinskem posredovalnem uradu, da se poizkusi po
ravnava. Poravnava, ki se sklene pri občinskem po
sredovalnem uradu, ima veljavnost sodnih poravnav. 
Ce se poravnava ne doseže, imata stranki pravico 
uveljaviti svoje zahteve pred rednim sodiščem. 

* Ce se vlcži tožba pri sodišču brez potrdila občin
skega posredovalnega urada, da je bil poizkus po
ravnave brezuspešen, mora sodišče tožbo uradoma 
odstopiti pristojnemu občinskemu posredovalnemu 
uradu, da poizkusi doseči med strankama poravnavo. 

Posel ima pravico tožiti pri sodišču, v katerega 
okolišu ravno službuje. 

Prisilna določila. 
§ 2 9 . 

Pravice, ki jih ima posel na podstavi §§ 4., 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. (odst.2.), 17., 19-, 20., 
21., 22., 23., 24. in 25., se ne morejo s pogodbo niti 
ukiniti niti omejiti. 

§ 30. 
Ta uredba dobi moč 30 dni po razglasitvi v 

Uradnem listu. 
V L j u b l j a n i , dne 18.junija 1921. 

Dr. Baltic «.r., predsednik, 
' Dobnik s.r., podpredsednik. 

Demšar s.r. Jammk s.r. Dr.Ravnihar e.r. 
Ribnikar s. r. Dr. Skabernè s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
St, 6726. 1118 

Objata. 
Gospod minister za promet je z odlokom z dne 

10. februarja 1921., št. 6726, drju. Milanu Kovučeviću 
in Bosiljku Sliepčeviću v Zagrebu pedelil za eno 
leto dovolitev za uvodna dela normalne železniške 
proge na parni pogon od postaje v Črnomlju preko 
Bosiljeva do Generalskega stola. 

V B e o g r a d u , dne 10.februarja 1921. 
Po naročilu ministra za promet: 

načelnik: 
(X Kuzmanović s.r. 

St. 6726. 1 1 1 9 

Objata. 
Gospod minister za promet je z odlokom z dne 

10. februarja 1921., št. 6726, odboru za gradnjo belo
kranjskih železnic na Bosiljevu podelil za eno leto 
dovolitev za uvodna dela normalne železniške proge 
na parni pogon od postaje v Črnomlju na progi 
državne železnice od Novega mesta do Bubnjarcev 
preko Vinice in Bosiljeva do Ogulina na zagrebško-
bakarski progi. 

V B e o g r a d u , dne 10.februarja 1921. 
Po naročilu ministra za promet: 

načelnik: 
O. Kuzmanović s.r. 

št зоза 1 1 2 0 

Objara. 
Gospod minister za promet je z odlokom z dne 

19. maja 1921., št. 10.453, akcijskemu odboru za 
agradbo železnice od Kočevja do Broda - Moravie 
podelil za eno leto dovolitev za uvodna dela nor
malne železniške proge na parni pogon z izhodno 
točko v Kočevju do Broda-Moravic na zagrebško-
bakar&ki progi (rdeča varianta). 

V B e o g r a d u , dne 19.maja 1921. 
Po naročilu ministra za promet: 

načelnik: 
O. Kuzmanović s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 17.256. 

Okrežitca m m župaastTom v Storni)! 
o pestniae proitih pesiljatrah občinskih uradov. 

A. Splošna določila. 
Pravica do uporabe pošte brez pristojbin se opiri 

na zakon z dne 2. oktobra 1865., drž. zak. št. 108, o 
uporabi poštnega zavoda brez pristojbin in na neka
tera določila poznejših zakonov. Mnogo ministrskih 
naredb in odlokov, izdanih kesneje, je tolmačilo go
renji zakon ter se je zlasti izreklo, katera javna ob-
lastva, kateri uradi, organi, zavodi itd. se morajo 
prištevati oblastvom, uradom, organom, zavodom 
itd., ki jih omenja zakon. 

' Glede občinskih uradov (županstev) je treba naj
prej omeniti, da ne spadajo med oblastva, ki bi bila, 
kakor n. pr. državna oblastva in državni uradi, brez
pogojno poštnine prosU, ampak njih pravica je p o -
g o j na . 

Glede na prevažane predmete je treba razločevati 
prostost poštnine 
a) pri pisemski, 
b) J..1Î blagovni in 
c) pri denarni pošti. 

Glede pisemske pošte občinskih uradov določa 
člen II., točka 6., zgoraj navedenega zakona z dne 
2. oktobra 1865., drž. zak. št. 108: # 

D o p i s i o b č i n s k i h u r a d o v BO p r o s t i 
p o š t n i n e v v z a j e m n e m p r o m e t u z o b -
l a s t v i , o r g a n i i n k o r p o r a c i j a m i , n a v e -
d e n i m i v t o č k a h l . i n 2. istega člena, in meci 
s e b o j (t. j . z drugimi občinskimi uradi), v v»s e h 
stvareh p r e n e s e n e g a področja, v stvareh s a 
m o s t o j n e g a p o d r o č j a p a s a m o , č e se 
t i č e j o s t v a r i , z a k a t e r e s o o b č i n s k i 
u r a d i p r i s t o j n i p o č l B n u V., t o č k a h 2. 
d o 10. z a k o n a z d n e 5. m a r c a 1862., d r ž . 
z a k . š t . 18. 

Pakete smejo pošiljati občinski uradi poštnine 
prosto: 
a) n e g l e d e n a v s e b i n o vedno, če gre za pred

mete, ki spadajo h kaze^kosodrùm (tudi doho-
darstvenokazenskim) obravnavam (corpus de
licti), če so ti predmeti prikladni za prevoz s 
pošto (člen Vin. navedenega zakona); 

b) d r u g a č e p a s a m o , č e v p a k e t u ni d r u -
g e g a n e g o l i s t i n e , s p i s i , r a č u n i , a k t i , 
k a r t e , n a č r t i a l i t i s k o v i n e , p o t e m 
če n a p a k e t u n i o z n a č e n a v r e d n o . . ' . 
in pa če bi bila taka pošiljka tudi kot pisemska 
pošiljka p o š t n i n e p r o s t a , pa se pošilja kot 
paket le zato, ker preseza za uradna pisma do
voljeno težo 2V2 kg (člen VII. navedenega zako
na). 
D e n a r smejo pošiljati poštnine prosto razen ob-

lastev, organov in korporacij, naštetih v členu II., 
točkah 1. in 2. navedenega zakona, drugi organi (tc-
rej tudi občinski uradi) samo, če pošiljajo denarje, 
pobrane ali nabrane po nalogu pristojnega oblastva 
na račun države (ali dežele) (člen V. navedenega za
kona). 

B. Pojasnila. 
a) P i s e m s k a p o š t a . 

Področje občinskih uradov je po občinskem za
konu z dne 5. marca 1862., drž. zak. št. 18, dvojno: 
s a m o s t o j n o , h kateremu spada vse, kar so tiče 
interesa občine in kar sme občinski urad v mejal. 
državnih in deželnih zakonov sam odrediti in ukre
niti, i n p r e n e s e n o (izročeno), ki določa, da je ob
činski urad dolžan sodelovati pri poslih državne 
uprave. 

St#vari samostojnega področja, za katere se občin
ski uradi v dopisovanju z državnimi oblastvi, uradi, 
korporacijami itd. naštetimi v členu II., točkah 1. in 
2., poštnine prosti, so vobČe policijski, ubožni in šol
ski posli, in sicer: 
a) skrb za varnost osebe in imetja; 
b) skrb za vzdrževanje občinskih cest, potov, trgov, 

mostov kakor tudi varnost in lahkota prometa po 
; cestah in vodah, potem poljska straža; 
c) živilska policija in nadzorstvo tržnega prometa, 

zlasti nadziranje mer in uteži; 
č) zdravstvena policija; 
d) policija glede poslov in delavcev, izvrševanje po-

selskega reda; i 
e) nravnostna policija; 
f) ubožne stvari in skrb za občinske dobrodelne za

vode, kakor: hiralnice, ubožnice, sirotiščnice, za-

poslovalnice (za prostovoljne delavce) in bolnice z 
upravami imovine in zemljišč dotičnega preskrbo-
valnega urada vred; 

g) stavbna in požarna policija, izvrševanje stavbnega 
reda in izdajanje policijskih stavbnih dovolil; 

h) z zakonom urejeni vpliv na šolske stvari glede 
srednjih šol, ki jih vzdržujejo občine, in glede 
ljudskih šol in pa skrb za ustanovitev, vzdrževa
nje in dotiranje ljudskih šol. 
Za občinske urade, ki jim gre prostost poštnine, 

je smatrati magistrat, mestni svet, občinski svet, žu
panstvo, pa tudi občinske zavode in njih uprave. 

Oblastva, organi in korporacije, s katerimi smejo 
občinski uradi v zgoraj navedenih mejah dopisovati 
poštnine prosto, so po členu П., točki 1., državna ci
vilna in vojaška oblastva in istotaki uradi, njim po 
zakonu enaki organi, njih predstojniki, eksponirani 
uradniki, samostojno poslujoče vojaške.osebe, dvorni 
štabi in njih uradi, potem pisarne redov in njih pred
stojniki. 

Državnim oblastvom in uradom v zmislu tega do
ločila so enaki: državni zavodi za pouk in izobrazbo, 
kakor: vseučilišča, tehnično visoke šole, državne gim
nazije in realke, učiteljišča, obrtne šole, akademična 
oblastva, izpraševalne komisije itd., potem komisije 
za pridobninski davek, cernine in vzblicne komisije , 
za osebni dohodninski davek, kontingentne komisije 
in njih predsedniki, r a z s o d i š č a bratovskih sklad-
nic delavskih zavarovalnic za nezgode, okrajnih bol
niških blagajn in razsodišča za pokojninsko zavaro
vanje, funkcionarji državnega pravdništva pri okraj
nih sodiščih, gozdni inšpektorji pri (prej) deželnih 
oblastvih, gozdni tehniki v okrajih, inšpektorji slad
kornih tvornic za izvrševanje dohodarstvene kon
trole, inšpektorji obrtnih nadaljevalnih šol, državni 
kletarski nadzorniki, zadružni inštruktorji, konserva-
torji spomenikov, o b č i n s k i u r a d i v m o s t i h » 
l a s t n i m s t a t u t o m (magistrati) kot politična 
oblastva I. stopnje. 

Za državna oblastva in državne urade se smatrajo 
še: užitninski uradi v Sloveniji (Uradni list poštnega 
in brzojavnega ravnateljstva 30/1919.), okrožna in 
krajevna oblastva za zaščito dece in mladine (Služ
beni list poštnobrzojavnega ravnateljstva 25/1920.) 
in občinski agrarni odbori (Službeni list poštnobrzo
javnega ravnateljstva št. 20/1921.). 

Oblastev, navedenih v 2. točki П. člena, deloma 
ni več, deloma pa so njih posli (n. pr. posli deželnih 
odborov) prešli na državna oblastva, ki jim gre,pro
stost poštnine po 1. točki. 

Omeniti je le, da so glede poštninske prostosti 
občinski uradi ne smatrajo za urade, ki bi bili pod
rejeni deželnim odborom. 

Pač pa se okrajni cestni odbori smatrajo za or
gane (prejšnjih) deželnih odborov, če jim jo pover
jena uprava deželnih cest. Isto velja ob enakih po
gojih za okrajne zastope, oziroma odbore. 

Razen z zgoraj navedenimi oblastvi in uradi sO' 
občinski uradi poštnine prosti tudi v dopisovanju: 
a) s humanitarnimi zavodi, ki so pod neposrednjo àtr 

žavno upravo in s (splošnimi) bolnicami, blazna 
carni, porodniščnicami in najdeniščnicami, ki s^ 
priznano za javne, v vseh uradnih stvareh (čleo 
П., točka 10.); 

b) s trgovskimi in obrtniškimi zbornicami (člen Ö-» 
točka 11.); 

c) z notarji, kadar poslujejo kot sodni komisarji (cle» 
П., točka 14.); 

č) z revizorji živine; 
d) z okrajnimi zastopi (odbori); 
e) z vodjami matrik (župnimi uradi) v brambnih i» 

črnovojhiških stvareh; 
f) z okrajnimi vodstvi finančne straže, če gre za oo-

dajo živinske soli po znižani ceni; 
g) z zdravniki, ki jih je politično oblastvo določilo ** 

cepljenje koz, če se tiče dopis cepljenja, in le a* 
• dobo cepljenja. Poštnine prosti so potem tudi: 

h) dopisi občinskih uradov glede živinskih eejmo^ 
i) zdraviliške liste, ki jih občinski uradi pošiljajo ob

lastvom in uradom, naštetim v' členu П., točka»1 

1. in 2., in drugim občinam; 
j) .dopisi okrajnih cestnih odborov (odnosno pre«; 

sodnikov in njih namestnikov), Id jih je smatra» 
za urade dotičnih občin v občevanju z oblastvi ^ 
uradi (člen П., točki 1. in 2.), z občinskimi uraf» 
in v medsebojnem občevanju. Taki dopisi morajf 
biti označeni z opazko: «V z a d e v a h o k r a j : 
n i h c e s t»; če so naslovljeni na predsednika v* 
na njegovega namestnika, mora biti v naslovu & 
rečni pristavek: <Predsednik (predsednikov na
mestnik) okrajnega cestnega odbora». 
Po točki 4. člena II. navedenega zakona so v l o ^ 

na oblastva, organe in korporacije, naštete т Žle» 
П., točkah 1. in 2., poštnine proste, če se pošiljajo ^ 

Élr..ìrM>.i:2"V^i-*iI>!aS^iSA.ii.'ì- -.<•£. i •>. i - migMkl^lSJs...: ;iïi-k'iïliiMixL:»,; i .•'•i-.'<«*..>,•<•i,-,..•<.... li:. •Љљктг±.;: 
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po/lßtavi o b č i h n a r e d b a l i n a p o s e b n e 
u r a d n e z a h t e v e . 

Ta prsdpis velja tako za vsakega zasebnika- ka
kor tudi za občinske urade. 

Posebe bodi omenjeno, da so prijave vojaško-
taksnih obvezancev občinskim uradom, če so vložene 
na uradnih obrazcih in opremljene z označbo: «Na 
uradno zahtevo», v krajevnem in daljnem promeut 
proste poštnine. 

Vloge strank na posredovalne urade, ki so sestav
ljeni iz zaupnikov občine in pri katerih se vrše sprav
ni poizkusi glede razžaljenja časti, so istotako proste 
poštnine, če so primerno zaznamenovane. 

občinski uradi pa n i s o oproščeni poštnine: 
. a) pri dopisovanju s kmetijskimi družbami in njih 

podružnicami, tudi če gre za pospeševanje kme
tijstva; 

b) pri dopisovanju z župnimi uradi, tudi če se tičejo 
dopisi zadev javne službe — izjema je le zgoraj 
navedeni primer medsebojnega dopisovanja občin
skih uradov z vodjami matrik (župnih uradov) v 
brambnih in črnovojniških stvareh; taki dopisi pa 
morajo biti primerno označeni, n. pr. «V bramb
nih zadevah — poštnine prosto»; 

c) pri dopisovanju s krajnimi šolskimi sveti in 
obratno. 

S p l o š n e p r i p o m b e . 

Pristojbine za priporočnine občinski uradi niso 
oproščeni, razen magistratov v mestih z lastnim Sta
tutom, kadar poslujejo kot politična oblastva 1. stop
nje, ker so ti kot oblastva v zmislu člena H., točke 
1., zakona oproščeni tudi priporočnine. 

Prav tako ni poštnine prosto dopisovanje m e d 
u r a d i i n o b l a s t v i v p o š t n e m k r a j u s a 
m e m ; p a č p a j e p r o s t o m e d u r a d i v k r a 
ju, k j e r j e p o š t a , in onimi uradi, ki so v vro-
cilnem okolišu selškega pismonoše, oziroma med ura
di, ki so v različnih vročilnih okrajih istoga poštnega 
urada. 

Uradni občinski dopisi, ki so poštnine prosti, mo
rajo imeti na naslovni strani označbo: «Poštnine pro
sta občinska službena zadeva». Označba: «Službeno* 
ali: «ex off o» ne zadošča in ne velja. 

Magistrati v mestih z lastnim statutom,"ki poslu
jejo kot poetična oblastva I. stopnje, pa označujejo 
svoje dopise z besedo: «Službeno» (v občevanju'z 
drugimi oblastvi, uradi itd.), oziroma z besedami: 
«Poštnine prosta službena zadova» (pri poštnine pro
stih, dopisih na naslovnike, ki niso poštnine prosti). 

b) B l a g o v n a p.oš ta . 
Pošiljke s predmeti za kazenskosodne razprav« 

morajo biti označene z besedami: «Predmeti za ka-
zenskosodno razpravo — poštnine prosto». 

c) D e n a r n a p o š t a . 
Za denarno pošto je smatrati tudi pošiljanje ban

kovcev, vrednostnih papirjev, papirnatega in kova
nega denarja v paketih ali vrednostnih pismih in po
šiljanje denarja po poštnih nakaznicah. 

Občinski uradi pri denarnih pošiljatvah vobče 
niso poštnine prosti, tudi ne v prenesenem področju. 

Pri denarnih pošiljkah so oproščeni poštnih pri
stojbin samo, če se pošiljajo denarji, pobrani in na
brani na račun države (ali dežele), in sicer po nalogu 
pristojnega oblastva. 

Taki denarji so n. pr. po občinskih uradih pobrane 
davščine, davčne doklade in deželne 'naklade, dalje 
pošiljanjo m i 1 o d a r o v, katerih pobiranje je o d 
r e d i l o centralno ali pokrajinsko oblastvo. 

Vse take pošiljke morajo biti označene z ute
meljitvijo «Za račun države (dežele) nabran denar — 
poštnine prosto», oziroma: «Po odredbi ministrstva 
(deželne vlade) nabrani milodari — poštnine proste» 
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gre za potnine, ki pristojajo finančnim in okrajnim 
komisarjem (komisijska potovanja), ker se smatrajo 
te potnine za denar, ki je nabran na račun države, 
kar mora. biti na pošiljki sami izrecno zapisano. Tudi 
vojaške pristojbine (takse), ki jih pošiljajo občinski 
uradi pristojnim državnim oblastvom ali drugim ob
činskim uradom, se smatrajo za denar, ki je nabran 
na račun'države; zato se pošiljajo tudi te pristojbine 
poštnine prosto. 

Denarne pošiljke v krajevnem prometu (v okraju 
istega poštnega urada) med oblastvi in uradi, ki so 
sicer poštnine prosti, niso nikoli oproščene poštnine. 

Ta določila se razglašajo sporazumno s poštnim 
in brzojavnim ravnateljstvom. v Ljubljani župan
stvom, da se ravnajo po njih. 

V L j u b 1 j a n i, dne 23. junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: KTemenšek s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
St. 1722. 

Natečaj. 
1126 3—1 

Podpisana direkcija potrebuje v e č u r a d n i 
k o v ali u r a d n i c , veščih računovodstvu. 

Pogoji so: dovršena trgovska akademija ali po
dobna srednja šola. Prvenstveno se sprejmejo oni, ki 
so imeli tudi prakso. Za starejše uradnike zadošča 
tudi slabša kvalifikacija. 

Znanje srbskohrvatskega (slovenskega) in nem
škega jezika. 

Plača in ostali prejemki po dogovoru. 
Ponudbe naj se pošljejo podpisani direkciji. 

Iz pisarne direkcije državne imovine «Belje» v Laku 
(Baranja), 

dne 8. julija 1921. 

A 249/19-47. 1 1 2 4 3 _ 2 

Poklio neznanih dedičev. 
Marija JC o b i l i c a, zasebnica v Dobu št. 74, 

je dne 26. novembra 1919. umrla, ne da bi bila za
pustila poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po pre
teku tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo 
dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne 
zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dne 1. julija 1921. 

St. 119/14. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. junija do dne 1. julija 1921. 
1 šolska torbica s šolsko knjigo; 1 zlata ura i 

zlato zapestnico; 1 dežni plašč; 1 moški dežnik; tri 
denarnice z vsebino 40 do 80 K; 1 šop različnih 
ključev; 1 zavitek moških klobukov; 5 listnic z vse
bino 6 do 350 K; 1 utež za 20 kg; 1 zlat obesek; 
1 par rjavih sandal; 1 pes volčje pasme; 1 zlata na^ 
prsna igla; 1 bela čepica; 1 poselska knjižica; 1 pot
ni list; 1 rjava ročna torbica z manjšo vsoto de
narja; 780 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli' 
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. junija do dne 1. julija 1921. 
1 živa raca; 1 deška barvasta srajca; 4 denar

nice z vsebino 8 do 94 K; 1 listnica z manjšo vsoto 
denarja; 1 žoga; 1 svilnata tkanica; 1 peresnica; en 
otroški plašč; 1 ročna torbica z manjšo vsoto denar
ja ; 56 K v različnih bankovcih. — V železniških vo
zovih so se našli ti-le predmeti: 1 torbica; 1 moški 
rlamnik; 1 prazna vreča; 2 damska dežnika; 1 moški 
dežnik; 3 palice; 1 čepica; 1 knjiga; 1 dežni plašč. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 1. julija 1921. 

3—2 Št. 484/20. 
Razglas. 

Podpisana upravna komisija bo za študijsko leto 
1921./1922., kolikor bodo dopuščala sredstva, na 
podstavi člena 3. naredbe celokupne deželne vlade 
z dne 3. julija 1919., Ur. 1. št. 365, podeljevala iz 
tehnično-visokošolskega študijskega fonda podpore 
slušateljem tehničnih ved vseh letnikov, razen agro
nomom. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 81. 

Upravna komisija tehnično-visokošolskih fondov 
v Ljubljani, 

dne 8. julija 1921. 

Podpredsednik: inž. Klinar s. r. 

Popravek. 
V objavi, priobčeni v Uradnem listu 64 z dne 

14. junija 1921. na strani 325 pod Firm. 175/21, 
Rg. pos. 1 26/6, je besedilo firme napačno natis
njeno. 

Firma se glasi pravilno: 
Adolf Sellinschegg, Spezereiwarcnhandhing. 

P o d r o b n e j š a d o l o č i l a . 
Pošiljanje denarja (denarnih glob) za u b o ž n i 

2 a k 1 a d po sodiščih, ubožnih zavodih in drugih ob-
Ustvih občinskim ali župnim uradom n i poštnine 
Prosto. Tudi pričninc, ki jih pošilja sodišče občinskim 
Uradom, da jih izplačajo upravičencem, in n a r o č 
n i n e na državni zakonik ali Uradni list, ki jih po
šiljajo občinski uradi okrajnim glavarstvom, n i s o 
•Poštnine proste. 

Pošiljanje stanarin in voznin po vojaških povelj
s t v i h , oblastvih in zavodih občinskim uradom, po
kern oskrbovalnih stroškov po občinskih uradih jav
nim bolnicam tudi n i poštnine prosto. Prav tako niso 
Proste denarne pošiljke cerkvene ali občinske imo
vne, pa naj se pošilja ta denar na uradni poziv aH ne. 
^•ončno n i s o poštnine proste pošiljke s p a s j i m i 
davčnimi z n a m k a m i v prometu z občinskimi in 
^ugimi uradi. Pač pa so poštnine proste denarne po-
^jke občinskih uradov na okrajna glavarstva, če 

Št, 817/21. 1 1 3 3 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 

je gospod dr. Slavko W e i x l z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji, imenik odvetnikov s sedežem v 
Murski Soboti. 

V L j u b l j a n i ; dne 11. julija 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Št. 7. r 1 1 3 1 

Razglas. 
Dne 2 3. t. m. ob osmih bo na dvorišču bivšega 

«Nemškega doma» v Brežicah j a v n a d r a ž b a 
različnih premičnin in okrasnih predmetov. Zdraženi 
predmeti se morajo takoj plačati in najkesneje v 
enem tednu odpraviti s stavbišča. Predmeti so na 
ogled vsak delavnik pri podpisanem gradbenem 
vodstvu. 

Gradbeno vodstvo okrajnega sodišča v Brežicah, 
dne 11. julija 1921. 

Inž. N. Perko s. r., gradbeni vodja. 

Št. 6178/1. 

Razglas. 
Oddado se službe okrajnih babic na B l e d u , v 

B e g u n j a h in O v s i š a h z letno plačo 200 K' in 
draginjsko doklado 300 K. 

Prošnje do dne 
1. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

na podpisano okrajno glavarstvo. 

Okrajno glavarstvo v Radovljici, 
dne„2.julija 1921. 

Št. 1839. 
Razpis učnih mest. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 28. maja 
1921., št, 6699, se razpisujejo v stalno namestitev na 
državni meščanski šoli v Dolnji Lendavi 

služba za ravnatelja in 
po ena. služba za strokovnega učitelja I., П. in 

Ш. skupine. 
Redno opremljene prošnje je treba vložiti po služ

beni poti najkesneje do dne 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet za Prekmurje v Murski Soboti, 

dne 30. junija 1921. 

Predsednik: Lipovšek s. r. 

Št. 23.432/C—1921. 1050 
Razglas. 

Železniški promet s kraljevino Madžarsko. 
Dne 10. j u l i j a t. 1. se otvori potniški in 

blagovni promet med železniškimi postajami v 
naši kraljevini in železniškimi postajami v' kralje
vini Madžarski preko prehodnih postaj, ki so: Koto-
riba—Murakeresztur, Koprivnica,—Gyékényes. Kele-
bija—Kisszâllâs, Reske—Rókus in Sirig—Szeged. 

Za ta promet veljajo ta-le določila: 

I. P r o m e t s p o t n i k i , p s i i n p r t l j a g o . 
Direktni prevoz se izvršuje po nastopnih vlakov

nih zvezah: 
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I. «D»-vlak (na jugoslovanskih progah brzi vlak) 
Beograd—Subotica—Kisszâllàs—Budapest iu obrat
no. 

II. Mejni promet z osebnimi vlaki med zgoraj 
navedenimi prehodnimi postajami. 

Za prevoz oseb, ročne in potniške prtljage v teh 
direktnih prometih so merodajna reglementarna in 
tarifna določila, ki veljajo za lokalne promete ude
leženih uprav, z nastopnimi izpremembami in dopol
nitvami: 

1.) Razen ugodnosti za otroke ni v teh prometih 
nobene druge ugodnosti. Vozne udobnosti, veljavne 
na posameznih progah, ne prihajajo v poštev. Otroci 
od izpolnjenega 4. do izpolnjenega 10. leta kakor 
tudi mlajši otroci, za katere se zahteva poseben se
dež, plačujejo polovično voznino. Otroci pod izpolnje
nim 4. letom, za katere se ne zahteva poseben sedež, 
ee prevažajo brezplačno. 

2.) Naročila na cele ali polovične vozovne od
delke se ne sprejemajo. 

3.) Direktne vozovnice za «D»-vlake kakor tudi 
za osebne vlake med postajami: Zagreb d. k.—Buda
pest keleti p. u. in postajami: Subotica—Budapest 
keleti p. u. veljajo 3 dni; direktne vozovnice osta
lega mejnega osebnega prometa veljajo le za direkt
no vožnjo. 

4.) Prekinjati vožnjo je v tem prometu dovoljeno 
samo z vozovnicami za «D»-vlake na progah obeh 
uprav proti potrdilu, ko potnik zapusti vlak. Veljav-
nostni rok vozovnic se zaradi tega ne podaljšuje. 

Določila, navedena v točkah 3.) in 4.) o veljav-
nostnem roku in prekinitvi vožnje, so veljavne tudi 
za promet z madžarskih postaj južne železnice na 
jugoslovanske postaje južne železnice in obratno 
tudi v mejnem osebnem prometu. 

5.) V prevoz kot prtljaga so dopuščeni samo 
predmeti, potrebni za potovanje, in blagovni vzorci 
(vzorčni kovčegi). Druge blagovne pošiljke in pred
meti, ki se ne rabijo za potovanje, nadalje živali r 

shrankah (razen psov), vozila, precioze in podobno, 
končno prtljaga, katere posamezni kosi tehtajo nad 
75 kg, ee ne sprejemajo v prevoz kot prtljaga. 

6.) Na vsako vozovnico se sme v tem prometu 
predati največ 150 kg potne prtljage. 

7.1 Potniki, ki uporabljajo «D»-vlak, morajo na 
postaji v Budapest nyugoti p, u. dospeti k odpravi-
liSču najkasneje eno uro, preden vlak odide. Prt
ljaga se mora predati eno uro pred odhodom dotič-
nega vlaka; kesneje sme železnica sprejem prtljage 
odkloniti. 

8.) Navajati interes do clostavitve v tem prometu 
ni dovoljeno. 

9.) Za izgubo, zmanjšek ali poškodbo potne prt
ljage povrača železnica le splošno trgovsko, oziro
ma le splošno vrednost, toda ne več nego 50 mad
žarskih kron za vsak kilogram. Odškodnina se iz
plačuje v valuti povračujoče železniške uprave. 

Ako se predmeti, ki so po gorenjih določilih- iz
ključeni od prevoza kot potna prtljaga, vendarle 
prevzamejo v prevoz, je vsako jamstvo prevozne 
Železnice izključeno. 

10.) Prevoz ekspresnega ' blaga je izključen. 
11.) Voznina in prtljažnina se mora plačevati v 

kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev v dinarski 
valuti; delež v madžarskih kronah se preračunava 
po objavljenem novčnem tečaju. 

12.) Direktna odprava se izvršuje samo v teh-le 
postajnih zvezah: 
a) pri «D»-vlaku (po jugoslovanskih progah v brzem 

vlaku) Beograd—Budapest: 
Subotica—Budapest nyugoti p. u., 
Novi Sad—Budapest nyugoti p. u., 
Sremski Karlovci—Budapest nyugoti p. u., 
Indjija—Budapest nyugoti p. u., 
Zemun—Budapest nyugoti *p. u., 
Beograd—Budapest nyugoti p. u., 
Subotica/—Budapest Ferenczvâros, 
Subotica/—Kiskunlaczhâza, 
Subotica—Kunszentmiklós-Tass, 
Subotica—Fülöpszallas, 
Subotica—Kiskörös, 
Subotica/—Kiskünhalas, 
Subotica—Risszàllâs; 

b) pri mejnih osebnih vlakih: 

Suhotica—Budapest keleti p. u., 
Kelebija—Kisszàllâs, 
Subotica—Kisszâllàs, 
Reske—Szeged Rokus,-. 
Subotica—Szeged Rókus, 
Sirig—Szeged, 
Zagreb d. k.—Budapest keleti p. u., 
Koprivnica—Gyékényes, 
Zagreb d. k.—Gyékényes; 

e) od vseh madžarskih južnoželezničnih postaj na vse 
jugoslovanske južnoželeznične postaje in obratno. 
13.) Cene vozovnicam so objavljene na dotičnih 

postajah. 
П. B l a g o v n i p r o m e t . 

Pr.evoz pošiljk se izvršuje z direktnimi 'med
narodnimi tovornimi listi na podstavi kot zakonito 
pravo veljavnih določil mednarodnega dogovora o 
železniškem blagovnem prometu (bernski dogovor) 
z dne 14. oktobra 1890. z vsemi dodatki in enot
nimi dodatnimi določili, kolikor naslednji predpisi 
ne navajajo posebnih določil. 

1.) Mednarodni tovorni listi se smejo izdajati v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev v srbsko-
hrvatsko-slovenskeni, na Madžarskem pa v madžar
skem jeziku. 

Vsem vpisanim ali natisnjenim srbsko-hrvatsko-
tlovenskim ali madžarskim navedbam vsebine se 
mora v tovornih listih dostaviti prevod v franco
skem ali v nemškem jeziku, in sicer z latinskimi pis-
menkami (črkami). 

Ako je predajna postaja pomotoma prevzela to
vorni list brez predpisanega prevoda, mora predaja
joča mejna prehodna postaja vpisati prevod. V tem 
primeru se ta smatra za pooblaščenko odpošiljateljo-
vo ne jamči se pa za pravilnost prevoda. 

2.) Odpošiljatelj mora v tovornem listu predpisa
ti prevozno pot ter navesti mejno prehodno postajo. 

Tovorni listi brez navedbe se zavračajo. 
3.) Kosovne pošiljke se prevažajo samo preko 

mejnih postaj: Koprivnica—Gyékényes in Kotori-
ba—Murakeresztur, in sicer v obeh smereh. 

Sicer pa se sprejemajo v prevoz v vseh smereh 
samo pošiljke v vozovnih nakladah in pri plačilu 
voznine za najmanj 5000 kg za tovorni list in voz. 

4.) Od prevoza z direktnimi mednarodnimi to
vornimi listi so razen predmetov, navedenih v § 1. 
(1) v izvršilni določbi k mednarodnemu dogovoru, 
izvzeti: 
a) zlato in srebro v palicah, platina, denar, vred

nostni papirji, dokumenti, dragi kameni, pravi 
biseri, precioze, posebno dragocene čipke in ve
zenine in druge dragocenosti, nadalje umetnine, 
kakor slike, sohe, predmeti iz lite kovine in sta
rine. 

K dragocenostim se prištevajo oni predmeti, ki 
se v zmislu določil,, veljavnih za notranji pro
met obeh držav, smatrajo za take. 

Železnice si pridržujejo pravico, da po potrebi 
izpreminjajo seznamek teh dragocenosti. 

b) Mrliči. 
5.) Spremljanje pošiljk ni dopustno, razen sprem

ljanja železniških vozil na lastnih kolesih in živih 
živali. 

6.) Tovornina in ostale pristojbine se računijo do 
meje in od nje po lokalnih tarifah udeleženih žele* 
nie. 

Za železnice v naši kraljevini se računi voznina 
na podstavi teh-le kilometrskih razdalj: 
a) državne železnice: 

do prehoda v Gyékényesu... razdalja za «ze
maljsko granico kod Drnja» v «Tarifi za robo, 
dio H.» zagrebške direkcije z dne 1. avgusta 
1919., oziroma za Gyékényes v «Privremenem 
kilometarskem kazalu» z dne 15. avgusta 
1920.;* 

do prehoda v Kelebiji. 
prištevkom 8 km; 

do: prehoda v Reskah 
prištevkom 2 km; 

do prehoda v Sirigu . . 
števkom 5 km; 

b) južna železnica: 
do prehoda v Kotoribi 

s prištevkom 4 km. 
Za računanje tovornine od meje se uporabljajo 

tarife, ki so v veljavi na dan prehoda. 
7.) Kolikor so železnice zbog obratnih ovir ali 

izrednih težkoč primorane ̂  odpremljati pošiljke po 
o\ inkih,' se računijo pristojbine po dejansko prevo
ženi poti. 

8.) Obveznost odpošiljateljeva, da mora tovor
nim listom priložiti listine, potrebne po carinskih, 
davčnih, veterinarskih in policijskih predpisih, s*; 
nanaša tudi na listine, ki so potrebne za uvoz in 
izvoz. Železnica ni primorana, da bi se prepričevala 
o veljavnosti in polnoštevilnosti teh listin. Če sprem
nih listin ni ali če so nepravilne ali nepopolne, se 
sme sprejem pošiljk zavrniti. Ako se nepravilnost 

ali nepopolnost spremnih listin opazi šele na postaji 
med potjo, se sme nadaljnji prevoz opustiti in po
šiljka odpošiljatelju dati na razpolago. 

9.) Pošiljke so v obeh smereh do meje zavezane 
frankiranju tovornine, tovorninskih pribitkov in po
stranskih pristojbin, carine in izdatkov v gotovinij 
določila člena 12., točk (2) in (3), mednarodnega 
dogovora se s tem ne izpreminjajo. 

Izjemoma se smejo izdatki v gotovini, narasli 
spotoma do mejne postaje in na mejni postaji, ca-
rinskoodpravni stroški in ostale postranske pristoj
bine nakazati v izterjatev od prejemnika, ako te pri
stojbine ne presezajo zneska 25 dinarjev ali 250 
madžarskih kron. 

Od meje narasla tovornina, postranske pristoj
bine, carina in izdatki v gotovini se pobirajo od 
prejemnika. 

10.) Obremenjati pošiljke s povzetji in predjemi 
ni dovoljeno. 

11.) Naknadne odredbe odpošiljateljeve v zmislu 
člena 15. mednarodnega dogovora so dovoljone sa
mo, dokler pošiljka še ni zapustila meje odpravac 
države. 

Ako je pošiljka že zapustila mejo odpravne dr
žave, se sme po naknadni odredbi izpremeniti le 
oseba prejemnikova na isti namembni postaji, do
kler tovorni li*t po naslovniku ni rešen, ako ne pri
hajajo v poštev naknadne odredbe v zmislu določil 
členov 18. in 24. mednarodnega dogovora. 

12.) a) Za sodno ali izvunsodno uveljavljanje od
škodninskih zahtevkov zaradi izgube, zmanjšave ali 
poškodbe kakor tudi zaradi zakesnitve dostavnega 
roka je upravičen edinole odpošiljatelj zoper od-
pošiljalno železnico, dokler še tovorni list ni rešeri. 
po rešitvi tovornega lista- pa samo prejemnik, in 
sicer zoper namembno (prejemno) železnico. 

b) Zahtevke za povrnitev tovornine je upravičen 
uveljavljati le oni, ki je železnici kaj preplacai, io 
sicer pri oni železnici, ki je sprejela preplačila. 

13.) Navajati interes cio dostavitve ni dovoljeno. 
V Z a g r e b u , dne 23. junija 1921. 

Direkcija državnih železnic, tudi v imenu ostalih 
soudeleženih uprav. 

. razdalja za Kelebijo s 

. . razdalja za Resko s 

razdalja za Sirig s pri-

. . razdalja za Kotoribo 

* V tem kazalu naj se označba «Gyékényes» na
domesti z označbo «Državna granica kod Drnja». 

Razne objave. 
Vabilo na eubskripoijo delnio 

druge emisije. 1135 

Izredni občni zbor delniške družbe «Triglav*? 
tvornice hranil v Smarci pri Kamniku, je sklenil dne 
7. julija 1921. na predlog upravnega sveta v zmislu 
§ 6. pravil zvišati delniško glavnico, in sicer: 

od 400.000 K n a 1,200.000 K 
z izdajo novih 1600 delnic po 500 K nominalne vred
nosti. 

Razpisuje se torej subskripcija ob nastopnih po' 
gojih: 

Dosedanji delničarji imajo v zmislu § 6." pravil 
pravico prevzeti na eno delnico prve emisije dve del
nici druge emisije, in sicer proti predložitvi potrdil» 
o posesti delnic (oziroma potrdila o vplačilu) prve 
emisije. Kurz optiranih delnic znaša 520 K, neopti* 
ranih 550 K. Poleg tega je plačati 10 K vpisnine na '. 
vsako delnico v kritje stroškov za izdajo delnic. 

Subskripcija se vrši od dne 15. j u l i j a do dne • ' 
16. a v g u s t a 1 9 2 1 . , in sicer pri Zadružni gospo
darski banki v Ljubljani, pri Slovenski eskompt^ . 
banki v Ljubljani in v pisarni delniške družbe «Tri
glav» v Smarci pri Kamniku. 

Subskribirane delnice se morajo vplačati v go
tovini. Nove delnice participirajo na čistem dobička 
od dne 1. januarja 1922. in njih nominalna vredno«.^ 
se za sedaj obrestuje od dne 1. septembra do koflC* • 
leta 1921. s 3 %. 

Končno dodelitev si pridržuje občni zbor. Sufr*" 
skribentom, katerim ni bilo mogoče dodeliti delnic 
se vrne dotični znesek; drugim se izda proti vrnit*? 
potrdila o izvršeni subskripciji potrdilo o.dodelj0' 
iiih delnicah. 

Delnice se izroče delničarjem pozneje proti vr
nitvi začasnih potrdil o dodeljenih delnicah. 

Preostanek izkupička za novo emisijo proti 0-a' 
minalni vrednosti pripada v zmislu § 6. po odbitfew 

stroškov rezervnemu zakladu. 
V S m a r c i , dne 14. julija 1921. 

Upravni evet d. d. «Triglav», 
tvornice hranil v Smarci pri Kamniku. 

Natisnila In založila DelniSka tiskana, d.d. Y LJubljani. 

šre&. 
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V Ljubljani, dne 18. julija 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

V i t b l n a : Izprememba člena 116. trošarinskega pravilnika. — Razglasi osrednje vlade: Pojasnilo o pobiranju ležnine v privatnih skladiščih. Stanje posevkov in vpliv vremena na 
rast kulturnih rastlin v drugi polovici meeeca junija 1921. Postopek ob izvozu dovoljenega kontingenta 6000 konj. — Razglasi delegacije ministretva financ v Ljubljani: Pojasnilo 

finančnega ministrstva o pogojih za rodbinske draginjske doklade upokojencev in upokojenk. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Naredbe osrednje vlade. 
225. 

Izprememba člena 116. trošarinskega 
pravilnika. 

Z ozirom na predpise uredbe o državni trošarini 
na žganje z dne 17. junija 1921., Ur. 1. št. 192, se 
člen 116. trošarinskega pravilnika* po razpisu ge
neralne direkcije posrednjih davkov z dne 22. junija 
1921., št. 9731, izpreminja tako-le: 

I. T o č k e 1. d o 6. s e g l a s e i z z a d n e 
Ä2. j u n i j a 1 9 2 1 . : 

1.) Na žganje se pobira državna trošarina v obla
stih, kjer se je pobirala tudi do sedaj, za hektolitrsko 
stopnjo po 20 dinarjev v srebru. Toda do konca 
meseca maja 1922. se dovoljuje onim, ki kuhajo 
žganje iz lastnega proizvoda, s pavšalacijo po pro
izvodnosti žgalne priprave 25%en popust od ene 
stopnje. Kdor se želi okoristiti s 25 %nim popu
stom, mora priložiti prijavi za kuhanje žganja potr
dilo pristojnega občinskega oblastva (selškega sta-
rejšino, kneza, muktarja) o tem, da so snovi, iz ka
terih hoče kuhati žganje, njegov lastni proizvod. 
" čo se ugotovi, da so navedbe v potrdilu neres

nične, se pokličejo dotičniki na odgovor po pred
pisih kazenskega zakona, a zoper one, ki kuhajo 
Žganje iz snovi, ki jih niso pridelali sami, se postopa 

• po dotičnih predpisih tako, kakor bi kuhanje žganja 
ne bilo prijavljeno in bi boleta za kuhanje žganja :ie 
bila vzeta, pri čemer se jemlje za osnovo trošarina 
t 20 dinarji za hektolitrsko stopnjo. 

2.) Na žganje, ki se uvaža iz inozemstva, se po
bira razen carine tudi trošarina po 20 dinarjev v 
srebru za hektolitrsko stopnjo. 

3.) V pokrajinah, kjer se je do sedaj že pobirala 
trošarina, se ne pobira trošarina na ono žganje, ki 
ga kuhajo posamezniki iz lastnih proizvodov, za 
osebno potrebo in za člane družine ali zadruge in 
služabništva, ki štejejo nad 12 let in ki so pri njih 
na hrani in v stanovanju, a na tuj račun ne preku-
havajo žganja in ne izdelujejo rozolije, likerjev in 
drugih začinjenih alkoholnih tekočin. 

Kuhanje žganja brez plačila trošarine za do
mačo potrebo se dovoljuje po številu članov dru' 
Zine (zadruge) s služabništvom vred in po količini 
drozge, ki jo ima družina (zadruga), sme pa se vr-

'Čiti enkrat ali dvakrat v eni proizvodni dobi, toda 
\8amo na posestvu (zemljišču), ki ga obdeluje pod
jetnik sam. 

A. K a d a r se k u h a ž g a n j e e n k r a t : 
...») iz koščičastega sadja (razen trnoljic), vina, vin

skih droži, vinskega ali sadnega mošta, grozdja 
in medice; 

b) iz drenulj, trnoljic, brinja, šipečjih jagod, jabok, 
- hrušk in drugega pečkastega (zrnatega) sadja, 
-' jagod, robidnic, malin, murv, bezgovih jagod in 

drugega sadja, katerega plod je jagoda, korenin, 
razen sladkorne pese, vinskih tropin; in 

c) iz iztisnjenega pečkastega (zrnatega) sadja, dinj 
in buč, se sme, ako ima • družina ali zadruga s. 
služabništvom vred: 
I. do štiri člane — kuhati: iz predmetov, nave

denih pod a), dvainsedemdeset ur, pod b) stoštiri-
toŠtirideset ur in pod c) dvestoinšestnajst ur; 

II. nad štiri člane do osem članov — kuhati: iz 
Predmetov pod a) stoinštiriinštirideset ur, pod b) 

* Uradni list pod št. 345 iz leta 1920. 

dvestooseminosemdeset ur in pod c) štiristoindvain-
trideset ur; 

III. nad osem do dvanajst članov — kuhati: iz 
predmetov pod a) dvestoinšestnajst ur, pod b) štiri-
stoindvaintrideset ur in pod c) šeetstoinoseminštiri-
deset ur; in 

IV. nad- dvanajst članov — kuhati: iz predmetov 
pod a) dvestoindvainpetdeset ur, pod b) pet&toin-
štiri ure in pod c) sedemstoinšestinpetdeset ur. 

Čas, označen pod L, II., Ш. in IV., velja za žgal
ne priprave preproste koa*trukcije, katerih kotel ne 
drži več nego 40 litrov. 

Za žgalne priprave preproste konstrukcije ne 
smatrajo one priprave, ki nimajo drugih sestavnih 
di:lov kakor en kotel z neposrednjim polnjenjem, 
mešalnik, kapo, ki se mora ob polnjenju kotla sneti, 
hladilnik (hladilne steklenice), zvite ali ravne hla
dilne cevi in spojne cevi med kapo in hladilnikom ш 
pri katerih največja širina žgaliiega kotla ne pre-
seza njegove enoinpóìkratne izračunjene višine. 

Ako imajo kotli večjo prostornino, se zgoraj 
označeni čas določi v razmerju proti prostornini 
kotla; za osnovo se računi kotel s 40 litri. N. pr. 
družim (zadrugi), ki šteje s služabništvom vred tri 
člane in ki želi trošarine prosto kuhati žganje za 
domačo potrebo iz snovi, navedenih pod a), in sicer 
na kotlu s 70 litri p r o s t r i n e , se določi čas kuhe 
tako-le: 

40 litrov X 72 ur 
— — = 41-1 ali okroglo 41 ur. 
70 litrov 6 

Zadrugi (družini), ki šteje s služabništvom vred 
sedem članov in ki želi trošarine prosto kuhati žga
nje za domačo potrebo iz snovi, navedenih pod b), 
in sicer na kotlu s 110 litri prostornine, se določi 
čas kuhe tako-le: 

40 litrov X 288 ur 
- — — — = 104-7 ali 105 ur. 

110 litrov 
Ce se kotel, katerega prostornina ne preseza 40 

litrov, polni, ne da bi se morala sneti kapa, ali če 
je žgalna priprava opremljena še z ogrevalnikom 
drozge ali z rektifikatorjem ali deflegmatorjem, ali če 
preseza največja širina kotla enoinpolkratno izraču-
njeno višino kotla, se določi čas kuhe tako-le: 

Družina (zadruga) 
sme kuhati 

če ima 
članov 

do Stiri 

nad štiri 
do osem 

nad osem 
do 

dvanajst 

nad 
dvanajst 

iz 
snovi, 
nave
denih 

pod 

ako ima žgalna priprava sestavne 
dele (za sestavni del se mora smatrati 
razen vsakega rektifikatorja in d»-
fllegmatorja ali ogrevalnika še: če se 
kotel polni, ne da bi se morala sneti 
kapa, kakor tudi vsaka pričeta ali 
cela polvišina kotla, za katero naj
večja Širina preseza izračunjeno vi

šino kotla) 

1 2 3 | 4 | 6 6 7 8 9 1 0 

60 54 
120:108 
180162 

120 
240 
360 

180 
360 
640 

211 
422 
633 

108 
216 
324 

162 
324 
486 

1Š9 
378 
667 

47 
94 

141 

94 
188 
282 

141 
282 
423 

42 
84 

126 

84 
168 
262 

76 
152 
228 

126 
252 
378 

165il47 
330294 
4951441 

38 
76 

114 

70 
140 
210 

114 
228 
342 

135 
270 
405 

35 
70 

105 

6fi 
132 
198 

105 
210 
316 

123 
246 
369 

60 
120 
180 

99 90 
198180 
297,270 

116 
230 
345 

106 
212 

56 
112 
168 

64 
108' 
162 

84 
168 
252 

81! 
162 
243, 

98 
196 

318294 

93 
186 
279, 

proti njegovi prostornini; za osnovo se računi kotel 
s 40 litri. N. pr. družini (zadrugi), ki šteje skupaj 
tri člane in ki želi kuhati žganje iz snovi, navedenih 
pod a), na žgalni pripravi, ki je opremljena z ogre
valnikom in rektifikatorjem in pri kateri se kotel, 
ki drži 86 litrov, polni, ne da bi se morala sneti 
kapa (ima torej skupaj tri sestavne dele), se določi 
čas kuhe tako-lc: 

40 litrov X 47.-.UT 
86 1 i * ó v , ' ' ^ ^ 8 . a l Ì 0кГО&1° 22 »• 

Zadrugi (družini), ki šteje s. služabništvom vred 
11 članov in ki želi kuhati, žganje ,i? snovi, navede
nih pod b), na žgalni pripravi, ki' je opremljena в 
ogrevalnikom in katere kotel drži 110 ntrov, pri ka
teri pa je največja širina 80 cm in izračunjena višina 
22 cm (širina, kotla preseza 4 cele in eno pričeto pol-
višino), se določi čas kuhe za ogrevalnik in pet pol-
višin, torej za 6 sestavnih delov, tako-le: 

40 litrov X 210 ur 

' 110 litrov = 7 6 " 3 a H 0 k r 0 g l ° 7 6 № 

Ako zadruga (družina) nima sirovin lastnega pro
izvoda v količini, ki se ujema z izračunjenim časpm, 
v katerem bi smela kuhati žganje trošarine prosto, 
se določi čas kuhe po dejanski količini drozge iz 
sirovin lastnega proizvoda in po dnevni proizvodni 
zmožnosti dotične žgalne priprave. 

Kuhati žganje iz več vrst snovi ni prepovedano. 
Snovi se smejo predelovati ali pomešane ali vsaka 
zase. Ako želi kdo kuhati žganje iz vsake snovi po-
sebe, mora označiti sorazmerne količine vseh snovi. 

Zadrugi, ki šteje s služabništvom vred .20 članov 
in ki želi n. pr. kuhati žganje trošarine prosto za 
domačo potrebo na kotlu navadne konstrukcije z 
200 litri prostornine iz snovi, navedenih pod a) in b), 
in sicer iz snovi, navedenih pod b), dvakrat več nego 
iz snovi, navedenih pod a), in to takoj drugo za dru
gim, se določi čas kuhe tako-le: 

za snovi, navedene pod a): 
252 

4 0 Х — 
40 X 84 

200 200 

za snovi, navedene pod b): 

504 X 2 •""" 

3 40 X 336 

= 16-8 ali okroglo 17 nr; 

40 X 

Ako drži kotel take Sgalne priprave več nego 
40 litrov, se zgoraj označeni čas določi v razmerju 

200 200 
67-2 ali okroglo 

67 ur. 
Ako bi se snovi, navedene pod a) in b), kuhale 

pomešane, se mora ves čas kuhe določiti s a W takoJet 
40 X 252 
— — - = 50-4 ali okroglo 50 ur. 

B. A k o ž e l i z a d r u g a ( d r u ž i n a ) k u h a 
t i ž g a n j e iz snòvi, navedenih pod a), b) in c), 
d v a k r a t , se izračuni čas kuhe po številu hektc-
litrskih stopenj, ki jih sme skuhati trošarine prosto 
v eni proizvodni dobi (periodi) in po dnevni proiz
vodni zmožnosti dotične žgalne priprave. 

V eni proizvodni dobi sme zadruga skuhati: 
če ima do 4 članov, . . . 25 hektolitrekih stopenj, 
če ima nad 4 do 8 članov, 50 hektolitrskih stopenj, 
če ima nad 8 do 12 članov, 75 hektolitrskih stopenj, 
če ima nad 12 članov, . . 88 hektolitrskih stopenj 
alkohola. 

Ako se kuha žganje iz več snovi, se smejo prede
lovati' snovi pri prvi in drugi kuhi samo pomešane, 
nikakor pa ne vsaka zase. 

N. pr. zadrugi (družini) z 9 člani, ki je prijavila, 
da želi kuhati žganje dvakrat, in sicer prvič iz sliv 
na žgalni pripravi navadne konstrukcije, katere ko-
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tel drži 70 litrov, in v času dveh dni, se dovoli prva 
kuha za ta čas. Ker izdela zadruga v tem času 370 
litrov (dnevna proizvodna zmožnost) X 4 (dobitek 
alkohola) X 2 (dni) 29-60 hektolitrskih stopenj ima 
pravico, v dotični proizvodni dobi proizvesti še 75 
— 29-60 = 45-40 hektolitrskih stopenj alkohola. 
Ako prijavi ta zadruga trošarine prosto žganjekuho 
za domačo potrebo drugič iz iztisnjenega pečka-
stega sadja, a na žgalni pripravi, katere kotel drži 
85 litrov in ki je opremljena tudi z deflegmatorjem, 
69 izračuni čas kuhe tako-le: 

Polnitev 85 X 9 = 76-5. Število polnitev (5 + 1) 
je za deflegmator 6; dnevna proizvodna zmožnost 
76-5 X 6 — 459 ali 450 1. Dobitek alkohola v enem 
dnevu 450 X 1% = 5-63, a v eni uri 563: 24 = 
0-234 hektolitrskih stopenj. 

Ker sme zadruga v dotični proizvodni dobi pro
izvesti še 45-40 hektolitrskih stopenj alkohola tro
šarine prosto, se določi čas za drugo kuho s 
45-40 : 0-234 = 194-01 ali okroglo 194 ur. 

4.) Kdor želi trošarine prosto kuhati žganje za 
domačo potrebo, mora nabaviti dva izvoda <prijav
nega in preglednega lista» po obrazcu št. 12. iz
polniti stolpce 1 do 8 v obeh izvodih ter dobiti v 
stolpcu 9. od pristojne občinske uprave (selškega 
starejšine, kneza, muktarja) potrdilo, da so navedbe 
v stolpcih 1 do 8 prijavnega in preglednega lista 
resnične, da so snovi, iz katerih želi kuhati žganje, 
njegov lastni pridelek. Će se ugotovi, da so navedbe 
v potrdilu neresnične, se mora dotičnik zagovarjati 
po določilih kazenskega zakona. S tema tako potr
jenima izvodoma prijavnega in preglednega lista se 
mora prijaviti pri pristojnem oddelku finančne kon
trole, ki izpolni stolpce 10 do 20 v obeh izvodih pri
javnega in preglednega lista, en izvod vrne prijav-
Diku, drugega pa porabi v kontrolne svrhe in ga 
nato priloži posebni beležnici (rapulare), ki jo mora 
voditi o tistih, ki kuhajo žganje za domačo potrebo 
prosto trošarine. Ta beležnica se vodi po obrazcu 
Št. 13 za vsako občino posebe; po abecednem redu 
priimkov se v njej razvrščajo osebe, ki kuhajo žga
nje za domačo potreUo trošarine prosto. Stolpci te 
beležnice se morajo izpolniti iz prijavnega in pre
glednega lista takoj, čim se izpolnijo v prijavnem in 
preglednem listu stolpci 10 do 20; v stolpcu «Opom-
ba> pa je vpisati tudi število hektolitrskih stopenj 
alkohola, ki jih morda posameznik še sme proizvesti 
v dotični proizvodni dobi. 

Finančni organ, ki prejme prijavni in pregledni 
list, se mora, še preden izpolni stolpce 10 do 2Ü 
tega lista, uveriti iz te beležnice kakor tudi iz one, 
ki jo vodi po točki 7., ali in koliko sme dotičnik v 
isti proizvodni dobi še kuhati žganja trošarine pro
sto za domačo potrebo, odnosno ali mu ni morda 
odvzeta pravica do dovolitve. 

Okrajni upravnik finančne kontrole mora vselej, 
ko pregleda oddelek finančne kontrole, pregledati 
tudi to beležnico. Koncem proizvodne dobe se mora 
ta beležnica obenem s prijavnimi in preglednimi listi 
poslati v cenzuro računovodstvu pristojne finančne 
direkcije, odnosno delegaciji ministrstva za finance. 

5.) Osebe, ki točijo ali prodajajo alkoholne teko
čine (žganje, špirit, vino, pivo), morajo voditi račun 
o žganju, skuhanom trošarine prosto za domačo po
trebo. V računu, Id se mu mora priložiti potrdilo o 
plačilu trošarine za prodano žganje (točka 6.), se 
mora vpisati datum, vrsta, količina in jakost vsa
kega potroška za domačo potrebo, odnosno vsakega 
prodanega žganja. Tisti, ki to opuste, se kaznujejo 
prvič s 50, a v vsakem ponovnem primeru s 100 di
narji. 

Kdor hoče prodati ali darovati izvesten del žga
nja, ki ga je trošarine prosto skuhal za domačo po
trebo, ga sme prodati samo, če to prej prijavi pri
stojnemu oddelku finančne kontrole in če pri pri
stojnem davčnem uradu plača trošarino za ono ko
ličino žganja, ki jo hoče prodati. Pri tem se plača 
trošarina 20 dinarjev (v proračunskem letu 1921./ 
/1922. pa 15 dinarjev v srebru) za vsako hektolitr-
,sko stopnjo. Za količino žganja, skuhanega troša
rine prosto za domačo potrebo, ki se da lastniku 
žgalne priprave kot plačdo, zato, ker je posodil ko
tel, se mora predhodno vložiti prijava in plačati 
trošarina. Prepovedano ni prekuhavati žganje, ki se 
je trošarine prosto skuhalo za domačo potrebo, ven
dar se mora tudi ta, vrsta kuhe prijaviti pristojnemu 
oddelku finančne kontrole in izpolniti se morajo vsi 
predpisi o prekuhavanju žganja, ki veljajo o tem. 

II. T o č k a 7., o d s t a v k i a), b) i n c) se 
g l a s e t a k o - l e : 

7.) Tihotapljenje je podano: 
a) Ce kdo trošarine prosto kuha žganje za domačo 

potrebo po dovolitvi, ki jo je dobil na osnovi 
prijave neresničnih podatkov. 

b) Če kdo trošarine prosto kuha žganje za domačo 
potrebo, ne da bi bil vzel prijavni in pregledni 
list. 

Kazen se odmeri v obeh primerih s štirikratno 
do osemkratno trošarino, ki pripada po predpisih 
pavšalacije. 

e) Ce kdo zoper te predpise žganje, ki ga je troša
rine prosto skuhal za domačo potrebo, proda ali 
daruje ali da lastniku kotla kot plačilo zato, ker 
mu je posodil žgalno pripravo, ne da bi bil to prej 
priji vil in plačal trošarino. 

Kazen se tedaj odmeri s štirikratno do osem
kratno trošarino, ki pripada na žganje, prodano 
zoper te predpise. 
Če oni, ki je bil obsojen zaradi enega izmed pre

stopkov, navedenih pod a) do c), v treh letih vno
vič zakrivi enega izmed teh 'prestopkov, se mu sme 
dovolitev, da kuha žganje trošarine prosto, odvzeti 
za vselej ali pa za določen čas. Vsak tak odvzem pri
obči finančno ravnateljstvo (okrožna finančna upra
va) podrejenemu oddelku finančne kontrole zaradi 
vpisa v beležnico o osebah, katerim se je odvzela 
dovolitev, da bi smele trošarine prosto kuhati žga
nje za domačo potrebo. V dotični beležnici, ki jo 
vodi oddelek finančne kontrole po abecednem redu 
priimkov, naj bodo ti-le stolpci: 1.) osebe, ki se jim 
je odvzela dovolitev itd., a) priimek in ime, b) biva
lišče, c) hišna številka; 2.) datum in številka nared
be finančnega ravnateljstva (okrožne finančne upra
ve); 3.) čas, za katerega se jim je odvzela dovolitev, 
in 4.) opomba. 

Odstavek č) točke 7. ostane neizpremenjen, 
Ш. Z a d n j i o d s t a v e k t o č k e 9. s e g l a s i : 
Žgalne priprave, katerih kotel ima večjo prostor

nino nego 550 litrov, morajo biti opremljene s kon-
trolnomerskim aparatom ali zbiralnikom ter uživajo 
15odstoten popust, a če so zadružne, uživajo 20od-
stoten (do konca meseca maja 1922. 30odstoten) po
pust, v kolikor podelujejo izldjučno lastno proizvode 
svojih zadrug. Lastni proizvod vsakega zadružnika 
je treba dokazati s potrdilom pristojnega občinske
ga oblastva (selškega starejšine, kneza, muktarja). 

TV. T o č k a l 4 . , z a d n j i s t a v e k , s e g l a s i : 
Povračilo znaša v zmislu veljavnih predpisov 10, 

odnosno 7-5 dinarjev v srebru za vsako hektolitrsko 
stopnjo. 

V. Oni, ki so že ptìjavjli 'kuhanje žganja izza dne 
22. junija 1921., morajo doplačati razliko 10, odnos
no 5 dinarjev, če so plačali za kuhanje žganja samo 
prejšnjo stopnjo. 

Ostali predpisi ostanejo še nadalje v veljavi. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 9. julija 1921.; k št. B III 20/89. i 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo o pebiraiju ležnine v privataih 

skladiščih. 
Z uredbo o izpremembi člena 22. zakona o splošni 

carinski tarifi z dne 15. maja 1.1. (glej «Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 116 in 
razpis C br. 33.704 z dne 27. maja 1921.),* se je po
višala ležnina za blago, ki leži' preko svobodnega 
casa na carinskih ložiščih, odnosno v carinskih skla
diščih. x 

Ker se pri posameznih carinarnicah (zaradi ne
zadostnega števila državnih skladišč) ob posebnih 
pogojih, ki jih je gospod minister za finance odločil 
za vklarlanje carinskega blaga, uporabljajo tudi pri
vatna skladišča, se pojavlja vprašanje, ali in koliko 
se gorenja uredba tiče tudi takih skladišč. 

Zato je izvolil gospod minister za finance z od
lokom O br. 43.653 z dne 27. junija t. 1. glede na 
člen 273. carinskega zakona pojasniti: 

Po gorenji uredbi je zavezano povišani ležnini 
vse carinsko blago, ne glede na to, ali leži v čisto 
državnih skladiščih, odnosno ložiščih, ali pa v zaseb
nih skladiščih, odnosno ložiščih, ki so na račun dr
žave (carinarnice) ob posebnih pogojih vzeto v na
jem za vkladanjc carinskega blaga, s to razliko, da 
lastniki takih skladišč, odnosno ložišč, niso upravi
čeni pobirati popolno ležnino, označeno v gorenji 
uredbi, nego samo po 0-20 dinarja v zlatu od vsakih 
100 kg.nečiste teže na dan. Razloček, odnosno po
brani presežek 0-20 dinarja v zlatu od 100 kg do 

stopnje, določene z dotično uredbo glede na izdatke, 
ki jih ima država za zavarovanje in čuvanje in z* 
plačevanje odškodnine za dotično blago, se mora 
smatrati /,a državi pripadajočega in kot tak oddajati 
državni blagajni. 

Ce kdo izmed lastnikov privatnih skladišč, ou-< 
nosno ložišč, ne bi hotel pristati na to pogoj, naj mu 
carinarnica (vpoštevaje odpovedni rok, določen v po
godbi), odreče uporabljanje skladišča, odnosno lo-
žišča); tudi naj takoj prestane sprejemati blago in naj 
gleda na to, da z dotičnim skladiščem v najkrajšem 
času likvidira. 

Ta odlok,(kolikor bi bilo takih primerov) naj cari
narnica priobči vsem interesentom v podpis; obenem 
pa naj zahteva od njih izjave o pristanku ali nepri-
stanku na te izpremembe, a sama naj skrbi za točno 
izvrševanje tega pojasnila, uporabljaje ga izza dne 
26. maja 1.1. 

Imena lastnikov, ki pristanejo, kakor tudi onih, 
ki ne pristanejo na to odločbo, naj se priobčijo pod
pisani direkciji. 

Končno se opozarja carinarnica na to, da se ta, 
navodila ne tičejo p r i v a t n i h 1 o ž i š č, • mvnjeiv.h 
v členu 46. «Postopka za odpravljanje in hranjenje 
blaga pod carinskim nadzorom», ker ta ložišča po 
svojem značaju niso zavezana plačilu ležnine na ko- ; 
rist državni blagajni. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 30. maja 1921.; C br. 44.202. 

Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kul
turnih rastlin v drugi polovici meseca junija 

1921.* 
Vreme v drugi polovici meseca junija deževno in 

razmeroma hladno zaradi dežja, ki so ga mestoma 
spremljali močni viharji. Padavine je bilo v izobilju. 

Ozimni strneni posevki dozorevajo, ječmen je v 
žetvi, v nekaterih krajinah že mlatijo. 

Vse strnine, kolikor se še razvijajo, so se dokaj • 
popravile, na težji zemlji pa so tudi polegle. 

Koruza je jako dobra; okopavanje se nadaljuje. 
Krmska in sladkorna pesa stojita jako dobro. 
Vrtni posevki so4jako dobri; kolikor so dozoreli, 

jih prinašajo na prodaj. 
Deteljišča so dala tudi drugo košnjo, toda dokaj 

elabo. 
Travniki se večinoma kose. Pridelek вепа je re

lativno slab, razen v krajih, kjer je bilo dosti moče. 
Rastlinskih bolezni je malo. 
Kobilice so napravile znatno škodo pri posevkih 

v barskem, podgoriškem in cetinjskem okrugu. 
Občutljivejšo škodo je napravila toča v Dalma' 

ciji, v Bosni in v požarevškem, branjskem, topliškero 
okrugu; v hribovitih krajih je padel tudi sneg v pi-
rotskem m kosaniškem srezu. 

Poplave, provzročene po nalivih in izstopivSih 
večjih rekah, so naredile veliko škodo v Bosni (bau-
jeluški in bihaški okrug) in v beranskem, zvižkem in 
trsteniškem srezu. 
Iz oddelka za poljedelstvo ministrstva za kmetijstvo 

in vode v Beogradu, 
dne 30. junija 1921.; K. br. 15.943/III. 

* Uradni list pod št. 152: 

Postopek ob izvoza dobljenega kratlngenta 
5000 konj * 

Na podstavi odločbe'gospodarsko-finančnega ko
miteta ministrov z dne 15. junija 1921., C br. 40,384, 
je predpisal gospod minister za finance ta-le posto
pek ob izvozu dovoljenega kontingenta 5000 konj: 

1.) 2000 konj, dovoljenih s prejšnjo odločbo go
spodarsko - finančnega komiteta ministrov, se sme 
izvoziti za Grško preko carinarnice v Djevdjeliji po
tem, ko se je komisija grške vlade glede tega iz
voza obrnila in sporazumela z ministrstvom za kme
tijstvo in vode. Ministrstvo za kmetijstvo in vode 
določi oblasti, kjer se smejo kupiti ^konji, ki so na
menjeni za Grško. Carinarnica v Djevdjeliji izvršuje 
ekspedicije samo in izldjučno po prijavah grške ko
misije. . 

2.) Ostalih 3000 konj se sme izvoziti v inozem
stvo samo preko carinarnic: 

a) v Subolici 1000 konj, 
b) v Mariboru 1000 konj, 
c) na Rakeku 500 konj, 
č) v Djevdjeliji 500 konj. 
Ta porazdelitev kontingenta na zgoraj označene 

carinarnice velja dva meseca po razglasitvi tega 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevi»6 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 152, izdanih dne l ieg* 
julija 1921. 
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pravilnika v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca»; ako bi se pa v tem roku in 
eventualno tudi prej kontingent, dovoljen za eno 
izmed zgoraj omenjenih carinarnic, ne izčrpal, Sri 
sklene naknadno o eventualnem prenosu ncizčrpa-
nega ostanka na dnigo carinarnico. 

3.) Carinarnice sprejemajo od izvoznikov prijave 
za izvoz v oni vrsti, v kateri ü transporti dohajajo. 
Nikakor pa ne smejo carinarnice sprejemati- prijav 
od izvoznikov, ako niso transporti konj na licu me
sta, t. j . pri carinarnici. Carinarnice morajo posebno 
opozoriti izvoznike, da ne pridobe nobene pravice 
do izvoza, ako bi bil kontingent izčrpan, pa naj so 
s transportom konj dospeli tudi do carinarnico same. 

4.) Na zgoraj označeni način se izvrši izvoz tega 
kontingenta 3000 konj brez vsake predhodne odo
britve generalne direkcije carin. 

Vsaka izmed označenih carinarnic mora vsakega 
15. in 30. dne obvestiti generalno direkcijo carin o 
Številu izvoženih konj iz dovoljenega kontingenta, 
posebno poročilo pa mora poslati, ko je njej dovo
ljeni kontingent izčrpan. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 30. junija 1921.; C br. 43.791. 

Razglasi delegacije ministrstvi financ 
v Ljiljani. 

Št. A IV 1295/2 ex 1921. 

Pojasnilo finančnega miniitrstra o pegojih za 
Todbineke draginjake deklade «pokojencev in 

«pokojenk. 
Gospod finančni minister je na podstavi člena 34. 

uredbe z dne 6. junija 1921., št. D. R. 80.000/1921. 
(Ur. 1. št.178 iz leta 1921.), izdal to-le pojasnilo: 

«Za upokojence (upokojenke) v krajinah izvun 
Srbije in Crne gore, M prejemajo pokojnino' v kronali 
in spadajo pod razpredel A in B uredbe z dne 28. ju^ 
nija 1919., št. D. R. 63.515/1919. (Ur. 1. št. 575 iz leta 
1919.) in katerim so po členu 14. uredbe z dne 6. ju-; 

"Sija 1921. št. D. R. 80.000/1921., zvišano, osebne 
draginjake doklade, ве m o r a j o g l e d e p r a v i 
c e do r o d b i n s k e d r a g i n j s k e d o k l a d e 
uporabljati vse ono omejitve, ki so razložene v čle
nih 2. do 6. uredbe o draginjskih dokladah z due 

•28. aprila 1921., št. D. R. 60.001 (Ur. 1. št. 144 iz 
leta 1921.). 

T o n a j v e l j a i z z a d n e l . j u n i j a l 9 2 1 . > 
To pojasnilo se objavlja vàled razpisa generalne 

•direkcije državnega računovodstva z dne 28. junija 
1921., š t D. R. 86.641. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 13. julija 1921. 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
• Št. 172& 1126 3—2 

Natečaj. 
Podpisana direkcija potrebuje v e č u r a d n i 

k o v ali u r a d n i c , veščih računovodstvu. 
Pogoji so: dovršena trgovska akademija ali po-

•dob.na srednja šola. Prvenstveno se sprejmejo oni, ki 
so imeli tudi prakso. Za starejše uradnike zadošča 
tudi slabša kvalifikacija. 

Znanje srbskohrvatskega (slovenskega) in nem
škega jezika. 

Plača in ostali prejemki po dogovoru. 
Ponudbe naj se pošljejo podpisani direkciji. 

Iz pisarne direkcije državne imovine «Belje» v Laku 
(Baranja), 

dne 8. julija 1921. 

TVeds. 4615/18/20—18. 

Bazgl&B. 
Za III. redno porotno zasedanje imenujem za predr 

'•Sednike porotnih sodišč in njih namestnike: 
/I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

za predsednika: predsednika deželnega sodišča 
"irja. Otona P a p e ž.a; 

za namestnike: dvornosodnega svetnika in pod
predsednika deželnega sodišča Frana R e g a l l y j a , 
dvornosodnega svetnika Frana V e d e r n j a k a , 
višje deželnosodne svetnike Alojzija Z e b r e t a, Fra
na R e k a r j a in Antona B u l o v c a i n deželnosod-
nega svetnika Frana P e г n u š a; 

П. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
za predsednika: dvornosodnega svetnika in pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k a ; 
za namestnike: višje deželnosodne svetnike drja. 

Friderika B r a č i č a, drja. Ivana P r e m s c h a k a 
in drja. Henrika S t e p a n č i č a in deželnosodnega 
svetnika Valentina L e v i č n i k a ; 
III. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : -

za predsednika: dvornega svetnika in predsedni
ka okrožnega sodišča Tomaža C a j n k a r j a; 

za namestnike: dvornosodnega svetnika Josipa 
F o n a , višja deželnosodna svetnika Aleksandra 
R a v n i k a r j a in Josipa S t e r g e r j a in dežduc-
sodne svetnike Frana P o s e g o, drja. Antona M u -
1 c j a in drja. Frana P i c h l e r j a ; 

IV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : -

za predsednika: predsednika okrožnega sodišča 
drja. Jurija P o 1 e n š k a; 

za namestnike: višjega deželnosodnega svetnika 
Juiija K o z i n o in deželnosodna svetnika Antona 
K u d r a in drja. Ščitomira D o l e n c a . 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 12. julija 1921. 

Kavčnlk s. r. 

A 249/19—47. 1124 3 - 3 

Poklio neznanih dedičev. 
Marija K o b i l i c a , zasebnica v Dobu št. 74, 

je dne 26. novembra 1919. umrla, ne da bi bila za
pustila poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po pre
teku tega roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo 
dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne 
zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dne 1. julija 1921. 

T 63/21—6. 1141 
Amortizaolja. 

Na prošnjo Terezije P e č k o v e, posestnice v Te-
šanovcih št. 129, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka baje iz
gubila: Hranilna knjižica poljedelske banke v Murski 
Soboti št. F 465 s stanjem 7819 K 31 v, glaseča se 
na ime: Peček Štefan in Terezija, rojena Savel j . 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uvelja
vi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica :n 
več veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. 
dne 10. julija 1921. 

Ne I 352/21—1. 1138 3—1 
Amortizacija. 

• Na prošnjo h r a n i l n i c e i n p o s o j i l n i c e ^ 
L u č a h se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje iz
gubila: Hranilna knjižica št. 862 Spodnještajerskc 
ljudske posojilnice v Mariboru, glaseča se na ime: 
Hranilnica in posojilnica Luče za 12.868 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 9. julija 1921. 

Ne V 813/21—1. 1127 
Amortizacija. 

Na prošnjo gospoda Bruna F a n i n g e r j a, tr
govca v Mariboru, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne življenške police, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Življenska polica št. 511.180 zavarovalnice 
«Assicurazioni Generali» v Trstu, izdana dne 28. sep
tembra 1916. in glaseča se na vsoto 3000 K. 

- Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 10.ju

lija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
polica brez moči. 

j " Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 5. julija 1921. 

Razglas. 981 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
f i r m i : Firm. 1352, Rg. C I 13/37. 
a) Sonnenheilanstalt Rikli, Gesellschaft m.b.H., 
s sedežem na B l e d u nastopna izprememba: 

Družbena pogodba z dne 21. julija 1911., dopol> 
njena s sklepom občnega zbora z dne 25. januarja 
1912., se je izpremenila po sklepu občnega zbora, , 
kakor kaže notarski zapisnik z dne 27. marca 1920., 
opr. št. 19.600, v §§ 1., 4., 5., 6., 8., 9., 16., 17., 19. , 
in 22., osobito v tem-le: 

Poleg dosedanjega besedila se glasi firma odslej 
tudi: 

Solnčno zdravilišče Rikli, družba z o. z. 
Družbena glavnica se je zvišala od 307.000 K na 

410.000 K ter je popolnoma vplačana. * 
Poslovodji sta dr. Friderik Babnik, posestnik v < 

Zgornji Polskavi, in dr. Rihard Eder, međicinaloi 
svetnik na Dunaju, VIII., Alserstrasse št. 43. 

Namen družbi je, da ima v obratu solnčno zdra
vilišče na Bledu, ki ga je ustanovil in s kupno po
godbo z dne 21. julija 1911. z vsemi zemljišči, po
slopji, s kolibami in parki za zračne kopeli in lučne 
kopeli, opravo in z vsemi kakršnimikoli pravicami 
pridohil Arnold Rikli, da pridobiva ali jemlje v za
kup morebitna zemljišča in poslopja, da napravlja 
nove zgradbe, ki bi bile morebiti potrebne, da ima v 
obratu podjetja, ki pospešujejo obratovanje zavoda, 
ali da se udeležuje pri takih podjetjih, da zavod 
kakorkoli poveča ali opremi. 

Družbo zastopata in podpisujeta poslovodji, in 
sicer dr. Friderik Babnik sam, drugi poslovodja pa 
le kolektivno z drugim poslovodjo ali s prokuristom 
ter jo podpisujeta tako, da natisnjenemu ali po ko
merkoli napisanemu besedilu firme pristavljata svo
ja podpisa. 

Firm. 1357, Rg. A II 270/3, 

b) J. Oražem 
s sedežem n a S e l u p r i L j u b l j a n i , 

obratni predmet: opekarna in trgovina z vinom, 
lesom in z deželnimi pridelki na debelo, 
nastopna izprememba: 

Pri obratnem predmetu izostane odslej trgovina 
z vinom. 

Firm. 1359, Rg. B I 84/67. 
c) Kolinska tovarna kavnih primesi, 

trgovsko delniško podjetje, 
s sedežem v L j u b l j a n i , podružnica glavnega za
voda v Pragi, posluj očega pod enako firmo, 
nastopna izprememba:, 

1.) Družbena pravila so se izpremenila в 
sld epoma občnega zbora z dne 14. junija 1916. in z 
dne 23. oktobra 1917., odobrenima po ministrstvu za 
trgovino in industrijo; oddelku v Ljubljani, dno -
27. septembra 1920., št. 6322/20, y, tem, da se glasi' 
§ 7., odstavek 9. in 10.: 

S sklepom izrednega občnega zbora z rine 14. ju
nija 1910. je^bila delniška glavnica z izJajo 0000 
delnic po 200 K nom., v gotovini in popolnoma vpla
čanih in glasečih se na ime, zvišana na 5,000.000 K. 

S sldepom rednega občnega zbora z dne 23. ok
tobra 1917. je bila ta delniška glavnica z izdajo 
5000 ddnic po 200 K nom., v gotovini in popolnoma 
vplačanih in glasečih se na ime, zvišana na 6,000.000 
kron. ' 

Delniška glavnica znaša torej sedaj 6,000.000 K 
ter je razdeljena na 5000 delnic lit. A po 400 K nom. 
in 20.000 delnic lit. B po 200 K npm., vseskozi po
polnoma vplačanih. Za vsako nadaljnjo zvišbo del
niškega kapitala nad 6,000.000 K je treba državne 
odobritve. ' 

2.) Vpisali so se člani upravnega sveta: 
a) Vilém Hlavaty, veletrgovec v Pragi, H., na Fio

renti št. 15; 
b) dr. Josef Janda, ravnatelj Češke banke v Pragi; 
c) dr. Edvard Zaiuzsky, namestnik ravnatelja Zivno-

stenfke banke v Pragi. 
4.) Prokura se je podelila: 

a) Karlu Novotnemu, predstojniku pisarne, stanuj o-
čemu v Bubenči/Kamenička št. 305; 

b) Petru Plechaču, višjemu knjigovodji, stanujočemu 
ч v Bubenči, Pri akademiji št. 373. 

*.'/;•«. k~ i i t t ^ v ì - ' K .•'- .А'лЈк-Јс',< 
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Firm. 1391, Rg. B I 89/70, Firm. 1397, Rg. B I 89/70. 

$) Češka industrijalna banka, podružnica v Ljubljani, 
in še v sedmih tujih jezikih, 

s sedežem v L j u b l j a n i , podružnica glavnega za
voda v Pragi, poslujočega pod enako firmo, 
nastopna izprememba: 

1.) Družbena pravila so se izpremenila s sklepi 
občnih zborov z dne 14. marca 1918., 30. septembra 
1918. in 11. oktobra 1919. in s sklepoma v to poob
laščenega upravnega sveta z dne 12. marca 1919. in 
21. januarja 1920. v §§ 1., 5., 7., 17., 18. in 21. v 
zvezi z odobritvijo ministrstva za trgovino in indu
strijo z dne 17. septembra 1920., VI. št. 2457.: 
a) v § 1. se določa kat besedilo poleg dosedanjih 
jezikov še v slovaščini: 

Češka priemyselna banka, 
v ruščini: 

Češekv promyslennyj bank, 
v angleščini: 

Bohemian industrial Bank. 
b) Po § 17. se je zvišala delniška glavnica 40,000.000 

kron s sklepom občnega zbora z dne 24. oktobra 
1917. na 50,000.000 K, s sklepom občnega zbora 
z dne 14. marca 1918. na 60,000.000 K, potem na 
80,000.000 K in naposled na 100,000.000 K; s 
sklepom občnega zbora z dne 11. oktobra 1919., 
odobrenim z odlokom notranjega ministrstva v 
Pragi z dne 17. oktobra 1919., št. 51.323, pa na 
150,000.000 K, tako da znaša sedaj delniška 
glavnica 150,000.000 K, razdeljenih na 375.000 
delnic po 400 K, ki so v gotovini popolnoma 
vplačane. 
2.) Prokura se je podelila: 

a) Janu Hrâchu v Pragi, П., Stepanskâ ulica. št. 32; 
b) Leo Horačku, Kralovské Vinohrady, Nitranskâ 

ulica št. 24; 
c) Vâclavu Stichenwirtu v Smichdvu; 
č) Františku Foftu, bančnemu uradniku v Pragi, za 

podružnico v Ljubljani. 
3.) Ravnatelj podružnice v Ljubljani je dosedanji 

dirigent in prokurist Oton Balzer. Ravnateljev na
mestnik je Bohuslav Jelinek. 

Firm. 1411, Rg. A II 47/8. 

d) Rudolf Kokali 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: veletrgovina z vinom, trgovina 
z mešanim blagom, izdelovanje likerjev in žganja, 
mastopna izprememba: 
a) ustanovitev podružnice v Kamnjah št. 20, občina 

Bohinjska Bistrica; 
b) prokura, podeljena Ivanki Kokaljevi, trgovčevi 

soprogi v Ljubljani, se je izbrisala. 

Firm. 1420, Rg. A III 89/3. 

e) Angeloslav Hrastnik 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
nastopna izprememba: 

Vpisala se je notarska ženitna pogodba z dne 
5. aprila 1921, opr. št. 21.147, sklenjena med Angelo-
slavom Hrastnikom, trgovcem v Ljubljani, Karlov-
ska cesta št. 8, in Pavlo Mohorčevo, sedaj omoženo 
Hrastaikovo, posestnikovo hčerjo iz Ljubljane, Za 
gradom š t 3. 
Deželno kot trgovinsko sodiiče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 14. maja 1921. 

1010 Firm. 1451, zadr. VI 39/19. 

Razglas. 
V zadružnem registra se je vpisalo danes pri 

firmi: 
Živinorejska zadruga v Spodnjih Palovčah, 

registrovana zadruga z omejenim poroštvom, 
da se je po sklepu občnega zbora z dne 3. aprila 
1921. zadruga razdružila ter prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani zadružnega načol-
ništva. 

Likvidacijska firma: 
Živinorejska zadruga v Spodnjih Palovčah, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom 

v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 25. maja 1921. 

Firm. 143/21, zadr. III 26/4. 1010 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Lesna obrtna zadruga v Mozirju, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Veit; vstopil pa je 
v načelništvo Franc Goltnik, lesni trgovec v Libiji. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 10. maja 1921. 

Št. 824/21. 1139 
Objava. 

Gospod dr. Franjo L o v r e c, odvetnik, do sedaj 
v Mariboru, se je preselil s svojo pisarno v Ormož. 

V L j u b l j a n i , dne 14. julija 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

slušateljem tehničnih ved vseh letnikov, rasen agro
nomom. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 81. 
Upravna komisija tehnično-visokošolskih fondov 

v Ljubljani, 
dne 8; julija 1921. 
Podpredsednik: inf. Klinar B. r. 

Št. 21.657. Uf f 
Razglas. 

V s r e d o dne 2 0. j u 1 i j a 1 9 2 1. ob devetih se 
bo nadaljevala vodopravna obravnava zaradi zgrad
be električne centrale z odtočaim kanalom ob Gra-
daščici v istem obsegu, kakor je bilo to že razpisano 
z razglasom z dne 3. junija 1921., št. 16.994. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 13. julija 1921. 

Št. 4190. 1148-
Razglas. 

• Dne 2 8. j u l i j a t. 1. ob enajstih se bo pri pod
pisanem uradu na javni dražbi oddajal lov občine ho-
tedršiške za petletno dobo. 

Dražbeni pogoji so na vpogled pri podpisanem 
ш& u " Okrajno glavarstvo v Logatcu, 

dne 9. julija 19211 

Firm. 100/21, Rg. C I 27/4. 966 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V registru se je vpisala danes pri firmi: 

Prva mariborska izdelovalnica kemičnih produktov, 
družba z omejeno zavezo, 

s sedežem v M a r i b o r u , Aleksandrova cesta št. 43, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme odslej: . 
Prva mariborska izdelovalnica kemičnih produktov, 

družba z omejeno zavezo v likvidaciji. 
Dnižba je razpuščena ter je stopila v likvidacijo. 
Likvidator: Pavel Srebre, trgovec v Mariboru, 

Aleksandrova cesta št. 45, ki podpisuje firmo tako, 
da postavlja pod njeno novo besedilo svoje ime. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 31. maja 1921. 

Št. 484/20. 3—3 
R a z g l a s . 

Podpisana upravna komisija bo za študijsko leto 
1921./1922., kolikor bodo dopuščala sredstva, na 
podstavi člena 3. naredbe celokupne deželne vlade 
z dne 3. julija 1919., Ur. 1. št. 365, podeljevala iz 
tehnično-visokošolskega študijskega fonda podpore 

Razne objave. 
"*° Občni zbor 
tiskarskega in litografičnega zavoda, 
knjigoveznice in založništva J. Blasnika 

nasi., d. d. v Ljubljani, 
bo v s o b o t o dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 1 . ob desetiÜ 

v tiskarnični knjižnici v Ljubljani, Breg št. 12. 

S p o r e d : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Predložitev letnega računskega zaključka in 

bilance. 
3.) Poročilo nadzorniiätva in predlog o podelitvi 

absolutorija načelništvu. 
4.) Razdelitev čistega dobička. 
6.) Slučajnosti. 
V L j u b l j a n i , dne 15.julija 1921. 

Načelništvo. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 30. junija 1921. 

iL k t i -v a . 
Metalna podloga: Dinarjev 

v kovanem zlatu 75,172.605*62 
v kovanem srebru 16,456.471' — 
v tujih-valutah _. 8,599.398-20 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah • • 337,107.868 50 
Posojila : 

na menice 169,274.996-28 
na vrednostne papirje 23,446.135-60 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.195,474.866-10 
po računu zamene 375,481.958 58 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 459,041.471-88 
po posojilu na bone bančnega kredita . 1.992,346.000 • — 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000 • - , I» a e i тг a . 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond • 
Novčanice v tečaju . . . . . . . . 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 375,481.958 58 
obveznosti na žiro-račune . . . . 328,444.977 65 
obveznosti po raznih računih . . . 36,363.984 85 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 

1165 

Dinarjev 

Preti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

437,336.343-32 —206.995-09 

192,721.131-88 — 2,638.615-96-

4.022,344.296-56 -f 80,912.884 • 88-

2.138,377.163- — 
_ / 

6.790,778.934 76 

10,385.100-— 
821.430-62 

3.745,943.390-— 

740,290.921-08 
2.138,377.163- — 

154,960.930-06 
6.790,778.934-76 

+ 52,683.985-

— 61,858.536-77 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 20. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Pravilnik o ustanovitvi kmetijskega sveta. — Naredba celokupne deželne vlade za 81ovenijo, s katero se mestni občini mariborski dovoljuje najeti ровојПо т skupnem 
znesku 31/, milijonov kron. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Razglas o izpremembah v občinskih gerentstvih v Pincah in v NemSki Loki. Razglas o pravilni rabi imena za 
krajevno občino Sv Jun pod Kumom. Razglas o takei za vidiranje potnih listov grSkih državljanov. Razglas o imenovanju sosveta železničarske zavarovalnice zoper nezgode Ixità 
o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 11. julija 1921. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani : Odobritev Šolske knjige. Natečaj za učna 

mesta na tehniški srednji Soli v Ljubljani. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. 

Naredbe osrednje vlade. 
226. 

Pravilnik o ustanovitvi kmetijskega sveta.* 
Člen 1. 

Na podstavi člena 15. uredbe o ustroju mini
strstva za kmetijstvo in vode se ustanavlja pri mi
nistrstvu za kmetijstvo in vode kmetijski svet, ki 
je najvišji strokovni posvetovalni organ ministra 
za kmetijstvo in vode. 

Kmetijskemu svetu je naloga, da bodisi na za
htevo ministra za kmetijstvo in vode, bodisi iz svoje 
iniciative oddaja mnenje in podaja predloge o vseh 
zadevah, ki posezajo globlje v interese kmetijstva 
vobče. 

člen 2. 
Kmetijski svet je sestavljen iz 30 članov, ki se 

volijo in imenujejo tako-le: 
1.) minister za kmetijstvo in vode imenuje 12 

članov, ki ne smejo biti izmed uradnikov ministr
stva za kmetijstvo in vode; 

2.) niže navedene, naprave izvolijo ostalih 18 čla
nov,'ki jih potrdi minister za kmetijstvo in vode. 

Te naprave so: 
Srpsko poljoprivredno društvo v Beogradu, Hr-

vatsko-elavonsko gospodarsko društvo v Zagrebu, 
Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo v Osjeku, 
Kmetijska družba v Ljubljani, Zemaljsko gospodar
sko vijeće v Splitu, Savez srpskih zemljoradničkih 
zadruga v Beogradu, Savez srpskih zemljoradničkih 

• zadruga v Sarajevu, Savez hrvatskih seljačkih za
druga v Sarajevu, Središni savez hrvatskih seljač
kih zadruga v Zagrebu, Savez srpskih zemljoradnič
kih zadruga v. Zagrebu, Zadružna zveza v Ljubljani, 
Zadružna zveza v Celju, Zadružni savez v Splitu. 
Udruženje državnih ekonoma v Beogradu, kmetij
ska fakulteta v Beogradu in kmetijska fakulteta v 
Zagrebu volijo po enega člana; Glavni zadružni za
vez u kraljevini Srba, Hrvata i -Slovenaca v Beo
gradu voli dva člana. • 

Za člane kmetijskega sveta smejo biti izvoljeni 
(imenovani) samo oni, ki so državljani kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Člen 3. 
Članstvo v kmetijskem svetu je časten posel, za 

katerega se ne dobiva- nobena stalna plača. 
Članom kmetijskega sveta, odposlancem in stro

kovnim ekspertom po členu 5. tega pravilnika gre 
tolika nagrada, kolikršno določi za vsako sejo mini
ster za kmetijstvo in vode. Razen tega dobivajo 
člani kmetijskega sveta, ki stanujejo izvun Beogra
da, dnevnico tudi za čas potovanja in povračilo pot
nih stroškov. 

Mandat članov traja dve leti s pravico vnovične 
izvolitve, odnosno vnovičnega imenovanja. Ako bi 
se izvestno mesto izpraznilo pred potekom dveh let, 
se izvoli in postavi na to mesto nov član (na isti 
način kakor izstopivši), čigar mandat poteče tako 
kakor mandat izstopivšega člana. 

Člani kmetijskega sveta morajo prisostvovati se
jam sveta. O članu sveta, ki bi izostal zaporedoma 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 152, izdanih dne llega 
julija 1921. 

od treh sej in ne bi opravičil tega izostanka, se sma
tra, da je podal ostavko na članstvo v svetu, in na
mesto njega se izvoli in postavi nov član iz iste 
sredine in na isti način, kakor je bil izvoljen bivši 
član. 

Člen 4. 
Kmetijski svet se shaja na seje na poziv mi

nistra za kmetijstvo in vode po potrebi; a najmanj 
enkrat na leto. 

Sejam sveta predseduje predsednik, ki ga izvolijo 
člani za dve leti izmed sebe. 

Ako je predsednik zadržan priti na sejo, se izbere 
izmed prisotnih članov oseba, ki naj predseduje tej 
seji. 

Člen 5. 
Sejam kmetijskega sveta smejo prisostvovati sa

mo člani, nadalje s pravico govora, toda brez pra
vice glasu: 
a) odposlanec ministra za kmetijstvo in vode, ki ga 

določi minister, da prisostvuje sejam; in 
b) strokovni eksperti, ki jih odredi minister ali svet 

sam. 
Člen 6. 

Svet sklepa polnoveljavho, ako prisostvuje seji 
polovica člajiov sveta iry/fe en član. če ni zadost
nega števila, se skliče nova seja, v kateri se sklepa 
z večino prisotnih članov. Vsem sklepom je potrebna 
absolutna večina glasov prisotnih članov, ločena 
mnenja pa se prilagajo poročilu ali zapisniku, ki se 
izroča ministru. 

Člen 7. 
Zadeve, ki so postavljene na dnevni red, se mo

rajo priobčiti članom kmetijskega sveta najmanj 
de^et dni pred sestankom seje. 

Zadeve se postavljajo na dnevni red po prijavi, 
ako minister ne zahteva drugače. 

Predlogi, ki jih podaja minister za kmetijstvo in 
vode, imajo vedno prednost pred predlogi, ki jih po
dajajo posamezni člani. 

Člen 8. 

Za proučevanje podanih 'predlogov in za sestav
ljanje poročil in referatov o njih izvoli svet izmed 
sebe poseben odbor ali poročevalca. Število odborov 
ni določeno. 

Člen 9. 
Odbor izvoli predsednika izmed sebe. Odbor se 

sestane na sejo na poziv predsednikov. Odbor sklepa 
polnoveljavno, ako prisostvuje seji polovica odbor
nikov in še eden, manjšina pa sme zahtevati, da se 
ločeno mnenje priključi odborskeaau poročilu ali za
pisniku. 

Za vsak predmet, dodeljen odboru, določi odbor 
poročevalca, ki referira o predmetu v plenumu. 

Člen 10. 
Za administrativne posle kmetijskega sveta do

loči minister za kmetijstvo in vode posebno pisarno 
(bureau), ki je sestavljena: 

1.) iz enega tajnika, ki je obenem tajnik ministr
stva za kmetijstvo in vode; 

2.) iz potrebnega števila nižjega osebja. 
Pisarna je v glavnem administrativni organ kme

tijskega sveta in specialno ji je naloga: 
a) da odpremlja kmetijskemu svetu, odnosno njego

vim odborom, vse predmete, odkazane v delo; 
b) da odpremlja poročila, referate, mnenja in zapis

nike kmetijskega sveta ministru za kmetijstvo in 
vode. 

Člen 11. 
Kmetijski svet nima pravice, voditi uradno do

pisovanje z interesenti. 
Vse privatne prošnje, pritožbe, vloge itd., naslov

ljene na kmetijski svet, se smatrajo za naslovljene 
na ministra za kmetijstvo in vode. 

Vse te vloge izroča pisarna ministru za kmetija 
stvo in vode, ki jih sme, ako se mu zdi potrebno, 
pošiljati kmetijskemu svetu v izjavo. 

Člen 12. 

_ Ta pravila stopijo v veljavo, ko se objavijo y>, 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s.r. 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
227. 

tfaredba celokupne deželne vUie 
ta Slovenijo, 

s katero le mestni občini mariborski doroljuje 
najeti posojilo v skupnem zneska 31/» milijonov 

kron. 
Mestni občini mariborski se dovoljuje, da sme 

najeti pri mestni hranilnici v Mariboru proti običaj
nemu obrestovanju in amortizaciji v največ Г-5 letih 
posojilo v skupnem znesku ЗУ2 milijonov kron, in 
sicer 2,000.000 K za izpopolnitev elektriškega omrež
ja in 1,500.000 K za preuredbo mestne plinarne v. 
Mariboru. 

V L j u b 1 j a n i, dne 8. julija 1921. 
Dobnik s.r., podpredsednik. 

Demšar s.r. Jamnik в.г. DrvRavnlhar e.r. 
Rlbnikar B. r. Dr. Skaberoè s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Razglas o izpremembah v občinskih gerentstvih 

v Pincah in T Nemški Loki. 
Št. 17.475. 

Josip R i h t a r e c je zaradi izselitve razrešen 
županskih poslov v Pincah, okraj Murska Sobota, 
Ivan M i m o n, posestnik ist&ain, je imenovan za ge-
renta te občine. 
St. 18.217. 

Alojzij L u k a n je zaradi bolehnosti razrešen ge-
rentskih poslov v Nemški Loki, okraj Kočevje. Na-. 
mesto njega je imenovan za gerenta Peter S u t e v: 

Nemški Loki št. 12, namesto odstopivšega Matija 
E p p i c h a pa dosedanji gèrent Alojzij L u k a n za 
prisednika in gerentovega namestnika v gerentekem 
sosvetu istotam. 

V L j u b 1 j a n i, dne 3. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve: 

Predsednik deželne vlade: dr. ВаШб в, t, 
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Št. 4236. 

Raiglas o pravilni rabi imeia za кгајетжо 
občiio ST. Juri pod Kumom. 

Pravilno ime za krajevno občino Sv. Križ pod 
Kumom (Št. Juri, S. Crucis) v političnem okraju 
krškem je: tSv . J u r i p o d K u m o m » . 

- Vse urade vabim, naj rabijo le to pravilno 
označbo. 

V L j u b l j a n i , dne 18.junija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: KremenSek s.r. 

St. 18.250. 

Ruglas. 
Postavka «Grška» v razglasu deželne vlade z 

dne 25. februarja 1921., št. 4178, priobčenem v Urad
nem listu 28 z dne 16. marca 1921., se po razpisu 
ministrstva za notranje zadeve št. SI. 7393 z dne 
25. junija 1921., izpreminja ter se glasi: 

«Grška, 73 (triinsedemdeset) dinarjev». 
V L j u b l j a n i , dne 8. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Za vodjo poverjeništva: KremenSek s.r. 

Opr. št. IV—11.373/21. 

Razglas o imenovanju sosveta železničarske 
zavarovalnice zoper nezgode. 

Gospod minister za socialno politiko je z odlokom 
z dne 30. junija 1921., št. 39.171, imenoval v sosvet 
železničarske zavarovalnice zoper nezgode v Ljub
ljani: višjega gradbenega komisarja inž. Alojzija 
H r o v a t a , višjega revidenta Ivana V a r i a , 
centralnega nadzornika drja. Aleksandra F a t u r j a, 
revidenta Ljudevita V e n c a j z a, progovnega nad
zornika Valentina P o ž e n e l a in poduradnika dr
žavnih železnic Josipa V d o v c a . 

V L j u b l j a n i , dne 13. julija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za socialno skrbstvo. 

Poverjenik: Rlbnikar s.r. 

St. 2647. 

Iikai • itanjn živalskih kiiilh Mtal 
T SlOTéiili i ine 16. Jiliji l i l i . 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za ^ dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
M e h u r č a s t i i z p u š č a j pr i p l e m e n s k i h 

k o n j i h . 
Brežice: Sv. Peter pod Sv. gorami 1:1. Celje, po

litična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, Kokarje 3: 3, 
Ljubno 2: 2, Luče 2:2, Rečica 1:1. Konjice: Žice 1:1. 
Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: St. Jernej 1:1. 
Litija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ljubljana 
okolica: Vrhnika 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovci-
Sela 1:1. Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3: It, 
Solčava 2:8. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S v i n j e k a k u f a. 

Brežice: Veliki Ohrež 1: 2. Črnomelj: Dobliče 1:4, 
Semič 1:2. Kočevje: Struge 1:1. Konjice: Konjice 
1:1. Krško: Kostanjevica 1:1, Raka 1:6, St. Jernej 
1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1, Račna 1: 4. Litija: 
Češnjice 1:1, Krka 1:2, Leskovec 1:1, Zagorica 1: 5. 
Maribor: Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1: 3, Spod
nji Porčič 1: 3. Murska Sobota: Centiba 1:3, Petanjci 
1:1. Novo mesto: Trebnje 1:2, Žužemberk 2: 2. Ptuj: 
Brebrovnik 1:1, Gàjovci 1:2. Ptuj mesto 1:1. 

Ljutomer: Godomerci 1:1, Grabonos 1:1, Stara cesta 
1:3, Vučja vas 1:1. Logatec: Gorenji Logatec 2:2. 
Murska Sobota: Ivanovci 1:1. Prevalje: Ojstrica 
1:1. Ptuj: Breg 1:2, Kog 1:1, Ločič 1:1, Sv. Andraž 
v SlovensKih goricah 1:2. Radovljica: Ovsiše 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: Križevci 1:1, Panovci 1:1. 

( 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Murska Sobota 1:1, Satahovci 

izpričevalo, potrjeno po pristojnem okrajnem poli
tičnem obla^tvu. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 15. julija 1921. 
Dr.Mara s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
1:1. 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Celje: Sv. Juri ob južni železnici 1:1. 

M e h u r č a e t i i z p u š č a j pr i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Zakot 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Oselica 1:1, Sv. Ana 1:2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Božjakovo 1:1, Radovica 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Moravče 2: 2. Konjice: Radeški vrh 1: 2. 

Ljubljana okolica: Dobrunje 1:1, Št. Vid 1:1/ Mur
ska Sobota: Grlinci 1:1. Ptuj: Sv. Lovrenc na Drav
skem polju 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Murska Sobota: Beltinci 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 16.julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Paulin s.r, 

Št. 1722. 
Natečaj . 

Podpisana direkcija potrebuje v e č u r a d n i 
k o v ali u r a d n i c , veščih računovodstvu. 

Pogoji so: dovršena trgovska akademija ali^ po
dobna srednja šola. Prvenstveno se sprejmejo oni, ki 
so imeli tudi prakso. Za starejše uradnike zadošča 
tudi slabša kvalifikacija. 
• Znanje srbskohrvatskega (slovenskega) in nem
škega jezika. 

Plača in ostali prejemki po dogovoru. 
Ponudbe naj se pošljejo podpisani direkciji. 

Iz pisarne direkcije državne imovine «Belje» v Laku 
(Baranja), 

dne 8. julija 1921. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Cg I 158/21—2. 1134 
Oklio. 

Zoper odsotne: Marijo S t i g l i č e v o , Klemen
tino S t i g l i č e v o in Verico S t i g l i č e v o iz 
Sv. Petra-Poljan pri Opatiji' je podala pri deželnem 
sodišču v Ljubljani mestna hranilnica ljubljanska v 
Ljubljani, zastopana po drju. Ivanu Tavčarju, odvet
niku v Ljubljani, tožbo zaradi plačila zapadlih anui
tet v znesku 5460 K. 

Na podstavi tožbe se določa prvi narok na dan 
1 1 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 12-i. 
V obrambo pravic toženk se postavlja za skrbnika 

gospod dr. Šubic, odvetnik v Ljubljani. Ta skrbnik 
bo zastopal toženke v oznamenovani pravni stvari 
na njih nevarnost in stroške, dokler se ne zglase pri 
sodišču ali ne imenujejo pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 7. julija 1921. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Sv. Gregor 1:1, Turjak 1:1, Videm 1:1. 
Krško: Radeče 1:1. Litija: Bukovica 1:1, Šmartno 
2:2 Žalna 1:1. Ljubljana okolica: Brezovica 1:1. 

Šl. 4367/21. 

Odobritev šolske knjige. 
Knjiga «Računstvo za ženske obrte. Sestavil Hen

rik P o d k r a j š e k, profesor na tehniški srednji šoli 
v Ljubljani. Cena vezani knjigi 28 K. V Ljubljani 
1921. Natisnila in založila Učiteljska tiskarna v Ljub-
jani» je odobrena kot učna knjiga na ženskih obrt
nih učiteljiščih. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 6. julija 1921. 
Dr. Mara s. r. 

St. 430/pr. 

Matečaj. 
Na tehniški srednji šoli v Ljubljani se ponovno 

razpisujejo s pričetkom šolskega leta 1921 ./1922. na
stopna učna mesta: 

1.) dve arhitektski učni mesti za nadzemno stav-
barsko in umetniško oblikoslovje; 

2.) eno inženjersko učno mesto za strojno stroko; 
3.) eventualno eno inženjersko učno mesto za 

elektrotehniko. 
S temi službami so spojeni prejemki, ki so dolo

čeni za profesorje^srednjih šol, to je temeljna plača 
letnih 2400 dinarjev, dve štiriletnici po 600 dinarjev 
in štiri triletnice po 600 dinarjev, poleg tega običaj
ne draginjske doklade. V vpoštevnih primerih se 
vračuni prosilcem, ki prihajajo iz prakse, do osem 
let njih privatnega službovanja v pokojnino in v na
predovanje v plači. 

V poštev prihajajo samo prosilci, ki so pravilno 
dovršili študija na tehnični visoki šoli. Daljša praksa 
daje prednost. 

Pravilno kolkovane prošnje, naslovljene na od
delek mmistrstva za trgovino in industrijo v Ljub
ljani, naj se vlože do dne 

15. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
Prošnjam je priložiti: krstni in domovinski list, 

curriculum vitae, študijska in druga izpričevala. Pro
dici, ki še niso v državni službi, morajo poleg tega 
pridejati uradnozdravnišfco izpričevalo in nravstveno 

T 150/21—3, T 160/21—3, T 164/21—3. 1137 

Amortlzaoija. 
Na prošnje: a) Franca K o p i t a r j a , krojača na 

Jezici št. 45 pri Ljubljani, b) Ivana Š t o r a , trgovca 
v Vodmatu št. 16, in c) Josipa N a.g o d e t a, župni
ka v Št. Juriju pri Vrhniki, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih vrednostnih papirjev, ki so 
jih prosilci baje izgubili: 

ad a): 20%na priznanica serija 025 št. 02641, gla
seča se na ime: Franc Kopitar in na znesek 1304 K. 

ad b): Začasno potrdilo št. 77 za 4 delnice II. emi
sije Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljubljani, 
glaseče se na ime: Ivan Štor. 

§d c): Začasno potrdilo št. 266 Zadružne gospo
darske banke, d. d. v Ljubljani, o 7 delnicah II. emi
sije, glaseče se na ime: Josip Nagode, župnik v Sent 
Juriju pri Vrhniki. 

Imetnik teh vrednostnih papirjev se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v 
izza dne 1. avgusta 1921., ker bi se sicer po tem 
roku izreklo, da so vrednostni papirji brez. moči. 

Deželno aodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dne 7. julija 1921. 

T 57/21-^: 1145 

Amortizaoija. 
Na predlog Ivana Z a h r a s t n i k a , delovodje v 

papirnici na Njivicah, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne življenske police, Id jo- je predlaga
telj baje izgubil: Življenska polica št. 94.551 banke 
«Slavije» v Ljubljani za 2000 K, izdana za Viktorja 
Zahrastnika. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi sicer 
po tem roku izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 13. julija 1921. 
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Ne I 352/21—1. 
Amortizaoija. 
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Na prošnjo h r a n i l n i c e i n p o s o j i l n i c e •.' 
L u č a h se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilne knjižice, ki jo je prositeljiSa baje iz
gubila: Hranilna knjižica St. 862 Spodnještajerske 
ljudske posojilnice v Mariboru, glaseča se na ime: 
Hranilnica in posojilnica Luče za 12.868 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 9. julija 1921. 

Firm. 1469, Rg. C I 125/1. 1014 

Razglas. 
V register se je vpisala danes firma: 

slovensko: 
«Vinocet», tovarna vinskega in špiritovega kisa, 

družba z o. z., 
srbskohrvaško: 

«Vinocet», tvornica vinskoga i žestinog octa, 
društvo s a, j . , 

nemško: 
«Vinocet», Weinessig- und Essigspirit-Fabrik, 

Gesellschaft m. b. H., 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Družba 
a) izdeluje vinski in špiritov lds in trguje s tema 

predmetoma; 
1)) nakupuje, zakupuje in obratuje enaka ali slična 

podjetja ter nakupuje pripadne sirovine; 
c) se udeležuje pri podjetjih, ki služijo enakim ali 

sličnim namenom; 
č) nakupuje sirovine za izdelovanje gorčice in so-

čivnih konserv, izdeluje te predmete in trguje z 
njimi. 
Družbena pogodba z dne 3. maja 1921. 
Višina osnovne glavnice: 500.000 K, ki so v go

tovini popolnoma vplačani. 
Poslovodje: Alojzij Lilleg, veletržec v Ljubljani; 
Ivan Jelačin st., veletržec v Ljubljani; 
Ivan Jelačin. ml., veletržec v Ljubljani; 
Andrej Sarabon, veletržec v Ljubljani; 
Henrik Doller, tvorničar v Perchtoldsdorfu (Nem

ška Avstrija), in ' 
Ernest L. Köhler, tvorničar na Dunaju, XIII., 

Leopold Miillergassc št. 3. 
Družbo zastopata dva poslovodji ali en poslo

vodja in en prokurist skupno. 
Firmo podpisujeta skupno ali dva poslovodji ali 

en poslovodja in en prokurist, le-ta s pristavkom, 
označujočim prokuro, tako, da postavljata svoja 
podpisa pod njeno odtisnjeno ali po komerkoli na
pisano besedilo. 

Družba jo sklenjena za dobo desetih let, to je do 
dne 31. decembra 1930., ter se mora pol leta pred 
potekom te dobe odpovedati, sicer traja vedno sa 
tri leta dalje, dokler se poluletno ne odpove. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III. 
dne 25. maja 1921. 

Razglas. "»& 
V trgovinskem registra se je vpisala danes pri 

! i r m a h : • Firm. 1323, Rg. A II 188/6. 
«0 K. gkerl 
s sedežem v Š t. V i d u n a d L j u b 1 j a n o, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 
in živili, 
nastopna izprememba: 

4 Sedež firme: L j u b l j a n a , Spodnja Šiška, 
obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 

'ia drobno in na debelo, z živili in krmili, 
imetnica: Karolina Škerl, trgovka v Spodnji Ši-

;«ki, Žibertova ulica št. 227. 
;. S prokuro sta poverjena: 
%) Zoran Škepl, trgovkin sin v Spodnji Šiški, Žiber-
\ tova ulicä št. 227; 
f) Vladimir Nebesar, trgovec v Spodnji Šiški, Žiber

tova ulica št. 227. 
Firm. 1399, Rg. A I 39/9. 

Џ Združene tovarne za čevlje Mally & Demberger 
p sedežem v T r ž i č u nastopna izprememba: 
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Vstopil je kot tretji družbenik Peter Kozina, tvor
ničar v Tržiču, ki ima tudi pravico firmo samostojno 
zastopati in podpisovati. Podpisuje jo tako, da natis
njenemu ali po komerkoli napisanemu delu besedilu 
«Združene tovarne za čevlje» svojeročno pristavlja 
besedi: «Mally & Demberger». 

Firm. 1400, Rg. A II 228/4. 
c) Cari B. Mally 
s sedežem v T r ž i č u , 

obratni predmet: usnjarna. 
nastopna izprememba: 

Vstopil je kot tretji javni družbenik Peter Ko
zina, tvorničar v Tržiču. 

Razen dosedanjih družbenikov Emila in Alfonza 
Mallyja zastopa in podpisuje firmo samostojno tudi 
novi družbenik Peter Kozina, in sicer jo podpisuje 
tako, da svojeročno zapisuje njeno besedilo. 

Firm. 1402, Rg. C I 29/45. 
č) Huter & Comp., Gesellschaft m. b. H., 
s sedežem v M e d v o d a h nastopna izprememba: 

_ 1.) Zaznamba sekvestracije, odrejena z odlokom 
ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljub
ljani, z dne 22. maja 1919., št. 2990, se je izbrisala. 

2.) V zmislu naredbe celokupne Narodne vlade z 
dne 30. decembra 1918., št. 232 Ur. L, in deželne 
Vlade za Slovenijo z dne 27. septembra 1919., št. 671 
Ur. L, se je na podstavi odredbe ministrstva za trgo
vino in industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 28ega 
aprila 1921., št. 2990/19, zaznamenovala postavitev 
pod nadzor. 

Firm. 1440, Rg. A I 176/10. 
d) Josef Lorenzi, 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z lesom, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je dosedanji imetnik Peter Emil Grassi, 
vstopili pa so kot javni družbeniki Peter Grassi ml., 
Ernest Hieng, Rado Medic in Anton Reschitz — vsi 
trgovci z lesom v Ljubljani. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. rnaja^ 1921. 

Besedilo, firme odslej: 
slovensko: 

Jos. Lorenzi nasi., lesna trgovina v Ljubljani, 
oziroma nemško: 

Jos. Lorenzi Nachf., Holzhandel in Ljubljana, 
oziroma italijansko: 

Jos. Lorenzi suce, commercio legnami in Ljubljana. 
Zastopanje in podpisovanje: Vsak izmed javnih 

družbenikov je upravičen družbo zastopati samostoj
no. Za družbo podpisujeta po dva družbenika kolek
tivno tako, da pod njeno napisano, odtisnjeno ali s 
štampiljo natisnjeno besedilo svojeročno postavljata 
svoji imeni. 

Prokura Antona Reschitza se je izbrisala. 

Letnik Ш. 

V besedilu se odslej izpušča beseda: «Inž.». 
Sedež odslej: V i č - G Ì i n e e št. 6. 
Zora Stegu je izstopila kot komanditistka z vso 

svojo vlogo, vstopila pa je kot javna družbenica. 
S prokuro je poverjen komanditist Ivan Sluga, 

in sicer kolektivno z enim obeh družbenikov Ivanom 
Stegujem ali Zoro Stegujevo. 

Pravico družbo zastopati in firmo podpisovati 
imata Ivan Stegu in Zora Stegu vsak samostojno. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. I1L, 
dne 25. maja 1921. 

Razglas. ">ie 
Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 

Firma 1439, Rg. A IV 41/1. 
a ) i Mirko Šimnic 
s sedežem v R a d o v l j i c i , 

obratni predmet: izdelovanje čistila za čevlje, 
imetnik: Mirko Šimnic v Radovljici 

Firm. 1471, Rg. A IV 42/1. 
b) K. Prelog 
s sed"ežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z galanterijskim, mod
nim in konfekcijskim blagom na drobno in na debelo, 

imetnik: Karel Prelog, trgovec v Ljubljani, 
Sv. Jakoba nabrežje št. 11. 

c) 
Firm. 1487, Rg. A IV 40/1. 

Rajko Ramovš, 
trgovina z lesom, 

s sedežem v B o r o v n i c i , 
obratni predmet: trgovina z lesom, 
imetnik: Rajko Ramovš, trgovec z lesom, v Bo

rovnici št. 12. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 25. maja 1921. 

Firm. 1450, Rg. B 1 180/3. 
e) «Balkan», delniška družba za mednarodne trans

porte v Ljubljani, 
s sedežem v L j u b 1 j a n i*nastopna izprememba: 

S prokuro je poverjen družbeni podravnatelj' Dra-
gotin štrucelj v Ljubljani. 

Firm. 1453, Rg. A IV 39/2. 
0 Brata Novakovič 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z vinom, oljem in žga
njem na drobno in na debelo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je družbenik Mihael Novakovič. 
Imetnik odslej: Nikolaj Novakovič, trgovec v 

Ljubljani, Sodna ulica št. 1. 

Firm. 1479, Rg. A II 87/29. 
g) Steklarna Zagorje Viljema Abel dediči, 
podružnica glavnega podjetja, poslujočega v Hrast

niku pod firmo: «Viljema Abel dediči», 
s sedežem v Z a g o r j u ob S a v i nastopna izpre
memba: 

Izstopil je javni družbenik Fran Wiltschiiigg. 

Firm. 1509, Rg. A Ш 79/4. 
n ) Inž. Stegu in drugi, 
komanditna družba za strojno in električno indu

strijo, 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Firm. 236/21, pos. I 3/11. 970 

Izprememba pri posamezni firmi. 
Vpisala se. je danes pri firmi: 

Jos. Martinz, Nürnbergerwaren - Handlung, 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

Izbrisala se je prokura Gvidona Paternollija, 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I, 

dne 31. maja 1921. 

Firm. 215/21, Rg. C I 21/6. 9"1 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V registru se je vpisala danes pri firmi: 
«Jug», trgovina z lesom na drobno in debelo, 

družba z o. z., ' 
s "sedežem v M a r i b o r u , Zrinskega trg št. 7, 

obratni predmet: trgovina z lesom na/drobno in 
na debelo, 
nastopna izprememba: 

Po sklepu družbe z dne 25. aprila 1921. se je 
osnovna glavnica 510.000 K znižala na 300.000 K. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 31. maja 1921. 

Firm. 192/21, Rg. A II 37/1. 967 

Vpis javne trgovske dražbo. 
Vpisala se je danes v register firma: 

Preac & šoštarič 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet': trgovina s špecerijskim, kolo
nialnim in materialnim blagom na debelo, 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. septembra 1920., 

^ružbenika: Jakob Preac in Ivan Šoštarič, trgov
c a ^ Mariboru, Gosposka ulica št. 21. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 
samostojno. 

Firma se podpisuje tako, da eden izmed druž
benikov svojeročno podpisuje njeno besedilo. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 31. maja 1921. 

**"*" 
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14. 414 Letnik Ш. 

1017 Razglas. 
V zadružnem, registru se je vpisala danes pri za

drugah: " Firm. 1424, zadr.Ill62/53 

a) L Kranjska tovarna mineralnih voda, sodavice 
in brezalkoholnih pijač, 

registrovana zadruga z omejeno zarezo, 
nastopna izprememba: 

Besedilo odslej: 
I. slovenska tovarna mineralnih voda, sodavice in 

brezalkoholnih pijač, 
r. z. z o. z. 

Nemško besedilo izostane. 
Izstopili so iz načelništva Peter Krisch, Ivan Be

lič Fran Kavčič, Matko Zalar, Fran Arzlin in Lovro 
Grčar; vstopili pa so v načelništvo Fran Krapež, ka-
varnar; Valentin Mrak, gostilničar; Matej Soklič, go
stilničar in trgovec; Fran Bergant, trgovec; Viktor 
Rokrman, trgovec — vsi v Ljubljani, in Fran Su-
štaršič, gostilničar v Zapužah. 

Na občnem zboru dne 11. aprila 1921. se je skle
nila izprememba pravu glede §§ 1., 3. (tretjega in 
zadnjega odstavka), 6., 10., 23., 24. in 28. 

Firm. 1457, zadr. VI 227/6. 

b) «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na
meščencev in upokojencev v Kamniku, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Josip Janša in Ivan. 
Cerkovnik; vstopila pa sta v načelništvo Vuttor An-
drioli, višji davčni upravitelj v p., ш Stane Vedlm, 
davčni pripravnik - oba v Kamniku. 

Po sklepu občnega zbora z dne 13. marca 19,41. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so sedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: 

«Samopomoč», gospodarska zadruga javnih name
ščencev in upokojencev v Kamniku, 

r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Firm. 1485, zadr. VI 190/9. 

c) Kmetijska zadruga za nakup in prodajo v Be
gunjah pri Cerknici, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

IzstopU je iz načelništva Jakob Furlan, vstopu 
pa je v načelništvo Janez Skrlj, posestnik v Bezu-
ljaku št. 54. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 25. maja 1921. 

Obratni predmet je izdelovanje vseh predmetov, 
spadajočih v krojaško stroko, in njih prodajanje vsa
komur. 

Zadružna pogodba z dne 6. maja 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po objavah v enem izmed 

lokalnih listov. 
Načelništvo sestoji iz dveh zadružnikov; člana 

načelništva sta: Josip Medved, krojaški mojster v 
Celju, Razlagova ulica št. 8, načelnik; Hinko Verb-
nik, krojač v Celju, preglednik. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelnik. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje načelnik. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 12. maja 1921. 

pred občnim zborom. Vabilo mora navajati dan, uro, 
kraj in dnevni red občnega zbora. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 17. maja 1921. 

916 

Firm. 138/21, zadr. Ш 66/1. 1083 

Vple zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 
Konzumna zadruga kemičnih in steklarskih 

delavcev, 
registiirana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v H r a s t n i k u . 
Obratni predmet: Zadruga kupuje živila, obla

čila, stvari za gospodarstvo kakor sploh blago vsake 
vrste ter oddaja to blago proti plačuu med člane. 

Zadružna pogodba z dne 19. decembra 1920. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v prodajalni« 

а!Д z razglasi v «Napreju» in v onih časopisih, ki jih 
določa načelništvo. 

Načelništvo sestoji iz dveh zadružnikov; člana 
načelništva sta: Peter Barachini, posestnik in sodar-
ski mojster v Brnici št. 11; Matija Knez, steklar v 
Hrastniku št. 60. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta oba 

Člana načelništva skupno. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 10. maja 1921. 

Firm. 139/21, zadr. Ш 68/1. 

Vpis zadruge. *~ 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

I. produktivna zadruga krojačev v Celju, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

e sedežem v C e l j u . 

Vpis zadrug. 
V zadružni register sta se vpisali danes zadrugi: 

Firm. 211/21, zadr. II 82/21. 
a) Lesna in kovinarska zadruga v Strnišču pri Ptuju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v S t r n i š č u pri Ptuju. 

Obratni predmet: Zadrugi je namen, da pospešuje 
gospodarstvo svojih članov po skupnem poslovanju; 
zato 

1.) oskrbuje za člane skupne delavnice za izvrše
vanje mizarske, strugarske, kolarske, ključaničarske, 
kleparske,, kovaške, podkovske, pletarske, ščetarske, 

"pleskarske, tapetniške, sedlarske, oblatarske in bi-
čarske obrti, v katerih se smejo nečlani uporabljati 
le toliko, kolikor to dovoljuje zakon; 

2.) oskrbuje pomožne naprave za zadružne delav
nice in za gospodarstva zadružnikov, kakor elektrar
no, vodovod in žago; 

3.) prodaja izdelke zgoraj navedenih zadružnih 
obrti; 

4.) oskrbuje za svoje obrate kakor tudi za svoje 
člane vse gospodarske potrebščine; 

5.) skrbi za strokovno izobrazbo svojih zadružni
kov ter sploh uporablja vsa zakonito dopuščena 
sredstva za dosego svojega namena. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 2. maja 1912. 
Opravilni delež znaša 2Ò00 K; vsaj ena desetina 

se mora vplačati takoj ob pristopu, ostanek pa naj-
kesneje v enem letu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z objavami po časo
pisih, po okrožnicah ali na drug način, ki je v kraju 
navaden. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Valentin Franjo, mizar v Strnišču; 
Ivan Flak, strojnik v Strnišču; Josip Babuder, mizar 
v Strnišču; Ivan Komar, mizar v Strnišču, Andrej 
Klainšček, racurski revident v Ljubljani.^ 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo s priporočenimi pismi najmanj tri dni pred 
zborovanjem. Za one zadružnike, ki stanujejo na 
sedežu zadruge, velja tudi okrožnica. Vabilo mora 
navajati dnevni red, dan, uro in lokal zborovanja. 

Firm. 216/21, zadr. II 83/1. 
b) Prekmurska posojilnica v Murski Soboti, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v M u r s k i S o b o t i . 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, da po vza
jemnem kreditu pomaga zadružnikom pri gospodar
stvu in obrtu s poäojili za primerno nizke obresti. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 8. maja 1921. 
Opravilni delež znaša 50 K ter se mora plačati 

ob pristopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega štirikratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradnem pro

storu posojilnice. 
Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 

načelništva so: dr. Igo Jane, odvetnik v Murski So
boti; Anton Koder, notarski namestnik v Murski So
boti; Ludovik Brumen, trgovec v Murski Soboti; 
Viktoi Czipoth, posestnik v Murski Soboti št. 122; 
Ivan Peterka, trgovec v Murski Soboti št. 241. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta, skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasila, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po objavah v «Prekmurskem Glasniku» v 
Murski Soboti in v «Zadrugi» v Celju vsaj osem dni 
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Razglas. ?9e 

Vpisala se-je danes: 
I. V trgovinskem registru pri firmi: 

Firm. 66/21, Rg. C 2/6. 
«Velika Gora», 

lesna trgovska in industri jalna družba z omejeno 
.zavezo v Ribnici, < 

nastopna izprememba: 
Po sklepu izrednega občnega zbora z dne 17ega 

aprila 1921. podpisujeta družbeno firmo skupno & 
poslovodjo namesto odstopivših članov nadzorstven 
nega sveta Ivana Kluna in Franca Puclja po eden 
novoizvoljenih članov: Franc Križman, trgovec^ v-
Ribnici št. 67, in Ivan Rus, trgovec v Brezah št. 29, 
ali pa dosedanji član Franc B.c. 

П. V zadružnem registru pri zadrugah: 
Firm. 69/24, zadr. H 16/16. 

a) Hranilnica in posojilnica v Hinjah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izbrisal se je član načelništva Franc Boldan, 

vpisal pa se je novoizvoljeni član Franc Vidmar, po
sestnik v Hinjah št. 47. 

Firm. 63/21, zadr. II 76/3. 

1)) Hranilnica in posojilnica v Starem trgu, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izbrisali so se člani načelništva Jožef Butal, Mih» 

Radej in Pavel Majerle, vpisali pa so se novi člani 
načelništva Juri Barič, posestnik v Srednjih Raden
cih št. t7; Peter Verderber, posestnik v Predgrađu 
št. 65; Marko Kralj, posestnik v Predgrađu št. 73. 

Firm. 229/20, zadr. I 65/30. 

c) Kmetijeko društvo v Sodražici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izbrisal se je umrli član načelništva Jakob Mihe-

lič, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Franc Stupica, posestnik v Sodražici št. 112. 

Obenem se je vpisala izprememba pravil, in sicer: 
§ 2. se glasi odslej: 
Zadrugi je namen, da pospešuje gospodarske ko

risti svojih članov, zato: 
1.) nabavlja svojim članom ob ugodnih pogojih 

obratna sredstva, potrebna v kmetijskem obratu, 
zlasti umetna gnojila, krmo, semena, živino, stroje 
in orodje, oblačilno blago, usnje, živila, pijače itd., 
oziroma posreduje pri nakupovanju takih predmetov, 
za svoje člane; 

2.) nakupuje na lastni račun kmetijske stroje iû 
orodje ter jih posoja članom; 

3.) vnovčuje kmetijske pridelke svojih članov an 
posreduje pri prodaji takih pridelkov, posebno pa 
prevzema na račun članov in na svoj račun dobavo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov za državo, okraje, 
občine, družbe in druge velike odjemalce; 

4.) jemlje gospodarske pridelke svojih zadružni
kov v skladišča, jih predeluje ter potem vnovčuje; 

5.) si preskrbuje stavbe in tehnične naprave, po
trebno v dosego teh namenov, ter si pridobiva mor
da potrebne koncesije; ... 

6.) ustanavlja po potrebi na pripravnih krajin 
zadružna skladišča in podružnice; . . . 

7.) širi med člani strokovno znanje s poučnimi 
gospodarskimi shodi, predavanji, z izdajanjem pri
mernih navodil in z razstavami ter jim daje nasvete 
v gospodarskih zadevah. 

Prejšnja §§ 5. in 7. sta glede deleža in jamstva 
izpremenjena v toliko, da znaša delež 20 K, janiß 
pa član s svojimi deleži in še s petkratnim zneskom 
deležev (§§ 6. in 8. novih pravil). 

Prejšnji § 17. se glasi sedaj kot § 16.: # 

Svoja oznanila razglaša zadruga z objavljanje"1 

v «Narodnem gospodarju» in «Domoljubu» v L j i 
ljani. Poleg tega pa lahko zadruga svoja oznanu* 
razglaša tudi drugače ter zadružnikom ob važnejša 
prilikah pošilja posebna pismena obvestila. , 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestt», 
oddelek II., 

dne 20. maja 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d.,r Ljubljani. 
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85. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 23. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Uredba o izseljevanju. — Naredba ministra za socialno politiko, s katero ве določa rok, ko stopi v veljavo 
uredba o izseljevanju. — Razglasi deželne vlade za Slovenijo : Razglas o opravljanju praktičnega izpita za iivinozdravnike. Razglas glede izvoza prežvekovalcev in prašičev iz kra
ljevine ßrbov, Hrvatov in Slovencev v Italijo. — Razglasi zdravstvenega odseka_za Slovenijo v Ljubljani: Razglas glede sprožene ustanovitve nove lekarne v Ljubljani. Razpis 
službo okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Lož. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 26. junija do dne 2. julija 1921. — 

Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 155 z dne 15. julija 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne ,3. julija 1921., s 
katero se dr. Tomislav T o m l j e n o v i ć , ban Hr
vatske in Slavonije, postavlja' v stanje pokoja. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 29. junija 1921., 
s katero se odlikujeta: Ivan U r e k, podpredsednik 
ustavotvorne skupščine, z redom sv. Save II. vrste 
in dr. Štefan S a g a d i n, referent v činu načelnika. 
I. razreda pri ministrstvu priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov, z redom sv. Save 
III. vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e s s a n d r a z dne 18. junija 1921., 
s katero se Matevž S o d i n, občinski tajnik in po
sestnik v Makolah, okrajno glavarstvo mariborsko, 
odlikuje s srebrno svetinjo za civilne zasluge. 

Objava, da se je izpraznjena privilegirana trgovin
ska agencija kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev v New Yorku poverila Jugoslovenski trgovski 
banki v Beogradu. 

. številka 156 z dne 16. julija 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 8. junija 1921., 

s katero se imenujejo pri glavnih carinarnicah 
II. vrste: 

na Jesenicah za revizorja IV. razreda Anton 
S t e k a r in Pavel P i n t a r , carinika II. razreda 
iste carinarnice; 

v Murski Soboti za carinike IV. razreda Joža 
R o ž i č , abš. gimnazijski maturant v Ljubljani, An
drej B o l , abs. gimnazijski maturant v Ljubljani, in 
Anton I. B e r l o t , abs. realčni maturant v Trstu; 

v Prevaljah za upravnika IH. razreda Matija 
S c h e n k, upravnik I. razreda iste carinarnice kot 
sporedne; za carinika IV. razreda Franc P r i m o 
ž i č , abs. realčni maturant, in Edmund Š r e m s, 
abs. gimnazijski maturant; 

na Rakeku za upravnika I. razreda Josip J a 
k l i č , upravnik II- razreda ukinjene carinarnice v 
Borovnici; za carinike IH. razreda Peter B r a n k o -
v a n , carinik istega razreda ukinjene carinarnice v 
Borovnici; Milan B e l e g i š a n i n , začasni carinik 
istega razreda ukinjene carinarnice v Borovnici: 
Henrik C z e r n y, začasni carinik istega razreda 
ukinjene carinarnice v Cerknici — vsi trije po služ
beni potrebi; za carinike III. razreda Peter M i d ž o r, 
začasni carinik istega razreda carinarnice v Veliki 
Kikindi; Milivoj M i h a l a č k i , carinik istega raz
reda carinarnice v Sirigu — oba po službeni potrebi; 
za carinika IV. razreda Ivan P u n č u h, začasni ca
rinik istega razreda ukinjene carinarnice v Borov
nici; Štefan K r a u t , začasni carinik istega razreda 
carinarnico v Veliki Kikindi — oba po službeni po
trebi; Andrej K1 e m e n č i č, abs. gimnazijski ma
turant v Mariboru; Rudolf K o m a n e r, abs. gim
nazijski maturant v Mariboru; Alojzij H r o v a t, 
carinski pripravnik; 

v Radgoni za upravnika IV. razreda Adolf B1 a -
Ž on, upravnik II. razreda iste carinarnico kot spo
redne; 

v Celju za revizorja IH. razreda Branko Č a t i č, 
revizor TV. razreda iste carinarnice. 

Naredba ministrskega sveta z dne 8. junija 1921., 
s katero se imenujejo za skladiščnike III. razreda s 

plačo carinikov III. razreda dosedanji ' skladiščniki 
III. razreda: 

v Ljubljani Franjo J e l e n , Ivan V o l z h a n -
s c h e g in Miloš D j u r i č i ć ; 

v Mariboru Andrej VV^&tpJssirr G^u m i č, Er
nest C e r n a i in Rado П^Цјјјј?ЈДГ''' 

v Radgoni Franjo B e r i oTnTk. 

228. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Aleksander, 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo od

redili in odrejamo 

Uredbo e izseljevanju.* 
lzseljenišk& ofolastva. 

§ ! • 
Pri ministrstvu za socialno politiko posluje od

sek (oddelek) za izseljevanje in priseljevanje, ki se 
briga za vse zadeve, katere se tičejo emigracije, -in 
ki upravlja vsa oblastva za izseljevanje in priselje
vanje skladno z naredbo ministra za socialno poli
tiko z dne 12. maja 1920., št. 11.836. 

§ 2. 
V važnih domačih lukah se postavljajo komisarji 

za izseljevanje in priseljevanje, podrejeni odseku za. 
izseljevanje in priseljevanje pri ministrstvu za so
cialno politiko, kot odposlanci tega odseka, da nad
zirajo izvrševanje onih predpisov te uredbe, ki se 
tičejo prevoza izseljenikov. Ti komisarji javljajo 
vse nedostatke pristojnim policijskim in luškim ob-
lastvom, jih urejajo sporazumno z njimi ali pa jih, 
če ne morejo doseči tega sporazuma, javljajo svo
jemu pristojnemu ministrstvu, ki postopa sporazum
no z ministrstvoma za notranje zadeve in za promet. 

§ 3. 
Diplomatskim in konzularnim zastopništvom na

še kraljevine v deželah in državah, kjer so velike 
in važne naselbine naših emigrantov, se sme dode
liti odposlanec za izseljevanje kot organ izseljeni-
škega odseka ministrstva za socialno politiko, da 
vzdržuje zvezo med tem odsekom in našimi izselje-
niki in da skrbi zanje. Tega poslanika imenuje mi
nister za socialno politiko sporazumno z ministrom 
za zunanje zadeve. V svojem poslovanju je podrejen 
dotičnemu diplomatskemu predstavniku 'ali konzulu. 
Dodeljeno mu je pomožno osebje. Pri vseh večjih na
selbinah naših emigrantov se ustanavlja izseljeniški 
odbor izmed naših izseljeniških organizacij s tajni
kom; ta odbor sodeluje z našimi konzularnimi in di
plomatskimi oblastvi, ki podpirajo v inozemstvu od
poslanca izseljeniškega odseka z intervencijo pri ino
zemskih oblastvih. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 151, izdanih dne 9. ju
lija 1921. 

Minister za socialno politiko se sporazumno z mi
nistrom za zunanje zadeve pooblašča, da naredboma 
določi področje in nalogo emigracijskim oblastvom. 

§4. 
V področje ministrstva za socialno politiko in 

njemu podrejenih organov spada vsa skrb za izselje-
nike-državljane kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo« 
vencev. Kolikor poseza ta njegova naloga v pristoji 
nost drugih ministrstev, izdaja ministrstvo za so
cialno politiko svoje odredbe sporazumno z njimL 

§5. 
Ministrstvo za socialno politiko sestavi vsako 

leto izčrpno poročilo o poslovanju naše izseljeniške 
službe, ki ga lahko predloži narodni skupščini. 

Policijski predpisi o izseljevanju. 

§ 6. 

Izseljevanje je svobodno v okviru te uredbe; 
vendar pa ga sme minister za socialno politiko ome
jiti ali povsem ukiniti za izvestno dobo in v izvestno 
deželo, ako to zahteva korist države ali korist iz
seljenikov. 

§ 7 . 
Po tej uredbi se smatra za izseljenika oni držav

ljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki so 
seli v prekmorske dežele zaradi zaslužka ter potuje 
v tretjem ali temu ustreznem razredu ali podpalubju, 
ki se seli k svojim sorodnikom, kateri so se prej 
izselili ob istih pogojih, ali ki ga smatrajo naša ob
lastva za izseljenika. 

§ 8 . 

Izseljenik sme zapustiti naše ozemlje samo s 
potno listino (potnim listom), ki velja izključno za 
pot iz domače luke v luko dežele, kamor-.se seli, ter 
sme dopotovati v našo državo izključno s potnim li
stom, veljavnim iz luke one države, Id jo zapušča, 
za pot v domačo luko. Potovanje preko inozemskih 
evropskih luk je prepovedano. 

Posebne uredbe ministra za socialno politiko, mi-! 
nistrstva za notranje zadeve in ministrstva za zu
nanje zadeve določajo postopek o izdajanju potnih' 
listov izseljenikom. 

§ 9 -
Potna listina se izda izšeljeniku, ako je izpolnil 

te-le pogoje: 
1.) Ako predloži objavo, da je izpolnil vse svoje 

vojaške obveznosti. 
2.) Ako ustreza priseljeniškim predpisom onih 

dežel, kamor.se seli. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

izda v tem oziru s posebno naredbo točnejSa navodila. 
3.) Ako ima vsaj 18 let; če je mlajši, se mu izda 

potna listina samo obenem s potnim listom rodbine, 
ako potuje z njo ali z osebo, ki mu jo je njegov oče 
aH varih določil za spremljevalca, o tem pa mora 
imeti oblastveno potrdilo. 

4.) Ako dokaže s potrdilom finančnega oblastva, 
da je plačal predpisani davek ter zadostil drugim 
predpisom finančnih oblastev.-

Vsak poizkus, da bi se kdo zase ali za koga 
drugega izognil tem predpisom, se postavlja pod 
najstrožjo kazen te uredbe. 

5.) Ako se ne vrši zoper njega kazensko posto
panje in ako je prebil naloženo sodno kazen, če je 
bil obsojen. 
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85. 416 Letnik III. 

Prevoz izseijenikov» . 

§ io. 
S prodajo vozovnic 3. razreda ali podpalubja -za 

parnike se sme baviti le parobrodno podjetje in 
samo, če ga Je za to pooblastil minister za socialno 
politiko. Ta pooblastitev se ne da prenesti. 

Podjetje, ki zaprosi za pooblastitev te vrste, 
spada pod vse predpise uredbe o emigraciji, ki se 
tičejo prevoza izseijenikov. Inozemska parobrodna 
podjetja, ki pridobe to pooblastitev, morajo plače
vati zato, ker izostanejo davki, ki bi jih sicer pobi
rala naša država, letno pristojbino najmanj 100.000 
dinarjev- po višini celokupne družbene glavnice in po 
odredbi ministra za socialno politiko. 

Ta .pooblastitev velja za vso kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Prosilec pa mora navesti v 
prošnji, kje hoče otvoriti zastopništva. 

§ 1 1 . 
Vozovnice za prevoz v prekmorske dežele se 

smejo izdajati samo za parnike onih družb, ki vkrca-
vajo in izkrcavajo potnike v domačih lukah, in te 
vozovnice veljajo samo za vkrcavanje in izkrcavanje 
v domačih lukah. Pregrešek zoper ta predpis ima zu 
posledico najstrožje kazni, določene s to uredbo,. 

§12. 
Vozovnice se smejo izdajati samo za parnike, ki 

ustrezajo predpisom naredbe pomorskega oblastva 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 15ega 
decembra 1919., št. 2200.' 

Vsak parnik pregledajo, preden vkrca izselje-
nike, naša luška oblastva, ali ustreza tem predpisom. 

§ 1 3 . 
Ministrskemu svetu se prepušča, da odloči, komu 

izmed vseh prosilcev podeli pooblastitev, omenjeno 
v § 1 0 . 

Domača podjetja imajo prednost pred inozem
skimi, ako pogoji, ki jih nudijo, ustrezajo potrebam 
izseljeniškega prometa. 

§ 1 4 . 
Parobrodno podjetje, ki naprosi za omenjeno po

oblastitev, mora položiti kavcijo 500.000 dinarjev v 
obliki, ki jo predpiše ministrstvo za socialno poli
tiko; ta kavcija se mu vrne, če se mu prošnja od
kloni ali pooblastitev odtegne. Za inozemska pod
jetja sme ministrstvo za socialno politiko v vsakem 
posameznem primeru zvišati to kavcijo. Ta kavciji 
lahko sestoji iz gotovine ali iz državnih papirjev tsr 
se mora pritožiti pri Narodni banki kraljevine Srbov. 
Hrvatov in Slovencev, ki upravlja ta depot ob stro
ških stranke. Ta kavcija mora v prvi vrsti služiti za 
garancijo, da se izpolnjujejo zahtevki izšeljeniko r 
proti parobrodnim podjetjem, in za plačilo denarnih 
kazni, s katerimi se kaznujejo ta podjetja. Čim se 
ta kavcija zniža pod znesek 400.000 dinarjev, ima 
parobrodna družba obveznost, da jo popolni na do
ločeni znesek 500.000 dinarjev. 

§ 1 5 . 
Za vsak prodani prostor v 3. razredu ali pod-

palubju mora prevozno podjetje plačati pristojbino 
v znesku, ki ga določi minister za socialno politiko 
po tem, ali je podjetje domače ali inozemsko. Ta pri
stojbina se ne sme vštevati v voznino. V to pristoj
bino ne spadajo ostale pristojbine, določene z ured
bo o pristojbinah za železniške in parobrodne vozov
nice, prodane v državi in v inozemstvu. 

§16. 
Tarife za vozovnice so objavljene v dinarjih in 

njih pobiranje v tujem denarju je v državi prepo
vedano. 

§ 17. 
Vsak parnik, ki prevaža čez morje 50 ali več iz

seijenikov, mora dati na razpolago brezplačen pro
stor 1. razreda s popolno prehrano za pot tja in na
zaj uradniku ministrstva za socialno politiko, ki ima 
ob vkrcavanju, na potovanju in ob izkrcavanju pra
vico popolne kontrole o nastanitvi in prehrani izse
ijenikov na ladji in vpogled v vse ladijske listine. 

Podrobni predpisi ministrstva za narodno zdravje 
morajo urediti dolžnosti ladijskega zdravnika, sani
tarne priprave in lekarno na ladji, pregled potnikov 
in posadke pred potovanjem,' desinfekcijo prtljage, 
prevoz bolnikov. 

§ 18. 
Pooblaščeno transportno podjetje sme izdati vo

zovnico samo bnemu, ki se izkaže z vsemi potnimi 
listinami, predpisanimi za izseljenike. 

§ 19. 
Prepovedano je izdajati vozovnice osebam pod 

18 leti, ako ne potujejo v spremstvu rodbine ali 
osebe, ki jo je ta pred javnim oblastvom pooblastila, 
da jo zastopa v tem oziru. Prodajanje vozovnic de
klicam, o katerih se upravičeno sumi, da so bile na
brane za potovanje v inozemstvo zaradi trgovine z 
ženskami, in mladeničem, ki se odtezajo vojaški 
dolžnosti, se kaznuje z vso strogostjo uredbe o emi
graciji 

§ 20. 
Parobrodno podjetje je zavezano, ob svojih stro

ških prepeljati nazaj izseljenika, ki mu priseljeniška 
oblastva države, kamor je potoval, zabranijo spre
jem na podstavi svojih predpisov o priseljevanju. 

§ 21. 
Ministrstvo za socialno politiko ima pravico po

polne kontrole o poslovanju podjetij, pooblaščenih v 
zmislu § 10., in sicer v zastopništvih, odpravnin pi
sarnah in na ladjah. Istotako sme glede poslovanja 
v zastopništvih odrediti vse, česar je treba zaradi 
kontrole. 

§ 22. 
Transportno podjetje izdaja vozovnice samo na 

podstavi pismene pogodbe med izseljenikom in pod
jetjem, odnosno njegovim pooblaščenim zastopni
kom. Ta pogodba, sklenjena v srbskohrvatskem aH 
slovenskem jeziku v dveh izvodih, od katerih se 
mora eden koncem vsakega meseca predložiti mini
strstvu za socialno politiko hkrati z izpolnjenim evi
denčnim obrazcem o izseljeniku, predpisanim z od
redbo o evidenciji emigrantov in remigrantov, mora 
navajati: 

ime transportnega podjetja in točno označbo 

pr°se; . .. , t 

ime izseljenikovo, njega priimek, stan, stano
vanje in starost; 

označbo luke, kjer naj se izseljenik vkrca ali iz
krca; 

prevoznino in obveznost družbe glede prehrane; 
število postelj in označbo prostora, določenega 

vsaki osebi na ladji, v kubičnih metrih; 
izpisek predpisov o emigraciji one dežele, kamor 

potuje izseljenik. 
Ako prevzame prevozno podjetje izseljenike v 

odpravo kje v notranjosti-вабе države, mora nava
jati pogodba tudi prevozne pogoje od dotičnega 
kraja do luke, kjer naj se potniki vkrcajo, in njih 
prehrano od dne, ko se prevzamejo v odpravo, do 
dne, ko se vkrcajo. 

Voznina do najmanjše luke mora obsezati pre
voz; prenočevanje in prehrano; zdravniško skrb ob 
potovanju; pogreb, če izseljenik umre; prevoz prt-
ljage v določeni teži in zdravniško preiskavo, pre
den se izseljenik vkrca. Če zahteva prevozno pod
jetje kaj preko tarife, ima izseljenik pravico do od
škodnine v dvojnem znesku onega, kolikor se je za
htevalo preveč. Ce izseljenik ne more nastopiti 
pota zaradi lastne bolezni ali bolezni rodbinske
ga člana ali iz razloga, ki se tiče transport
nega podjetja ali njegovega zastopnika, ima 
pravico do povračila že plačane voznine. Istotako 
mora prevozno podjetje vrniti voznino izseljeniku, 
ki se je poizkusil vkrcati z nezadostnimi potnimi 
listinami ali ki je bil odklonjen pri zdravniški pre
iskavi ob vkrcavanju. Če odstopi izseljenik iz ka
kršnegakoli drugega razloga od pogodbe, preden 
nastopi pot, ima pravico do povračila polovične voz
nine. Če parnik ne odide ob določenem času, je pre
vozno podjetje zavezano skrbeti za prenočevanje in 
prehrano v vsem času, dokler traja zamuda. Če se 
odhod parnika zakesni nad osem dni, ima izseljenik 
pravico odstopiti od pogodbe v breme prevoznega 
podjetja ali pa zahtevati za vsak dan zamude od
škodnino 50 dinarjev. Transportno podjetje je od
govorno za vse prevozne stroške preko pogodbe, ki 
mu narastejo spotoma vsled slabega vremena, ob
lastvenih odredb na poti ali iz kakršnegakoli raz
loga višje sile. 

§ 2 3 . 
Vse pravice in ugodnosti, določene s to uredbo 

'za izseljenike-državljane kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, veljajo istotako tudi za izseljenike-
podanike tujih držxv, ki se vkrcavajo ali izkrcavaj) 
v domačih lukah. 

§ 24. 
Podjetjem, ki so pooblaščena imeti zastopništva 

in prodajati vozovnice, je prepovedano vsako poslo
vanje izvun kraja, za katerega so naprosila poobla
stitve za poslovanje. Zlasti je prepovedano nabiranje 
izseijenikov po agentih in z agitacijo po državi ter 

se kaznuje z najstrožjo kaznijo te uredbe. Istotako 
je nameščencem zastopništva strogo prepovedano 
menjavati denar. 

§ 25. 
Nabiranje za izselitev zlasti z neresničnimi infor

macijami in obetanji je postavljeno pod kazen ured
be o emigraciji Zastopništva parobrodnih podjetij 
smejo izdajati poročila samo glede prevoza, 

! § 26. 

Posle v. okviru pooblastitve § 10. opravljajo v 
notranjosti države zastopništva v imenu in ob po
polni pravni odgovornosti podjetja, ki ga predstav
ljajo, in sicer po zastopnikih, ki morajo biti držav
ljani naše kraljevine, biti nastanjeni v naši kralje
vini ali biti domača firma. V prošnji za pooblastitev 
se mora označiti ime zastopnikovo, ministrstvo za 
socialno politiko pa ima pravico, da ga odkloni. Tudi 
inozemska podjetja se glede svojega poslovanja pod
rejajo vsem predpisom in zakonom naše države. 
Temu zastopniku je najstrože prepovedano, zahte
vati ali sprejemati od izseijenikov kaj preko vozni
no po tarifi, odobreni in objavljeni po ministru гл 
socialno politiko. 

§ 27. 

Tarife o voznini in dotičnih obveznostih trans
portnih družb se morajo vsake tri mesece predložiti 
ministrstvu za socialno politiko v vpogled in odo
britev. Vsaka izprememba, namerjana v gorenjem 
zmislu, se mòra predložiti ministrstvu za socialno 
politiko v odobritev, preden stopi v veljavo, kar sme 
šele po doseženi odobritvi. 

Лко podjetje, pooblaščeno v zmislu § 10., odkla
nja prevažanje izseijenikov po tarifi, ki jo je. dolo
čilo ministrstvo za socialno politiko, sme to za vselej 
odvzeti pooblastitev in ukreniti vse, kar smatra za 
primerno, da zavaruje obstanek relacije, v kateri je 
kaznovano parobrodno podjetje izvrševalo službo. 

§ 28. 

Pooblastitev, določeno v § 10., sme ministrstvo 
za socialno politiko vsak čas umekuiti ali izpreme-
niti. Minister za socialno politiko ni dolžan navajati 
v svoji odločbi razloge, zakaj je odločil tako. 

§ 2 9 . 

Podjetja, pooblaščena, za transport naših izseije
nikov, morajo na vsaki ladji, potujoči v domovino, 
dati brezplačno na razpolago 15 prostorov za siro
mašne izseljenike, ki se repartirajo po nakazilu na
ših konzularnih oblastev, ako predlože dokaz o svo
jem siromašnem stanju. 

§ 30. 

Minister za socialno politiko je pooblaščen spo
razumno z ministrstvi za promet, za trgovino, za fi
nance in za zunanje zadeve, določiti . olajšave in 
prednosti preko te uredbe v obliki pogodbe z do
mačimi parobrodnimi družbami, ako nudijo naši emi
graciji potrebne udobnosti in ako se smatra za pri
merno v interesu domačega parobrodstva. 

Izseljeniški fond. 

§ 31. 
Izseljeniški fond se zlaga iz denarnih kazni in 

drugih dohodkov na podstavi te uredbe in naredb, 
iti se izdađo na njeni podstavi. 

§ 32. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
naredboma določi prispevek emigracijskemu fondu, 
ki ga morajo plačati izseljeniki, kateri se vračajo v 
domovino in kateri uporabljajo posredovanje orga
nov tega ministrstva v prekmorskih deželah. 

§33. 
Prispevki za izseljeniški fond se vlagajo pri 

upravi fondov kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, ki upravlja ta fond po navodilih ministrstva za 
socialno politiko, kateremu je poverjeno vodstvo 
tega fonda. 

§ 34. 
Izseljeniški fond služi za pokrivanje izdatkov pri 

državni izseljeniški službi, ki niso določeni s prora
čunom za subvencije podpornih organizacij naših 
emigrantov, za podporo posameznih siromašnih iz
seijenikov, za postavljanje izseljeniških domov iri ' 
vobče za izseljenikom koristne svrhe. 

Д..Т vi,* У.& '' л , * л-:а:-хЉ.<к£-;. ':-s«ßii-l'.s<*4i,4' ^наЕШ^а^Ма^уу-Ш:'^ 
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Letnik Ш. 

Kazni za pregreške zoper uredbo o izseljevanju. 

§ 3 5 . 

Razeit ministrstva za socialno politiko imajo 
pravico določati kazni za pregreške zoper uredbo o 
izseljevanju policijska in luška oblastva sporazumno 
z izseljeniškimi komisarji, ako je pregrešek učinjen 
v službenem kraju izseljeniškega komisarja. Pregre
ške, učinjene v inozemstvu, kaznuje ministrstvo za 
socialno politiko. Zoper kazensko razsodbo oblastva, 
nižjega od ministrstva za socialno politiko, je do
pustna pritožba neposredno na predstojao oblastvo, 
v nadaljnji vrsti pa na to ministrstvo v 14 dneh, ko 
se je odločba prejela. Zoper odločbe ministrstva za 
socialno politiko je dopustna pritožba na državni 
evet. 

Kaznuje se: 
a) Kdor prodaja vozovnice 3. razreda ali podpalub-

ja brez pooblastitve, določene v § 10., z zaporom 
do 6 mesecev in s kaznijo v denarju od 500 do 
2000 dinarjev. 

•b) Kdor nabira izšeljenike za izselitev, če ga ni '.a 
to redno pooblastilo podjetje, pooblaščeno za 
prodajo vozovnic v zinislu § 10., ali Če je izvrše
val to nabiranje izvun kraja in v drugačni obliki, 
nego jo dopušča uredba, z zaporom do 6 mese
cev in z globo od 500 do 2000 dinarjev. Ako je 
delal na korist podjetju, pooblaščenemu v zmislu 
§ 10., se sme podjetje kaznovati s tem, da se mu 
odvzame pooblastitev za vselej ali za izvesten 
čas, ali z globo od 1000 do 20.000 dinarjev. Ako 
je zaradi nabiranja uporabljal neresnične infor
macije in podatke, se sme kazen poostriti do za
pora enega leta in do globe do 50.000 dinarjev. 
Vse .to brez ozira na strožje kazni, določene z 
zakoni. 

c) Zastopnik podjetja, pooblaščenega v zmislu § K):, 
ki pobere od izšeljenika provizijo preko voznin-з 
po odobreni tarifi v kakršnikoli obliki ali na ka
kršnikoli pravni podstavi, ne glede na to, da se 
mora takoj odpraviti iz svoje službe, z globo od 
500 do 1000 dinarjev. 

<č) Zastopnik podjetja, pooblaščenega v zmislu § 10., 
ako prikriva ali falzificira število prodanih vo
zovnic zato, da zmanjša head-takso, ki jo mora 
plačati državni upravi, za vsak posamezni primer 
z globo od 100 do 500 dinarjev. » 

-d) Zastopnik podjetja, pooblaščenega v zmislu § 10., 
ako izdaja vozovnice osebam, ki niso opremljene 
s predpisanimi potnimi listinami, z zaporom do 
6 mesecev in z globo od 200 do 1000 dinarjev. 
Pod isto kazen spada oni, ki je prodal vozovnico 
osebi pod 18 letom, ako niso dani pogoji § 19., 
brez ozira na strožje kazni, določene za ta po
stopek. 

>e) Podjetje, pooblaščeno v zmislu § 10., s tem, da se 
mu ukine pooblastitev, ali z globo od 10.000 do 
100.000 dinarjev, ako vkrcava in izkrcava nje
gov parnik potnike v lukah, kjer jih je po tej 
uredbi prepovedano vkrcavati in izkrcavati. 

f) Podjetje, pooblaščeno v zmislu § 10., od r)000 do 
• 10.000 dinarjev,' ako vkrcava njegov parnik v 

3. razredu ali podpalubju potnike brez vozovnice, 
izdane na podstavi /pogodbe, ki jo predpisuje 
§ 20. te uredbe. 

.•g) Potnik-izseljenik, ki se poizkuša vkrcati z neres
ničnimi ali nezadostnimi listinami, z zaporom do 
6 mesecev in z globo do 1000 dinarjev. 

§ 37. 

Za vsdk drugi pregrešek zoper to uredbo se kaz
nuje krivec s kaznijo od 500 do 1000 dinarjev. 

-.§ 58. 

Denarne kazni, predpisane na podstavi te ured
be, se plačujejo na korist izseljeniškemu fondu. 

i Prehodna in končna določila. 

§39. 

i Kolikor določa ta uredba posebne pooblastit-/o 
! sa vodstvo izvestnih poslov, se razveljavljajo vse 
•do sedaj veljavne pooblastitve ali koncesije za vod-

i 'Stvo teh poslov. 
: § 40. 

i Z naredbo ministra za eociajno politiko se določi 
| *ok, kdaj stopi ta uredba v veljavo. 
i Istotako je minister za socialno politiko poobla-
• «c'en, da naredboma uredi področje pokrajinskih vlad 
• "° postopanju po tej uredbi. 

§ 4 1 . 

Naš minieter za socialno politiko je pooblaščen, 
izvrševati to uredbo. 

V B . e o g r a d u , dne 21.maja 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. V. Kukovec s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
229. 

Naredba ministra sa socialno politiko, 
s katero se določa rok, ko stopi v veljavo 
uredba o izseljevanja z dne 21. maja t. L* 
V zmislu pooblastitve § 40. gorenje uredbe od

rejam, da stopi ta uredba, razen določila § 8., v ve
ljavo dne 16. julija 1921. 

V zmislu § 39. omenjene uredbe prepovedujem 
izza dne 16. julija t. 1. vsako novo prodajanje ali 
vknjiževanje parobrodnih vozovnic za izseljenike na 
vsem območju kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev poslujočim agenturam, zastopništvom ali pred
stavništvom parobrodnih podjetij ali obrtom privat
nih oseb, ki so bile do sedaj pooblaščene za izvrše
vanje teh poslov. 

Odrejam rok dveh mesecev, ki poteče dne loega 
septembra t. 1., ZA likvidacijo do sedaj poslujočili, 
zgoraj omenjenih' agentur, zastopništev in obrtov. 
Zlasti se mora v tem roku izvršiti odprava potnikov, 
za katere so plačane prepaid-vozovnice. Prepaid-vo-
zovnice, prodane kjerkoli izza dne 15. julija t. 1. po 
parobrodnih, podjetjih, ki so bila do sedaj pooblašče
na, da so imela agenture, poslovalnice itd. v državi, 
no veljajo, niti se ne sme na njih podstavi izvršiti od
prava potnikov in družba mora izplačati že plačano 
voznino onemu, na čigar korist in na čigar ime ..p. 
glasi vozovnica. 

V B e o g r a d u , dne 7. julija 1921.: 
št. 42.547/1921. 

Mint-ter za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 549/preds. 

Razglas o opravljanja praktičnega izpita 
za živinozdravnike. 

Gospod minister za kmetijstvo in vode je na 
podstavi člena 2. uredbe o ustroju ministrstva za 
kmetijstvo in vode z dne 8. julija 1919. z odlokom 
z dne 17.-aprila 1921., vet. št. 2413, odredil glede 
opravljanja fizikatnoga izpita za živinozdravnike, da 
se mora z ozirom na predpise naredbe bivšega av
strijskega ministrstva za notranje zadeve z dne 
21. marca 1873., drž. zak. št. 37, Ici so še vedno v 
veljavi, sestaviti za območje deželne vlade za Slo
venijo za tekoče leto izpraševalna komisija za iz
praševanje prijavljenih živinozdravnikov v Ljub
ljani. 

V to komisijo so bili z istim odlokom gospoda 
ministra za kmetijstvo in vode imenovani: 

za predsednika komisije vladni svetnik Alojzij 
P a u l i n , referent za veterinarstvo pri poverjeni-
štvu za kmetijstvo v Ljubljani; za izpraševalna čla
na veterinarski nadzornik: dr. Josip S t e g u , uradni 
živinozdravnik okrajnega glavarstva v Celju, in dr
žavni višji živinozdravnik Josip S i n k , uradni živi
nozdravnik okrajnega glavarstva v Ljubljani; 

za namestnika izpraševalnih članov državni ve
terinarski nadzornik Hugon T u r k pri poverjeništvu 
za kmetijstvo v Ljubljani in državni višji živino
zdravnik Ivan D e m š a r , uradni 'živinozdravnik 
okrajnega glavarstva v Litiji. 

Z ozirom na to odredbo gospoda ministra za kme
tijstvo in vodo se razglaša, da se bodo vršili izpiti 
živinozdravniškega fizikata v drugi polovici meseca 
oktobra in v mesecu novembru 1921. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 154, izdanih dne 14. ju
lija 1921. — Uredbo glej pod št. 228 Uradnega lista. 

Pravilno koikovaae prošnje za pripustitev' k iz
pitu naj se vlože do dne 

20. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri poverjeništvu za kmetijstvo v Ljubljani. 

V zmislu člena 17. zgoraj omenjene naredbe biv
šega avstrijskega ministrstva za notranje zadeve se 
pripuste k izpitu oni živinozdravniki, ki dokažejo: 

1.) da so si pridobili živinozdravniški diplom; 
2.) da so bili zaposleni najmanj eno leto kot asi

stenti na veterinarski visoki šoli ali da so služili 
najmanj dve leti v civilni ali vojaški ali v drugi ' 
javni službi ali pa izvrševali istotoliko časa živino-
zdravniško zasebno prakso. 

Izpraševalna taksa, ki jo mora pred izpitom po
ložiti vsak kandidat, znaša po odločbi ministrstva 
za kmetijstvo in vode 25 dinarjev. 

Drugače veljajo glede izpita živinozdravniškega 
fizikata predpisi Členov 18. do 22. navedene ministr
ske naredbe. 

V L j u b l j a n i , dne 14. julija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Poverjenik: Demšar s. r. 
Št. 2723/vet, 

Razglas glede izvoza p r e ž v e k o v a l c e v in 
p r a š i č e v iz kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Italijo. 
Dodatno k tukajšnjemu razglasu z dne 6. maja 

1.1., št. 1518/vet., se objavlja po odloku ministrstva 
za kmetijstvo in vode z dne 10. julija ti L, št. 4642 
vet., interesentom v znanje in ravnanje to-le: 

Ministrstvo za zunanje zadeve je vročilo z do
pisom z dne 6. junija t. L, K T br. 14.937, ministr
stvu za. kmetijstvo in vode naredbo i t a l i j a n 
s k e g a ministra za notranje zadeve, predsednika 
ministrskega sveta z dne 12. junija t. L, 6 katero se 
odreja: Odredbe (italijanske) ministrske naredbe z 
dne 9. aprila 1921., ki se nanašajo na uvoz prežve
kovalcev in prašičev iz kraljevine Srbov, HrVatov 
in Slovencev v kraljevino Italijo, se, kolikor se ti
čejo določil za te živali, izpreminjajo v toliko, da 
sme' (italijansko) ministrstvo na prošnjo interesen
tov dovoljevati uvoz tudi v javne klalnice, ki niso 
spojene z železnico. 

V L j u b l j a n i , dne 18. julija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Poverjenik: Demšar s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Št. 6196. 1132 
Razglas. 

Mag. pharm. Rudolf R a m or, začasni najemnik 
lekarne Bohinčevih dedičev v Ljubljani, je sprožil 
ustanovitev nove lekarne v Ljubljani, in sicer s sto
jiščem ob eni izmed nastopnih cest, oziroma v eni 
izmed ulic: Miklošičeva cesta, Kolodvorska ulica ali 
Dunajska cesta od Sodne ulice dalje proti kolodvoru, 
oziroma cesta na južni kolodvor. Lekarna bi bila na
menjena za kolodvorski okraj. 

To se v zmislu § 48. zakona o ureditvi lekarai-
štva z dne 18. decembra 1906., tlrž. zak. št. 6 ox 
1907., razglaša s pristavkom, da morajo lastniki 
javnih lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost 
njih lekarn z ustanovitvijo nove lekarne ogrožena, 
morebitne prizive zoper naprošeno ustanovitev uve
ljaviti ustno ali pismeno p r i m e s t n e m m a g i 
s t r a t u v L j u b l j a n i , t e k o m š t i r i h t e d 
n o v izza dne, ko se ta razglas objavi v, «Uradnem 
listu deželne vlade za Slovenijo». 

Pozneje došli prizivi se ne bodo mogli vpoštevati. 
Zdravstveni odeek za Slovenijo v LJubljani, 

dne 10. julija 1921. 
Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

št. 8246. 
Razpis. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 
okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje L o ž . 

S to službo je spojena osnovna plača letnih 1600 
kron, aktivitetna doklada 200 K in pa pravica do 
iveh petletnic po 100 K. Po naredbi celokupne de
želne vlade za Slovenijo z dne 29. aprila 1919., 

.-v:^v>ii.:i-£aUfc.i*^ž^ 
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85. 418 Letnik Ш. 

š t 167 Ur. L, se je dalje okrožnim zdravnikom do 
preklica dovolila draginjska doklada 100 % vseh 
službenih prejemkov, z odlokom delegacije ministr
stva financ z dne 24. januarja 1920., št. 96/V, pa do 
preklica, oziroma do ureditve rednih službenih pre
jemkov, še izredna draginjska doklada celokupnih 
prejemkov, ki znaša v pričujočem primeru 110 %, 
tako da pripadajo okrožnemu zdravniku v Ložu letni 
službeni prejemki 7560 K. Oženjeni okrožni zdrav
niki dobivajo poleg tega za ženo in za vsakega пз-
preskrbljenega otroka po 90 K na mesec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, naj 
se vlože do dne » 

1 5. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri p o d p n a n e n zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. julija 1921. 

Sanitetni šef: df. Krajec s. r. 
Št. 8302. 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemljn deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 26. junija do dne 2. julija 1921.) 

O k r a j O b č i n a 
S â 

11 
«3 

Breiiee 

Celje okolica 

Maribor okolica 

SloTenjgradee 

Preralje 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Breiiee 
Dobje 
TrboTlje 
Ljubno . . . . . . 
Vrhole 
Leben 
ÔoJtanj 
Oti&ki Trh 
SloTenjgradee . . . 
Črna 

1 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
1 

, 
, 
t 

ф 

, 
t 

2 
1 

, 
1 

2 
2 
, 
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Trebušni ti 
Brežice 

Celje okolic« 

Celje mesto 
Kamnik 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

NOTO mesto 
Ptuj okolica 
Badorljica 

SloTenjgradee 
Preralje 
Logatec 

fuz (Typhus abdominalis). 
Breiice 2 2 . . 4 
Rajbenburg . . . . 2 . 2 . 
Bianca 1 . 1 . 
Trbovlje 2 . . 2 
Celje okolica. . . . 3 . 2 . 1 
Sr. Juri trg . . . . 1 . . . 1 
8т. Juri okolica . . . 2 . . 2 
Celje 2 . 1 . 1 
Smarca 2 . . 2 
Črni тгћ 7 . . . 7 
Ljubljana mesto . . 4 1 1 . 4 
Šmihel-Stopiče . . . . 1 . . 1 
Bogateč 1 . . . 1 
Bled 1 . . . 1 
SloTenjgradee . . . . 1 . . 1 
Mežica 1 . . 1 
Bone 1 . 1 . . 

Griža (Dysenteria). 
Celje okolica 

Ljubljana mesto 
BadoTljica 

SloTenjgradee 
Ргета1је 

TrboTlje . . . 
Ljubno . . . . 
Ljubljana mesto 
OTSise . . . . 
L a n c o T O . . . . 
SloTenjgradee . 
Leže 

3 
7 
1 
3 
1 
1 

, 
, 
1 
, 

: 

t 

, 

i 

Skrlatinka (Soarlatina). 
Eriko 

Ljutomer 
Murska Sobota 

Radeče . 
Okoslarci 
PetesoTci 

Davica (Diphteria). 
Brežice 

Celje okolica 
Kranj 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Ptuj mesto 
SloTenjgradee 

Brežice . . . 
Kapele . . . 
Trborlje. . . 
8mlednik . . 
Apače. . . . 
Leben . . . 
Ptuj . . . . 
SloTenjgradee 

• 

i 1 

i 

i 
, 
• 

i 

• 

, 

• 

Trahom: 
Logatec . | Cerknica 111 . | . | . | 1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 14. julija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r 

in gostilne v Laku razveljavljena, se bo dne 2. a v -
g u s t a 1.1. ob desetih v pisarni podpisane direkcije 
vršila vnovična javna licitacija za zakup gostilne. 

Prejšnji licitanti lahko dvignejo svoje kavcije pri 
glavni blagajui v Laku. 

Iz pisarne direkcije državne imovine beljake, 
dne 13. julija 1921. 

Ne I 352/21—1. 1138 3—3 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 1763. l l 'J7 3--t 

Razglas. 
Ker je bila z odlokom gospoda ministra za fi

nance št. 2546 z dne 2. julija 1921. licitacija hotela 

Amortizacija. 
Na prošnjo h r a n i l n i c e i n p o s o j i l n i c e -' 

L u č a h se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje iz
gubila: Hranilna knjižica št. 862 Spodnještajerske 
ljudske posojilnice v Mariboru, glaseča se na ime: 
Hranilnica in posojilnica Luče za 12.868 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoj« 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 9. julija 1921. 

A VI 269/21. 

O k l i c 
1174 

Po sklepu okrajnega sodišča v Mariboru z dne 
25. maja 1921., A VI 269/21—5. bo dno 

4. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob devetih v prostorih pisarne drja. Josipa Barleta, 
notarja v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 14, p r o 
s t o v o l j n a s o d n a d r a ž b a zemljišč vi. št. 59 
in 158, katastralne občine metaveke, ki spadajo v 
zapuščino po Ljudmili K r e p > k o v i ter sestoje iz 
hiše št. 48 v.Metavi, v kateri je vinska stiskalnica, 
iz hleva, sadovnjaka, travnika in njive, in k i so 
popisana v tusodnem cenilnem zapisniku A VI 
269/21—5 — toda brez priteklin in premičnin — za 
cenilno vrednost 18.959 K. Ta vrednost se ustanav
lja za izklicno ceno, pod katero se ppsestvo ne 
proda. 

Vsak ponudnik mora pred pričetkom dražbe po 
ložiti v roke sodnega komisarja vadij 2000 K v go 
tovini ali v vložnih knjižicah varnega domačega 
hranilnega zavoda. 

Dražbeni pogoji in sodni cenilni zapisnik s kata-
stralnimi in zemljiškoknjižnimi podatld so v urad
nih urah na vpogled v pfearni sodnega komisarja 
drja. Josipa Barleta, notarja v Mariboru, Aleksan
drova cesta št. 14. 

Upnikom, vknjiženim na posestvu, ostanejo njih 
pravice nedotaknjene. 

V M a r i b o r u , dne 15. julija 1921. 

Dr. Jos . Barle s. r., notar kot sodni komisar. 

Zakupni pogoji se lahko vpogledajo v uradnih 
urah pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Kočevju, 
dne 14. julija 1921. 

Dr, Ogrin s. r. 

Ht. 21.657. ' 1173 

Razglas. 
Nadaljevanje vodopravne obravnave zaradi 

zgradbe električne centrale z odtočnim kanalom o-b 
Gradaščici se ne bo vršilo dno 20. julija 1921., am
pak dne 3. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob devetih. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 18. julija 1921. 

Št. 26.190/VI. 

Natečaj. 
1175 

Po nalogu ministrstva za pošto in brzojav 
št. 29.813 z dne 27. junija 1921. se razpisuje natečaj 
za dobavo brzojavnih drogov, impregniranih s ka-
tranovim oljem, za območje poštnobrzojavnega rav
nateljstva v Ljubljani. 

Zahteva se 60 kg katranovega olja n a 1 m 3 . 
Izkaz potrebnih drogov: 

— ' '— 
Dolžina 

T metrih 

6 
7 
8 
9' 

10 
11 
12 
13 

DrogoT 

700 ,• 
1800 
4123 

620- ' 
110, 
130 

24 
24 

Zgornja 
dimenzija 
premera 

T centimetrib 

14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 

Št. 1011. 1172 

Ponudbeni razpis. 
Podpisana gradbena sekcija odda ponudboma 

zidarska, tesarska in druga manjša dela pri zgradbi 
novega eraričnega skladišča na Primskovem, ki so 
preračunjena na vsoto 140.536 K. 

Pravilno kolkovane ponudbe, opremljene s polož
nico davčnega urada v Kranju, da je ponudnik po
ložil 5%no varščino ponujene vsote, je vložiti v pi
sarni podpisane sekcije najpozneje do dne 
ob desetih. 3 0 . j u l i j a 1 9 2 1 . 

Varščina se mora položiti v obliki hranilnih knji
žic, kreditnih ali garancijskih pisem ali državnih 
vrednostnih papirjev. 

Z zgradbo skladišča je pričeti najpozneje 14 dni 
po definitivni oddaji zgradbe, skladišče pa mora biti 
dovršeno v 2y 2 mesecih. 

Sekcija si pridržuje pravico, da odda vsa dela 
enemu podjetniku ali pa posamezna dela posamez
nim ponudnikom. 

Načrti, stroškovnik in splošni pogoji so na vpo
gled v uradnih urah v pisarni okrožne gradbene 
sekcije. 

Okrožna gradbena sekcija v Kranju, 
dne 17. julija 1921. 

Vodja sekcije: inž, Emmer s. r. 

Št. 8217. 
Razglas. 

1181 

S tem se daje na znanje, da se bo dne 1 3 . a v 
g u s t a t. 1. ob trinajstih na uradnem dnevu v Veli
kih Laščah oddajal v najem na javni dražbi lov ob
čine lužarske in podgorske, in sicer za dobo od dne 
1. avgusta 1921. do dne 31. julija 1926. 

Št. 551. 
Prodaja. 

•i" 

Skupaj 7531 drogov. 
Kot vrsta lesa prihajajo v poetev: macesen, bo

rovec, smreka in jelka. Kavcija 10 % ponujene cene. 
Interesenti se pozivljejo, naj podado svoje po

nudbe pismeno poštnemu in brzojavnemu ravnatelj
stvu v Ljubljani do dne 

1 5 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 
Ponudbe so morajo kolkovati z 2 dinarjema. 

Poštno în brzojavno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 9. julija 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na izredni občni zbor 

„Nakupovalne zadruge za honsumne 
in produktivne zadruge in zavode, 

r. z. z o. z." v Ljubljani, 
ki bo dne 8. a v g u s t a i 1. ob desetih v prostorih 
«Nakupovalne zadruge» v Ljubljani, Dunajska cesta 

št. 33 (Balkan). 

D n e v n i r e d : 

1.) Izprememba pravil. 
2.) Volitev načelniatva in nadzorništva. 

'3.) Slučajnosti. * ' 1200 
V L j u b l j a n i , dne 2 1 . julija 1921. 

Načelništvo. 

1168 

Podpisana uprava ima n a prodaj ta-le rezani bo
jev material po 4 metre dolg: 
220m 3 škart po 13 mm; 15 m 3 paralelk po 1 3 m m ; 
14 m 3 paralelk po 20mm; 350m 3 četrtink po 20mm; 
350 m 3 colaric po 25 mm; 100 m 3 desak po 30 mm; 

30 m 3 desak po 50 mm; 80 m 3 različnih moralov. 
Ves ta material se proda loko rampa Rakek po 

običajnih trgovskih uzancah. 
Ponudbe naj se vlože do dne 

3 1 . j u l i j a 1 9 2 1 . 
ob dvanajstih pri podpisani upravi. 

Natančnejši pogoji, ki pa so enaki prejšnjim, so-
na vpogled istotam. 
Uprava graščine snežniške (pošta Stari trg pri Ra

keku), 
dne 13. julija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

:..Љ^Ш 



86. 

Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 26. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina : Izprememhe v osebju. — Uredba o izpremombi člena 26. uredbe o organizaciji ministrstva za finance. — Uradni popravek glede kazenskih določil v nafedott' o ob 
stih davičinah na vozila т Ljubljani, Ptuju, Celju in Mariboru. Naredba poverjenižtva za pravosodje o ustanovitvi drugega notarskega mesta v Murski Soboti. — Razglasi osrednje 
vlade : Razglas o zameni starib poštnih znamk. Pojasnilo k členu 12. uredbe o draginjskih dokladah državnih uslužbencev. — Razglasi deželne vlade ta Slovenijo : Izkaz o stanju 

živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 23. julija 1921. — Razglasi raznih drugih uradov ia oblaetev. — Razne objave. 

Izpremembe v osebju. 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 

je blagovolil г ukazom z dne 18. junija t. 1. policij
skega pristava Bliža S k o k a pri policijskimi komi-
sariatu v Mariboru imenovati za ravnatelja policij
skih pomožnih uradov v VIIT. činovnem razredu na 
dosedanjem službanem mestu. 

Minister za prosvèy> je akademičnega slikarja 
Franca ']'. r a t n i k a v \Ljubljani imenoval za umet
niškega konzidenta pri «oddelku za prosveto in ver
stvo pokrajin; ke uprave v Ljubljani. 

У Dr. Baltic s. r. 

Ministrstvo za k^retijstvo in vode je pisarniškega 
adjiinkta Anton L a v r i č a imenovalo za pisarni
škega ravnatelja v Vili. činovnem razredu državnih 
uradnikov pri poverjeništvu za kmetijstvo. 

Demšar s. r. 

Minister za pravosodje je premestil notarja Hu
berta Z a v r š n i k a iz Višnje gore v Krško in Ot-
marja G o l o b a iz Marenberga v Kozje, nadalje, 
imenoval za notarje: notarja v Id-riji Frana T a u -
z e s a v Logatcu in notarske kandidate Josipa 
K e n d o v Cerknici, Rudolfa K r a m e r j a v Dol
nji L e n d a v i , drja. Dušana S en б a r j a v Pre-
valjah, Ferda K r i ž a n a v Murski Soboti (I), Šte
fana S i n k a v Velikih Laščah, drja.. Frana P r i 
s 1 a n a v Tržiču, drja. Ivana G r a ë i б a v Kranjski 
gori, Antona Z e v n i k a v Višnji gori, Avgusta 
K o l š k a v Marenbergu in Antona K o d r a v Mu •-
ski Soboti (,11). _ _ .. 

Dr. Ravnihar s. r. 

Minister za narodno zdravje je drja. Frančiška 
Š t e r b o imenoval za provizornega okrožnega zdrav
nika za zdravstveno okrožje v Trebnjem. 

^ Dr. Krajec s. r. 

Minister za finance je z naredbo z dne 
22. junija 1021., št. 2448, imenoval v področju dele
gacije ministrstva, financ v Ljubljani evidenčnega 
geometra Frana O s o 1 e t a za višjega geometra II. 
razreda v IX. činovnem razredu, evidenčne geome
tre H. razreda Viljema M i n a t t i j a, Vladimira 
T à n e e t a., Frana S i f r e r j a, Ivana P1 e v n i k a, 
Mirka T o m š i č a , Dragotina T i e g l a in eleva-
asplranta Dragotina F a j d i g o za evidenčne geo
metre I. razreda v X. činovnem razredu. 

. D r . fiavnik e. r. 

230. 
Г V imena Njegovega Veličanstva 

Petra L, 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
J U a k s a n d e p « 

prestolonaslednik, 
Ç* predlog Našega ministra za finance in po zasli-
"kuju Našega rhinietrekega sveta smo odredili in od

rejamo 

Uredbo o fspremembi člena ,26. nredbe o 
organizaciji ministrstva za finance.* 

Člen 1. 

Člen 2G. uredbe se izpreminja ter se glasi: 
Generalna direkcija državnih dolgov se deli na 

dva oddelka: 
1.) na administrativni in 
2.) na računski oddelek. 
Administrativni oddelek se deli na dva odseka: 
1.) na administrativni odsek; 
2.) na odsek za sporne predmete. 
Računski oddelek se deli na štiri odseke: 
1.) na odsek glavnega knjigovodstva; 
2.) na odsek likvidature; 
3.) na odsek starih posojil; 
4.) na odsek novih posojil. 

Člen 2. 

Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

Naš minister za financ? naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , une Sîrjuwîja 1921. 

Minister za finance: A leksander s. r. 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić в.г. 

(Podpisi ministrov.) 

Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 

231. 
uradni popravek 

glede kazenskih določil v naredbah o občinskih 
davičinah na vocila v Ljubljani, Ptuju, Celja in 

Maribora. 
Vsled pogreška pri prepisovanju je nastalo proti

slovje v § 9., predzadnjem odstavku naredb deželne 
vlade za Slovenijo z dne 4. januarja 1921., št. 19 
Ur. L, z dne 30. maja 1921., št. 173 Ur. L, dalje z 
dne 30. maja 1921,., št. 176 Ur. 1. in z dne 30. maja 
1921., š t 188 Ur. 1., glede občinskih davščin na vo
zila v Ljubljani, Ptuju, Celju in Mariboru. V pred
zadnjem odstavku, in sicer v drugem stavku, naj se 
črtajo besede: «ki se v zaporno kazen ne morejo iz-
premeniti» in drugi stavek se mora pravilno glasiti: 
«Globe pripadajo mestnemu ubožnemu zakladu». 

V L j u b l j a n i , dne 16. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve: 

Predsednik deželne vlade: dr. BaHli s. r. 

232. 
Naredba »overjeništva za pravosodje 
o ustanovitvi drugega notarikega mesta 

v Morski Soboti. 
Minister pravde je z naredbo z dne 30. junija 

1921., št. 16.75-1, na temelju § 9. notarskega reda 
ustanovil v okrožju okrožnega sodišča v Mariboru 
drugo notarsko mesto s sedežem v Murski Soboti. 

Poverjeništvo za pravosodje v Ljubljani, 
dne 18. julija 1921. 

Poverjenik: dr. Ravnihar s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i-Slovenaca» š t 156, izdanih dne 16. ju
lija 1921. — Uredbo o organizaciji ministrstva za fi
nance glej v Uradnem listu pod št. 54 iz leta 1920, 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o zameni starih poštnih znamk.* 
Gospod minister za pošto in brzojav je dovolil z 

odlokom z cine i. julija 1921., št. 37.217, da sme ob
činstvo od dne 1 f-. j u 1 i j a do vštetega dne 1 5 e g a 
a v g u s t i ' 1 !> i21. prejšnje poštne znamke zame
njati za nove znamke amerikanske emisije. 

Zamenjavajo se uiamke lahko pri vsaki po3*i v 
drŽavi, toda samo one, ki .:0 imele frankovno vred
nost, preden so se dale v promet nove znamke ame
rikanske emisije, to so znamke z dvoglavim likom 
Njegovega. Veličanstva kralja in Njegove Visokosti 
prestolonaslednika in znamke ljubljanske emisije. 

Izza dne 15. avgusta t. 1. se stare znamke ne 
bodo nikomur zamenjavale. 

Iz ministrstva za pošto in brzojav v Beogradu, 
dne 4. julija 1921.; št. 37.217. 

Pojasnilo k členu 12. nredbe o draginjskih do
kladah državnih uslužbencev z dne 6. junija 

1921., D R br. 80 000. 
Generalna direkcija državnega računovodstva je 

priobčila z dopisom z dne 15. junija t 1., D R 
br. 84.011, generalni direkciji carin to-le: 

Ker se neenako tolmači poslednji odstavek člena 
_12. uredbe z dne 6. junija 1921., D R br. 80.000,** je 
izvolil gospod minister za finance v interesu enot
nega in pravilnega uporabljanja omenjene odredoe 
dati to-le pojasnilo: . . 

Ce zahtevajo državni uslužbenci rodbinsko do-
klado za sorodnike, naštete v členu 12., in so po» 
roki aktivni ukazni uradniki, je namesto jamstva, 
potrjenega po občinskem ali policijskem oblastvu, 
ki se zahteva v poslednjem odstavku tega člena, 
dovolj, ako podpise porokov poveri šef urada, pri 
katerem poroki službujejo. 

Ta poveritev mora biti potrjena tudi s pečatom 
tega urada." 

Iz pisarne generalne direkdje carin v Beogradu» 
<• dne 27. junija 1921.; C br. 42.454. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srha. H; vata i Slovenaca» št. 157, izdanih dne 18ega 
julija 1921. 

** Uradni list pod št. 178. 

\ 
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Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
St. 2777 vet. *" 

Iikai o stanju »?alskih kazalk bolmi 
? SlOTenlJi i dne 23. JuUja 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači Število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje : 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Radovljica: Lane ovo 1 pašnik. 

M e h u r č a s t i i z p u S č a j p r i p l e m e n s k i ! ) 
k o n j i h . _ 

Brežice: Sv. Peter pod Sv. gorami 1:1. Celje, po
litična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, Kokarje 3: 3, 
Ljubno 2:2, Rečica 1:1. Konjice: Žice 2:2. Ptuj: 
Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: Št. Jernej 1:1. 

Litija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ljubljana 
okolica: Vrhnika 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Tmovec 1:1. 
Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 

Solčava 2:8. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S t e k l i n a . 
Ljutomer: Plitvica 1:1. Novo mesto: Šmihel-Sto-

piče 1:1. Ptuj: Nimno t : l . 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Veliki Obrez 1: 2. Črnomelj: Dobliče 1:4, 
Semič 1:2. Kočevje: Struge 1:1, Konjice: Konjice 
1:1. Krško: Kostanjevica 1:1, Raka 1:6, St, Jernej 
1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1, Račna 1:4. Litija: 
Češnjice 1:1, Krka 1:2, Leskovec 1:1, Zagorica 1: S. 
Ljutomer: Radenci 1:1. Maribor: Sv. Trojica v Slo
venskih goricah 1:3, Spodnji Porčič 1:3. Murska 
Sobota: Centiba 1:3, Petanjci 1:1. Novo mesto: 
Trebnje 1:2, Žužemberk 2:2. Ptuj: Brebrovnik 1: 1, 
Gajovci 1:2. Ljubljana mesto 1. Ptuj mesto 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kočevje2 Sv. Gregor 1:1, Turjak 1:1. Krško: 

Radeče 1:1. Litija: Žalna 1:1. Ljubljana okolica: 
Brezovica 1:1, Devica Marija v Polju 1:1, Grosuplje 
1:1. Ljutomer: Godomerci 1:2, Hrastje 1:1, Mala 
Nedelja 1:2, Stara cesta 1:3, Vučja vas 1:1. Loga
tec: Gorenji Logatec 2:2. Ptuj: Breg 1:2, Ločič 1:1. 
Sv. Andraž v Slovenskih goricah 1:2. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Murska Sobota: Križevci 1:1, Panovci 1:1. 

Prestale s o : 
H e h u r č a s t i i z p u S č a j p r i p l e m e n s k i h 

k o n j i h . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 2:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a. 
Celje: Gomilsko 1:1. Kočevje: Sodražica 1:2, 

Videm 1:1. Litija: Bukovica 1:1. Šmartno 2:2. Lju
tomer: Grabonos 1:1. Murska Sobota: Ivanovci 1:1. 
Prevalje: Ojstrica 1:1. Ptuj: Kog 1:1. Radovljica: 
Ovsišče 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d u 
Murska Sobota: Murska Sobota 1:1. Satahovci 

1:1. 
' V L j u b I j a n i, dne 23. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjenižtva: Paulin s. r. 

g u s t a 1.1. ob desetih v pisarni podpisane direkcije 
vršila vnovična javna licitacija za zakup gostilne. 

Prejšnji licitanti lahko dvignejo svoje kavcije pri 
glavni blagajni v Laku. 

Iz pisarne direkcije državne imovine beljske, 
dne 13. julija 1921. 

Cg I 188/21—1. 1130 
Oklio. 

Zoper Ignacija P a t e r n o s t r a , posestnika ii> 
mesarja v Št. Jakobu št. 5, pošta Dob pri Ljublja/ii, 
čigar sedanje bivališče je neznano, je podal pri de
želnem eodišču \/Ljubljani Ivan Paternoster, po
sestnik v Depalji vasi št. 6 pri Trzinu, ki ga zastopa 
dr. Marko Natlačen, odvetnik v.Ljubljani, tožbo za
radi 30.000 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe seje določil prvi narok na dan 
4. a v g u s t a 19 2 1. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic toženčevih se- postavlja za 

skrbnika gospod dr. Benkovič, odvetnik v Ljubljani. 
Ta skrbnik ga bo zastopal, dokler Ш toženec ne 
zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 16. julija 1921. 

Ivana 
Kam-

C 90/21 —1". HM 
Oklic. 

Matevž Iskni, Maks Pohlin in Janez Repanšck, 
vsi posestniki v Kamniku, so vložili zoper 
S t r a ž a r j a , stavbnega podjetnika, prej v 
niku, tožbe zaradi 1550 K, 800 K in 1100 K. 

Narok je določen na dan 
3. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je bivališče Ivana Stražarja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Josip Prusnik, posest
nik v Kamniku, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroški-, dokler s? ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II , 
dne 20. julija 1921. 

C 88/21. 1176 3—1 
Okllo. 

Zoper Katarino rÖ os f*n i k o v o, omoženo Lol-
larjevo, Antona D o 11 a r j a in Katarino D o l l a r -
j o v o, Jožefa Š k o r c a , Janeza J e 11 e n c a, An
tona D c 1 š a k a, Franca D o 1 š a k a, Martina D o 1-
š a k a , Jožefa D o 1 š a k a, Marijo D o l š a k o v o , 
Janeza D o l š a k a , Franca S in k o v i c a , Franca 
J a k o p i n o in Marijo J a k o p i n o v o, Janeza 
P r i s t o v š k a in Lucijo P r i s t o.v š k o v o, kate
rih bivališče je "neznano, je podal pri okrajnem so
dišči- v Kozjem Janez Cverlin, posestnik v Vrenski 
gorci št. 47, zastopan po drju. Ferdu Križanu, no
tarskem namestniku v Kozjem, tožbo zaradi prizna
nja zastaranja terjatev, oziroma pravic, in zaradi 
dovolitve njih izbrisa pri vi. št. 31 katastjraJ ne ob
čine vrenskogorake v skupni vrednosti 2000 K. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

18. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 

V obrambo ""pra-vic Katarine Hostnikove in dru
gih sotožencev se postavlja za skrbnika gospod Mi
loš Zagrajšek, upravitelj državnega pravdništva v. 
Kozjem. Ta skrbnik bo zastopal tožence v oznanit/ 
novani pravni stvari na njih nevarnost in stroške, 
dokler se ali ne zglase pri sodišču ali ne imenujejo 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
dne 21. junija 1921, 

v Gradcu, za obrtnooblastvono odobrilo za obrato
vanje granitnega kamenoloma na parceli št. 1256/2, 
občine kotske, nadalje za stavimo dovolilo in oi»t-
nooblastveno odobrilo nastopnih naprav za granitno 
industrijo: 

1.) industrijsko železnice (dovlačnice) s 00 cm ši
rine čez parcele št. 1256/2, 1250 in 1253 davčne ob
čine koteke, s katero bi se spravljal granit na pro
stor izdelave; 

2.) zgradbe za dva stroja za cepanje kamenja 
/, motorjem; 

ЗЛ zavetišča za delavce in kovačnice na parceli 
št. 1253 davčne občine kotske. 

Okrajno glavarstvo je na podstavi krajevnega 
»gleda z dne 2. maja 1911. z odločbo z dne 12. maja 
1911., š.. 7719, izdalo naprošeno gradbeno in obrat-
/10 dovolilo za dobo enega leta. 

II. Z vloge z dne 12. februarja 1912. je prosila 
štajerska družba za gradnjo cest in granitno inuu-
.<trijo v Gradcu za vodopravno dovolilo za vodno 
napravu v Ozlaku v Oplotnici na parcelah št. 10, 
19 in 21/1 davčne občine koritenske. 

Okrajno glavarstvo je na podstavi krajevnega 
ogleda /. dne 5. marca 1912. z odločbo z dne 22c,ga 
marca 1912., št. 5105, izdalo dotično gradbeno do
volilo. 

III. Z vlogo z dne 19. aprila 1914. je prosila 
Granitno-iudustrijska družba Cezlak, dr. z o. z., za 
obrtnooblastvono in stavbno odobrilo preuredbe 
strojnih naprav v granitno-industrijskem obratu na 
električno gonilno silo za zgradbo elektrarni- in to-
Aovoda za gonilno silo in električno razsvetljavo. 

IV. Z vlogo z dne 20. julija 1914. je ista družba 
prosila za obrtnooblastveno in stavbno dovolilo za 
zgradbo pisarne, stanovanja, pifarne in strojarne za 
rezanje kamenja. 

Гп uredbe, navedene pod točkama III. in IV., 
brez oblastvenega odobrila. 

V. Z vlogo z dne 10. junija 1921. je prosila Kame-
nvseška industrijska družba v Celju kot naslednica 
prej inn-novanili firm za kolavdacijo izvršenih na
prav. 

O tem se odreja v zmislu § 76. vodopravnega- za
kona z diu- 18. januarja 1872., dež. zak. št. 8, y§ 27,. 
29. in 30. obrtnega reda, § 11. zakona z dne 12ega 
marca I860., dež. zak. št. 6, in § 144. stavbnega 
reda za Štajersko z dne 9. februarja 1857., dež. zak. 
št. 5, II. oddelka določil ministrske naredbe z dne 
23. mai ca 1383., drž. zak. št. 41, in določil ministr
ska naredbe v. dne 29. maja 1908., drž. zak. št. li( :, 
k( misionalna obravnava v s o b o t o d n e 1ï>. a v -
g u s t a 1 9 2 1 . s s e s t a n k o m n a l i c u m i 
s t a ob d e v e t i h.. 

Pri tej obravnavi se morajo vložiti ugovori,' ki 
i(. niso že prej uveljavili ustno ali plamen o; drugačf» 
bo oblastvo smatralo, da se udeleženci strinjajo r. 
namerjanim podjetjem in za to potrebno odstopit-
vijo ali obremenitvijo zemljiške lastnine ter bo raz
sodilo ne glede na poznejše ugovore. 

Izvršitvi naprave bi se ugodilo, če ne hi bil« 
uradnih pomislekov. 

Mejaši in drugi interesenti se vabijo, naj se ude
leže te obravnave. 

Načrti so do dne komliionalne obravnave med 
uradnimi urami na vpogled pri podpisanom okraj
nem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Konjioah, 
' . ""«,., dne 18. julija 1921. 

..f i ' . , ' Vodja:'Trstenjak-s: r. ,; 

Bazne objave. 
L 2/21—5. 113d 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
St. 1763. . 1167 -5-2 

, Razglas. 
Ker je bila z odlokom gospoda ministra za fi

nance št. 2546 z dne 2, juljja .1921. licitacija hotela 
in gostilne v Laku razveljavljena, se bo dne 2. a v -

Preklic, 
. Franc K a s t e 1 i c, užitkar na Selu -pri Dobu 

št. 4, občina Podboršt, rojen dne 3. decembra 183'., 
se je zaradi zapravljivosti omejeno preklical. 

Pomočnik mu je Miha Petan, posestnik v Pod-
borštu št. 4. ' 

Okrajno sodišče v Višnji'gori, 
,. dne 6. julija 1921. .; 

Št. 8452721. 1194 
Razglas. 

I. Z vlogo z dne 6. aprila 1911. je prosila Prva šta
jerska družba za tlakanje in gradbo cest, r. ?.. ž o. z; 

1198 Vabilo na občni zbor. 
Gospodje delničarji Mie-družbe so s tem vljud* 

u / vabijo na - • • . . 
- . • ' . * - . • : V- - ' . i - -' •• -i.' 

XXIV. redni o^èni zbor, 
ki bo v vtorek dne 1 6. a v g u s t a 1.9 2 1. ob po-
dvanajstih v sejni dvorani avstrijske industrije n* 
Duna}% - I I I . , SchXvarzönbergpJam ßt. -4,' Haus def 
industrie, II. nadstropje. 

Občnega zbora se smejo.po § 28.Jpravil udeležili 
samo oni delničarji, kj .najpozneje ,ošem dni pred od' 
rojenim občnim zborom polože svoje delnice 

"tia Dunaju pri bančni in menjalničhi d.eln.iSkt 
družbi «Mercur», L, Wollzeile 1; ' 
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v Stuügartu pri ravnateljstvu diskontne družbe 
(Disconlo - Gesellschaft), podružnici v Stuttgarts 
(prt'j Stalil & Federer A.-G.); 

v Ljubljani pri Kreditnem zavodu za trgovino in 
industrijo: 

v Beli pe'M pri družbeni blagajni 

t?r ?,a to dobe založni list, ki služi za vstopnico k 
občnemu zboru. 

• 421 
D n e v n i red* 

1.) Poslovno poročilo o poslovnem letu 1920./21. 
in predložitev bilance. 

2.) Poročilo računskih pregledovalcev, podelitev 
absolutorija upravnemu svetu in ravnateljstvu, skle
panje o uporabi čistega dobička. 

3.) Volitev v upravni svet. 
•1.) Volitev računskih pregledovalcev za poslovno 

leto 15Ш./1У22. 

Letnik Ш. 

5.) Določitev vrednosti prisotnostnih znamk :A 
člane upravnega sveta in določitev nagrade račun
skim pregledovalcem za poslovno leto 1921./1922. 

V B e 1 i p e č i, dne 25. julija 1921. 

Upravni svet delniške družbe jeklarne v Beli peči, 
prej Göppinger & Co. 

:il99 Račun izgube in dobička in bilanca „Vzajemne zavarovalnice" ? Ljubljani 
H dobo od dne 1. januarja 1920. do die 31. decembra 1920. 

- Račun izgube in dobička požarnega oddelka. 
I z d a t k i Prejemki K 

I. Škode : 
a) T oddelku požara 

delež pozavarovalnice 
b) T oddelku zvonov 

delež pozavarovaloice 
II. ТЈргата: 

a) provizija 
b) tekoči upravni Btroški : 

1. plače 
2. poštnine in pisarniške potrebščine . . . 
8. kurjava, razsvetljava, najemnina in telefon 
4. oznanila 
6. tiskovin« 
6. bolniška blagajna 

c) davek 
č) sprejemni ne : 

1. v oddelku požara 
2. v oddelku zvonov 

III. Zaklad za nedoločene škode : 
a) v oddelku požara 

delež pozavarovalnice 
b) v oddelku zvonov 

delež pozavarovalnice . 

IV. Stanje zakladov koncem leta: 
Premijska pribrana : 

a) v oddelku požara 
delež pozavarovalnice 

b) v oddelku zvonov 
delež pozavarovalnice 

V. Upravni probitek 

770 670 
340.177 430.493 30 

430.498 

I. 
II. 

166.476 

639 061 76 
135.01l|91 

16 673 09 
17.431 !46 
87.366 65 
26 528 53 

87.632 
72 

419 499 
230.733 

822.072 
8.513 

54 

so; 

997.062 86 

87.704 99 

46 
9ÖI188.765 

3.200 — 
1.270 - 1.930 

788.277 
401.141 

331786 
337186 

887.136 

2.980 

47 

190.695 

18 

I 

390.116 

6.620 
2,102.693 

47: 

PrenoB upravnega prebitka 
Zakladni prenos preteklega leta: 
Premijska prihrana : 
a) v oddelku požara 

delež pozavarovalnice 
b) v oddelku zvonov 

delež pozavarovalnice 
Ш. Zaklad za nedoločene škode: 

a) v oddelku požara 
delež pozavarovalnice 

b) v oddelku zvonov 
delež pozavarovalnice 

IV. Cista zavarovalnina po odbitku eterni : 
a) v oddelku požara 

delež pozavarovalnice 
b) v oddelku zvonov 

delež pozavarovalnice 
V. Dohodki naloženega denarja: 

obresti 

8.646 76 

388.888 
170.846 

3.817 
337 

61.77117| 
20.248 

211.442 

2.980 

78 

3.300 
1.890 

41.683 

2.010 

13 

1,970.694 
l,O02.853;67| 

1,728 
860 

1967.840 

861 

39 

70 

VI. Drugi dohodki : 
a) pristojbine polic : 

1. v oddelku požara . 
2. v oddelku zvonov . 

b) sprejemnine: 
1. v oddelku požara . 
2. v oddelku zvonov . 

c) drugi dohodki : 
1. pristojbine in kolki 
2. tožbeni stroški. . . 

748.437 67 
649761 

87.427 
68 

13.519193 
7.438jlO 

749.087 

87.496 

214.488 

43.588 

968.702 

11.918 

42 

99 

20.95803 857.541 
||2,102.693 

Račun izgube in dobička življenuki oddelek. 
I z d a t k i 

I. Izplačila za zapadla zavarovanja in 
rente: 

1. Smrtna in mešana zavarovanja 
odštevši del pozavarovalnice. 

2. Zavarovanja na doživetje . . . 
odštevši del pozavarovalnice. 

3. Rentna zavarovanja 
odštevši del pozavarovalnice. 

II. Odkupi 
odštevši del pozavarovalnice. . . 

III. Režija : 
1. Organizacija 
2. Akvizicija 
3. Tekoči upravni izdatki: 

a) plače 
b) poštnina, kurjava in razni majhni 

izdatki 
4. Inkasoprovizija 
5. Zdravniški honorarji 

IV. Prihrana visečih škod : 
, 1. Smrtna in mešana zavarovanja 

odštevši deljpozavarovalnice 
8. Zavarovanja na doživetje . . 

odštevši del pozavaroralnice 
8. Rentna zavarovanja . . . . 

odštevši del pozavarovalnice 
V. 8tanje zakladov koncem upravnega 

leta 1920.: 
1. Zavarovalni neka prihrana: 

a) Smrtno in mešano zavarovanje . 
odštevši del pozavarovalnice . 

b) Zavarovanja na doživetje . . . 
odštevši. del pozavarovalnice . 

c) Rentna z a v a r o v a n j a . . . . . . 
odštevši del pozavarovalnice . 

2. Zavarovalninski prenosi : 
a) Smrtna in mešana zavarovanja . 

odštevši del pozavarovalnice . 
b) Zavarovanja na doživetje . . . 

odštevši del pozavarovalniee . 
c) Rentna zavarovanja. 

odštevši del pozavarovalnice . 
Upravni prebitek 

4.415 1 
2.207 69 

11.584 
6.792 

460 
230 

811728 
392.370 

863.949 85 
448820 60||406 

63.990 
81.990 

146.761 
79.034 
62.060 
20.664 

2.103:03 
1.051 61 

K 

10.752 
6.376 
6.823 
8.411 
8.155 
4Л-77 

146.298 66 

18.855122 

6376 

3411 

4.077 

2.207 

5.792 

230 

59 

129 

419.357 

31.996 

66.717 

31.406 

1.061 

4.653 
2.276 

43393 
28.330 

166.153 

376 
36 844 

8.229 69 

866 482 36 

99174 72 

K 

12.865 

2.276 

273.09866 

P r e j e m k i 

I. Prenos zakladov iz prejšnjega leta: 
1. Zavar. prihrana f odštevši del \ 
2. Zavar. prenos \ pozavarovalniee / 

! II. Dohodki na zavarovalninah : 
1. Smrtno in mešano zavarovanje . . 

odštevši del pozavarovalnice. . . 
2. Zavarovanja aa doživetje 

odštevši del pozavaroralnice. . . 
III. Dohodki iz naloženih glavnic : 

1. Obresti od vlog pri denarnih zavodih 
2. Obresti od posojil na police . . . 

IV. Drugi dohodki : 
a) Pristojbine 
b) drugi upravni dohodki 
c) prispevek pozavarovalniee . . . . 

963 886 66; 

7.196;6i 

l,269.32S]ï0; 

431.343 
241.647 

E 

210.451 
86.464 

189.796 

124.987 

16.794 34 
1.801Ì10 

8>.767 
47.853 

160.100 

E 

697.881 

318.788 

18.096 

230.181 

92 

49! 

44| 

|jl,259.322!70 
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Bilanoa. 

A k t i v a 

L 

П. 

Ш. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VlIL 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Terjatev pri delničarjih . . . . 

Račun blagajne 

Terjatev pri denarnih zavodih. . 

Terjatev pri poštni hranilnici . . 

Terjatev pri zavarovancih . . . 

Terjatev pri poverjenikih . . . 

Terjatev pri hipotečnih posojilih 

Vrednostni papirji 

Prinos, za amortizacijo določen: 
a) organizacijski stroški 

K 

b) sklepna provizija 
e) uprava, tiskorine a pisarniškimi 

potrebščinami 

Saldo s pozavarovalnico . . . . 

Posojila in lastna polica . . . . 

Pozavarovalnici predplačana za- j 
varovalnica 

I -J 

173.57212 
,254.9761851 

Nezgode 

E 

84.466401 

267.589 

152.666 

468.691 

89.292 

22 000 

291091.04 

I 

i 
178.420:10 

60 56145 

1,604.778|70 II». 

Življenje 

236.000 

4.978 

331.675 

9.717 

68.618 

Skupaj 

K 

1.070 

428.548 

37.861 

1,251.224 

40.063 

77.048 

97 

87 

69 

43| 

236.000 

89.444 

589.264 

162.384 

537.309 

89.292 

22.000 

292.161 

P a s i v a 

428.548 

216.28110] 

1,311.78632 

40.0вз|б9 

77.048|43| 

I. Ustanovni zaklad 

II. Varnostni zaklad 

III. Kurzni diferenčni zaklad . . . . 
IV. Premijska prihrana po odbitku : 

deleža pozavarovalnice 
ista v oddelku zvonov 

V. Zavarovalninski prenosi . . . . 
VI. Zaklad za nedoločene škode: 

po odbitku pozavarovalnice . . . 
VII. Depot pozavarovalnice . . ' . . . 

VIII. Razni upniki : * 
a) poverjeniki b) predplačila za leto 1921.. 
c) gasilni donesek . . . • . 
č) kolki pogodb 
d) kolki škod 
e) zadetja mesečnih ponudb 
{) nedoločena plačila. . . . 

IX. Saldo s pozavarovalnicami . 
X. Upravni prebitek 

E 

200.257 
4.627 

64.744 
72.693 

6.639 
• I 

33 568J36 

Nezgode 

E 

230.010 
11000 

387.136118 
2.9801 

I 
I9O.695I47 

348963 61 

Življenje 

500000 

806 48236 

99.174 

8.229 
982.165:64 

16.858 
905 

9.746 

4.208 76 
1 860105 

427.372Ì80, 

6.620 64 

il,604.778|70j 

7.196 

2,486.806 

66 

Skupaj 

32 

500000 

230.010 

11.000 

1,246.698 

99.174 

198 925 

982.155 

882.531,97 

427.37280 

13.81630 

4,091.685 1 •>,486.806|32|;4,091.ö85|02l 

Ivan Sušnik s. r., predsednik. Ivan Eisner s. r., član nadzorniStva. Dr. Jos. Dermastia s. r., član nadzorništva. 
Josip Fehani s. r., ravnatelj. Janez Sajovio s. r., ravnatelj. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 8. julija 1921. 

A k t i v a . 
Metalna p o d l o g a : Dinarjev 

v kovanem zlatu 75,208.893-12 
v kovanem srebru 16,456.627- — 
v tujih valutah 5,963.139-70 
v depotih v inozemstvu v raznih 

valutah 339,385.167-52 
Posojila : 

na menice 174,956.638 08 
na vrednostne papirje 23,489.405 60 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 1.195,479.36610 
po računu zamene 375,629.901 • 18 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 459,041.471-88 
po posojilu na bone bančnega kredita 1.992,346.788-74 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000 • - , a " ' * * 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju . 
Razne obveznosti: 

imetje države na račun zamene . . 375,629.901 18 
obveznosti na žiro-račune . . . . 323,411.695-72 
obveznosti-po raznih računih . . . 26,590.909 77 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 
Ii02 

Dinarjev 

437,013.827-34 

Proti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

-322.515 98 

198,446.043-68 + 5 , 7 2 4 . 9 1 1 - 8 0 

4.022,497.527 90 -f 1 5 3 . 2 3 1 3 4 

2.138,377.163 — 

6.796,334.561 92 

10,385.100- — 

821.430-62 

3.841,353.845- h 95,410.455- — 

od postaj 

725,632.506 67 
2.138,377.163 • — 

79,764.516-63 
6.796,334.561-92 

14,658.414-41 

Št. 5665—1/21. 1204 

Sprejem etrojnih lnženjerjev 
pri južni železnlol. 

Podpisano obratno ravnateljstvo sprejme v služ
bo p e t s t r o j n i h i n ž e n j e r j e v . ' Prošnjam, ki 
naj ве pošljejo temu ravnateljstvu, do k o n c a m e-
s e c a a v g u s t a t. L, je treba priložiti krstni In 
rojstni list, domovnico, nravstveno izpričevalo (ne 
nad Sest mesecev staro), vojaško odpustnico, iz
pričevalo o drugem državnem izpitu in izpričevala o 
eventualni praksi. 

Pogoj za sprejem je dovršena tehnična visoka 
gola (strojni oddelek) z vsemi predpisanimi izpiti, 
slovenska, oziroma srbskohrvatska narodnost, po
polno znanje slovenskega, oziroma srbskohrvatskega 
jezika v govoru in pisavi in sposobnost za železniško 
službo. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 

dne 18. julija 1921. 

Št. 2526—Ш. 1177 

Bazglas. 
Avetrijsko-itaHjaneki tovorni promet. Razveljavitev, 

oziroma izpremembe vozninskih stavkov. 

Koncem meseca julija 1921. leta se razveljavijo 

vozninski stavki izjemne tarife 15 A, ki so v «Pro

vizorni železniški tovorni tarifi», veljavni izza dne 
1. februarja 1921. leta, in vozninski stavki, objav
ljeni v «Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo» 
46 z dne 2. maja 1921. leta pod št, 691. 

Z veljavnostjo izza dne 1. avgusta 1921. leta do 
preklica, oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje 
do konca meseca februarja 1922. leta, se uvajajo v 
okviru zgoraj imenovane železniške tovorne tarife 
za les pozicije H—13—c iz klasifikacije, ki je ve
ljavna za tarifo, ako se preda v prevoz kot tovorno 
blago in ako se plača voznina najmanj za 10.000 kg 
za tovorni list in voz, in sicer v T r s t , ti-le voznin
ski stavki: 

centesimov 
za 100 kg 

Aigen - 795 
Amstetten 930 
Bischofshof en . . . . 746 
Bleiburg 613 
Bruck a. d. M. Frach-

tenbahnhof . . . . 785 
Bruck-Fusch 759 
Dellach 675 
Dölsach . . . . . . . 690 
Eben im Pongau . . 759 
Ettendorf 780 
Föderlach-Faakersee. 548 
Frantschach-

St. Gertraud . . . 867 
Garsten 930 
Gmunden 882 
Grafenstein 558 
Gratwein 724 
Graz-Hauptbahnhof . 708 
Greifenburg -Weissen-

see 641 
Gröbming . . . . . . 818 
Gammern 535 
Hieflau 856 
Hopfgarten 856 
Httttau 759 
Jadendorf 708 
Kalwaug 772 
Kindberg 819 
Kirchberg in Tirol . 8 3 7 
Kirchdorf a. d. Krems 872 
Klagenfurt-Haupt

bahnhof 518 
Klagenfurt, Rudolf-

strasse 549 
Klaus 863 
Kleblach-Lind . . . . 622 
KleinmUnchen . . . . 930 
Krieglach 882 
Krumpendorf . . . • 862 
Lavamund 772 
Leibnitz 647 
Leoben-JHauptbahnhof 746 
Leoben-Staatebahnhof 746 
Leogang 796 
Lienz 702 
Liezen 820 
Linz-Frachtenbahnhof 930 
Maishofen 772 
Mandling. 782 
Marein-8t. Lorenzen . 802 
Mitterdorf-Veitsch. . 8 1 9 

od postaj centesimov 
za 100 kg 

Mixnitz 772 
Möllbrücke - Sachsen

burg 609 
Mürzzuschlag 850 
Neumarkt in 

Steiermark . . . . 643 
Nicolsdorf 680 
Niklasdorf 782 
Oberdrauburg . . . . 670 
Öblarn . . . , ^ . . 818 
Paternion-Feistritz. . 560 
Peggau-Deutsch-

Feistritz 742 
Pernegg 772 
Peugen f 755 
Pöchlarn 956 
Pörtechach am See . 561 
Puntigam 694 
Radstadt 772 
Rossleithen 847 
Rotenthurm 576 
Rottenmann 805 
Salzburg 794 
St. Andrä 82» 
St. Johann im Pongau 733 
St. Michael 738 
St. Paul 806 
St. Stefan . . . . . . 837 
Schladming 794 
Schwarzach-St. Veit . 7 2 4 
Schwarzenau . . . . 1082 
Selzthal 818 
Spital am Semmering 862 
Spittal-Millstättersee. 590 
Steinhaus. 862 
8teyr 930 
StttWng 724 
Taxenbach . . . . . . 745 
Unzmarkt 672 
VeldenamWörthereee 554 
ViUach-Hauptbahnhof 525 
Villach-Staatsbahnhof 496 
Völkermarkt • Kühna-

dorf 690 
V ö c k l a m a r k t . . . . . 856> 
Wartberg-Münthal . 8 1 » 
Weis . . . . . . . . . 9 0 t 
Werfen 7 6 0 
Weyer . . . . . . . . 8 9 2 
Wolfsberg 8 6 » 
Zell am Elee 7 7 2 
Zeitweg 700-

V L j u b l j a n i , dne 17. julija 1921. 

Družba južne železnice v Imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



«7. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 27. julija 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Razklani raznih uradov in oblaetev. 

233. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Ä l e k s a ndLex», 

prestolonaslednik, 
.' razglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 

je ustavotvorna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, sklicana z ukazom z dne 7. sep
tembra 1920. leta na dan 12. decembra 1920. leta 
v prestolno mesto Beograd, ,v LXII. redni seji 
dne 28. junija 1921. leta, na Vidov dan, sklenila 

in, da smo potrdili in potrjujemo 

Ustavo 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev,* 
ki se glasi: 

I. o d d e l e k . 
Splošna določila. 

Člen 1. 
Država Srbov, Hrvatov in Slovencev je ustav

na, parlamentarna in dedna monarhija. 
Službeni naziv države je: Kraljevina Srbov, 

Hrvatov in Slovencev. 

Člen 2. 
Grb kraljevine je dvoglav bel orel v poletu, na 

srebrnem ščitu. Vrhu obeh glav dvoglavega be
lega orla stoji krona kraljevine. Na prsih ima orel 
ščit, na katerem so grbi, srbski: bel križ na rde
čem ščitu s po enim ognjilom v vsakem kraku; 
hrvatski: ščit s 25 izmenoma rdečimi in srebrnimi 
Polji; slovenski: na modrem ščitu 3 zlate šestero-
krake zvezde, pod njimi bel polumesec. 

Državna zastava je mod.ro-belo-rdeča v vodo
ravni leži proti navpičnemu drogu. 

Člen 3. 
Službeni jezik kraljevine je srbsko-hrvatsko-

slovenski. 
II. o d d e l e k . 

Osnovne državljanske pravice in dolžnosti. 
Člen 4. 

Državljanstvo je v vsej kraljevini eno. Vsi 
državljani so pred zakonom enaki. Vsi uživajo 
enako zaščito oblastev. 

Ne priznavajo se plemstvo, ne naslovi, ne ka
kršnakoli predstva po rojstvu. 

Člen 5. 
Osebna svoboda je zajamčena. 

_ Nihče ne sme biti klican na odgovor, niti biti 
Pritvorjen, niti mu ne sme drugače nihče odvzeti 
svobode, razen v primerih, ki jih je določil zakon. 

Nihče ne sme biti pritvorjen za kaznivo de
lanje brez pismene in z razlogi podprte odločbe 
Pristojnega oblastva. Ta odločba se mora priob-
^titistemu, ki se pritvarja, ali v trenutku pri-

, * Razglašena v «Službenih Novinah» kralje
vne Srba, Hrvata i Slovenaca št. 142 A, izdanih 
Qöe 28. junija 1921. 

tvarjanja ali, če to ni mogoče, najkesneje v roku 
24 ur od trenutka, ko je bil pritvorjen. Zoper od
ločbo o pritvarjanju je dopustna pritožba na pri
stojno sodišče v roku treh dni. Če v tem roku ne 
bi bilo pritožbe, mora preiskovalno oblastvo od
ločbo poslati sodišču v roku 24 ur. Sodišče mora 
izdati svoj odlok v roku dveh dni od dne, ko je 
prejelo odločbo. Sodna odločba je izvršna. 

Oblastveni organi, ki bi se pregrešili zoper ta 
določila, se kaznujejo zaradi nezakonitega od
vzema svobode. 

' Člen 6. 
Nikogar ne sme soditi nepristojno sodišče. 

""""" Člen 7. " "" : 

Nihče ne sme biti obsojen, dokler ni -pristojno 
zaslišan ali na zakonit način pozvan, da se brani. 

Člen 8. 
Kazen se sme ustanoviti samo z zakonom in 

uporabiti edino na dejanja, o katerih je zakon v 
naprej rekel, da se kaznujejo s to kaznijo. 

Člen 9. 
Smrtna kazen se ne sme ustanoviti za čisto 

politična kazniva dejanja. 
Izvzeti so oni primer izvršenega ali poizkuše.-

nega atentata na osebo vladarjevo in na člane 
kraljevskega doma, za katere je smrtna kazen 
odrejena v kazenskem zakonu. 

Razen tega so izvzeti tudi primeri, v kaîerih 
je poleg čisto političnega kaznivega dejanja uči
njeno še kaznivo dejanje, za katero je v kazen
skem zakonu odrejena smrtna kazen, istotako 
tudi primeri, ki jih vojaški zakoni kaznujejo s 
smrtno kaznijo. 

Člen .10. 
Noben državljan se ne sme izgnati iz države. 

Ne sme se v državi pregnati iz enega kraja v 
drugega, niti zatočiti v enem kraju, razen v pri
merih, ki jih je zakon izrecno določil. 

Nihče se ne sme nikakor in nikoli pregnati iz 
kraja, kamor je pristojen, brez sodne razsodbe. 

Člen 11. 
Stanovanje je nedotekljivo. " 
Oblastvo ne sme ukreniti nobenega pregledo

vanja, ne raziskovanja v stanovanju državljano-
vem, 'razen v primerih, ki jih je določil zakon, in 
na način, ki ga je predpisal zakon. 

Pred raziskavo mora oblastvo onemu, čigar 
stanovanje se raziskuje, vročiti pismen odlok pre
iskovalnega oblastva, na katerega podstavi naj 
se vrši raziskava. Zoper ta odlok je dopustna 
pritožba na prvostopno sodišče. Toda pritožba ne 
zadržuje izvršitve raziskave. Raziskava se vrši 
vedno vpričo dveh državljanov. 

Takoj po izvršeni raziskavi mora oblastvo 
onemu, čigar stanovanje se je raziskalo, vročiti 
potrdilo o izidu raziskave in podpisan seznamek 
stvari, odvzetih zaradi nadaljnje preiskave. 

Ponoči smejo policijski organi vstopati v pri
vatno stanovanje samo ob nujni potrebi in pa ta
krat, kadar so iz stanovanja poklicani na pomoč. 
Temu oblastvenemu opravilu prisostvuje zastop
nik občine .ali dva prizvana državljana, razen če 
je kdo klical na pomoč. 

Oblastveni organi, ki so se pregrešili zoper ta 
določila, se kaznujejo za nezakonito kršenje hišne 
pravice. 

Člen 12. 
Svoboda vere in vesti je zajamčena. Usvojena 

veroizpovedanja so enakopravna pred zakonom 
ter smejo svoj verozakon javno izpovedovati. 

Uživanje državljanskih in političnih pravic je 
nezavisno od veroizpovedanja. Nihče se ne more 
oprostiti svojih državljanskih in vojaških dolž
nosti in obveznosti, sklicevaje se na predpise 
svoje vere. 

Usvajajo se one vere, ki so v kateremkoli delu 
kraljevine že pridobile zakonito priznanje. Druge 
vere se smejo priznati samo z zakonom. Usvojene 
in priznane vere urejajo samostojno svoje notra
nje verske posle ter upravljajo svoje zaklade in 
fonde v mejah zakona. 

Nihče ni dolžan javno izpovedovati svoje ver
sko prepričanje. Nihče ni dolžan sodelovati pri 
verozakonskih dejanjih, svečanostih, obredih in 
vajah, razen ob državnih praznikih in svečanostih 
in kolikor to odredi zakon za osebe, ki so pod
ložne očetovski, varstveni in vojaški oblasti. 

Usvojene in priznane vere smejo vzdrževati 
zveze s svojimi vrhovnimi verskimi poglavarji 
tudi izvun državnih mej, kolikor to zahtevajo du
hovni predpisi posameznih veroizpovedanj. Način, 
kako se vzdržujejo te zveze, se uredi z zakonom. 

V kolikor so v državnem proračunu določeni 
za verozakpnske svrhe izdatki, se morajo med 
posamezna usvojena in priznana veroizpovedanja 
deliti sorazmerno s številom njih vernikov in z 
dejansko dokazano potrebo. 

Svoje duhovne oblasti ne smejo verski pred
stavniki pri bogoslužju ali s sestavki verskega 
značaja ali drugače pri izvrševanju svoje služ
bene dolžnosti uporabljati v strankarske namene. 

Člen 13. 
Tisk je svoboden. 
Ne sme se ukreniti nobena preventivna od

redba, ki preprečuje izhajanje, prodajanje in raz
širjanje spisov in časopisov. Cenzura se sme usta
noviti samo ob času vojne ali mobilizacije, in sicer 
za stvari, naprej določene z zakonom. Prepove
duje se razširjanje in prodajanje časopisov ali 
natisnjenih spisov, ki obsezajo: žalitev vladarja 
ali članov kraljevskega doma, inozemskih držav
nih poglavarjev, narodrie skupščine, neposrednje 
pozivanje državljanov, naj šiloma izpremene usta
vo ali državne.zakone, ali ki obsezajo težko ža
litev javne morale. Toda v teh primerih mora 
oblastvo v 24 urah po izvršitvi prepovedi izročiti 
stvar sodišču, to pa mora istotako v 24 urah po
trditi ali razveljaviti prepoved. Ako se to ne 
zgodi, se smatra prepoved za preklicano. Redna 
sodišča odločajo o povračilu škode nezavisno od 
sodne odločbe o razveljavitvi prepovedi. 

Za kazniva dejanja, učinjena s tiskom, odgo
varjajo: pisec, urednik, tiskar, izdajatelj in raz-
širjevalec. S posebnim tiskovnim zakonom se od
redi, kdaj, v katerih primerih in kako odgovar
jajo katere izmed zgoraj naštetih oseb za kazniva 
dejanja, učinjena s tiskom. Vsa kazniva dejanja, 
učinjena s tiskom, sodijo redna sodišča. 

Člen 14. ; 

Državljani imajo pravico združevanja, zboro
vanja in dogovarjanja. Natančnejša določila o tem 
predpiše zakon. Na zborovanja ne sme nihče pri
hajati oborožen. Zborovanja pod milim nebom se 
morajo prijaviti pristojnemu oblastvu najmanj 24 
ur poprej. 

Državljani imajo pravico, da se združujejo v 
namene, ki po zakonu niso kaznivi. 
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Člen 15. 
Državljani imajo pravico prošnje. Prošnje sme 

podpisati eden ali več državljanov kakor tudi vse 
pravne osebe. Prošnje se smejo vlagati pri vseh 
oblastvih brez razlike. 

Člen 16. 
Znanost in umetnost Sta svobodni ter uživata 

zaščito in podporo države. 
Univerzitetni pouk je svoboden. 
Pouk je državen. 
V vsej državi sloni pouk na eni in isti osnovi, 

priličevaje se okolju, kateremu je namenjen. 
Vse šole morajo dajati moralno vzgojo in raz

vijati državljansko zavest v duhu narodnega 
edinstva in verske strpljivosti. 

Osnovni pouk je državen, splošen m obvezen. 
Verski pouk se daje po želji roditeljev, od

nosno varuhov, ločeno po veroizpovedanjih m v 
soglasju z njih verskimi načeli. 

Strokovne šole se otvarjajo po potrebah po-
klicev 

Državni pouk se daje brez vpisnine, šolnine in 
drugih pristojbin. 

V koliko in ob kakšnih pogojih naj bodo pri
vatne šole in njih posamezne vrste dopuščene, 
se odredi z zakonom. 

Vse naprave za izobrazbo so pod državnim 
nadzorom. , 

Država podpira delo za narodno prosveto 
Manjšinam drugega plemena in jezika se daje 

osnovni pouk v njih materinem jeziku ob £o£ojin, 
ki jih predpiše zakon. 

Člen 17. 
Nekršljiva je tajnost pisem, brzojavnih in tele

fonskih poročil, razen ob kazenski preiskavi, mo
bilizaciji ali vojni. 

Vsi oni, ki prekršijo tajnost pisem, brzojav
nih in telefonskih poročil, se kaznujejo po zakonu. 

Člen 18. 
Vsak državljan ima pravico, neposredno in 

brez čigarkoli odobritve tožiti pri sodišču drzav-
' ne in samoupravne organe za kazenska dejanja, 

ki bi jih učinili zoper njega v službenem opravilu. 
Za ministre, sodnike in vojake pod zastavo 

veljajo posebna določila. 
Za škode, ki jih učinijo državljanom drzàvm 

ali samoupravni organi z nepravilnim izvrševa
njem službe, odgovarjata pred rednim sodiščem 
država ali samoupravno telo. Dotični organ je 
odgovoren njima. 

Tožba za odškodnino zastara v 9 mesecih. • 
"'•"- - - Člen \9.~~^*~ 

Vsa mesta v vseh strokah državne službe so 
ob zakonitih pogojih enako dostopna vsem držav
ljanom po rojstvu kakor tudi onim naturalizira
nim državljanom, ki so srbsko-hrvatsko-sloven-
ske narodnosti. 

Drugi naturalizirani državljani smejo dobiti 
državno službo samo, če so deset let nastanjeni 
v kraljevini; po posebni odobritvi državnega sve
ta in na obrazloženo zahtevo pristojnega ministra 
pa tudi prej. . 

. Člen 20. 
Vsak državljan uživa zaščito države v tujih 

državah. Vsakemu državljanu je dovoljeno, iz
stopiti iz državljanstva potem, ko. izpolni svoje 
obveznosti proti državi. ' 

Izročanje lastnih državljanov je prepovedano. 
Člen 21. ' . • 

Vsak državljan se mora pokoravati zakonom, 
služiti interesom narodne skupnosti, braniti do
movino in nositi državna bremena po. svoji pri
dobitni zmožnosti in po določilih zakonov. 

I I I . o d d e l e k . 
Socialna ta ekonomska določila. 

Člen 22. 
Država skrbi, da se vsem državljanom ustvari 

enaka možnost usposobljenosti za pridobitne po-
čle, h katerim se nagibljejo. V tej smeri izvede 
strokovno učno organizacijo ter uredi stalno pod
piranje šolanja sposobne siromašne dece. 

Cleri 23. 
Delovna moč je pod zaščito države. 
Ženske in nedorasli se morajo posebno zašči-

ititi poslov, škodljivih njih zdravju. 

Zakon odreja posebne ukrepe za varnost in za
ščito delavcev ter predpisuje delovni čas v vseh 
podjetjih. 

Člen 24. 
Proizvodi umstvenega dela so svojina avtor

jeva ter uživajo državno zaščito. 

Člen 25. 
Svoboda, sklepati pogodbe v pridobitnih od-

nošajih, se priznava, kolikor ne nasprotuje dru
žabnim interesom. 

Člen 26. 
Država ima v interesu celotnosti in na pod

stavi zakona pravico in dolžnost, intervenirati v 
pridobitnih odnošajih državljanov v duhu pravice 
in odpravljanja družabnih nasprotij. 

Člen 27. 
Država skrbi: 1.) za izboljševanje splošnih hi

gienskih in socialnih pogojev, ki vplivajo na na
rodno zdravstvo; 2.) za posebno zaščito ma
ter in male dece; 3.) za čuvanje zdravja vseh 
državljanov; 4.) za zatiranje akutnih in kroničnih 
nalezljivih bolezni kakor tudi za zatiranje zlorabe 
alkohola in 5.) za brezplačno zdravniško pomoč, 
brezplačno dajanje zdravil in drugih sredstev za 
čuvanje narodnega zdravja siromašnim držav
ljanom. 

Člen 28. 

Zakon (brak) je pod zaščito države. 

Člen 29. 
Država materialno podpira nacionalno za

družništvo. Istotako podpira država materialno 
tudi druga nacionalna pridobitna udruženja, ki ne 
delajo za dobiček. Takim zadrugam in takim pri
dobitnim udruženjem, odnosno njih zvezam, se 
daje v njih področju ob drugače enakih pogojih 
prednost pred drugimi privatnimi podjetji. 

Izda se zakon ò zadrugah, ki bo veljal za vso 
državo. 

Člen 30. 
S posebnim zakonodajstvom se urede kmetij

ska zavarovanja. 
Člen 31. 

Zavarovanje delavcev zoper nesrečo, bolezen, 
za primer brezposelnosti, nesposobnosti za delo, 
starosti in smrti se uredi s posebnim zakonom. 

Člen 32. 
Invalidi, vojne sirote, vojne vdove in siromašni 

in za delo nesposobni roditelji padlih ali v vojni 
umrlih vojnikov uživajo posebno državno zaščito 
in pomoč v znak priznanja. 

Z zakonom se uredi vprašanje o usposabljanju 
invalidov za delo in o vzgoji vojnih sirot za delo 
in življenje. 

Člen 33. 
Pravica delavcev do ' organiziranja, da dose

žejo boljše delovne pogoje, je zajamčena. 

Člen 39. 
Z zakonom o davku na dediščino se mora 

državi zavarovatrudeležba pri dediščini; pri tem 
je treba vpoštevati stopnjo sorodstva med dediči 
in umrlim in vrednost dediščine. 

Člen 40. 
Priprega in druge potrebščine za vojsko se 

jemljejo samo proti pravični odškodnini. 

Člen 41. 
Privatni veliki gozdni kompleksi se razlaščajo 

po zakonu ter prehajajo v lastnino države ali 
samoupravnih teles. Zakon določi, v koliko smejo 
biti veliki gozdni kompleksi lastnina drugih javno
pravnih teles, ki so že ustanovljena ali ki bodo 
ustanovljena. 

Pravo gozdno zemljišče, katerega pogozditev 
zahtevajo klimatski in kulturni oziri, prehaja isto
tako po zakonu o razlastitvi v lastnino države 
ali samoupravnih teles, kolikor se ne more po
gozditev doseči drugače. 

Veliki gozdni kompleksi, ki jih je tuja oblast 
poklonila posameznim osebam, prehajajo po za
konu v državno ali občinsko lastnino brez ka
kršnekoli odškodnine za te osebe. Zakon o gozdih 
določi pogoje, ob katerih se smejo poljedelci in 
oni, ki se postransko bavi jo s poljedelstvom, ko
ristiti s sečnjo lesa za gradnjo in kurjavo kakor 
tudi za pašo živine v državnih in samoupravnih 
gozdih. 

Člen 42. 
Fevdni odnošaji se smatrajo za pravno ukinje

ne z dnem osvoboditve od tuje oblasti. Kolikor 
so se kje pred tem rokom učinile krivice z 
razvezo fevdnih odnošajev ali z njih pretvoritvijo 
v zasebnopravne odnošaje, se mora z zakonom 
izvesti poprava. 

Kmeti (čivčije) kakor vobče poljedelci, ki ob
delujejo zemljo v odnošaju, podobnem kmetstvu, 
se potrjujejo za svobodne lastnike zemljišč, ki jih 
imajo v posesti, ne plačujoče za to nobene od
škodnine, ter se morajo ubaštiniti. 

Člen 34. 
Na pomorstvo in morsko ribarstvo je obračati 

posebno pozornost. 
S posebnim zakonom se uredi zavarovanje 

oseb pomorskega poklica zoper bolezen, za primer 
onemoglosti, starosti in smrti. 

Člen 35. 
Država skpbi za grajenje in vzdrževanje vseh 

prometnih sredstev, kjerkoli to zahtevajo splošni 
državni interesi. 

Člen 36. 
Oderuštvo vsake vrste je prepovedano. 

Člen 37. 
Lastnina je zajamčena. Iz lastnine izvirajo tudi 

obveznosti. Ne sme se uporabljati na škodo celot
nosti. Vsebino, obseg in omejitve zasebne lastnine 
določa zakon. 

Razlastitev zasebne lastnine v splošno korist 
je dopuščena po zakonu proti pravični odškodnini. 

Člen 38. 
Fidejkomisi se ukinjajo. 
Ustanove ž občekoristnimi nameni se pri

znavajo. 2 zakonom se uredi, v katerih primerih 
se smeta izpremeniti namen in predmet ustanove 
po izpremenjenih razmerah. 

Člen 43. 
Razlastitev veleposestev in njih porazde

litev v lastnino onim, ki obdelujejo zemljo, se 
uredi z zakonom. Zakon tudi določi, kakšna od
škodnina naj se da za razlaščena posestva. 
Za veleposestva, ki so pripadala članom 'bivših 
tujih dinastij, in za ona, ki jih je tuja oblast 
poklonila posameznikom, se ne daje nikakršna 
odškodnina. 

Naseljevanje naj se izvaja prvenstveno s po
močjo , svobodna organiziranih naseljeniških za
drug. Skrbeti -pa je treba za to, da morajo biti 
naseljeniki tudi opremljeni z neizogibnimi sred
stvi za uspešno proizvajanje. 

Pri naseljevanju kakor tudi pri razdelitvi raz
laščenih zemljišč imajo prvenstvo potrebni vojniki, 
ki so se borili za osvoboditev Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, in njih rodbine. 

Z zakonom se določi maksimum zemljiškega 
posestva kakor tudi primeri, v katerih se mini
mum zemljišča ne sme odsvojiti. 

Člen 44. ' 
Za izdelavo socialnega in pridobitnega zakono

davstva se ustanavlja pridobitni svet. Natančnejša 
določila o njegovi sestavi in pristojnosti se od
rede z zakonom. 

IV. o d d e l e k . 
Državne oblasti. 

Člen 45. 
Vse državne oblasti se izvršujejo po določilih 

te ustave. 
/ Člen 46. 

Л Ј Zakonodajno oblast izvršujeta kralj in narodna 
skupščina skupno. 

Člen 47. 
Upravno oblast izvršuje kralj po odgovornih 

ministrih, po določilih te ustave. 

• Člen 48. 
Sodno oblast izvršujejo sodišča. Njih raz

sodbe in rešitve se izrekajo in izvršujejo v imenu 
kralja na podstavi zakona. 
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V. o d d e 1 e k. 

- Kralj. 

Člen 49. 

skupščine. Za ta sklep je potrebna nadpolovična 
večina celokupnega števila članov narodne skup
ščine. 

Člen 57. 
Kralj potrjuje in proglaša zakone, postavlja 

državne uradnike ter daje vojaške čine po dolo-
.Čilih-.za,kona._., 

Kralj je vrhovni poveljnik vse vojaške sile. 
Podeljuje-rede in- druga odlikovanja. 

Člen 50. 
Kralj ima pravico amnestije za politična in 

vojaška kazniva dejanja. Z amnestijo se uniču
jejo pravne posledice kaznivega dejanja, vendar 
pa se z njo ne smejo kršiti pravice privatnih 
oseb do povračila škode. Amnestija se sme dati 
pred začetkom kazenskega postopka, v teku po
stopka in po izvršeni razsodbi. Amnestija je 
splošna ali poedinska. 

Za amnestijo ministrov je treba predhodnega 
pristanka narodne skupščine, vendar pa se ne sme 
nikoli dati ministrom pred izrečeno razsodbo. 

Kralj ima pravico pomilostitve. Prisojeno ka
zen sme odpustiti, zmanjšati ali omiliti. 

Pravica pomilostitve za dejanja, kazniva samo 
na privatno tožbo, se uredi z zakonom o sodnem 
postopku pri kazenskih dejanjih. 

Člen 51. / 
Kralj predstavlja državo v vseh njenih odno-

šajih s tujimi državami. „„Napoveduje vojno in 
sklepa mir. Ce država ni napadena ali če ji ni voj
ne napovedala druga država, je treba- za napoved 
vojne predhodnega pristanka narodne skupščine. 

Ce se državi napove vojna ali če je država 
napadena, se m ^ takoj sklicati narodna skup
ščina. / / 

Člen 52. v 
Kralj sklicuje narodno skupščino na redno ali 

izredno zasedanje. v 

Zasedanja otvarja in zaključuje osebno s pre-
stolnim govorom ali pa, -po ministrskem svetu, 
s poslanico Aali ukazom/ 

Prestolni govor, poslanice in ukaz sopodpisu-
jejo vsi ministri. 

Ukaz, s katerim se zaključujejo seje zase
danja, obseza vedno tudi naredbo za dan novega 
zasedanja. 

Kralj sme vsak čas po državni potrebi skli
cati.narodno skupščino/ki je odgodila svoje seje. 
V-Kralj ima pravico; razpustiti narodno skup-
ščino,»toda ukaz o razpustitvi mora obsezati na
redbo za nove volitve najkesneje v roku treh me
secev in naredbo za zasedanje narodne skup
ščine najkesneje v štirih mesecih od dne, ko je 
bila skupščina razpuščena. Ukaz o razpustitvi na
rodne skupščine sopodpišejo vsi ministry 

Člen 53. 
Kralj ne sme biti istočasno poglavar druge 

države brez pristanka narodne skupščine. 
Ce kralj zoper to določilo vendarle sprejme 

krono druge države, se smatra, da je podal ostav
ko, na prestol kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

Člen 54. . 
Noben čin kraljevske oblasti nima veljave, niti 

se ne sme izvršiti, ako ga ni sopodpisal pristojni 
minister. Za vse kraljeve čine, ustne ali pismene, 
sopodpisane ali ne sopodpisane, kakor tudi za vse 
njegovo postopanje političnega značaja je odgo
voren pristojni minister. 

Za čine kraljeve kot vrhovnega poveljnika 
vojske je odgovoren minister za vojno in mor-
narnico. У 

Člen 55. V 
Kralj in prestolonaslednik sta polnoletna, ko 

dovršita 18 \et.y 
VKraljeva oseba je nedotekljiva. Kralju se ne 

sme nič postavljati v odgovornost, tudi ne sme 
biti kralj tožen. To ne -velja za kraljevo privatno 

-imovino. 
Člen 56. 

V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev vla
da Peter I. Karadjordjević. Kralja Petra nasleduje 
prestolonaslednik Aleksander in njegovo moško 
potomstvo iz zakonitega zakona po vrsti prvoro-
jenstva.. 

Ce kralj nima moškega potomstva, si določi 
naslednika iz stranske linije s pristankom narodne 

Kraljevski dom sestavljajo kraljica - soproga, 
živi predniki in potomci kraljevi v premi liniji s 
svojimi soprogami, rodni bratje in njih potomci s 
svojimi soprogami in sestre kralja-vladarja. Od-
nošaji in položaj članov v kraljevskem domu se 
urede s statutom, ki se mora uzakoniti. Noben 
član kraljevskega doma ne sme biti minister ali 
član narodne skupščine. 

Člen 58. 
Kralj priseže pred narodno skupščino tako-le: 

«Jaz (ime), stopajoč na prestol kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in sprejemajoč kraljevsko 
oblast, prisezam na vsemogočnega Boga, da bom 
čuval edinstvo naroda, nezavisnost države in ce
lotnost državne oblasti in da bom ohranjal ustavo 
nekršeno; da bom vladal po njej in po zakonih 
in da bom v vseh svojih težnjah imel pred očmi 
dobrobit naroda. Tako mi gospod Bog pomagaj! 
Amen!» 

Člen 59. 
Kralj prebiva stalno v državi. Ce se pokaže 

potreba, da gre kralj za krajši čas iz države, ga 
zastopa po pravu prestolonaslednik. Ce prestolo
naslednik ni polnoleten ali če je zadržan, zastopa 
kralja ministrski svet. Zastopanje se vrši po navo
dilih, ki jih dajje kralj v mejah ustave. To velja 
tudi za primer kraljeve bolezni, ki ne ustvarja 
trajne nesposobnosti. 

V času, ko je kralj ali prestolonaslednik od
soten, nima ministrski svet pravice, da bi razpustil 
narodno skupščino. 

Zastopanje po ministrskem svetu sme trajati 
največ šest mesecev. Po preteku tega roka stopijo 
v' veljavo ustavni predpisi o namestništvu. 

VI. o d d e l e k . 
Namestništvo. 

Člen 60. 
Kraljevsko oblast izvršuje namestništvo: 1.) če 

je kralj ncdoleten; 2.) če je zaradi duševne ali 
telesne bolezni trajno nesposoben izvrševati kra
ljevsko oblast. 

O ustanovitvi in prestankn namestništva sklepa 
narodna skupščina s tajnim glasovanjem. 

Ce spozna ministrski svet, da je nastopil pri
mer kraljeve nesposobnosti, priobči to narodni 
skupščini .obenem z mnenjem treh zdravnikov, 
vzetih z domačih medicinskih fakultet. Na isti 
način se postopa, kadar gre za prestolonaslednika. 

Člen 61. 
Namestniška oblast pripada po pravu prestolo

nasledniku, ako je polnoleten. 
Ako prestolonaslednik iz vzrokov, naštetih v 

členu 60., ne more izvrševati namestniške oblasti, 
izvoli narodna skupščina s tajnim glasovanjem 
tri kraljevske namestnike. Kraljevski namestniki 
se volijo za štiri leta. Po tem roku se mora, če 
Je treba namestništvo podaljšati najmanj za leto 
dni, izvršiti nova volitev. Ce mora trajati namest
ništvo dalje, se izvrši volitev zopet za štiri leta. 

Namestniki smejo biti samo rojeni Srbi, Hrvati 
ali Slovenci, državljani kraljevine Srbov, Hrvatov 
ali Slovencev, ki imajo 45 let starosti in višjo 
izobrazbo. 

Preden prevzamejo kraljevsko oblast, prise
žejo namestniki pred narodno skupščino, ki jih je 
izvolila: da bodo kralju zvesti in da bodo vladali 
po ustavi in državnih zakonih. 

Člen 62. 
Ce je eden izmed treh namestnikov začasno 

odsoten ali zadržan, smeta druga dva namestnika 
tudi brez njega opravljati državne posle. 

Člen 63. 
Za vzgojo nedoletnega kralja skrbe namestniku 
Za imovino nedoletnega kralja se brigajo 

varuhi, določeni s kraljevo oporoko. Ce umrli kralj 
ni določil varuhov, jih imenujejo namestniki dogo
vorno z državnim svetom. 

Člen 64. 
Do izvolitve namestnikov izvržuje ministrski 

svet ob svoji odgovornosti kraljevsko oblast. 

Člen 65. 
Ce kralj umre ali poda ostavko, prevzame pre

stolonaslednik, ako je polnoleten, takoj vlado 4er 
objavi to narodu s proklamacijo, V roku desetih 
dni priseže pred narodno skupščino, kakor je pred
pisano. Ce je bila narodna skupščina prej razpu
ščena, nova pa še ni izvoljena, se skliče stara 
narodna skupščina. 

Člen 66. . 
Ce ni kralj ob smrti zapustil moškega potom

stva, toda bi bila kraljica ob času kraljeve smrti 
noseča, izvoli narodna skupščina začasno namest
nike, ki izvršujejo kraljevsko oblast samo do 
poroda. Vlada mora pred izvolitvijo namestnikov 
predložiti narodni skupščini mnenje treh zdravni
kov, vzetih z domačih medicinskih fakultet, o 
kraljičini nosečnosti. Isto velja, če bi prestolo
naslednik umrl in bi bila njegova žena noseča 
v trenutku kraljeve smrti. 

Člen 67. 
Ce ostane prestol po določilih te ustave brez 

naslednika, prevzame ministrski svet kraljevsko 
oblast ter takoj skliče narodno skupščino na po
sebno zasedanje, v katerem se odloči o prestolu. 

Člen 68. 
Kraljeva civilna lista se določi z zakonom. 2e 

določena civilna lista se ne sme povišati brez 
pristanka narodne skupščine, ne zmanjšati brez 
pristanka kraljevega. 

Kraljevski namestniki prejemajo, dokler oprav
ljajo svoje dolžnosti, iz državne blagajne toliko, 
kolikor jim določi narodna skupščina ob volitvi. 

Vi l . o d d e l e k . 
Narodna skupščina. 

Člen 69. 
Narodno skupščino sestavljajo poslanci, ki jih 

voli narod svobodno s splošnim, enakim, nepo-
srednjim in tajnim glasovanjem, s predstavništvom 
manjšin. 

Na vsakih 40.000 prebivalcev se voli po en po
slance. Ce je presežek prebivalcev v eni vplilni 
enoti večji od 25.000, se'voli tudi za ta ostanek 
en poslanec. 

Narodna skupščhjo se voli za 4 leta. Natanč
nejša določila o volitvah se predpišejo z za
konom. 

Člen 70. 
Volilno pravico ima vsak državljan po rojstvu 

ali naturalizaciji, če je dovršil 21. leto. 
Aktivni in neaktivni častniki kakor tudi pod

častniki in vojaki pod zastavo ne smejo izvrševati 
volilne pravice, ne biti voljeni. 

Zakon odloči o ženski volilni pravici. 

Člen 71. 
Začasno izgube volilno pravico: 1.) oni, ki so 

obsojeni na robijo (temnico), dokler se ne vrnejo 
v pravice; 2.) oni, ki so obsojeni na izgubo držav
ljanske časti, za čas, dokler traja ta kazen; 3.) oni, 
ki so v konkurzu; 4.) oni, ki so pod skrbstvom. 

Člen 72. 
Za poslanca v narodni skupščini sme biti izvo

ljen samo oni, ki ima volilno pravico, ne glede 
na to, ali je vpisan v volilni imenik. Od vsakega 
poslanca se zahtevajo ti-le pogoji: 1.) da je po 
rojstvu ali po naturalizaciji državljan kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Naturaliziran 
državljan, ako ni srbsko-hrvatsko-slovenske na
rodnosti, mora biti nastanjen najmanj deset let od 
dne naturalizacije; 2.) da je izpolnil 30 let; 3.) da 
govori in piše narodni jezik. 

Narodni poslanci ne smejo biti hkrati državni 
dobavljatelji ali državni podjetniki. 

Člen 73. 
Policijski, finančni in gozdarski uradniki kakor 

tudi uradniki agrarne reforme se ne smejo kandi
dirati, ražen če so prestali to biti leto dni pred 
razpisom volitev. 

Drugi, uradniki, ki izvršujejo javno oblast, se 
ne smejo kandidirati v volilnem okrožju svoje 
teritorialne pristojnosti. 

Uradniki, ki se izvolijo za narodne poslance, 
se postavljajo na razpolago za dobo, dokler -traja 
mandat. 
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Ministri, aktivni in na razpolagi, in profesorji 
univerz se smejo kandidirati; če so izvoljeni, ob-
drže svojo službo. 

Člen 74. 
Vsak narodni poslanec zastopa ves narod, ne 

pa samo onih, ki so ga izvolili. 
Volilci ne smejo dajati in narodni poslanci ne 

smejo sprejemati zapovednih in obveznih navodil. 
Vsi narodni poslanci prisežejo, da bodo zvesto 

čuvali ustavo. 
Člen 75. 

Narodna skupščina se sestane v prestolnem 
mestu Beogradu na redno zasedanje vsako leto 
dne 20. oktobra, ako ni prej sklicana s kraljevim 
ukazom na izredno zasedanje. 

Ce je ob vojni prestolnica premeščena, se 
sestane narodna skupščina v kraju začasne pre
stolnice. 

Redno zasedanje se'ne sme zaključiti, dokler 
ni rešen državni proračun. 

Ob času vojne je narodna skupščina stalno 
zbrana, razen če sama ne odloči drugače. 

Člen 76. 
Narodna skupščina pregleduje sama pooblastila 

svojih članov ter odloča o njih. ^ 
Narodna skupščina si predpisuje poslovnik. 

Člen 77. 
Narodna skupščina izvoli za vsako zasedanje 

izmed sebe svoje poslovalce. 

. Člen 78. 
Zakonske predloge podaja po kraljevem po

oblastilu ministrski svet ali pa jih podajajo posa
mezni ministri. 

Pravica, podajati zakonske predloge, gre vsa
kemu članu narodne skupščine. 

Člen 79. 
Kralj sklepa pogodbe s tujimi državami, toda 

za potrditev teh pogodb je treba predhodne odo
britve narodne skupščine. Za potrditev čisto poli
tičnih sporazumov, ako niso protivni ustavi in 
zakonom, ni treba predhodne odobritve narodne 
skupščine. 

Pogodba, da zasede tuja vojska ozemlje kralje
vine ali da gre preko njega, ne velja brez pred
hodne odobritve narodne skupščine. 

Narodna skupščina sme, če to zahteva 
državna potreba, s sklepom v naprej pooblastiti 
ministrski svet, da izda odredbe za neodložno 
uporabo predložene pogodbe. 

Državno ozemlje se ne sme odsvojiti ali zame
njati brez odobritve narodne skupščine. 

Člen 80. 
Zakone proglaša kralj z ukazom, ki obseza 

tudi zakon, sklenjen po narodni skupščini. Ukaz 
.sopodpišejo vsi ministri. Minister za pravosodje 
pritisne nanj državni pečat in skrbi, da se zakon 
razglasi v «Službenih Novinah». 

Zakon dobi obvezno moč 15. dan po razglasitvi 
v «Službenih Novinah», ako zakon sam ne določi 
drugače. Dan razglasitve v «Službenih Novinah» 
se všteva. 

Člen 81. 
Narodna skupščina ima pravico ankete kakor 

tudi preiskave v volilnih in čisto administrativnih 
zadevah. 

Člen 82. 
Vsak član narodne skupščine ima pravico, na

slavljati na ministre vprašanja in interpelacije. 
Ministri so dolžni odgovarjati nanje v teku istega 
zasedanja v roku, ki ga določi poslovnik. 

Člen 83. 
Narodna skupščina občuje neposredno samo z 

ministri. 
Člen 84. 

V narodni skupščini imajo pravico govoriti 
samo njeni člani, člani vlade in vladni poverjeniki. 

Člen 86. 
Noben zakonski predlog se ne sme pretresati 

v narodni skupščini, dokler ni predhodno prešel 
pristojnega odbora. 

Glasovanje v narodni skupščini je javno; sa
mo volitve se vrše s tajnim glasovanjem. Glas se 
sme oddati samo osebno. 

O vsakem zakonskem predlogu se mora v 
istem zasedanju narodne skupščine glasovati dva
krat, preden se končno usvoji. 

Člen 87. 
Nihče ne sme nikoli klicati poslanca na od

govor zaradi glasu, ki ga je oddal kot član na
rodne skupščine. 

Za vse izjave in vse postopanje pri izvrševanju 
mandata, bodisi v sejah narodne skupščine, bo
disi v odborih ali v posebnem odposlanstvu ali 
v posebni dolžnosti po naročilu skupščine, so po
slanci odgovorni samo narodni skupščini po do
ločilih poslovnika. 

Člen 88. 
Brez pooblastitve narodne skupščine se njeni 

člani ne smejo za kazniva dejanja kakršnekoli 
vrste klicati na odgovor, niti jim ne sme nikakor 
in nikoli kakršnokoli oblastvo odvzemati svobode, 
dokler traja njih mandat, razen če se zalotijo na 
samem dejanju hudodelstva ali pregreška. Ven
dar pa *se v tem poslednjem primeru takoj ob
vesti, narodna skupščina, ako je zbrana, in ona 
da ali odreče pooblastitev, da se pristojni posto
pek nadaljuj ob času zasedanja. 

Imunitetna pravica poslancev nastane z dnem 
izvolitve. 

Ce postane kdo poslanec, preden se je zoper 
njega zaradi kaznivega dejanja, izrekla izvršna 
razsodba, obvesti oblastvo, ki vrši poizvedbe in 
preiskavo, o tem narodno skupščino, ki da ali 
odreče pooblastitev za nadaljevanje postopka. > 

Clan narodne skupščine se sme klicati na od
govor samo za ono dejanje, zaradi katerega je 
izročen. 

Člen 89. 
Narodni ^skupščini gre izključna pravica, da 

v svoji sredini vzdržuje red po svojem predsed
niku. Nobena oborožena sila se ne sme postaviti 
v zgradbi narodne skupščine, niti na njenem dvo
rišču, če tega ne dovoli predsednik narodne skup
ščine. Istotako ne smejo brez njegove dovolitve 
nikaki državni organi vršiti v narodni skupščini 
oblastnih činov. 

Nihče ne sme oborožen vstopati v zgradbo na
rodne skupščine, razen onih, ki nosijo orožje po 
predpisu ter so v službi pri narodni skupščini. 

V I I I . o d d e l e k . 
Upravna oblast. 

Člen 90. 
Vsi ministri sestavljajo ministrski svet, ki je 

neposredno podrejen kralju. Kralj imenuje pred
sednika in člane ministrskega sveta. Ministri na-
čelujejo posameznim strokam državne uprave. • 

Minister sme biti tudi brez portfelja. 
Pri ministrstvih se smejo po izkazani potrebi 

ustanoviti državna podtajništva za določen del 
poslov iz te stroke državne uprave. Državni pod-
tajniki, če so vzeti iz parlamenta, ne izgube svo
jega mandata. 

Ministri imenujejo nižje državne uradnike po 
določilih zakonov. 

Preden ministri nastopijo službo, prisežejo na 
ustavo in kralju zvestobo. 

Člen 91. 
Ministri so odgovorni kralju in narodni skup

ščini. 
Kralj in narodna skupščina smeta obtožiti mi

nistre zaradi prekršitve ustave in državnih za
konov, učinjene v službeni dolžnosti. Za škode, ki 
jih učinijo ministri z nezakonitim izvrševanjem 
službe, je odgovorna država. 

Člen 85. 
Narodna skupščina sklepa polnoveljavno, ako 

je v seji prisotna ena tretjina vseh poslancev. 
Za polnoveljaven sklep je potrebna večina 

gïasov prisotnih poslancev. Ob enakosti glasov se 
smatra predlog, o katerem se je glasovalo, z*a 
odklonjenega. 

Člen 92. 
Minister sme biti obtožen tako V času, ko traja 

njegova služba, kakor tudi v petih letih po od
stopu. 

Predlog, da se minister obtoži, se mora podati 
pismeno in mora navajati točke obtožbe. 

Ce obtoži ministra narodna skupščina, se mo
ra odločba, da se minister postavi pred sodišče, 
skleniti z večino dveh tretjin glasov prisotnih 
članov. 

Člen 93. ^ 
Ministre sodi državno sodišče. Državno so

dišče je sestavljeno: iz šestih državnih svetnikov 
in šestih kasači j skih sodnikov, ki jih vsako teh 
teles izvoli z žrebom v svoji plenarni seji. Pred
sednik kasacijskega sodišča je predsednik držav
nega sodišča. 

Za ona dejanja, ki niso navedena v kazenskem 
zakoniku, se določi kazen z zakonom o ministr
ski odgovornosti. 

Natančnejša določila'o ministrski odgovorno
sti obseza poseben zakon. 

Člen 94. 
Upravno oblastvo sme izdajati uredbe, po

trebne za uporabljanje zakonov. 
Upravno, oblastvo sme po uredbah z zakon

sko veljavo urejati odnošaje samo na podstavi 
zakonite pooblastitve, ki se daje za vsak primer 
posebe. 

Uredbe ne smejo nasprotovati ne ustavi, ne za
konu, zaradi katerega uporabe so izdane. Ne 
smejo biti v nasprotju z zakonito pooblastitvijo, 
na katere podstavi so predpisane. 

Narodna skupščina sme uredbe, izdane na 
podstavi zakonite pooblastitve, z resolucijo raz
veljaviti v celoti ali deloma. 

Uredbe se morajo razglašati in v njih mora 
biti vselej označen zakon, na katerega podstavi 
se izdajajo. 

Člen 95. 
Uprava v kraljevini se izvršuje po oblastih, 

okrožjih (okrugih), okrajih (srezih) in občinah. 
Porazdelitev na oblasti se vrši z zakonom po 

prirodnih, socialnih in ekonomskih razmerah. 
Ena oblast sme imeti največ 800.000 prebivalcev. 

Dve ali več manjših oblasti je dopustno spojiti 
v eno večjo. Končno odločajo o tem oblastne skup
ščine dotičnih oblasti. Vendar tudi taka oblast ne 
sme imeti več nego 800.000 prebivalcev. 

Vsaki oblasti načeluje veliki župan, ki ga po
stavlja kralj in ki opravlja po državnih organih 
posle državne uprave v oblasti. 

Člen 96. 
Za posle krajevnega: občinskega, okrajnega in 

oblastnega značaja se ustanavlja krajevna: ob
činska, okrajna in oblastna samouprava, urejena 
po volilnem načelu. 

O upravi in samoupravi mest izide poseben 
zakon. 

Samoupravne posle oskrbujejo posebni samo
upravni organi po določilih zakona. 

V področje samoupravnih oblastnih uprav spa
dajo ti-le posli: 

1.) oblastne finance: a) določanje oblastnega 
proračuna, b) razpolaganje z oblastnimi davšči
nami, ki se dajo oblastim na podstavi zakona, da 
pokrivajo oblastne razhodke; 

2.) oblastna javna dela kakor tudi gradbeni 
predpisi; 

3.) skrb za pospeševanje oblastnih pridobit
nih interesov: poljedelstva, živinoreje, vinograd
ništva, sadjarstva, gozdarstva, rečnega in jezer
skega ribarstva, lova kakor tudi za tehnične kme
tijske izboljšave; • 

4.) uprava oblastnih imovin; 
5.) skrb za narodno zdravje v oblasti kakor 

tudi za vse naprave, s katerimi se pospešuje 
zdravstveno stanje v oblasti; 

6.) skrb za socialne naloge v oblasti; 
7.) oblastne humanitarne naprave; 
8.) oblastne prometne naprave; 
9.) sodelovanje pri pospeševanju prosvete v 

oblasti; 
10.) sodelovanje pri strokovnem izobražanju v 

oblasti; 
11.) uvajanje in vzdrževanje naprav za ščede-

nje, vzajemno pomoč in zavarovanje; 
12.) oddajanje mnenj na zahtevo vlade o za

konskih predlogih, ki se tičejo oblasti, kakor tudi 
vobče o vseh drugih predmetih, o katerih zahteva 
vlada njih mnenje. 

Tudi drugi poslf smejo biti z zakonom pover
jeni oblastnim samoupravam. 

Ce ne bi mogla oblast posameznih naštetih 
poslov izvajati s svojimi sredstvi, da država na 
zahtevo oblastne skupščine in po sklepu narodne 
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skupščine potrebna sredstva ali pa sama pre
vzame izvrševanje teh poslov. 

Člen 97. 
Samoupravne enote imajo svoj letni proračun. 
Gospodarstvo samoupravnih enot je pod nad

zorom ministra za finance in glavne kontrole ter 
se uredi s posebnim zakonom. 

Člen 98. 
Organa oblastne uprave sta oblastna skup

ščina in oblastni odbor. 
Oblastna in okrajna skupščina si volita pred

sednika, ki predseduje njiju sejam; volita tudi 
oblastni in okrajni odbor. 

Z zakonom se smejo izjemoma določiti skup
na oblastva za iste stroke državnega in samo
upravnega področja v oblasti. 

Veliki župan je vrhovni predstojnik splošne 
državne administracije v oblasti, kolikor ne ob
stoje po zakonu za posebne posle državne uprave 
posebne instance za eno ali več oblasti. 

Zakon določa, katere državne posle rešuje ve
liki župan po posvetovanju z oblastnim odborom. 

Natančnejša določila o ureditvi in pristojnosti 
samoupravnih teles (občin, okrajev in oblasti) se 
predpišejo s posebnim zakonom. 

Člen 99. 
Oblastna skupščin^ ima pravico izdajati 

oblastne uredbe o vseh' zadevah iz svoje pristoj
nosti. Oblastne uredbe razglaša oblastni veliki 
župan. 

Oblastni veliki župan zadrži razglasitev ured
be, ki jo smatra za neutemeljeno v ustavi in v 
zakonih. V tem primeru pošlje tako uredbo s svo
jim mnenjem državnemu svetu v odločbo ter o 
tem obvesti pristojnega ministra. Ce državni svet 
spozna, da uredba ni utemeljena v ustavi ali v 
zakonu, se ne proglasi in ne objavi. Državni svet 
je dolžan izdati rešitev v dveh mesecih. Ako 
državni svet ne izda rešitve v tem roku, postane 
odločba izvršna. 

Člen 100. 
• Oblastni odbor predpisuje pravilnike in navo

dila za izvrševanje oblastnih uredb. 

wlen 101. 
Državno upravno oblastvo nadzira posle samo

upravnih oblastev po oblastnem velikem županu 
in posebnih strokovnih organih. Oblastni veliki 
župan ima pravico, zadržati izvršitev vsake od
ločbe samoupravnih organov, ki ne bi bila uteme
ljena v ustavi, v zakonih ali v oblastnih uredbah. 
Zoper odločbo velikega župana se sme vložiti pri
tožba na državni svet v zakonitem roku. Ako 
državni svet ne odloči o njej najkesneje v roku 
«nega meseca od dne prejema, postane odločba 
izvršna. 

Člen 102. 
Za spore upravnega značaja se ustanavljajo 

upravna sodišča.. Zakon določi njih sedeže, pri
stojnost in organizacijo. 

Člen 103. 
Državni svet je vrhovno upravno sodišče. 

Clane državnega sveta postavlja kralj na predlog 
Predsednika ministrskega sveta, in sicer na ta 
način: Polovico članov imenuje kralj izmed dvoj
nega števila članov, ki jih predlaga narodna 
skupščina, drugo polovico pa izvoli narodna 
skupščina izmed dvojnega števila, ki ga predlaga 
kralj. Popolnjevanje izpraznjenih mest državnih 
svetnikov se določi s posebnim zakonom, ki^me 
tudi odstopiti od gorenjega načela. 

Za člane državnega sveta se smejo postaviti 
samo oni višji uradniki ali javni delavci, ki imajo 

fakultetno izobrazbo in deset let državne službe 
ali javnega dela. 

Najmanj dve tretjini državnih svetnikov mo
rata imeti diplomo o dovrserìi pravni fakulteti. 

Člani državnega sveta se smejo odstaviti s 
svojih mest, prestaviti v druge, poklice državne 
službe in upokojiti samo na podstavi sodne raz
sodbe. Ce pa dovrše 70. življensko leto ali če 
obole tako, da ne morejo izvrševati svoje dolž
nosti, se morajo upokojiti. 
• Državni svet ima te-le dolžnosti: 

1.) Kot najvišje upravno sodišče rešuje spore 
«pravnega značaja. Spori, zasnovani s pritožbami 
zoper ukaze in ministrske odločbe, se rešujejo pri 
državnem svetu v prvi in poslednji stopnji. 

2.) Kot upravni organ vrhovne državne upra
ve odloča o aktih upravnega značaja, za katere je 
treba njegove odobritve po posebnih zakonih. 

3.) Izvršuje nadzorstveno oblast nad samo
upravnimi enotami po določilih zakona. 

4.) Rešuje spore o pristojnosti med držav
nimi upravnimi oblastvi kakor tudi spore o pri
stojnosti med državnimi in samoupravnimi 
oblastvi. 

5.) Rešuje tudi druge zadeve, ki jih odkaže 
zakon v njegovo pristojnost. 

Natančnejša določila o sestavi, pristojnosti in 
postopku pri državnem svetu se predpišejo s po
sebnim zakonom. 

Člen 104. 
Državna oblastva se ustanavljajo po pred

pisih zakonov. 
Člen 105. * 

Z zakonom se predpiše, kako se imenujejo 
uradniki. 

Člen 106. 
Poklici državne službe, pravice in dolžnosti, 

plače in pokojnine državnih uradnikov vseh strok 
se določijo z zakonom o uradnikih. 

Člen 107. 
Državni uslužbenci so organi državne celote 

in so dolžni delovati v splošno korist. 
Uporabljanje oblasti in položaja državnih 

uradnikov v strankarske namene kakor tudi vpli
vanje predstojnikov na državne uslužbence v ta 
namen se kaznuje po zakonu. 

Člen 108. 
Uradnik, ki mu je z zakonom zagotovljena 

stalnost, ne sme biti zoper svojo voljo odpuščen 
brez razsodbe rednega kazenskega ali disciplinar
nega sodišča. 

IX. o d d e l e k . 
Sodna oblast. 

Člen 109. 
Sodišča so nezavisna. Pri izrekanju pravice 

niso pod nobeno oblastjo, nego sodijo po za
konih. 

Sodišča in pristojnost sodišč se smejo usta
navljati samo z zakonom. Nikakor in nikoli pa se 
ne smejo ustanavljati izredna sodišča ali komi
sije za poizvedovanje. 

V rodbinskih in dedinskih zadevah muslima
nov sodijo državni šeriatski sodniki. 

Člen 110. 
Za vso kraljevino obstoji samo eno kasacijsko 

sodišče s sedežem v Zagrebu. 
Kasacijsko sodišče je pristojno tudi za reše

vanje sporov o pristojnosti med upravnim, civil
nim ali vojaškim oblastvom in sodnim oblastvom. 
Istotako je pristojno tudi za spore o pristojnosti 
med upravnimi in rednimi sodišči. 

Člen 111. 
Kasacijski in apelacijski sodniki in predsed

niki prvostopnih sodišč se postavljajo s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za pravosodje izmed 
kandidatov, ki jih izbere volilno telo, katerega 
sestava se natančneje določi z zakonom. 

Člen 112. 
Sodniki vseh sodišč so stalni. Sodniku se ne 

sme odvzeti njegova služba, niti se ne sme iz ka
kršnegakoli vzroka odstaviti od službe zoper 
svojo voljo brez razsodbe rednih sodišč ali disci
plinarne razsodbe kasacijskega sodišča. Sodnik 
ne sme biti tožen za svoje sodno delovanje brez 
odobritve pristojnega apelacijskega sodišča. Za 
člane višjih sodišč daje to odobritev kasacijsko 
sodišče. 

Sodnik se ne sme niti začasno prestaviti na 
drugo plačano ali neplačano javno službo brez 
svojega pristanka in brez odobritve kasacijskega 
sodišča. 

Sodnik se sme premestiti samo s svojim pri
stankom. 

Sodnik sme biti v službi do zvršetka 65. leta 
svojega življenja, predsedniki kasacijskega in 
apelacijskega sodišča pa do zvršetka 70. leta. 
Pred tem rokom se sme sodnik upokojiti samo na 
pismeno prošnjo ali če telesno ali duševno oslabi 
tako, da ne more izvrševati svoje dolžnosti. V 

tem poslednjem primeru odloči o upokojitvi kasa
cijsko sodišče. 

X. o d d e l e k . 
Držaimo gospodarstvo. 

Člen 113. 
Vsako leto odobruje narodna skupščina držav

ni proračun, ki velja samo za leto dni. 
Proračun se mora predložiti narodni skupščini 

najkesneje v enem mesecu od dne njenega se
stanka. Istočasno s proračunom se predloži na
rodni skupščini v vpogled in odobritev tudi za
ključni račun poslednjega minulega računskega 
leta. 

Narodna skupščina ne sme poviševati pred
loženih partij, sme pa jih zniževati in izpuščati. 

Proračun se odobruje po partijah. 
Kako se sestavlja in izvršuje proračun, se 

predpiše z zakonom. 
Prihranek ene proračunske partije ali enega 

proračunskega leta se ne sme potrošiti za kritje 
potreb druge partije ali drugega leta brez 
odobritve narodne skupščine. 

Člen 114. 
Dokler narodna skupščina ne odobri predlo

ženega proračuna, sme odobravati dvanajstine 
za en mesec ali več mesecev. Ako je narodna 
skupščina razpuščena, preden je proračun rešen, 
se proračun minulega računskega leta z ukazom 
podaljša najdalje za štiri mesece. 

Člen 115. 
Državni davki in splošne državne davščine se 

ustanavljajo samo z zakonom. 
O državnih posojilih sklepa narodna skupščina. 

Vlada je dolžna narodni skupščini predložiti točno 
poročilo, poverjeno po glavni kontroli, ali so po
godbe o posojilih sklenjene in izvršene v zmislu 
zakona. 

Člen 116. 
Davčna obveznost je splošna in vse državne 

.davščine so enake za vso državo. 
Davek se plačuje po davčni moči in pro

gresivno. 
Kralj in prestolonaslednik plačujeta državni 

davek od privatne imovine. 
Iz državne blagajne se ne sme dajati nobena 

stalna ali začasna podpora, nobeno darilo in no
bena nagrada, ako niso utemeljene v zakonu. 

Člen 117. 
Državno imovino upravlja minister za finance, 

kolikor zakoni ne določajo drugače. 
Kako se odsvajajo državne imovine, o tem 

izide poseben zakon. 
Pravica monopolov pripada državi. 
Rude, zdravilne vode, zdravilni vrelci in-pri-

rodne sile so državna lastnina. 
O dajanju rudarskih, industrijskih ali kakr

šnihkoli drugih koncesij izide poseben zakon. 

Člen 118. 
Za pregledovanje državnih računov in nad

ziranje nad izvrševanjem državnega proračuna in 
oblastnih proračunov obstoji glavna kontrola kot 
vrhovno računsko sodišče. 

Predsednika in člane glavne kontrole voli na
rodna skupščina iz kandidatne liste, ki jo sestavi 
državni svet in na kateri je predlagano dvakrat 
toliko kandidatov, kolikor je praznih mest. 

Predsednik in polovica članov glavne kontrole 
morajo biti pravniki. Ostali člani so morali biti 
ministri za finance ali pa morajo imeti 10 let 
ukazne službe v finančni stroki. 

Predsednik in člani glavne kontrole uživajo 
isto nepremestnost kakor člani državnega sveta. 

Natančnejša določila o sestavi, pristojnosti in 
postopku glavne kontrole se predpišejo s poseb
nim zakonom. 

Z zakonom se določi, v katerih primerih je zo
per odločbo glavne kontrole dopustna pritožba 
na kasacijsko sodišče. 

Glavna kontrola pregleduje, popravlja in likvi
dira račune splošne administracije in vseh onih, 
ki polagajo račune državni blagajni. Pazi, da se 
ne prekorači noben izdatek po proračunu in da se 
nobena vsota ne prenese iz ene proračunske par
tije v drugo. Zaključuje račune vseh državnih 
uprav ter je dolžna zbirati vsa potrebna dokazila 
in poročila. 
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Zaključni državni račun se predlaga narodni 
skupščini v rešitev s pripombami glavne kontrole, 
in sicer najkesneje v enem letu öd zvršetka vsa
kega računskega leta. 

XL o d d e l e k . 
Vojska. 

Člen 119. 
Vojaška obveznost je splošna po določilih za

kona. Ustroj in velikost vojske in mornarnice se 
predpisujeta z zakonom. Formiranje enot v zako
nito določenem obsegu predpisuje kralj z uredbo 
na predlog ministra za vojno in mornarnico. Ko
liko vojske se drži pod zastavo, se določi vsako 
leto s proračunom. 

Člen 120. 
. Vojaška sodišča so nezavisna. .Pri izrekanju 
pravice niso pod nobeno oblastjo, nego sodijo po 
zakonih. 

Sodniki vojaško-apelacijskega sodišča so stal
ni, stalnost sodnikov prvostopnih vojaških sodišč 
pa se uredi z zakonom. 

'Sodnik prvostopnega vojaškega sodišča ne 
sme biti tožen za svoje sodno delovanje brez pri
volitve vojaško-apelacijskega sodišča, apelacijski 
sodnik pa ne brez privolitve kasači j skega sodišča. 
Sodnik vojaško-apelacijskega sodišča se sme 
premestiti samo s svojim pristankom in če napre
duje v višje službeno mesto, sodnik prvostopnega 
vojaškega sodišča pa po določilih zakona. 

Razsodbe vojaških sodišč pretresa v posled
nji stopnji kasacijsko sodišče. 

Člen 121. 
Kazniva dejanja, ki jih učini civilist v družbi 

z vojakom, sodijo civilna sodišča, v vojnem času 
pa vojaška sodišča. 

Člen 122. 
Po dovršenem 20. letu ne sme nihče dobiti 

državne službe ali ostati v njej, ako ni po dolo
čilih vojaškega zakona odslužil svojega roka ali 
ni oproščen vojaške službe. 

Člen 123. 
Za vzdrževanje notranjega reda se sme vojska 

uporabljati samo na zahtevo pristojnega civilnega 
oblastva. 

Člen 124. 
Tuja vojska se ne sme jemati v službo naše 

države, a tudi vojska naše države se ne sme po
stavljati v službo tuje države brez predhodne 
odobritve narodne skupščine. 

XII . o d d e l e k . 
Izpremembe v ustavi. < 

Člen 125. 
O izpremembah v ustavi sklepa narodna skup

ščina s kraljem. 
Člen 126. 

državljanov: pravico združevanja, zborovanja in 
dogovarjanja, svobodo gibanja, nedotekljivost 
stanovanj, pisem in brzojavnih poročil. Na isti 
način se sme omejiti svoboda tiska, če nastane 
oborožena pobuna, v dotičnem delu države. 

X I I I . o d d e l e k . 
Prehodna določila. 

Člen 128. 

Predlog, da se v ustavi kaj izpremeni ali do
polni, sme podati kralj in narodna skupščina. 

V takem predlogu se morajo izrecno imeno
vati vse točke ustave, ki naj se izpremene ali 
dopolnijo. 

Ako je podal predlog kralj, se priobči narodni 
skupščini, nato pa se narodna skupščina takoj 
razpusti in skliče nova najkesneje v štirih me
secih. 

Ako je tak predlog izšel iz narodne skupščine, 
se sklepa o njem na način, ki je določen za skle
panje o zakonskih predlogih, z večino treh petin 
skupnega števila članov. 

Ako se predlog na ta način usvoji, se narodna 
skupščina razpusti, nova pa se skliče najkesneje v 
roku štirih mesecev od dne, ko je bil predlog 
usvojen. 

Tako v enem kakor tudi v drugem primeru 
sme narodna skupščina sklepati samo o onih iz
premembah in dopolnitvah ustave, ki jih obseza 
predlog, na katerega podstavi je sklicana. 

Narodna skupščina odloča z nadpolovično ve
čino skupnega števila svojih članov. 

Člen 127. 
Ob vojni ali ob splošni mobilizaciji sme na

rodna skupščina za vse državno ozemlje, ob ob
oroženi pobuni pa za posarriezen njen del s po
sebnim zakonom začasno ustaviti te-le pravice 

Na prvem skupščinskem sestanku po progla
sitvi ustave priseže prestolonaslednik Aleksander 
kot namestnik kralja Petra I. v zmislu člena 58. 
ustave tako-le: 

«V imenu Njegovega Veličanstva kralja Petra I. 
prisezam na vsemogočnega Boga, da bom ustavo 
ohranjal nekršeno, da bom vladal po njej in po 
zakonih, da bom čuval edinstvo naroda, nezavis
nost države in celotnost državne oblasti in da 
bom imel v vseh svojih težnjah in dejanjih pred 
očmi dobrobit naroda. Tako mi gospod Bog po
magaj! Amen!» 

Člen 129. 
Nato prisežejo narodni poslanci v skupščinski 

seji pred predsednikom skupščine tako-le: 
«Jaz (ime) prisezam na vsemogočnega Boga 

in na vse, kar mi je po zakonu najsvetejše in na 
tem svetu najdražje, da se bom pri svojem po
slanskem delovanju ravnal po ustavi in da bom 
vedno imel pred očmi dobrobit kralja in naroda 
in edinstvo države po svoji duši in svojem 
znanju.» 

Člen 130. 
Začasni zakoni, uredbe, pravilniki in odločbe 

ministrskega sveta in drugi akti in odloki z do
ločenim rokom trajanja, zakonskega značaja, kar 
jih je bilo izdanih od dne 1. decembra 1918. leta 
do dne proglasitve te ustave, veljajo še nadalje kot 
zakon, dokler se ne izpremene ali ne ukinejo. Vlada 
je dolžna v roku enega meseca od proglasitve usta
ve vse začasne zakone, uredbe, pravilnike in odločbe 
ministrskega sveta in druge akte in odloke z do
ločenim rokom trajanja, zakonskega značaja, 
predložiti zakonodajnemu odboru v pregled. Od
bor, razdeljen na sekcije po strokah državne 
uprave, sklene, ko izvrši njih pregled, najpozneje 
v petih mesecih v plenumu, kateri ostanejo v ve
ljavi brez izpremembe, kateri se izpremene in ka
teri se ukinejo. Nepredloženi začasni zakoni, 
uredbe, pravilniki in odločbe ministrskega sveta 
in drugi akti in odloki z določenim rokom traja
nja, zakonskega značaja, prestanejo veljati. Od-
borske odločbe se proglase za zakon. One, o ka
terih ne izda odbor v postavljenem roku nobene 
odločbe, veljajo še nadalje v celoti, dokler se ne 
izpremene redno z zakonom. 

Vsi začasni zakoni, uredbe, pravilniki in od
ločbe ministrskega sveta, zakonskega značaja, ki 
se tičejo: agrarnih odnošajev v državi, Narodne 
banke kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
likvidacije moratornega stanja, likvidacije prav
nega stanja, ustvarjenega vsled vojne in povračila 
škode, storjene z vojno, uredbe o posojilu in o 
pospeševanju dela pri sodiščih, se smejo izpreme-
niti samo z zakonom. 

skupščina s poimenskim glasovanjem enkrat in 
v celoti, ali jih sprejme ali odkloni. Pred glasova
njem sme po en predstavnik vsake parlamentarne 
skupine podati kratko izjavo. 

Tak krajši postopek za izenačitev zakonodaj-
stva in uprave v državi se sme uporabljati 5 let 
od dne, ko stopi ustava v veljavo, vendar pa se 
sme ta rok z zakonom tudi podaljšati. 

Dokler traja ustavotvorna skupščina kot za
konodajna skupščina, izvršuje ustavni odbor dolž
nost tega zakonodajnega odbora. 

Člen 131. 
Dokler ne izidejo zakoni o ureditvi ministr

stev, o državnem svetu, o glavni kontroli, o po
slovnem redu pri državnem svetu in o ministrski 
odgovornosti, se začasno razširja veljava dotič
nih zakonov kraljevine Srbije na vso državo z 
izpremembami in dopolnitvami, ki se izvrše tako, 
kakor je določeno v členu 133. 

Člen 132. 
Dokler ne izide v zmislu člena 57. te ustave 

nov statut, ostane v veljavi statut, predpisan po 
kralju dne 30. avgusta 1909. leta in objavljen v 
«Srpskih Novinah» dne 26. februarja 1911. leta. 

Člen 133. 
Za izenačitev zakonodajstva in uprave v 

državi se ustanavlja krajši postopek. 
Vsi zakonski predlogi, ki imajo za predmet 

izenačitev zakonodajstva in uprave, bodisi da jih 
je podala vlada, bodisi da so jih podali posamezni 
poslanci, se po predsedništvu skupščine odkazu-
jejo zakonodajnemu odboru. 

Poročilo zakonodajnega odbora s predlogom, 
ki ga je odbor usvojil, se pošlje narodni skupščini 
v sklepanje. O teh zakonskih predlogih sklepa 

Člen 134. 
Ko stopi v veljavo fa ustava, ostanejo začasna 

sedanje pokrajinske uprave, vsaka na čelu s po
krajinskim namestnikom, ki ga imenuje kralj na 
predlog ministra za notranje zadeve. Pokrajinski 
namestnik izvršuje pokrajinsko upravo po šefih 
oddelkov pod neposrednjim nadzorom ministra za 
notranje zadeve, in kot organ pYistojnih ministrov, 
na podstavi dosedanjih zakonov in uredb 
(naredb). 

Zakoni, izdani potem, ko stopi v veljavo ta 
ustava, ne morejo nalagati pokrajinskim upravam 
novih dolžnosti. 

O postopnem prenašanju poslov pokrajinskih 
uprav na posamezna ministrstva in posamezne 
oblasti po določilih, izdanih na način, ki je pred
pisan v členu 135., odloča ministrski svet po za
slišanju dotičnega pokrajinskega namestnika. 

Dokler bodo trajale pokrajinske uprave, mo
rajo oddelki posameznih ministrstev v pokrajinah 
za svoje predloge splošnega značaja ali ki se na
našajo na službeno osebje, prositi mnenje po
krajinskega namestnika pred ministrsko odločbo-

Stranke imajo pravico pritožbe na državni 
svet v administrativnih sporih, v katerih odloča . 
začasna pokrajinska uprava kot prva in posled
nja instanca. Skladno s to dolžnostjo se bo v 
državnem svetu pripravilo vse, kar je potrebno. 
Administrativen spor je samo med privatno ali 
pravno osebo na eni in upravnim oblastvom na. 
drugi strani; obstoji, pa tam, kjer je z naredbo 
ali odločbo upravnega oblastva pravica privatne 
ali pravne osebe kršena zoper zakonske naredbe. 
Potemtakem ni spora tam, kjer je z zakonom pre
puščeno začasni pokrajinski upravi ali admini
strativnemu oblastvu, kako naj postopa, oceni ali 
reši stvar. 

Člen 135. 
Predlog zakona o razdelitvi države na oblasti 

in o ureditvi oblasti (člena 95. in 96.) kakor tudi 
o prenosu dosedanje pokrajinske pristojnosti na 
ministrstva in oblastne uprave (člen 134.) je vlada 
dolžna v roku 4 mesecev podati narodni skupščini. 
v rešitev. Ce narodna skupščina teh zakonov ne bi 
rešila v roku 3 mesecev, se morajo izdati po 
predpisih člena 133. o izenačitvi zakonodajstva 
in uprave v državi; kolikor pa niti po tem kraj
šem postopku zakoni ne bi bili izdani v nadalj
njem roku 2 mesecev, se mora s kraljevo 
uredbo v roku enega meseca odrediti razdelitev 
države obenem z razmejitvijo pokrajinske uprave 
v zmislu členov 95. in 96. ustave. Ta uredba se 
sme izpremeniti samo z zakonom. Ako pa bi se 
porazdelitev države ne izvršila ne po prvem ne po-
drugem stavku tega člena, nego po tretjem, se 
morajo ustanoviti v Hrvatski in Slavoniji štiri 
oblasti. 

Istotako bo, če se porazdelitev države izvrši 
z uredbo, po tem členu Crna gora iz leta 1913. 
z bokokotorskim okrajem, a brez okruga plevalj-
skega in bjelopoljskega veljala za oblast in bo 
vršila funkcije oblasti po tej ustavi. 

1* zakonom o razmejitvi oblasti se Bosna in 
Hercegovina razdeli na oblasti v svojih sedanjih 
mejah. Dokler se to ne uredi z zakonom, veljajo-
okrugi v Bosni in Hercegovini za oblasti. Spaja
nje teh oblasti se vrši z odločbo oblastnih skup
ščin dotičnih oblasti, sklenjeno z večino dveh 
tretjin glasov v mejah, določenih v tretjem od
stavku člena 95. ustave. Posamezne občine aH 
srezi se smejo izločiti iz svojih oblasti in pripojiti 
drugi oblasti v sedanjih mejah Bosne in Hercego
vine ali izvun njih, če pristanejo na to njih sa
moupravna predstavništva, z odločbo treh petin 
glasov in če to odločbo odobri narodna skupščina. 

Okrugi (županije, okrožja) ostanejo kot enote 
državne uprave, dokler se ne ukinejo z zakonom. 
Njih področje uredi zakon. 

Likvidacija samouprave okrugov se izvede na 
korist oblasti in srezov, čim bodo oblasti orga
nizirane. 
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Člen 136. 

Do novega zakona o uradnikih, ki ga omenja 
člen 106. ustave, veljajo sedanji zakoni o dolžno
stih in pravicah uradnikov. Novi zakon naj obseza 
prehodne odredbe v svrho revizije in porazdelitve 
upravnega uradništva ter mora biti izdan naj-
kesneje v roku 2 let potem, ko stopi v veljavo ta 
ustava; do takrat naj se tudi izvrši revizija urad
ništva. 

Člen 137. 
Predsedniki sodišč in vsi. sodniki, katerim je 

z ustavo ali zakonom zajamčena stalnost, se pri-
•drže tudi nadalje na svojih službenih mestih m 
-dolžnostih pri sodiščih. V drugih krajinah, razen 
•v prejšnji kraljevini Srbiji, se sme stalnost za 
posamezne sodnike ustaviti v roku enega leta po 
izdanju te ustave. V tem roku sestavlja minister 
za pravosodje komisije iz sodnikov višjih sodišč 
za te krajine, s katerimi dogovorno ugotovi, za 
katere sodnike naj ne velja ta stalnost. 

Potrebna popolnjevanja izpraznjenih predsed
niških in sodniških mest se vrše po sedaj veljav
nih zakonih. 

Sodniki, ki so postavljeni ali bodo postavljeni 
po zakonu o začasnem popolnjevanju uradniških 
mest ob času vojne ali po drugem zakonu ali 
drugi uredbi začasno, so dolžni v roku poldrugega 
leta potem, ko stopi v veljavo ta ustava, opraviti 
•sodniški izpit. Kdor izmed njih tega ne stori v 
določenem roku, se takoj razreši sodniške službe. 

Kasacijsko sodišče v Beogradu, stol sedmorice 
v Zagrebu, vrhovno sodišče v Sarajevu, veliko 
sodišče v Podgorici in oddelek kasacijskega so
dišča v Novem Sadu poslujejo do nove ureditve 
enega kasacijskega sodišča za vso državo kakor 
do sedaj ter se smatrajo za oddelke kasacijskega 
sodišča. -•-.;. >;&>-! 

Člen 138. 
Prepovedati se sme izhajanje, odnosno raz

širjanje časopisov in natisnjenih spisov, ki izzivajo 
k mržnji do države kot celote, k verskemu ali ple
menskemu razdoru, istotako pa tudi, če posredno 
pozivljejo državljane, naj šiloma izpremene usta
vo ali državne zakone, samo če se iz sestavka 
očito vidi, da jim gre za tako pozivanje državlja
nov. Predpis člena 13., odstavka 3., o izvrševanju 
prepovedi velja tudi tukaj. Ko prestane posebna 
potreba, se smejo ti predpisi ukiniti z zakonom. 

Člen 134. 
Dokler se ne sklene zakon o koncesijah v zmi-

slu člena 117. ustave, naj se vse koncesije, 
izdane do dne, ko se proglasi ustava, revidirati 
na način, ki je naveden v členu 133. ustave. Cene 
(takse), ugotovljene z revizijo pri koncesijah za 
sečnjo državnih gozdov, imajo vzvratno veljavo 
•od dne 1. decembra 1918. leta. 

Člen 140. 
Ko stopi ta ustava v veljavo, se ustavotvorna 

•skupščina, izvoljena dne 28. novembra 1920. leta, 
izpremeni v navadno zakonodajno skupščino z 
Tokom trajanja, določenim v volilnem zakonu za 
ustavotvorno skupščino. 

Člen 141. 

Dokler se na podstavi te ustave ne izda nov 
zakon o volitvah narodnih poslancev, velja zakon, 
na katerega podstavi so se izvršile volitve dne 
28. novembra 1920. leta, z izpremembami, s kate-
Timi se spravi v sklad s to ustavo. Te izpremembe 
se izvrše tako, kakor je navedeno v členu 133. te 
ustave, ter veljajo, ko dobe kraljevo sankcijo. 

Odbor sme učiniti tudi potrebne izpremembe 
v rokih, ki jih določa ta zakon; poleg tega pa je 
pooblaščen predpisati tudi način, po katerem naj 
se izvrši porazdelitev mandatov na posamezne 
kandidatne liste po številu glasQV. 

X I V . o d d e l e k . 

Zaključna določila. 

Člen 142. 
Ta ustava s prehodnimi določili vred stopi v 

življenje, ko jo kralj podpiše, obvezno moč pa dobi, 
ko se razglasi ,v «Službenih Novinah». S tem dnem 
prestanejo veljati vsi pravni predpisi, -ki bi ji 
nasprotovali. 

Za izvrševanje te ustave naj skrbe predsednik 
ministrskega sveta in vsi ministri. 

Našemu ministru priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov naročamo, naj 
razglasi to ustavo, vsem ministrom pa, naj skrbe 
za njeno izvrševanje; oblastvom ukazujemo, naj 
postopajo po njej, vsem in vsakomur pa, naj se 
ji pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28.junija 1921. 

. . . . , A l e k s a n d e r s. r. 
Minister priprave 

za ustavotvorno skupščino 
in izenačitev zakonov: 
Marko Trifković s. r. 
Videl in pritisnil pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s. r. 
Predsednik ministrskega sveta,' 

minister za zunanje zadeve: 
Nik. P . Pašić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov: 

Marko Trifković s. r. 
Minister za notranje zadeve: 

M. Draskovic s. r. 
Minister za gradbe: 

J. P. Jovanović s. r. 
Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

' Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričić s. r. 

Minister za promet: 
dr. Vel. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnico, 
častni adjutant Njegovega 

Veličanstva kralja: 
general Štev. S. Hadžić s. r. 
Minister za pošto in brzojav: 

dr. Slavko Mîletic s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. Kukovec s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

Nikola P. Uzunović s. r. 
Minister za verstvo: 

dr. Mil. N. Jovanović s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 
Minister z narodno zdravje: 

dr. H. Karamehmedović s. r. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

I. Pucelj s. r. 

in Trebnje 200 K, vrhu tega zakonite draginjske 
doklade. 

Prosilci morajo biti nravno in politično neomade-
ževani, jugoslovanski državljani in morajo stalno 
bivati na sedežu ali v bližini okrajnega sodišča. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje je vlo
žiti za Litijo, Radovljico in Skofjo Loko na držav
nem pravništvu v Ljubljani; za Ljutomer, Sv. Lenart 
in Prevalje na državnem pravdništvu v Mariboru, za 
Konjice na državnem pravdništvu v Celju, za Treb
nje in Žužemberk pa na državnem pravdništvu v 
Novem mestu do dne 

2 5. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
Prednost za to službo imajo, ako so sicer spo

sobni zanjo, vojni invalidi v zrn idu naredbe deželna 
vlade v Ljubljani z dne 20. novembra 1918., št. 115 
Ur. L, in dosluženi podčastniki (zakon z dne 19ega 
aprila 1872., št. 60 drž. zak.). 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 13. julija 1921. 

Pr. VI 19/21—2. 1205 
V Imenu Njegovega Veličanstva 

Kralja! 
Podpisano sodišče je na predlog državnega pravd-

ništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu ukre-
njeno zaplembo št. -27 periodičnega lista «Enakost», 
izhajajočega v Mariboru, z dne 25. junija 1921. ter 
v zmislu § 493. k. p. r. odločilo tako-le: 

Vsebina članka gorenje tiskovine na strani 2. z 
naslovom: «Proč z militarizmom» z vštetim naslo
vom in odstavkom od besed: «Vojaška služba je» 
. . . do besed: «tudi njihova moč!» in od besed: 
«Prazen izgovor» . . . do besed: «z militarizmom» 
tvori pregrešek po §§ 92. in 103. srb. k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenega članka ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih 
je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskarski 
stavek in da se objavi to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 27. junija 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 1763. ~" 1167 3 - 3 

R a f c g l a e . 

Ker je bila z odlokom gospoda ministra za fi
nance št. 2546 z dne 2. julija 1921. licitacija hotela 
in gostilne v Laku razveljavljena, se bo dno 2. a v-
g u s t a 1.1. ob desetih v pisarni podpisane direkcije 
vršila vnovična javna licitacija za zakup gostilne. 

Prejšnji licitanti lahko dvignejo svoje kavcije pri 
glavni blagajni v Laku. 

Iz pisarne direkcije državne imovine beljske, 
• ' dne 13. julija 1921. 

C 88/21. 117G 3—8 
Okllo. 

Zoper Katarino H o s t n i k o v o 1 , omoženo Dol-
larjcvo, Antona D o 1 l a r j a in Katarino D o l l a r -
j e v o, Jožefa Š k o r c a , Janeza J e 11 e n c a, An
tona L c 1 š a k a, Franca D o 1 š a k a, Martina 1> o 1-
š a k a , Jožefa D o 1 š a k a, Marijo D o l š a k o v o , 
Jannza D o 1 š a k a,. Franca S i n k o v i č a , Franca 
J a k o p i n o in Marijo J a k o p i n o v o, Janeza 
P r i s t o v š k a in Lucijo P r i s t o v š k o v o , kate
rih bivališče je neznano, je podal pri okrajnem so
dišču v Kozjem Janez Cverlin, posestnik v Vrenski 
gorci št. 47, zastopan po drju. Ferdu Križanu, no
tarskem namestniku v Kozjem, tožbo zaradi priznar 
nja zastaranja terjatev, oziroma pravic, in zaradi 
dovolitve njih izbrisa pri vi. št. 31 katastralne ob
čine vrenskogorske v skupni vrednosti 2000 K. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

18. a v g u s t a 1 9 2 1. 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 

V obrambo pravic Katarine Hostnilcove in dru
gih sotožencev se postavlja za skrbnika gospod Mi
loš Zagrajšek, upravitelj državnega pravdništva v 
Kozjem. Ta skrbnik bo zastopal tožence v ozname 
nòvani pravni. stvari na njih nevarnost in stroške, 
dokler se ali ne zglase pri sodišču ali ne imenujejo 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
dne 21. junija 1921. 

.St. 1904/21. 3—: 

NateöaJ služb opravlteljev držav 
nega pravdništva. 

Na okrajnih soiiščih v Litiji, Radovljici, Skofji 
Loki, Ljutomeru, pri Sv. Lenartu, v Prevaljah, Ko
njicah, Žužemberku in Trebnjem bodo imenovani 
opravitelji državnega pravdništva. Letna nagrada 
znaša za Litijo 180 K, Radovljico 280 K, Skofjo 
Loko 180 K, Ljutomer 250 K, Sv. Lenart 340 K, 
Prevalje 300 K, Konjice 350 K, Žužemberk 140 K 

A 91/21—12. 1170 

Okllo, s katerim se eklloujejo 
zapuščinski upniki. 

Simon K l u g , posestnik v Breznem vrhu št. 24, 
je dne 27. marca 1921. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 
naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem so» 
dišču dne 26. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob devetih v sobi št. 4 ustno ali pa do tega dne pis
meno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani t 
zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, akö bi zaradi plačila napovedanih terjatev 
pošla. , . 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 14. julija 1921. 
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E 21/21—9. ' 1164 

Đražbeni oklio. 
Dne 3. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnine, 
sestoječe iz hiše št, 106 in travnika 16 a 42 m-, vi. 
št.98 katastralne občine., hotedršiške. 

Nepremičnini je določena' vrednost s 13.642 K; 
najmanjši ponudek znaša 7095 K. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 9. julija 1921. 

Likvidacijska firma: 
Miesthaler Wirtschaftsverein, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo . 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Besedilo likvidacijske firme pod
pisujeta predsednik likvidacijskega odbora ;Ui nje
gov nami stiiik in še en likvidator. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 31. maja 1921. 

Razglas. № 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
zadrugah: F i r m > 1 3 8 0 j z adr . ï 64/79. 

a) Ljudska posojilnica, 
registrovana zadruga z neomejeno" zavezo 

v Ljubljani, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Franc Zajec, vstopil pa 
je v načelništvo Matija Skrbeč, stolni vikar v Ljub
ljani. 

.. Firm. 1381, zadr. I 126/28. 
b) Hranilnica in posojilnica za dobrunjsko občino 

v Sostrem, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta iz načelništva Janez Gubelj in Fran

čišek Peterca, vstopila pa sta v načelništvo Janez 
Trkov, posestnik v Zadvoru št. 24, in Janez Cerne, 
posestnik v Zavogljem št. 2. 

Firm. 1383, zadr. VI 224/7. 
c) Kmetijska nabavna in prodajna zadruga ža 

kamniški politični okraj v Kamniku, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Na občnem zboru dne 3. aprila 1921. je bila skle

njena izprememba § 9., odstavka 4., in § 14., točke 
ч 2., zadružnih pravil. 

Firm. 1388, zadr. IV 294/24. 
č) Hranilnica in posojilnica v Št. Gothardu, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Franc Gorišek, vstopil 
pa je v načelništvo Alojzij Grohar, posestnik v Šent 
Gothardu. 

Firm. 1404, zadr. VI 233/7 
d) «Samopomoč», 
gospodarska zadruga z omejeno zavezo v Radovljici, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Ignacij Rus, vstopil pa 
je v načelništvo Mirko Železnik, davčni upravitelj v 
Radovljici. 

Firm. 1413, zadr. IV 96/23. 
e) Hranilnica in posojilnica v Dolu pri Ljubljani, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Karel Pance, vstopil pa 
je v načelništvo Matija Jeran, posestnik v Beriče-
vein št. 23. 

Firm. 1425, zadr. V 133/21. 
f) Občekoristna stavbena zadruga «Ljudski dom», 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani, 
nastopna izprememba: 

Vstopil je v načelništvo dr. Josip Basaj, uradnik 
Zadružne zveze v Ljubljani. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 14. maja 1921. 

Firm. 249/21, zadr. П 79/3. 972 

Likvidacija zadruge. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri za-

&"&'• Miesthaler Wirtschaitsverein, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

•'to-le: 
S sklepom izrednega občnega zbora z dne 29. ju

nija 1919. se je zadruga razdružila ter je prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva Ivan 
Mori, Peter Logar in Franc Repas in člani načelni-
Stva Konsumnega društva ža Slovenijo v Ljubljani 
Anton Kristan, Filip Uratnik in Štefan Dražil. 

Firm. 263/21, zadr. I 125/39.. 

č) Marburger Gewerbekasse, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haf

tung, 
po sklepu občnega zbora z dne 30. aprila 1921. na
stopna izprememba: 

Besedilo firme se glasi odslej: 
Marburger Gewerbekasse, 
r. G. m. b. H. in Maribor. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v'Mariboru, odd. I.« 
dne 31. maja 1921. 

9 7 3 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-
c l r u = a h ; Firm. 227/21, zadr. II 47/20. 
Wechselseitiger Vorschusskasse-Verein zu Windisch-

Feistritz, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, , 

po sklepu občnega zbora z dne 20. marca 1021. na
stopna izpn.memba: 

Izbrisal se je dosedanji clan načelništva Juri IIu-
dritz, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
/•nton Orač, hišni posestnik v Slovenski Bistrici 
št. 18. 

Firm. 237/21, zadr. I 125/19. 
b) Hranilnica in posojilnica Št. Janž na Dravskem 

polju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 29. februarja 1920. 
nastopna izprememba: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Luka 
Turk, posestnik v Prepolju, in Matija Škerjanc, žup
nik v Št. Janžu, vpisala pa sta se novoizvoljena 
člana načelništva Josip Erti, posestnik v Rošnji, in 
Alojzij Sagaj, župnik v št. Janžu na Dravskem 
polju. 

Firm. 241/21, zadr. II 65/4. 
c) Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Ptuju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 24. aprila 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisala sta se člana načelništva Jakob Muhič 
in Ciril Vrabl, vpisala pa sta, se novoizvoljena člana 
načelništva Franc Pintarič, posestnik v Hajdini, in 
Ignacij Muzek, posestnik na Bregu pri Ptuju. 

Nadalje se je vpisala izprememba § 16. zadruž
nih pravil. 

Firm. 255/21, zadr. II 84/1. 969* 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga-

Hranilnica in posojilnica v Marenbergu, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

s sedežem, v M a r e n b e r g u. 
Obratni predmet: Zadrugi je namen, da izboljšuj» 

razmere svojih članov v gmotnem oziru, da zlasti iz-
podbuja varčnost ter s svojim zadružnim kreditom 
preskrbuje članom denarna sredstva, potrebna v go
spodarstvu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 25. maja 1921. 
Opravilni delež znaša 20 K ter se mora plačati 

ob pristopu. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradnih pro

storih. ' 
Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov, člani 

načelništva so: Matej Jeric, posestnik v Kozjem 
vrhu; Anton Meže, posestnik v Marenbergu; dr. V. 
Morti, župni upravitelj v Marenbergu: Rudolf Re-
bernik, gostilničar v Breznu; AntoivStelzer, posest
nik v Kapli pri Breznu. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
Razglasitve, o?obito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po objavi v «Narodnem gospodarju» in po 
potrebi tudi v drugih listih in v uradno nabitem na
znanilu, vsaj osem dni pred občnim zborom. Na
mesto v listih se vabilo tudi lahko izvrši z oklicem 
pred župrio cerkvijo v Marenbergu, Breznem in 
Remšniku. Vabilo mora navajati dan, uro, kraj ia 
dnevni red občnega zbora. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. h, 

dne 31. maja 1921. 

Št. 814/9 ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1178 

Is 
đ 

2* 

8* 

Kraj, ulica, hišna Številka 
tedanje trafike 
in davčni okraj 

Planina št. 106 
.Planina st. 89 

(davčni okraj Logatec) 

Planina it: 173 
Planina it. 162 

(davčni okraj Logatec) 

Hotedriica it. 10 
(davčni okraj Logatec) 

Mozelj it. 41 
(davčni okraj Kočevje) 

Vikrče it. 5 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

.Ribnica it. 64 
(davčni okraj Ribnica) 

Begunje it. 27 
(davčni okraj Cerknica) 

Šilce it. 1 
Sv. Trojica it. 6 

(davčni okraj Loi) 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Cerknica 

Cerknica 

Cerknica 

Kočevje 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Kočevje 

Cerknica 

Cerknica 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K 

kolkih 

K 

poitnih 
znamkah 

K 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

v Ljubljani 

JamMine 
je položiti 

do dne 

1993 74 64 172 
Ta trafika se ni oskrbovala, odkar 

so Italijani izpraznili ozemlje 

1627 
1399 
3026 

4356 

3337 

7018 

16.636 

6116 

1717 
964 

2682 

46 

60 

80 

92 

85 

16./8.1921. 

17./8.1921. 

18./8.1921. 

19./8.1921. 

20./8.1921. 

S2./8.1921. 

23./8.1921. 

24./8.1921. 

10 

10 

10 

10 

10 

io 

10 

K 

300 

600 

700 

650 

1200 

2400 

850 

10 400 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, eo razvidni 

pri finančnem okrajnem ravnateljstvu т Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. ' . 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še- poeebe opozarjajo. 

Finančne »krajno ravnateljstvo y Ljubljani, dne 18. julija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 29. julija 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. — Izpremembe v osebja. — Uredba o1 valutah in devizah. Uredba glede likvidacije Avstro-ogrske banke. — 
Naredba ministrstva pravde o pristojbinah porotnikov v Dalmaciji in v Sloveniji. Dodatek k uredbi o postopanju ob prijavi in plačilu vsot, ki jih naši podaniki dolgujejo nepri
jateljskim državljanom. Dodatek k pravilniku o proizvajanju, prodajanju in uvažanju smodnika, dinamita in drugib razstrelil in raznesu, orožja in municije. — Razglasi deželne 
•lade za SJoveaijo: Razglas, da je izvolitev Viktorja Grčarja za mariborskega župana petrjena. Nagrade za nad&tevilno in pomožne ure srednješolskih profesorjev. Razglas župan
stvom in župnim uradom glede ugotovitve rojstnega kraja treh umrlib vojakov. — Razglaai zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih 
na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 3. do dne 9. julija 1921. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o odmeri občne pridobnine v Sloveniji in Dalmaciji. — 

Razglasi vojaških oblastev: Izdaja civilnih oblek. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 158 z dne 19. julija 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 8. junija11921., 

s katero se imenujejo pri glavnih carinarnicah 
I. vrste: 

v Beogradu za glavnega revizorja Josip B i n -
g a s , upravnik I. razreda carinarnice ljubljanske; 

v Ljubljani za inšpektorja generalne direkcije 
сатш in izvrševalca upravniške službe Mihajlo A ć i-
m o v i ć, inspektor generalne direkcije carin s sede
žem v Mariboru, po službeni potrebi; za glavnega 
revizorja z k'tno plačo 5000 dinarjev Franc T o r o 3, 
glavni revizor generalne direkcije carin s sedežem v 
Ljubljani; za revizorja II. razreda Karel G e r g i č, 
revizor Ш. razreda iste carinarnice; za revizorja 
Ш. razreda Ivan B r e š 6 a k, upraynik I. razreda 
sporedne carinarnice v Gornjem Cmureku; za revi
zorja IV. razreda Maks M a r k e 1 j , carinik II. raz
reda Iste carinarnice; za carinike IV. razreda Stanko 
K l e m e n e , carinski pripravnik, Ivan J a d r i č , 
štodent prava, Ivan P a r š u h , študent medicine na 
ljubljanski univerzi, Franjo T e r t i n e k , abs. gim
nazijski maturant, in Večerin T u r n a j , abs. realčni 
maturant; 

v Mariboru za upravnika I. razreda Vojislav K. 
P e t r o v i 6, upravnik II. razreda ukinjene carinar
nice v Gružu; za glavnega revizorja z letno plačo 
5000 dinarjev Danilo B o g 1 i ć, ^glavni revizor ge
neralne direkcije carin s sedežem v Mariboru; za 
blagajnika z letno plačo 4000 dinarjev Peter K u -
p u s a r e v i ć , blagajnik iste carinarnice; za revi
zorja П.razreda Ljudomil N a b o r g o j , revizor III. 
razreda iste carinarnice; za revizorja III. razreda 
Adam M a r i c , revizor IV. razreda iste carinarnice, 
in Martin G a b r i j e l , carinik I. razreda iste cari
narnice; za Tevizorja IV. razreda Emil T o m š i č , 
revizor V. razreda-, in Mirko Mi j u š k o v i e , cari
nik H. razreda — oba iste carinarnice; za carinika 
II. razreda Djordje S t o j a n o v i ć , carinski urad
nik v ostavki; za carinika Ш. razreda Ivan K o r e-
б i ć, carinski uradnik v ostavki; za carinike IV. raz
reda Božidar Pop. T o š i o, carinik istega razreda v 
Sisku — po prošnji; Venčeslav G1 c š č i ć in Ferdo 
Z a b a v n i k , carinska pripravnika; Ivan K o c h , 
abs. realčni maturant v Trstu; Milan V o l n e r . 
abs. dijak trgoveka akademije v Zagrebu; Ivan P e 
č a r , abs. gimnazijski maturant v Pazinu; Živorad 
P u r i ć , abs. dijak državno trgovske akademije v 
Beogradu; 

v Splitu za revizorja IV. razreda Marko D e r a d, 
carinik П. razreda na Jesenicah. 

Naredba ministrskega sveta z dne 8. junija 1921., 
s katero se imenujejo pri sporednih carinarnicah:' 

na Bohinjski Bistrici za carinika IV. razreda Do-
brovoj S t o j a n o v i ć , študent prirodnih znanosti; 

v Dolnji Lendavi za upravnika II. razreda Anton 
P i r e , upravnik III. razreda iste carinarnice; 

v Kozaršah za carinika IV. razreda Otokar 
Z o r n , carinik istega razreda carinarnice,v Celju 
—- po službeni potrebi in Tugomer K o Š e r, carinski 
pripravnik; 

na Otoku za carinika Г7. razreda Lujo K o v a -
Če v i c , začasni carinik istega razreda ukinjene ca
rinarnice v Karlovcu, in Franjo L a h , začasni cari
nik istega razreda carinarnice v Celju — oba po 
službeni potrebi; 

v Srdici za carinika IV. razreda Vinko S t e r 1 e, 
ab*, gimnazijski maturant v Trstu, in Ivan W, e b e r. 
abs. gimnazijski maturant v Kranju; 

v Hotedršici za carinika Ш. razreda Čedomir 
B o g d a n o v i ć, bivši carinski pripravnik; za ca
rinike TV. razreda Branko G r u b i č , začasni carinik 
istega raoKda ukinjene carinarnice v Karlovcu --
po službenl^otrebi; Žarko P op o v i c , abs. gimna
zijski maturant v Karlovcu, in Ivan T e v ž, carinski 
pripravnik; ' • 

v Gornjem Cmureku za carinika IV. razreda 
Marko Z o r k o, abs. gimnazijski maturant. 

Naredba ministrskega sveta z dne 8. junija 1921.. 
s katero se imenujeta: 

v Ljubljani za glavnega revizorja z dosedanjo 
plačo Jakob R u p e l , glavni revizor generalne di
rekcijo carin; 

v Mariboru za glavnega revizorja z dosedanjo 
plačo Spiro S u b o t i č, glavni revizor generalne di
rekcije — oba po službeni potrebi. 

Naredba ministrskega sveta z dne 8. junija 1921., 
s katero se Just P i š č a n e c , glavni revizor gene
ralne direkcije carin, postavlja v stanje pokoja. 

Naredba ministrskega ,yeta z dne 8. junija 1921., 
8 katero se Aleksander tìto j kn-o v i e , začasni cà* 
rinik IV. razreda carinarnice v Mariboru, Ivan, G o j -
• t an , začasni carinik IV. razreda v Ljubljani, Alfred 
K r a m b e r g e r , carinik Р7. razreda carinarnice' v 
Radgoni, in Viktor P i n t a r, carinik Ш. razreda ca
rinarnice v Ljubljani, odpuščajo iz državne služb3. 

Številka 159 z dne 20. julija 1921.: 
Objava kabinetne pisarne predsednika ministr

skega sveta: Njegovo Veličanstvo kralj je ob svo
jem rojstnem dnevu prejel mnogobrojne čestitke od 
vseh strani. Vsa naša poslaništva v inozemstvu in 
vsi predstavniki civilnih in vojaških oblastev v idr-
žavi kakor tudi izredno ninogo korporacij in zaseb
nikov je poslalo dne 12. t. m. Njegovemu Veličan
stvu našemu vzvišenemu vladarju izraze svoje po-
daniške vdanosti in svoje želje za dolgo in srečno 
življenje njegovo. — Po Najvišji naredbi se kabinet 
predsednika ministrskega sveta zahvalja vsem za 
čuvstva ljubezni in vdanosti, ki jih goje za vzvišeno 
osebo našega omiljenega vladarja. 

Naredba ministrskega sveta z dne 11. junija 
1921., s katero s>> dr. Demeter B l e i w e i s - T r -
s t e n i š k i postavlja v stanje pokoja. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov: 
Minister za finance je Josipa V a r d j a n a, višjega 
davčnega upravitelja v Velikih Laščah, premestil k 
davčnemu uradu na Brdu, Alojzija S t r m o l e t a , 
višjega davčnega upravitelja na Brdu, pa k davčne-
m u "uradu v Velikih Laščah — oba po službeni po
trebi, ob državnih stroških in v njiju dosedanjem 
svojstvu. 

Številka 162 z dne 23. julija 1921.: 
, Telegram iz Pariza z dne 19. julija: Njegova kra
ljevska Visokost regent A l e k s a n d e r je ob 15. 
uri in 54. minutali iz Vichyja prispel v Pariz. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 27. junija 1921., 
s katero se odreja zakon o Narodni banki kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 26. januarja 
1920. (Ur. 1. št. 143 iz leta 1920.) z njegovimi izpre-
membami in dopolnitvami z dne 9. decembra 1920. 
(Ur. 1. Št. 24 iz leta. 1921.) in z dne 19. aprila 1921. 
(Ur. 1. št. 185 iz leta 1921.). 

Objava pisarne ministrstva za trgovino in indu
strijo, oddelka za zunanjo trgovino in trgovinsko 

politiko, da je pogodba o proizvodni ureditvi vza
jemnega trgovskega prometa med avstrijsko repu
bliko in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki 
je potekla dne 30. junija 1921., podaljšana za dva 
meseca, t. j . do dne 31. avgusta 1921. 

Številka 162 A z dne 23. julija 1921.: 
Danes zjutraj okoli 9. ure je bil bivši minister za 

notranje zadeve Milorad D r a s k o v i c umorjen. 
Umor je izvršil komunist Alija Aliagić iz Bjeline v 
Bosni. Pred dvema dnevoma je prišel v kraj Lokve, 
15 kilometrov daleč od Delnic, danes zjutraj pa v 
Delnice. Gospod minister je sedel na klopi; nekov 
domačin mu je ravno pogrjnjal gunj po travi. Mo
rilec je neopaženo dvakrat sprožil dva strela iz sa
mokresa, od katerih je eden zadel ministra v srce, 
da je bil takoj mrtev. Prisotni so bili tudi njegovi 
otroci. Morilec izjavlja, da je izvršil umor po nalogu 
Rodoljuba Colakoviča, Srba, dijaka eksportne aka
demije v Zagrebu. — Ministrski svet je sklenil, da 
se truplo pokojnega ministra prepelji v Beograd ter 
pokoplji ob državnih stroških z vojaškimi častmi 

Številka 163 z dne 25. julija 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 18. julija 1921., 

s katero ee sprejemlje ostavka, ki so jo podali: 
minister za notranje zađeve Milorađ D r a s k o 

v i c , 
minister za prosveto Svetozar P r i b i ć e v i ć 
minister za promet dr. Velizar S. J a n k o v i é , 
minister za vojno in mornarnico general Stevah 

H a d ž i ć, 
minister za agramo reformo Nikola T. U a n 

n o v i ć, 
ter se postavljajo: 
za ministra za notranje zadeve in namestnika mi

nistra za prosveto Svetozar P r i b i ć e v i ć , narodni 
poslanec in minister na razpolagi; 

_ za ministra za promet Nikola T. U z u n o v i e , 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za, ministra za vojno in mornarnico general Mili-
voj Ž e č e v i ć, pomočnik vojnega ministra, in 

za ministra za agrarno reformo Kosta Lj. M i l e -
ti |ć,. narodni poslanec. 

Naredba ministrskega sveta z dne 18. julija 1921., 
s katero se za čas, dokler bo minister priprave za 
ustavotvorno skupščino in izenačitev zakonov, Marko 
N. T r if k o v i c , odsoten od službe, postavlja za 
njegovega namestnika Nikola T. U z u n o v i ć, mi
nister za promet. 

Naredba ministrskega sveta z dne 20. julija 1921., 
s katero se general Stevan H a d ž i ć , do sedaj mi
nister za vojno in mornarnico na razpolagi, daje na 
razpolago ministru za vojno in mornarnico. 

Izpremembe v osebju, 
Vladni tajnik Ivo P o l j a n e c je razrešen funk

cij vladnega komisarja za mesto Maribor ter dode
ljen okrajnemu glavarstvu v Mariboru v nadaljnje 
službovanje. 

Premeščeni BO: okrajni komisar dr. Janko V i 
d i c iz Radovljice k okrajnemu glavarstvu v Ko
čevju, okrajni komisar Franjo M a r š i č iz Kočevja 
k okrajnemu glavarstvu v Kamniku, okrajni komi
sar Mihael Z a v a d l a l iz Ljutomera k okrajnemu 
glavarstvu v Črnomlju, konceptni praktikant Ivan 
B a v d e k pri okrajnem glavarstvu v Brežicah k 

^ ' î i f e ^ f c ' J j ^ ' i f t ' i / . i f c f f c ï l ^ ' . i - i !>}'/u"\ 
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okrajnemu glavarstvu v Krškem in konceptni prakti
kant dr. Fran M l i n a r - C i g a l e pri okrajnem gla
varstvu v Mariboru k okrajnemu glavarstvu v Ljuto
meru. 

Imenovana sta: dobrovoljec podporočnik Niko
laj I. B u t k o v i ć , poizkusni uradnik varnostno 
straže v Ljubljani, za revimega nadzornika varnost
ne straže v XI. činovnem razredu pri poveljništvu 
varnostne straže v Mariboru; dobrovoljec podporoč
nik in dosedanji poizkusni uradnik pri varnostni 
straži Ciril B r e m e c za policijskega kanclista v 
XI. činovnem razredu pri policijskem ravnateljstvu 
v Ljubljani. Dr. Baltic s. r. 

Višji vinarski nadzornik Bohuslav S k a l i c k y 
v Novem mestu je imenovan za kmetijskega svet
nika v VI. činovnem razredu državnih uradnikov in 
referenta za vinarstvo pri poverjeništvu za kmetij
stvo v Ljubljani. 

Kmetijski ravnatelj Anton Š t r e k e 1 j , prideljen 
začasno agrarni direkciji v Ljubljani, je imenovan 
za višjega kmetijskega nadzornika v VII. činovnem 
razredu državnih uradnikov pri poverjeništvu za 
kmetijstvo, i 

Iz službenih ozirov je premeščen državni živino-
zdravnik Peter Š k o f i č iz Slovenske Bistrice k 
okrajnemu glavarstvu v Murski Soboti kot veteri
narski poročevalec. Na lastno prošnjo so premeščeni: 
državni višji živinozdravnik Josip R i h a r od okraj
nega glavarstva v Radovljici k okrajnemu glavar
stvu v Logatcu in državna živinozdravnika Alojzij 
Z a r n i k in France P r i m i c od veterinarskega od
seka poverjeništva za kmetijstvo k okrajnemu gla
varstvu v Radovljici. D e m § a r s_ r> 

Uredbo.* 
Ölen 1. 

Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
se pooblašča, da ukrene vse, česar je treba, da se 
likvidacija Avsfcro-ogrske banke dovrši čim prej. 

V to svrho sme vlada sklepati potrebne sporaz
ume in pogodbe z likvidatorji Avstro-ogrske banke. 

Člen 2. 
Izvršitev te uredbe se poverja ministru za fi

nance. 
Člen 3. 

Ta uredba stopi v veljavo z dnem podpisa in 
razglasitve. 

V B e o g r a d u , dne 27.junija 1921. 

xi- • / « „„™. Aleksander s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 

234. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t r a 1.9 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance smo odredili 

in odrejamo izpremembe in dopolnitve 

Uredbe o valutah ia devizah* 
z dne 29. marca 1921., razglašene v 115. številki 
«Službenih Novhi kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» z dne 25. maja 1921., in sicer člena 22., ki 
naj se glasi: 

Likvidacija kupčij, zasnovanih do dne 31. maja 
t. 1., se izvrši po določilih uredbe o reguliranju pro
meta z devizami in valutami z dne 25. septembra 
1920., I br. 22.354,** in s tem dnem nehajo veljati 
vse odločbe in vsi predpisi, ki se tičejo prometa in 
trgovine z devizami in valutami. 

Dne 1. junija t. 1. stopi v veljavo ta uredba. 
Glede na specialno narav kupčij, reguliranih s 

to uredbo, se pooblašča ministrski svet, da jo sme 
umekniti in razveljaviti, kadar razmere to dovolijo. 

Naš minister za finance se pooblašča, da regulira 
promet z devizami in valutami po administrativni 
poti, kadar kraljevska vlada razveljavi uredbo. 

Naš minister za finance naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 27. junija 1921. 

• „. . . r „ Aleksander s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

235. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po zasli
šanju Našega ministrskega sveta smo odredili in od

rejamo to-le 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 156, izdanih dne Ш- ju
lija 1921. — Uredbo z dne 25. maja 1921. glej v 
Uradnem listu pod št. 149. 

2 3 6 . 
Naredba ministrstva pravde 

z dne 14. julija 1921., št. 27.393, 
o pristojbinah porotnikov v Dalmaciji io 

v Sloveniji. 
§. i . 

Porotniki, katerih bivališče je oddaljeno od kraja 
porotnega sodišča več kakor 7-5 km, dobivajo od
škodnino za potne stroške za enkratno potovanje 
iz svojega bivališča v kraj porotnega sodišča in 
nazaj in odškodnino za večje stroške prehrane in 
prenočišča. 

Za vožnjo pripada porotnikom odškodnina na 
železnicah za III. razrefL, na parnikih za II. razred. 
Če ne morejo uporabljati teh prevoznih sredstev, 
jim gre kilometrina, ki znaša 8 K za vsak km. 

Kot odškodnina za večje stroške preludane in 
prenočišča pripada porotnikom za vsak dan bivanja 
na kraju porotnega sodišča 80 K. 

§ 2. 
Ako je porotnik,, čigar .bivališče ni oddaljeno oil 

kraja porotnega sodišča več kakor 7-5̂  km, vsled 
zaposlenosti pri porotnem, sodišču primoran, da se 
hrani izvun kraja svojega bivališča, dobiva, ako to 
zahteva, kot odškodnino za večje stroške prehrane 
25 K za kosilo, odnosno 25 K za večerjo; če pa 
mora iz istih razlogov prenočevati izvun kraja svo
jega bivališča, mu gre za vsako noč odškodnina 
30 K za prenočišče. 

§ 3. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem razglasitve 

v pokrajinskem uradnem listu. S tem dnem izgube 
veljavo vse prejšnje naredbe in odredbe, Id so se 
nanašale na predmet te naredbe. 

Minister pravde: 
M. S. Djuričić s. r. 

2 3 7 . 
Dodatek k uredbi 

§ postopanja ob prijavi in plačilu vsot, ki jih 
naši podaniki dolgujejo neprijateljskim držav

ljanom.** 
Na podstavi člena 35. uredbe o postopanju ob 

prijavi in plačilu vsot, ki jih naši podaniki dolgujejo 
neprijateljskim državljanom,*** odrejam: 

Členu 15. omenjene uredbe se dodaja nov od
stavek, ki se glasi: 

«Od tega so izvzeta plačila v francoskih in švi
carskih frankih, funtih sterlingov, dolarjih, italijan
skih lirah in vobče v zlatem denarju, za katerega 
velja člen 28. začasnega zakona o likvidaciji mora-
tornega stanja». 

Ta odredba naj se zakonito objavi v «Službenih' 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» in od
slej naj se postopa po njej. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričić s. r. 

238. 
Dodatek k pravilniku 

o proizvajanju, prodajanju in uvažanju smod
nika, dinamita in drugih razstrelil in raznesil, 

orožja in municije.* 
V zvezi s členoma 19. in 20. pravilnika o pro

izvajanju, prodajanju in' uvažanju smodnika, dina
mita in drugih razstrelil in raznesil, orožja in muni
cije A. B. br. 837 z dne 25. avgusta 1920.** odrejam: 

Dovolila, izdana po komandantih armijskih ob
lasti za uvoz orožja in ostalih predmetov, navedenih 
v členu 19. omenjenega pravilnika, veljajo od dne. 
ko se izdado, za tri mesece. 

Po tem roku prestane izdano dovolilo veljati, 
ako se v gorenjem roku ni ukoristilo. 

V B e o g r a d u , dne 24. junija 1921.; 
A. B. Nr. 990. 

Minister za vojno in mornarnico: 
častni adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 

general St. S. Hadžič s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 20.710. 

Razglas. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 156, izdanih dne 16. ju
lija 1921. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 155, izdanih dne 15ega 
julija 1921. 

*** Uradni list pod št. 404 iz leta 1920. 

Z Najvišjim ukazom z dne 12. julija 1921. je bila 
izvolitev Viktorja G r č a r j a za mariborskega žu
pana potrjena. 

V L j u b l j a n i , dne 22.julija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za notranje zadeve. 
Predsednik deželne vlade: dr.Baltic s. r. 

Št. 3623. ' 

Nagrade za nadštevilne in pomožne ure 
srednješolskih profesorjev. 

Gospod minister za prosveto je odločil z razpisom 
z dne 10. junija 1921., S. N. br. 6265, to-le: Nagrade 
za nadštevilne in pomožne ure na. srednjih šolah in 
učiteljiščih, ako je za to v proračunu materialna 
možnost naj se plačujejo tako, da dobiva nastavnik 
za vsako (nadštevilno ali pomožno) učno uro: 1.) s 
popolno kvalifikacijo a) za naučne predmete po 9 
(devet) dinarjev, b) za veščine po 6 (šest) dinarjev; 
2.) z nepopolno kvalifikacijo a) za naučne predmete 
po 6 (šest), b) za veščine po 4 (štiri) dinarje. 

Ta razpis bistveno dopolnjuje naredbo gospoda 
ministra za prosveto z dne 3. februarja 1921., S. N. * 
br. 1460, o izenačitvi plač srednješolskih nastavni
kov (Ur. 1. št. 53), velja pa le do dne 1. maja 1921., 
ko je stopila v veljavo uredba z dne 15. junija 1921. 
o poviških plač, honoriranju ur in prekočasnega dela 
direktorjem, nastavnikom in nastavnicam srednjih 
šol (Ur. 1. št. 209). 

V L j u b l j a n i , dne 19. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Št. ad 3387. 

Razglas. 
Poverjeništvu za uk in bogočastje naj se javi 

županstvo ali župni urad, v katerega evidenci so: 
1.) France K o s e c , infanterist, rojen leta 1S95. 

v Vodicah na Kranjskem, umrl dne 2. novembra > 
1919. v Gorčah na Koroškem; 

2.) neznanec, infanterist, rojen v Novi vasi na 
Kranjskem, umrl dne 8. januarja 1919. v Podljubelju 
na Koroškem; 

3.) Ignacij M a n d i , lovec, rojen leta 1894. v Po
ljanah na Kranjskem, umrl dne 13. novembra 1915. 
v Celovcu. i 

*. Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 156, izdanih dne IGega 
julija 1921. 

** Uradni list pod št. 416 iz leta 1920. 
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Ker je več krajev z navedenimi imeni, ni mo

goče dognati, kateri kraji so mišljeni. 

V L j u b l j a n i , dne 19. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo, 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Št. 8643/21. 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 3, do dne 9. julija 1921.) 

O k r » J O b č i n a •" o 

I T? 

Koze (Variole). 
Brežice 

Celje okolica 

Konjice 
Maribor okolica 
Blovenjgradec 

Prevalj e 

Brežice . . . . 
Trbovlje. . . . 
Ljubno . . . . 
Konjice okolica 
Vrhole . . . . 
Šoštanj . . . . 
Otieki vrh . . . 
Slovenjgradec . 
črna 

T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Breiice 
Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Ljubljana okolica 
Novo mesto 
Ptuj okolica 
Radovljica 

Slovenjgradec 
Prevalje 

Brežice 
Trbovlje 
Celje okolica. . . . 
Sv. Juri trg . . . . 
Sv. Juri okolica . . 
Sv. Krištof 
Laško 
Šmartno v Rožni dol. 
Frankolovon . . . . 
Celje mesto . . . . 
Smarca 
Orni vrh 
Mala Cikava . . . . 
Rogatec 
Bled 
Jesenice 
Slovenjgradec . . . 
Mežica 

Griža (Dysenteria) 
Celje okolica 

Kamnik 

Konjice okolica 
Ljubljana mesto 

Radovljica 

Slovenjgradec 
Prevalje 

Trbovlje . . . 
Ljubno . . . . 
Kamnik . . . . 
Duplica . . . . 
Konjice okolica 
Ljubljana mesto 
OvSiSe . . . . 
L a n c o v o . . . . 
Slovenjgradec . 
Prevalje. . . . 
Crna 

Škrlatinka (Soarlatina). 
Krško 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Murska Sobota 

Radeče . . . . 
Ljubljana mesto 
Dragolince. . . 
Dolnja Lendava. 
Petešovci . . . 

1 
2 
2 

i 

, 
1 

i 
. 

2 

i 

Brežice 

Kranj 
Ljubljana mesto 

Litija 
Ljutomer 

Maribor okolica 
Ptuj mesto 
Radovljica 

Slovenjgradec 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Brežice 
Kapele . . . . 
Smlednik . . . 
Ljubljana mesto 
Gobin 
Apače 
Lehen . . . . 
Ptuj 
Bled 
Slovenjgradec . 

T r a h o m : 

Logateo j Cerknica 111 . | . | . | 1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 

dne 21. julija 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec s. r 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št, 12.464 ex 1921. 

Razglas. 
Po členu 36., odst. B št'. 1, začasnega zakona o 

proračunskih dvanajstinah z dne 27. junija 1921. 
(«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 154) se izvrši odmera občne pridobnine v 
Sloveniji in Dalmaciji tudi za leto 1921. tako, kakor 
se je izvršila za leto 1920. 

Pri priredbi občne pridobnine v kontingentu za 
leto 1921. je torej — kakor za leto 1920. — zmisel-
no uporabljati določila naredbe celokupne deželne 
vlade za Slovenijo z dne 29. januarja 1919., št. 337 
Ur. 1., o prhvdbi občne pridobnine za leto 191$. 

Interesenti se opozarjajo zlasti na to, da se pri-
redbeno postopanje za odmero v kontigentu po Čle
nu L, št. 1, te naredbe celokupne deželne vlade 
izvede samo, če poda davčni zavezanec iz lastnega 
nagiba pridobninsko izjavo v 14 dneh po objavi tega 
razglasa v Uradnem listu ali če ga pozove pristojno 
davčno oblastvo, naj poda to izjavo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 22. julija 1921. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
1192 Št. pov. 813. 

Izdaja oivilnih oblek. 
Vsi oni, ki imajo pravico do civilnih oblek, ki pa 

se niso odzvali svoječasnemu pozivu občinskih ura
dov, se opozarjajo na to, da je vsaka o s e b n a ali 
p i s m e n a prošnja na vojaško jntendanco za Slo
venijo brezuspešna. 

Civilno obleke se bodo' vročile upravičencem sa
mo po občinskih uradih. Naknadno se morejo javiti 
le oni u j e t n i k i , ' k i s e s e d a j v r a č a j o ; imeti 
pa morajo potrdilo občinskega urada, da so se vrnili 
resnično šele izza dne 31. maja 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 25. julija 1921. 

Vojaška intendanca za Slovenijo v likvidaciji. 

Razglasi drugih, uradov in oblastev, 
Št. 1904/21. 3—2 

Nateoaj. 
Razpisane so službe opraviteljev državnega 

pravdništva na okrajnih sodiščih v Litiji, Radovljici, 
Škofji Loki, Ljutomeru, pri Sv. Lenartu, v Frcva-
ljah, Konjicah, Trebnjem in Žužemberku. 

Prošnje je vložiti do dne 
2 6. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 87. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 13. julija 1921. 

Pr. 33/21—2. 1217 

V imenu Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

Podpisano sodišče je na predlogi državnega 
pravdništva razsodilo: 

Vsebina letaka z napisom: «Slovenci! Jugoslo
vani! Na' Ljubelju so zabiti prvi količi» in s pod
pisom: «Nov rod» tvori v odstavku: «Dolžnost vsa
kega Slovenca je, da odstrani» — do besed: «so
vraštvo, ki smo ga zmožni» objektivni stan pregreška 
po § 92. srb. k. z. (§§ 656. in 305. k. z.). 

Zaplemba letaka se potrjuje, njega razširjanje se 
v zmislu §§ 36. in 37. tiskovnega zakona prepove
duje in naposled se izreka, da je kaznivo tiskovino 
uničiti. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 26. julija 1921. 

C 88/21. 

Oklio. 
1176 3 - 3 

Zoper Katarino H o s t n i k o v o , omoženo Dol-
larjevo, Antona D o 11 a r j a in Katarino D o l l a r -

j e v o, Jožefa Š k o r c a , Janeza J e 11 e n c a, An
tona L o 1 š a k a, Franca D o 1 š a k a, Martina D o 1-
š a k a , Jožefa D o 1 š a k a , Marijo D o l š a k o v o , 
Janeza D o 1 š a k a, Franca S i n k o v i č a , Franca 
J a k o p i n o in Marijo J a k o p i n o v o, Janeza 
P r i s t o v š k a in Lucijo P r i s t o v š k o v o , kate
rih bivališče je neznano, je podal pri okrajnem so
dišču v Kozjem Janez Cverlin, posestnik v Vrenski 
gorci št. 47, zastopan po drju. Ferđu Križanu, no
tarskem namestniku v Kozjem, tožbo zaradi prizna
nja zastaranja terjatev, oziroma pravic, in zaradi 
dovolitve njih izbrisa pri vi. š t 31 katastralne ob
čine vrenskogorske v skupni vrednosti 2000 K. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

1 8 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 

V obrambo pravic Katarine Hostnikove in dru
gih sotožencev se postavlja za skrbnika gospod Mi
loš Zagrajšek, upravitelj državnega pravdništva v 
Kozjem. Ta skrbnik bo zastopal tožence v ozname-
novani pravni stvari na njih nevarnost in stroške, 
dokler se ali ne zglase pri sodišču ali ne imenujejo 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek H., 
dne 21. junija 1921. 

A 31/21—4. 1212 

Poklio neznanih dedlöev. 
Katarina A r t i č od Sv. Roka ob Sotli je dne 

17. januarja 1921. umrla, ne da bi bila zapustila 
poslednjo voljo. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod Miha Maček, sodni 
Panelist v Roga.tcu. 

Kdor hoče iz zapuščine kaj zahtevata zase, mora 
to tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti 
sodišču ter izkazati svojo dedno pravico. 

Po preteku tega roka se izroči zapuščina, kolikor 
izkažejo dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se 
pa to ne zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 19. julija 1921. 

T 24/21—7. 1201 

Uvedba postopanja v dokaz smrti. 
Janez T r č e k, rojen dne 4. maja 1873., pristojen 

v občino Zire, prideljen 3/3 kamenolomov voj. part. 
391, je baje jeseni leta 1919. v Monte Alboni umrl. 

Ker utegne potemtakem nastopiti zakonita do
mneva smrti v zmislu § 10. zakona z dne 16. febru
arja 1883., št. 20 o. d. z., se uvaja na proënjo žene 
Marije Trčkove, rojene Kopačeve, postopanje v do
kaz smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj o pogrešancu poroča so
dišču ali s tem postavljenemu skrbniku, gospodu 
Ivanu Stieneju, davčnemu pristavu v p. v Ljubljani. 
Janez Trček pa зе pozivlje, naj se zglasi pri pod
pisanem sodilču ali da drugače vest o sebi. 

Ko se zaslišijo stranke o izidu dokazovanja, bo 
sklepalo sodišče po 15. novembru 1921. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 19. julija 1921. 

T 143/21—4; T 250/21—4. 1179 

Amortizacija. 
Na prošnji: a) Antona L o b e n w e i n a , lesnega 

trgovca v Vuzenici, in b) Uršule P i г б e v e, so
proge brivskega mojstra v Mariboru, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne povzetnice, oziro
ma priznanice, ki sta ju prosilca baje izgubila: 

Ad a) : Povratna povzetnica, izdana po postaj
nem uradu v Račjem dne 22. novembra 1919., 
št. 5927 za 5100 K, spadajoča k tovorni odpremnici 
št, 95. 

Ad b): Priznanica o 20%nem pridržku, ser. 052 
št. 07907, izdana po poštnem uradu v Velikovcu na 
ime: Seli Pire in za znesek 730 K. 

Imetnik te povzetnice, oziroma priznanice, sé 
pozivlje, naj uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h 
m e s e c e v , ker bi sé sicer po tem roku izreklo, da 
povzetnica, oziroma priznanica, ni več veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 14. julija 1921. 
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Šl 814/10 ex,1921. ] R & Z £ f l a . 8 . 
; Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo pò јатоеЛ nateöajo: 

1219 

fi 

6*tf 

Kraj, uliea, Шпа Številk» 
geđaaje trafike 
in davčni okraj 

i: : Visoko št; 14 
(davčni okraj Kranj) 

Krinj št. 22 
{davčni okraj - Kranj) 

'-•• Kranj št. 14 
(davčni okraj Kranj) 

Javornik it. 61 
(daTČni okraj Radovljica) 

Pristojna okrajna 
uprava- finančne 

kontrole 

Kranj 

Kranj 

Kranj 

Jesenice 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku I kolkih 

J.672 

7i792 

16.520 

4890 

K 

6» 

Žužemberk i t 48 
..Žužemberk St.93 

Cvibélì št. 3 . '.. . 
(davčni okraj Žužemberk) 

Kostanjevica St. 87 
Globočice St. 11 

(davčni okraj Kostanjevica) 

Bela cerkev št. 7 
(davčni okraj Novo mesto)̂  

Mokronog 

Mokronog 

Novo mesto 

803 
1879 

942 
3625 

'4960 
1121 
6072 

2142 

22 

36 

24 

8* 
Ig-8tudenec št; 18 

Ig-Studenec št 160 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

9* 

.10 

11 

Ig-6tudenec èt-3& 
"Ïg-Studênec SÎT48 
> (davôni; okraj -
Ljubljana okolica) 

Ljubljana II 
v Ljubljani: 

Bezuljak št. 7 
(davčni okiaj Cerknica) Cerknica 

Cerknica 

1721 
2399 

4121 

3614 
1878 

5492 

2661 

1545 • Kožljek St. 3 
(davčni okraj Cerknica) 

*-Te dve trafiki se združita v ene samo noto trafiko. 
**. Te tri .trafike! se združijo v eno samo novo trafiko. 

36 

58 

72 

poštnih 
znamkah 

K 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

v Ljubljani 

do dne 

29./8.1921. 

80./8Л921. 

30./8.1921. 

ure 

10 

10 

io 

L/9.1921. 

2./9.1921. 

3./9.1921. 

10 

J&mščine 
je. položiti 

K 

250 

1300 

2700 

800 

10 

10 

72 

6/9.1921. 

6./9.1921. 

6./9.1921. 

9./9.1921. 

9./9.1921. 

10 

10 

100J 

600 

1000 

350 

Firm; 196/21, Rg. A II 44/1. • 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala- lia

nes firma: /. : Franc Marin 
s sedežem v'M a r i b o r u, 

obratni-predmet: trgovina s kolonialnim in mate
rialnim blagom, barvami in mazilnim blagom na de
belo in z mešanim blagom na drobno, 

imetnik: Franc Marin, trgovec v Mariboru, Go
sposka ulica št. 27. 

Okiožno kot trgovinsko. sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 7. junija 1921. 

700 

10 

10 

10 

900 

400 

250 

Natančneje! p o d a t e o donosu in stroških, ki jih;je imel dosedanji ^ т ^ Ч г а г ^ а о ™z/j?™ 
aancném òk 

finančne kontrole, 
pri' finančnem "okrajnem ravnateljstvu V Ljubljani in : pri zgoraj navedenih pristopih okrajnih upravah 

V s i podrobnejši podatki, na katere ee je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo .mogle, ponudbe vpožtevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni1Z_ C6*0*™?» n £ 
tečajnega r a ^ g l a 4 k i j e nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani ш na 
uradni deski E e , pristojne za vsako posamezno, trafiko. Interesenti se na to ;Se posebe opozarjajo. 

Finančne okrajno ravnateljstvo т Ljubljani, dne 25, julija 19.21. 

Firm.285/21, Rg. A II 45/1. ., •„.... 974 

Vpis družbene firme. 
V register za družbene firme se je vpisala danes 

firma: Kupusarevič & Golubovič 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: špedicija, 
družbena oblika: javna trgovska družba, 
osebno zavezana družbenika: Terezija Kupusare

vič v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 41 in Veko-
slav Golubovič v Mariboru, Karčevina št. 167. 

' Pravico družbo zastopati imata oba družbenika 
kolektivno. 

Firma se podpisuje tako, da oba družbenika pod 
njeno besedilo kolektivno postavljata svoji imeni in 
svoja priimka. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 8. junija 1921. 

Vpisi posameznih firm. 968 

-,'.'V;,'register, za- posamezne firme so se vpisale, da-
neifkme:;;/ .>• ;' Firm; 193/21,-Rg. A. H 39/1. 

a) ' : ! ; \ "' Josip Sušterič 
s sedežem v M a r i b o r u , ' . , 

..','; '-obratni predmet; trgovina z mešanim ljagom na 
drobno, 

..... .jmetjaik:.,.Josip aušterič,. trgoyec . v.; Mariboru, 
'Glavni txg' ;^ ' l7." ;•:•;: : : . . - ••••••• 

•:.,:. ,, , , ,-,•-•.: -Firm.,194/21, Rg. A II 38/1. 

b); ; Felix Škrabl 
s &edežetn v. Ma'rib'oiruj ;..;;.. 

obratni predmet: trgovina .z manufakturnim bla
gom, 

iitfetnik: Feliks'Škrat»i; trgove^v Mariboru, Go
sposka ulica št. 11. '•••'.' 

Firm. 214/21, Rg. A II 40/1. 
c) Josip Ornig 
s'sedežem v P t u j u , 

obratni predmet r itfgovm§ :z- mešanim blagom in 
deželnimi pridelki; " " " ~ 

imetrdk: Josip Obig, trgovec V Ptuju, Panonska 
•ulica št: i:: ' ':.'".. '" '" r : r v ' : : ' • : •' "- '•''• 
"•'•' -Prokura sé :jé'poâelila :P^vlu ;Orri^''v :Ttïï^,''ki 
'podpisuje besedilo'firme ;;г^'ргмб^0;:ргркш;е.';«р/р'.»:. 

•;.-..-«"; •. ;.•-;:•.•; .-••:'' Firm; 235/21, Rg.: A JI 41/1. 

' , '$ ' , ' , - . .J f Г - , t k a g f l t u l r tog l iČ ': •/••:'••'•.'...'•• >', 

s sedežem v M a r i b o r u , ,/, .;;. 
;:.-ii .^hratnišpredmet; tr^<mna z .usnjem» čevljarskimi 
.,pqtçebsAami hvčevlji*-•[•- >•••, -,--. •.:•<:.' ."i'.vj .<•-

imetnik: Drag-ptia Rpglič, trgovec v ; Mariboru, 
; KorpškA^jtMSjtažt, 19., „ :;,,-,:, ... ,;;.,; ...,-j 

. ï.rokura/se je,:yodelibuIvanu Rogliču,v Mariboru, 
^;K0rOSÏ |̂Ctt8ta. Џ.,Х%' ,': ..... ;,'; , ... , . . , . , .:. • 

Prokurist pod^isujeubeeepilp.rfirme, samostojna z 
označbo prokuxe... .. ' . ,,, 

' • " ' " . , "' Ж ; Ш / 2 1 , ' ^ . A II 42/1. 

d) Alojzi] Podliessnig 

B sedežem v M a r i b o r u, 

obratni predmet: trgovina s papirjem na debelo, 
imetnik: Alojzij Podliessnig, trgovec v Mariboru, 

Aškerčeva ulica št. .9. 
Firm. 250/21, Kg. A II 43/1. 

e) Lüdövik Šef, Maribor, Preseratrva ulica 1, 
tòvar-hSka zâloga"pa'pîrla in pisalnih potrebščin, 

s sedežem v M a r i b o r u , 
obratni predmet: .trgovina s papirjem in pisalnimi 

potrebščinami na debelo, ; . 
• imetnik: Ludpvik Sef, trgovec v Mariboru, Pre

šernova ulica St..l.. . 
Imetnik Ludpvik, Šef svojeročno podpisuje bese

dilo firme. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 81. maji 1921. 

. . . i . . ' ; • • • : . . " ' • • ' 

Firm. 260/21, Rg. A I 289/3. 1002 

Izbris firme. 
•'^'УефШ.^Ш flrttte'póstó^ìhih' trgovcev se je 

danes izbrisala firma:. ? - ,• -: 'U 
.Viktor Jarc in drug, 

s sedežem v M a r i b o r u , ..;;;... 
obratni predmet:, trgovina z mešanim blagom na 

drobno in na debelo. ;,-.;'.: * 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
• •• - -• ••'• dne 7: junija 1921. 

Firm;;i8^/21,Jlg v ^'l i-70/3. 1082 

Izbris-firme. 
Izbrisala, se, j^,.danes v registra A vsled opušta 

kupčije firma: . puncer in drug 
s sedežem v L a š k e m , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, z 
lesom, usnjem in deželnimi pridelki. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek V., 
; i;,, i -.,.' dne 7. junija 1921. 

Firm. 273/21, Rg. B I 14/1. 1003 

Vpis delniške družbe. 
V registru se je vpisala danes firma: 

Zadružna gospodarska banka, d. d. v Ljubljani, 
podružnica v Mariboru, 

Zadružna privredna banka, d. d. v Ljubljani, 
filijal v Mariboru, 

Banque coopérative économique, s. a. à Ljubljana, 
• succursale à Maribor, 

The Cooperative Economie Bank an Savings Co., 
Ltd. Ljubljana, branch at Maribor, 

Banca cooperativa economica, a. a. a Ljubljana, 
succursale a Maribor, 

Genossenschaftliche Wirtschaftsbank A.-G. in Ljub
ljana, Filiale in Maribor. 

Sedež firme: a) glavnega zavoda v Ljubljani, 
b) podružnice v Mariboru. 

Obratni predmet: Banka 

1.) daje 'posojila zadrugam, ustanovljenim na 
podstavi zakona z dne 9. aprila 1873., drž. zak. 
št. 70, v tekočem računu, na zadolžnice ali na me
nice ter posreduje denarno poravnavo med temi za
drugami; 

2.) pospešuje eksport domačih pridelkov, pro
dajo živine in skupno direktno dobavo potrebščin 
vojaštvu; 

3.) eskontira in reeskontira menice; 
4.) sprejema denar v tekočem računu, na vložne 

knjižice in na blagajnične liete z omejitvami, nave
denimi v § 6.; 

5.) kupuje in prodaja na svoj ali na tuj račun 
vrednostne papirje, tuje valute in devize, blago in 
sirovine; 

6.) daje posojila na vrednostne .papirje, blago, si
rovine in na druge premične zastave; 

7.) sprejema v shrambo in upravo vrednostne 'pa
pirje in druge vrednosti; 

8.) ustanavlja javna skladišča s pridržkom, da 
dobi za to potrebno' koncesijo z omejitvijo, obseženo 
v § 12. zakona z dne 28. aprila 1889., drž. zale 
št. 64; 

9.) preskrbuje kavcije ш vadije na tuj račun; 
10.) prevzema v nakup ali upravo javne dav

ščine in dohodke ter posreduje davčne kredite s pre
vzemanjem dotične jamstvene obveznosti, če da 
davkoplačevalec varščino; 

11.) snuje, podpira ali, če bi bilo potrebno, na 
Bvoj račun vodi kmetijska, trgovska in industrijska 
podjetja in naprave; 

12.) nabavlja, prodaja, jemlje in daje v najem 
hiše in posestva vseh vrst ter posreduje pri teh opra
vilih; '-

13.) ukorišča izume, patente in privilegije ali po
sreduje njih ukoriščanje; 

14.) se bavi z vsemi bančnimi, komisijskimi in 
posojilnimi opravili, ki so v zvezi z izvrševanjem 
prej navedenih, po pravilih določenih pravic in span 
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dajo v njih obseg ali so potrebna kot pomožna opra
vila; 

15.) so bavi s prodajo navadnih in kombiniranih 
potnih listin za paroplovne družbe in železnice z 
vsemi opravili, ki so potrebna za izvrševanje te na
loge, s pridržkom, da dobi za to potrebno koncesijo. 

Delniška glavnica 60.000 delnic po 400 K, ki so 
v gotovini vplačane ter se glase na prinosnika, v 
skupni nominalni vrednosti 24,000.000 K. 

Olani načelništva so: 
Karel Čeč, ravnatelj Jugoslovanske tiskarne v 

Ljubljani; 
dr. Josip Dermastia, načelnik Ljudske posojil

nice v Ljubljani; 
Josip Dular, ravnatelj Gospodarske zveze v 

Ljubljani; / 
Kvgen Legat, ravnatelj Zadružne zveze v Ljub

ljani: 
dr. Jakob Mohorič, odvetniški kandidat v Ljub

ljani. 
inž. Dušan Serncc, ravnatelj deželne elektrarne 

v Ljubljani; 
Ivan Zabret, tvorničar in posestnik v Bobovku 

pri Kranju. 
Prokura je podeljena dr ju. Ivanu Slokarju v 

Ljubljani in Janku Komarju v Ljubljani. 
Pravno razmerje družbo: Podružnica delniške 

družbe enakega imena v Ljubljani. Družba temelji 
na pravilih, odobrenih po ministrstvu za trgovino in 
industrijo /. dne 4. marca 1920., VI št. 299, odnosno 
z dne 21. avgusta 1920., št. 2020. Družba je usta
novljena za nedoločen čas. 

1'cdpis firme: Firma se pravnoveljavno podpisuje 
tako, da se pod njeno napisano, natisnjeno ali s 
šlampUjo odtisnjeno besedilo podpisujeta dva člana 
upravnega sveta ali en član upravnega sveta in ?,n 
Prokurist ali ravnatelj s prokuro in prokurist, vsi 
kolektivno, ravnatelj in prokurist vselej s pristav-
kom p. p. (per procura). Za podružnice podpisujeta 
pravnoveljavno pod njih sodno registrirano firmo 
Voditelj (dirigent) in njegov namestnik ali eden od 
teh in en prokurist s pristavkom p. p. (per procura). 

Vodja (dirigent) podružnice v Mariboru je dok
tor Mirko Božič, namestniki so dr. Karel Verstov-
Šek, Hinko F.ngelberger in dr. Anton Jerovšek, vsi 
v Mariboiu. 

Razglasi, zlasti vabila na občni zbor, se morajo 
vsclej»14 dni prej objaviti v uradnem listu glavnega 
sedeža in v uradnih listih za kraje, v katerih so 
podružnice; navajati morajo dan, uro, kraj in dnev
ni red občnega /bora. - r 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 7. junija 1921. 

Br. Ko. 731—1921. 1208 

Oglas. 
Kraljevski okružni sud u Belojcrkvi na molbu 

Rudolfa V e l k a v r h a , neprotokoliranog trgovca 
drvima u Vršcu, u smislu § 82 zak. čl. XVII. od 
1881. god. otvara stečaj nad njegovom imovinom, 
ma gde se nalazila, a i nad nepokretnom imovinom 
njegovom, koja leži u području, za koje je u kreposti 
gore citirani zakon. Ujedno ge nad ćelom imovinom 
stečajnog dužnika odredjuje uzapćenje i inventura. 

Stečajnim komesarom imenuje se sudi ja ovo' r 

suda Steva Ivanović, a kuratorom mase imenuje se 
dr. Steva Nikolajević, advokat ц -Vrpcu. 

Radi prijava tražbina* protiv stečajne mase od
redjuje se rok do dana 1 1 . a u g u s t a 1 9 2 1 . go
dine; za likvidacionu razpravu odredjuje se ročište 
pred Qvim sudom na dan 1 0 . s e p t e m b r a u 
9 sati pre podne pred stečajnim komesarom. 

Pozivaju se svi oni, koji misle, da. imaju kao 
Verovnici kakvo potraživanje proti stečajnoj masi, 
•đa isto radi ustanovljenja i određjenja reda put likvi-
«iacionom ročištu pdd pretnjom pravne štete, sa
držane u stečajnom zakonu, prijave- protiv stečajne 

jîftase i onda, ako bi u pogledu njihovog potraživa
n j a već tekla posebna'parnica proti dužniku. 

Pozivaju se svi oni verovnici, koji imaju ručni 
: ^ l o g ili pravo retencije, da svoja stečena prava pri
jave kuratoru mase kao i da u njihovom posedu 
*e nalazeće stvari na poziv ovoga njemu radi pro
gone pokažu. 

Upozoruju se oni, koji imaju pravo na. izlišenje, 
,1a pravo povratka ili pravo na posebno (odeljfeno) 
L^amircnje, da neće smetati realizaciji i razdelenju 
; "tečajne mase, ako a ni svoja prava ne zatraži}. Po-
^vaju se stečajni .verovnici, da na ročište, đđredje-
"Ao za izbor verovničkog odbora, pristupe i na istom 
•*.б iskažu u svojstvu verovnika sa ovorcnim doka-

•ma. K r a j j s u d b e n i 8 t o l „ Belojcrkvi, 

18. juna 1921. godine. 
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Ne 1484/27—1. Proglasitve za mrtve. 1195 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj naređeni pogre
š a n a za mrtve, ker se m o r e o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. š t 128, 
domnevati, da so umrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj t o feporoči 
sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 
in 

Maks imi l i j an Hablt, 
rojen dne 8. oktobra 1882., 
drvar v Janžerem vrhu. 

L u k e ž B e z a r , 
rojen dne 25. septembra 
1889. v Ledini št. 9., pri

stojen v Dramlje. 

F e r d i n a n d Oplotnlk, 
rojen dne 7. julija 1881. 
r Mariji-Reki v Savinski 
dolini, rudar v Rechlings-

hausnu. 

Janez Cvetko, 
rojen dne 30. junija 1884., 
posestnik v Golobinjeku. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog • 

Odrinil leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku v Celju 
ter se zadnjič oglasil je
seni leta 1916. z italijan
skega bojišča; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odšel leta 19 ! 4. k 26. strel
skemu pehotnemu polku 
in z njim leta 1916. na 
bojišče v Galicijo. Zadnjič 
pisal spotoma iz Budim
pešte; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Jera Habit. 

Odšel dne 8. marca 1915. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje in z njim na rusko 
bojišče. Zadnjič se oglasil 
dne 17. junija 1916.; od 
takrat ni več glasu o 

njem. 

Alojzi j Vodenik, . 
rojen dne 3. aprila 1877., 
posestnik T Gabrovljah 

št. 7. 

Karel Sitar, 
rojen dne 18. novembra 
1886., delavec v Št. An

dražu pri Velenju. 

D a n i e l Čebular , 
rojen dne 23. decembra 
1883., davčni asistent v 

Sežani. 

M a t e v ž S t r a ü e k , 
rojen dne 19. septembra 
1880. v Št. Petru na 

Medvedjem selu. 

Odšel dne 28. julija 1914. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku, 3. s tet ni ji, 
v Maribor, prišel v rusko 
ujetništvo ter zadnjič pi
sal dne 16. marca 1916. 
iz Taškenta; tam baje leta 

1916. umrl za tifuzom. 

Odrinil leta 1914. s 26. čr-
novojniškim polkom v Ga
licijo ter se zadnjič oglasil 
dne 9. septembra 1914.; od 
takrat ni več glasu o njem. 

Brat 
Miha Rezar 
v Dramljah. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešanen 

Žena 
Marija Oplotnik, 

najemnica 
v Zgornjih 

i Zrečah. 

Žena 
Terezija Cvetko, 

Odšel ob splošni mobiliza
ciji leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku, z njim v 
Galicijo ter prišel v rusko 
ujetništvo. Baje umrl v 
Tačkentu. Oglasil ве zad
njič due 15. oktobra 1916. 

Odšel ob splošni mobiliza
cij^ k 47. pehotnemu pol
ku1" v Maribor, odtod na 
rusko fronto. Zadnjo do-
pienico odposlal dnet2. sep
tembra 1914.; od takrat 

pogrešan. 

Alojzi j P n i n i k . 
rojen dne 19. maja 1887., 
posestnikov sin v Dobravi 

pri Prihovi. 

F r a n o Kozmel j , 
rojen dne 9. julija 1899., 
v Št. Juriju ob Taboru. 

A n t o n Anto l lno, 
rojen dne 7. junija 1895., 
etanovničin sin v Celju. 

A n t o n M a j o r a n o , 
rojen dne 29. maja 1895., 
preuzitkaričin sin v Šent-
Lovrencu št. 83, okraj 

Celje. 

Odrinil dne27. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje ter zadnjič pisal dne 
8. septembra 1914. iz Vi
pave; od takrat ni več 
o njem glasu. Baje dne 
22. novembra 1914. padel 

v Karpatih. 

Žena 
Terezija Vodenik. 

žena 
Marija Sitar, 
zaiebnica na 
gradu Turnu, 

Velenje. 

Dan 
in opr.it. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

21. 6.1921.; 
T I 78/21-2, 

21.6.1921.; 
T I 79/21-3. 

Dr. A. Schurbi, 
odvetnik v Celju 

Dr. Josip Vrečko, 
odvetnik v Celju. 

Žena 
Vanda čebular. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k 87. pehotnemu 
polku in z njim na rusko 
bojišče; od takrat ni več 

glaeu o njem. 

Odrinil leta 1917. k 47. pe
hotnemu polku, 19. stot-
niji, 4. vodu, na italijan
sko bojišče ter se zadnjič 
oglasil dne 18. oktobra 

1917. 
Odšel meseca decembra 
leta 1914. na rusko bo
jišče v Galicijo ter zad
njič pisal dne 6. januarja 

1915. 

Polsestra 
Antonija Strašek, 
po varuhu Jožefu 

Strašku, 
posestniku 

v Hanjskem. 

21. 6. 1921. 
T I 87/21—i 

21. 6. 1921.; 
T I 89/21-2. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

21. 6.1921.; 
T I 91/21-2 

21.6.1921.; 
T I 90/21-2. 

1. 7.1921.; 
T I 92/21-2. 

Oče 
Martin Pušnik. 

Varuh 
Valentin Južna 

v Klavnem. 

Anton Znpano, 
rojen dne 7. maja 1883., 
v Doblatinu pri Slatini. 

M a r t i n T r a t n i k , 
rojen dne 19. oktobra 
1881., posestnik v Šmart-

nem v Rožni dolini. 

Dominik P e j o v n l k , 
rojen dne 4. avgusta 
1897., posestnikov sin v 
Smiklavžu pri Slovenj-

gradcu. 

Odrinil meseca marca leta 
1916. k 87. pehotnemu pol
ku ter zadnjič pisal me
seca junija 1915. z itali-

janskega bojišča. 
Odrinil dne 16. februarja 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celju; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k 26. domobranske
mu pehotnemu polku ter z 
njim jeseni leta 1914$v 
Galicijo ; izza dne 30. ok-
\ tobra 1914. pogrešan. 

Odšel dne 16. oktobral916. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku ter bil po
tem . prestavljen k 4. do
mobranskemu pehotnemu 
polku; zadnjič pisal iz 
italijanskega ujetništva 
dne 22. septembra 1918. 

Mati 
Ana Antolinc, 

etano voica 
v Celju. 

4.7.1921.; 
T I 94/21—2. 

13.7.1921.; 
T I 96/21—2. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. februarja 
1922. 

1. marca 
1922. 

7. 7. 1921.; 1, februarja 
T I 96/21—2. 1922. 

Mati 
Marija Majoranc, 

Žena 
Marija Zupane 
v Negonju pri 

Rogaški Slatini. 

Žena 
Frančiška 
Tratnik. 

" Oče 
Vinko Pejovnik. 

Dr. Friderik 
Zangger, 

odvetnik v Celju. 

12.7.1921.; 
T 197/21-2 

16.7.1921.; 
T I 98/21-2. 

15. 7. 1921.; 
T I 99/21-2. 

13. 7. 1921.; 
1,1100/21-2. 

16.7.1921.; 
T1102/21-2. 

1. februarja 
1922. 

1. marca 
1922. 

1. marca 
1921. 

1. marca 
1922. 

1. marca 
1922. 

Nadaljevanje na. prihodnji strani. 
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Ime in rojttai dan, stan 
ш sadnje biTaliič* po-

grtianeer 

MIha Korber, 
rojen dne 20. septembra 
1882.. kmet т SUovem 

it. 18. 

Martin Uien, 
rojen dne 12. oktobra 
1880., T Ložnici, pristojen 

v Št. llj pri Velenju. 

Biatrrae okolnorä, ' 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil dne 27. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku, 
3. atotniji, ter zadnjič pi
sal z ruskega bojišča dne 

3. oktobra 1914. 
Odrinil meseca februarja 
1915. k 26. domobranske
mu pehotnemu polka v 
Maribor ter zadnjič pisal 
meseca aTgusta 1915. iz 

ruskega ujetništva. 

Proglasitev 
samrtrega 
predlaga 

Žena 
Frančiška 

Eorber. 

Sestra 
Neža Ušen, 

posestnikov* hči 
T Ložnici. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešanju 

— 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

15. 4.1921.; 
T1104/20-4. 

15.7.1921.; 
T1103/21-4. 

Oklieni rok 
poteče dne 

1. marca 
1922. ' 

1. februarja 
1922. 

A П 1573/20—3. 1197 

Poziv dedičem, volilojemnikom in 
upnikom inozemskega državljana. 

Ivan (Johann) Š p a 1 e k, pristojen v Kamnik, ju
goslovanski državljan, je dne 16. septembra 1920. 
umrl v svojem rednem domovališču na Dunaju 
(Wien), XIII., Hüttelbcrgstrasse 23, ne da bi bil za
pustil naredbo poslednje volje. ~ 

Po zmislu §§ 137., 138. ces. pat. z dne 9. avgusta 
1854., drž. zak. št. 208, se pozivljejo vsi dediči, voli-
lojemniki in upniki, ki so avstrijski državljani ali " 
tuzemstvu živeči tujci, naj napovedo svoje zahteve 
do zapuščine najkesneje do dne 

3 1 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem sodišču. Sicer bi se smela zapuščina 
brez ozira na rte zahteve izročiti inozemskemu obla-
stvu ali po tem poverjeni osebi. 

Ker. so tuzemski dediči predlagali, naj se obrav
nava zapuščina po avstrijskem sodnem oblastvu, se 
po zmislu § 140. ces. pat. z dne 9. avgusta 1854., 
drž. zak. št. 208, hkrati pozivljejo vnanji dedici in 
volilojemniki, naj napovedo svoje zahteve v danem 
roku in naj naznanijo, ali zahtevajo odstop inozem
skemu oblastvu. Sicer se bo, ako bi inozemsko obla-
stvo samo ne zahtevalo odstopa, zapuščina obrav
navna tu, in sicer le z dediči, ki se zglase. 

Okrajno sodišče v Hietzingu, oddelek II., 
dne 7. junija 1921. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

25. a v g u s t a 1 92 1. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet gornjeradgonski, 
dne 22. julija 1921. 

. Predsednik: dr. Vavpotič s. r. 

jenje iz pozicije D—7 tarife, del L, oddelek B, p j 
vozninskih stavkih izjemne tarife 2. 

V dodatku L, veljavnem izza dno 15. avgusta 
1920., k lokalni tarifi, del II., družbe južne železnice 
je na strani 20 a v izjemni tarifi 2 v točki 2.) uvrstiti 
kot prvi predmet po dvopičju b « saturaci jsko blata 
(čulja)». 

V L j u b l j a n i , dne 25.julija 1921. 

1213 Izreden občni zbor 
Tiskovnega društva v Kranju, 

r. z. z o. z., 
bo v soboto dne 6. a v g u s t a t. 1. ob osemnajstih 

v društveni tiskarni. 

D n e v n i 
Izprememba pravil. 

r e d 

Št. 512. 2—1 
Razpis učiteljskih služb. 

V šolskem okraju ljutomerskem se razpisujejo v 
stalno namestitev nastopna učna mesta: 

1.) Sv. K r i ž : 1 služba za učitelja; 
2.) V u č j a v a s : 1 služba za učitelja ali za uči

teljico; prosto stanovanje. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred

pisani službeni poti do dne 
25. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih! 
Okrajni šolski svet ljutomerski, 

dne 22. julija 1921. 
Predsednik: dr. Vavpotič s.r. 

St. 358/Ш. 

Razpis učiteljskih služb. 
V šolskem okraju svetolenarškem v Slovcuslah 

goricah se razpisujejo v s t a l n o namestitev na-
stopna učna mesta: 

1.) Sv. A n a , služba za učitelja; prosto stano
vanje. 

, 2.) S v. A n t o n, služba za učitelja; prosto stano
vanje. 

3.) S v. B a r b a r a, služba za učitelja; prosto sta
novanje. 

4.) M a r i j a S n e ž n a„ služba za učitelja. 
5.) Sv. J u r i v Slovenskih goricah, 1 služba za 

učitelja, 1 služba za učiteljico. 
6.) S v. R u p e r t v Slovenskih goricah, 1 služba 

za učitelja, 1 služba za učiteljico. 
7.) S v. B e n c d i k t, 1 služba za učitelja, 1 služ

ba za učiteljico. 
Pod št. 5., 6. in 7. prosto stanovanje. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 
24. a v g u s t a 1 9 2 Ì . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 
Okrajni šolski svet svetolenarški v Slovenskih; 

goricah, 
dne 20. julija 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic s.r. 

Razne objave. 
Št. 4729—III. . 1 2 0 9 

Razglas družbe južne železnice. 
Lokalna tarifa, del II., z dne 15. aprila 1920. 

Popolnitev izjemne tarife 2. 
Z veljavnostjo izza dne 1. avgusta 1921. se bo 

računila vdznina za saturacijsko blato (čulja) za gno-

* * .* 
.V 

Če bi bil občni zbor nesklepčen, se bo vršil pol 
ure kesneje na istem prostoru s prvotnim sporedom 
drugi občni zbor, ki bo sklepal brez ozira na število 
navzočnih članov. Načelništvo. 

1 2 1 4 Poziv na prevzem delnio. 
- Dne 29. junija 1921. se je ustanovila delniška 
družba «Jadranska banka v Beogradu»,' ki jo pre
vzela naše podružnice v kraljevini Srbov, Brvatov 
in Slovencev. 

Delniška glavnica Jadranske banke v Boogradu 
znaša 7,500.000 din. ter je »razdeljena na 75.000 del
nic po 100 din. nominalne vrednosti. 

Jadranska banka v ,Trstu prepušča svojim starim 
delničarjem za vsako delnico Jadranske banke v. 
Trstu po eno delnico Jadranske banke v Beogradu 
za ceno po 150 din. plus 5 % obresti od dne 1. ja-, 
nuarja 1921. 

Delnice Jadranske banke v Beogradu se bodo 
proti predložitvi in žigosanju delnic Jadranske banke 
v Trstu prevzemale pri blagajnah našega zavoda v 
Beogradu, Celju, Dubrovniku, na Dunaju, v Kotoru, 
Kranju, Ljubljani, Maribora, Metkoviću, Opatiji, Sa
rajevu, Splitu, Šibeniku, Trstu, Zadru in Zagrebu 
kakor tudi pri blagajnah Banke i štedione za Pri
morje na Reki, Sušaku in v Bakru. 

Prijave za prevzem delnic Jadranske banke v 
Beogradu se sprejemajo pri imenovanih blagajnah; 
do vštetega dne 3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

V mesecu juliju 1921. 
Upravni svet Jadranske banke v Trstu. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. julija 1921. 

Metalna podloga: 
v kovanem zlatu . . • • < 
v kovanem srebru 
v tujih valutah 
v depotih v inozemstvu v 

valutah 

Dinarjev 

Preti prejšnjemu 
stanju 

dinarjev 

raznih 

A k t i v a . 
Dinarjev 

75,087.627'-37 
16,456.627' — 
8,063.166-45 

343,200.103 • 22 • 442,807.524 • 04 + 5,793.696 • 70 

Št 486 ^—^ 
Razpis učiteljskih služb. 

V šolskem okraju gornjeradgonskem se razpisu
jejo v stalno namestitev nastopna učna mesta: 

1.) S v. D u h : 1 služba za učitelja, 1 za učiteljico; 
prosto stanovanje. 

2.) Sv. J u r i o b S č a v n i c i : 2 službi za uči
telja. 

3.) N e g o v a : 1 služba za učitelja ali učiteljico-, 
prosto stanovanje. 

4.) S č a v n i c a: 1 služba za učiteljico; prosto 
stanovanje. 

Posojila : 
na menice 
na vrednostne papirje 

Dolg države: 
za odkup kronskih novčanic . . . 
po računu zamene 
po posojilu na bone obrtn. kapit. . 
po posojilu na bone bančnega kredita 

Vrednost državnih domen, založenih 
za izdajanje novčanic 

Saldo raznih računov 

Glavnica din. 50,000.000--, 
od te vplačano v kovanem zlatu . 

Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti: 

imetje države na racam zamene . . 
obveznosti na žiro-racune . . . . 
obveznosti po raznih računih . . . 

Terjatve države za založene domene . 
Saldo raznih računov 
1206 

173,749.109-53 
23,484.925-60 

1.195,482.912-10 
375,636.729 70 
509,041.47188 

1.992,346.788-74 

6.850,926.624-59 

P a s i v a . 

197,234.035-13 —1,212.008-50' 

4.072,507.902 • 42 -f 50,010.374 • 52 

2.138,377.163- — 

375,636.729-70 
338,643.722-33 
61,462.526-68 

10,385.100- — 
821.430-62 

3.853,305.435 • 1- 11,951.590 • — 

775,742.978-71 —50,110.472 04-
2.138,377.163--

72,294.517-26 
6.850,926.624 59 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
•?*. 

-J~U/,.-ja-i ,JU 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 1. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Uredba o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o splošni carinski tarifi z maksimalnimi in minimalnimi postavkami. — Razglasi raznih uradov in obl&stev. 

239. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva-
totojnjgtovencev,1п oa podstavi pooblastila (člen 53. 
•stave) Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled

nika 

Aleksandra 
jo ministrski svet kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev odredu in odreja 

Uredbo o izpremembah in dopolnitvah v 
zakonu o splošni carinski tarifi z maksi

malnimi in minimalnimi postavkami.* 
Člen 1. 

Zakon o splošni carinski tarifi z maksimalnimi 
in minimalnimi postavkami se izpreminja ^prilože
nimi izpremembami in dopolnitvami, ki so sestavni 
del te uredbe. 

Člen 2. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca», in s tem izgube veljavo vsi prejšnji 
predpisi, ki ji nasprotujejo. 

Člen 3. • 
Minister za finance se pooblašča, da izvede to 

uredbo. 
V B e o g r a d u , dne 4. junija 1921. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
(Podpisi ministrov.) 

Izpremembe in dopolnitve zakona o splošni 
carinski tarifi z maksimalnimi in minimal

nimi postavkami. 
§ i . 

Ob uvozu iz inozemstva se pobirajo carine po ta
rifi, priloženi pod •/., v kateri je izraženo, kako se 
zvišujejo ali znižujejo dosedanje carinske postavke. 

Besedilo prejšnje carinske tarife kakor tudi za
konska določila v tej tarifi ostanejo v popolni ve
ljavi, kolikor niso izpremenjene v priloženi tarifi ali 
s temi določili. 

§ 2. 
Ker so carine, označene v tarifi, izračunjene v 

zlatu, določa skladno s členom 2. zakona o splošni 
carinski tarifi in člena 174. letnega finančnega za
kona za leto 1920./1921. minister za finance nada-
vek, ki ga je pobirati. 

%i-MÌ 3. 
Ko stopijo v veljavo te izpremembe, se davek 

na poslovni promet ne pobira ob uvozu na carinar
nicah. Minister za finance določi način, po katerem 
se odslej pobiraj ta davek. Določila člena 127. e. c) 
začasnega finančnega zakona za leto 1920./1921. o 
pobiranju 10%ne vrednosti luksusnega blaga velja
jo še nadalje. 

§'4. 
Tarifa, priložena pod •/., se mora uporabljati na 

vso blago, Id je še nezacarinjeno onega dne, ko 
stopijo v veljavo te izpremembe in dopolnitve. 

§ 5 . 
Za vse številke in postavke (točke) tarife so 

predpisane minimalne in maksimalne postavke. Mi
nimalne postavke se uporabljajo na proizvode iz 
vseh pogodbenih držav, maksimalne pa na proiz
vode iz vseh nepogodbenih držav. 

Po trgovinskih pogodbah z drugimi državami se 
ne smejo te postavke ne zniževati ne zviševati. 

§6. 
Če se v posameznih državah izvestni proizvodi 

prodajajo ceneje v inozemstvu, nego se prodajajo 
na domačih tržiščih, ali pa ceneje, nego znašajo pro
izvodni stroški, je minister za finance pooblaščen, 
sporazumno z ministrom za trgovino in industrijo 
odrediti, da se na take -proizvode ob uvozu v oblasti 
kraljevine pobiraj dodatek k carini najmanj v zne
sku razlike med cenami na domačem trgu in ceno, 
po kateri se prodajajo v inozemstvu, ali med pro
dajno ceno in proizvodno ceno. Minister za finance 
sme sporazumno z ministrom za trgovino in indu
strijo ta dodatek zopet ukiniti ali znižati. 

§ 7. 
Če bi bila domača tvornost pod pritiskom uvoza 

iz držav z devalvirano valuto, je minister za finance 
sporazumno z ministrom za trgovino in industrijo 
pooblaščen, odrediti za uvoz iz take države pobira
nje dodatka k carini, ki je enak pariteti med do
mačo in dotično tujo valuto. Oba ministra smeta 
ta dodatek zopet ukiniti ali znižati. 

§ 8 . 

Minister za finance se pooblašča, da sme na 
predlog ministra za socialno politiko, odnosno mini
stra za narodno zdravje, opraščati carine in drugih 
davščin predmete, ki jih uvažajo domača ali ino
zemska humanitarna in druga društva, kakor tuüi 
razne tuje misije ali posamezne osebe, da jih uporab
ljajo v državi za dobrodelne namene. Minister za fi
nance predpiše odredbe in način kontrole o upo
rabljanju takih predmetov. 

§9-
Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo L 

dnem 16. julija 1921. ter se prično takoj uporabljati. 

Uvozna 
Tar. št 

tarifa. 
C a r i n a 

maksi- mini
malna maina 

I. DEL. 

1 
2 
3 
4 
6 

D 
2) 

6 
1) 
2) 

г 
i) 
2) 
3) 

Za besedo: 
(«rdeči»). 

8 
1) 
2) 

100 kg 
8 
6 
5 
3 

,20 
6 

10 
12 

20 
20 
10 

5 
3 
2-50 
1-50 

10 
2-50 

5 
6-50 

10 
10 

5 
«paradižnik» naj'se doda: 

9 
1) 
2) 

30 
40 

50 
50 

16 
20 

35 
35 

* Razglašena v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca* 
fit. 156, izdanih dne 16. julija 1921. 

Tar. št. 

10 

11 

12 

3)' 
4) 

1) 
2) 

1) 
a) 
b) 

2) 
a) 
b) 

1) 
a) 
b) Čez 5 kg, a 

nad 20 kg 
2). 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

35 20 
80 50 

200 
60 

Čez 
nad 

°kg, 
20 kg 

a ne 
50 

50 

80 
100 

ne 

13 
14 
15 
16 

50 

40 
30 

120 
100 
200 

100 
30 

25 

20 

50 
60 

25 

20 
16 
60 
50 

ICO 
Zemeljski orehi (kikeriki) in, leš
niki: 
1) 

17 
1) Sveže: 
a) Limone 
b) Pomaranče 

100 
140 

20 
40 

50 
70 

10 
20 

Tar. št. C a r i n a 
maksi- mini-

2) 

18 
19 

3) 

1) 
2Ì 

20 
V, 
2) 
a) 
b) 

21 
22 
23 

1) 
2) 

24 
25 

D 
2) 

26 
27 

1) 
2) 

28, 
29 

maina 
20 
50 
40 

100 
40 

20 

80 
» 60 

30 
60 

120 
80 
60 

100 
300 
100 

60 
100 
150 

maina 
15 
25 
20 

50 
20 

10 ., 

40 
30 
15 
40 

60 
40 

,30 

50 
150 
50 

30 
50 

100 

lì 
2) 
3) 

30 

800 400 
350 200 
150 80 

p r o s t o 

Tar. št. 

31 
1) 
2) 
3) 
4) 
">) 
6) 
7) 
8) 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 

državni monopol 
p r o s t o 
20 10 
40 20 

V pripombi k št. 4 naj se namesto: 
«Drugače je uvoz prepovedan» posta
vi: «Uvoz nečistega semena se dopu
šča samo po prejšnji dovolitvi ministr
stva za kmetijstvo in vode». 

32 
33 
34 

1) 
2) 

35 
36 

37 
38 
39 
40 

11 
2) 
3) 
4) 
6) 

40 
20 

500 
700 
300 

100 
5 

15 

20 
10 

300 
400 
200 

50 
prosto 

10 
•pr o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 

državni monopol 
10 - 5 
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438 

Letnik Ш. 

Tar. St. 

41 
1) 
m 

m 
Ч) . 
2) 

43 
44 

1) 
2) 

45 
46 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

C a r i n a 
maksi- mini
malna fl»äi»a 

p r o s t o 
2 1 

Tar. št. 

б 
14 
p r o s t o 

p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 

2 
7 

47 
1) 
2) 
3) 

48 
49 
50 

15 
75 

35 
100 

200 
200 
200 

50 
10 

prosto 
50 

20 
70 

100 
100 
100 
20 

prosto 

2) masti iz volne, 
degras in druge 
umetne tolšče za 
mazanje kož 

Pripomba 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

1) 
2) 

75 
76 

p r o s t o 
00 30 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 
5 prosto 

300 150 
200 100 

p r o s t o 

Tar. št. 

96 
1) 
2) 

97 
1) 
a) 
b) 
2) 

15 
30 

10 
20 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
3) 

k o s 
40 25 
30 15 

98 
99 

100 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

p r o s t o 
p r o s t o 

prosto 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 

Tar. et. C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

121 

p r o s t o 
p r o s t o 

100 50 

122 
123 

1) 
2) 

1) 
2) 

70 
90 
60 

50 
60 

40 
05 
30 

25 
30 

124 
a) 
b) 

20 
100 

51 
52 

1) 

b) 
3) 
4) 

40 
20 

100 

10 

80 

20 
60 

4 
10 

< 4 
' 2 

20 
10 
50 

40 

10 
30 

2 
5 
2 
1 

D 
a) 
b) 
2) 
a) 60 35 
M 120 80 
3J 80 50 

Pripomba k š t 76, točki 1. Pri iz-4-
vozu predelanih kož v inozemstvo se 
carina, pobrana na sirove kože, povra-
ča. Način za to povračilo se določi s 
posebnim postopkom 

77 
78 
79 
80 
81 » 

53 
64 
55 

n 60 30 
2) 10 5 
3) . 2 1 

100 kg 
56 60 30 
57 p r o s t o 

V pripombi k št. 50.—57. naj se na
mesto: «ministrstva za narodno gospo
darstvo» postavi: «ministrstva za kme
tijstvo in vode». 

58 
1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
3) 

59 
60 
61 

D 
2) 

es 
1) 
2) 

63 
64 

50 
100 

70 
100 
100 

60 
300 

150 
150 

15 
25 
25 

70 1) 
2) Raztopljen in precejen: 
a) prirodni 
b) umetni 

65 
1) 
2) 

66 
1) 
2) 

100 
200 

15 
15 

100 
150 

30 
60 

45 
55 
55 
30 

150 

75 
75 

S 
12 
12 

35 

50 
100 

prosto 
prosto 

70 
60 

67 p r o s t o 
68 Mast in olja iz kosti, volne itd.: 

1) mast in olja iz 
koîti in kostni 

p r o s t o 
prosto 
p r o s t o 
5 prosto 

2) 
3) 
4) 
a) sirov, dalje ne

predelan v kosih 
ali raztopljen p r o s t o 

b) dalje predelan: 
a ) za gosli 50 
ß) za druge potrebe 20 
5) 
a) 
b) 

200 
80 

25 
10 

100 
40 

1) sirove 
2) očiščene: 
a) za kopel in umi

vanje 
b) druge 
3) odpadki gob 

p r o s t o 

82 
83 
84 
85 
86 

600 
250 

10 
500 

400 
150 

prosto 
200 

101 
102 
103 

p r o s t o 
p r o s t o 

1) 
2) 
3) 

104 
D 
2) 
3) 
4) 
5) 

20 
40 
40 

60 
60 
60 
60 
50 

8 
20 
25 

40 
40 
40 
40 
30 

p r o s t o 
p r o s t o 
10 ! 

V pripombi 1. naj se doda na koncu: 
«po točki 5.». 

105 
1) 
2) 

87 

1) 
2) 
7 
1) 
2Ì 

88 
1) 
2) 

89 
1) 
2) 

100 
140 

500 
200 

80, 
100 

30 
40 
10 

50 
70 

300 
100 

40 
50 

15 
20 
5 

106 
107 
108 
109 
110 

100 
80 

.3 
3 
40 
35 

50 
40 

prosto 
prosto 
' 25 

25 

1) 
a) 
b) rafiniran, melis, lump in kandis 

35 20 

moz3g 40 20 

90 

91 
92 
93 
D 
a) 

a> 
ß) 
b) 
a) 
ß) 
c) 

aa) 
a) 
ß) 
bb) 

a) 
ß) 
2) 
a) 

a) 
ß) 
b) 
a) 
ß) 
c) 
a) 
ß) 

94 
95 

У 

kos 
prosto 

т
г
 / 

1 0-50 
1 

o) 

ß) 
c) 
2) 

glavah 
kockah 

111 
112 

10 
2 

20 
4 

30 
6 

35 
7 

o 
1 

10 
2 

15 
3 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
8)' 
a) 
b) 

50 
80 
60 
40 
5 

300 
400 

400 
600 

450 
650 

30 
40 
30 
25 
2 

200 
250 

250 
350 

300 
400 

125 
126 
127 
128 

D 

•l 
4) 

129 
1) 
2) 

130 
131 
132 
133 
134 

1) 
2; 
3) 

Pripomba, 
nem stanju, 
pogodbenih 
100 kg. 
135 
136 

D 
2) 
3) 
a4, 
b) 

137 
138 

1) 
a) 
b) 
2> 

139 
1) 
2) 
3) 

140 
141 

l ! 

10 
60 

5 2 
p r o s t o 
p r o s t o 

30 15 
p r o s t o 

80 50 
p r o s t o 

40 
70 

200 
100 
200 
250 

25 
40 

100 
50 

100 
125 

200 100 
200 120 
300 150 

Čokolada z mlekom v trd-
vsake oblike, če prihaja ш 
držav, plača 90 din. za 

50 20 

2) 
142 
143 

113 

1) 
2) 
3Ì 

4) 
144 
145 
146 

70 
200 

120 
pros 

500 

50 
30 
50 

400 
300 
300 
100 

300 
250 
500 

100 
200 
200 
200 
250 
150 

35 
100 

60 
i.0 
250 

25 
20 
25 

200 
150 
200 
50 

180 
120 
250 

60 
100 
100 
100 
150 
80 

1) 
2) 
3) 
4) 

državni monopol 
državni monopol 
državni monopol 
državni monopol 

17 
3-40 

p r o s t o 
prosto 

4 
0-50 

4 
0-50 
100 kg 
6 
p r o s t o 

3 
0-50 

0-50 

1-50 

1) 300 150 
2) 400 200 

Pripomba 2. se izpreminja ter se 
glasi: «žganje iz skrobovih materij#m 
melase'se ocarinja kakor žganje iz sad
ja». 
114 1000 600 

Pripomba se ukinja. 
115 

lì 
a) 250 100 
b) 300 150 
2) 180 90 

V pripombi 1. naj se namesto: «plača 
še po 5 din.» postavi: «plača še po 
10 din.». 
116 600 400 
117 300 180 
118 180 120 
119 100 50 
120 80 40 

147 
11. DEL. 

1) 
2) 
a) 
bi 

148 
1)' 
2) 

149 
150 
151 

p r o s t o 

p r o s t o 
p r o s t o 
2 1 

4 2 
20 10 
p r o s t o 
p r o s t o 

1) 
2, 

Pripomba 

2 
20 
60 

prosto 
5 

30 
1S£ 

1) 2 1 
2) Zmleta in plavljena kakor tu'li 

izprana in žgana: 
a) kreda 20 10 
b) lojevec 6 2 

:*__».. .-t; - -..r-iAa^S 
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Tar. št. 

439 

153 

154 

155 

D 
21 

t 
1) 
2) 

5 
1) 
2) 

15fi 

157 
158 

1) 
21 
3) 

159 
160 
lui 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 

1) 
2) 
3) 
4) 

170 
171 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

p r o s t o 
3 2 

1>Г 0 rt t o 

3 2 

p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s ( o 
4 2 

6 2 
10 5 
10 5 
prosto 
1 0.50 
prosto 
prosto 
prosto 
• prosto ' 
p r o s t o 
]) r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 

p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 

1) državni monopol 
2) ч 15 10 

Pripomba k točki 2. Sirova, črna in 
neočiščena nafta, ako jo uvažajo rafi
nerije za predelavo, je prosta carine. 
Sme se samo rafinirati,, ne pa proda
jati taka, kakršna se uvaža. 
172 2 prosto 
173 2 prosto 
174 p r o s t o 
175 p r o s t o 
176 p r o s t o 

. 1) 
2) 

178 
179 

, Piipomba se 

15 
60 
10 
40 

10 
30 

5 
20 

ukinja. 

180 
III. DEL. 

1) 
2) 

80 40 
80. 40 
p r o s t o 

40 20 
181 
182 
18» 

1) 40 20 
2) 120 60 

184 
11 80 40 
2) 350 170 
3) 150 70 

185 Voščeno blago in blago iz cerezina 
(razen sveč, svečic in voščenih vži
galic): 

1) posamezni :deli 
za cvetje 1000 500 

2) cvetje, povito v 
šopke ali vence 1500 800 

3) drugo 1000 500 
Pripomba. Cvetje in venci, če so v 

zvezi s tekstilnim materialom, plačajo 
dodatek k carini 50 %. 
186 50 30 
187 100 50 
188 30 20 
189 

1) 10 5 
2) • 50 30 

190 
1) 40 20 
2) 120 60 

191 25 12 
192 11 

2) 
a) 
V) 

40 

250 
150 

20 

125 
75 

Tar. št. 

193 
194 
195 

C a r i n a 
maksi- mini
malna 

80 
30 

800 

maina 
50 
15 

400 

196 
IV. DEL 

197 

1) 
-v 
3) 

1) 
2) 
3) 

198 
199 

p r o s t o 
p r o s t o 

150 100 

p r o s t o 
1-50 1 
1 prosto 

10 prosto 

p r o s t o 
10 5 

5 prosto 

državni monopol 

25 10 
50 25 
p r o s t o 

250 150 
20 12 
10 prosto 

5 2-50 
30 15 

5 prosto 
0-50 pro*io ' 

10 prosto 

11 10 5 
2) Antimonov srež 

(bljuvalna sol) in 
njegovi nado
mestki 5 prostv 

200 
1) 
2) 

201 
202 

1) 
2) 
a) 
b) 

203 
204 
205 
206 
207 

1) 
2) 

208 
209 
210 
211 Soliter: 

1) Natrijev mtrat, 
naravni (čilski so
liter) ali umetni, 
sirov, nekristali-
ziran ali nerafini
ran, amonijev ni-
trat p r o s t o -

2) natrijev nitrat 8 5 
3) kalijev nitrat (ka-

Jijev soliter) sirov 
ali rafiniran, na
trijev nitrat, kri
staliziran, rafini
ran 20 10 

212 
1) 8 4 
2) 15 8 
3) 15 8 
4) - 2 1 
5) 15 7-Д) 

213 - 10 5 
214 

1) 
a) 8 4 
b) 12 9 
2) p r o s t o 
3) 8 4 
4) 20 12 

215 
1) 4 2 
2) . 6 3 

216 1 kg 
1) 80 40 
2) 20 10 

100 kg 
217 10 5 
218 . 5 prosto 
219 60 40 

Pripomba se ukinja. 
220 p r o s t o 

kos 
221 0-20 0-10 

100 kg 
222 200 100 

V pripombi 1. naj se na koncu uà-
mesto: «ministrstva za narodno gospo
darstvo» doda: «ministra za kmetijstvo 
in vode». 
223 

1) 200 100 

Tar. št. 

2) 
a) 
'0 
s) 
-i) 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

20 ' 10 
350 175 

5 prosto 
100 50 

224 

225 

1) 
2) 

20 
80 

10 
40 

40 

10 

40 
5 

40 

1) 80 
2) Beljakovina za 

.. tehnično uporabo 20 
3) Lepi (kleji) • za 

mizarje, slikarje, 
čevljarje itd. 80 

226 10 
227 '60 
228 ' l k g ' 

1) 8 prosto 
2) 10 5 

100 kg 
229 60 30 
230 - 20 10 
231 15.000 10.000 

Pripomba se ukinja. 
232 

1) 60 30 
2) 140" 70 

233 
1) 300 200 
2) 450 250 

234 -
1) 600 200 
2) 800 300 

235 400 150 
236 

1) 
a) 5 2-50 
b) 20 prosto 
c) 100 60 
2) 10 5 

V pripombi naj se: «2 %,» nadomesti 
z: «1 %» in: «20 dinarjev» s: «30 di
narjev». 
237 

1) 40 20 
2) 10 5 

238 
1) tehnično čiste 20 10 
2) pomešane ali raz

redčene 150 100 
239 40 20 
240 

1) 70 40 
2) 90 45 
3) 80 45 

241 100 50 
242 

1) 10 5 
2) 20 10 

243 120 60 
244-̂  

i) 40 25 
2) 300 150 

245 
D 2-50 prosto 
2) 10 5 

246 10 5 
247 

1) 
a) 20 ' 10 
b) 100 55 
c) 150 80 
2) 250 150 

248 80 40 
249 120 60 
250 100 60 
251 60 35 
252 35 18 
253 250 150 

lkg 
254 150 90 

100 kg 
255 40 20 
256 

1) 25 15 
2) 100 50 
3) 300 150 

257 400 200 

Tar. št, 

258 
1) 
2) 

259 

260 

Letnik Ш. 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

700 
840 

1000 
1000 

100 
140 

100 
160 

350 
420 

500 
500 

50 
• 70 , 

50 
80 

500 

1) 
2) 

3 

i ; 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

261 Piubr, rdeča in be
la lepotila (rume
nila in belila); bar
vila za lase, vse to 
dišeče; dišoči pa
pir, dišeče (kadilne) 
sveče in ostale dru
ge nikjpr imenova
ne pari um eri je in 
kosmetična sred
stva 1000 

Pripomba 1. Antisep
tične vode za usta, zob
ni praški, milo in pasta 
za zobe plačajo carine 400 250 

Pripomba 2. Puder, rdeča in bela le
potila in zobni prašek, četudi brez di
šav, se ocarinjajo po tar. št. 261., če so 
po zavojih, etiketah, priporočilih itd. 
videti kakor kosmetična sredstva. 
262 p r o s t o 
263 p r o s t o 
264 državni monopol 
265 državni monopol 
260 državni monopol 
267 240 120 
268 

1) prepovedano 
2) 
a) 300 150 
b) 80 50 

269 
1) državni monopol 
2) državni monopol 

270 
1) 150 80 
2) - 40 25 
?) 130 80 

271 160 SO 

272 
V. DEL. 

1) 15 8 
2) 15 8 
3) 15 8 
4) bombaž ;.a čišče

nje strojev 15 8 
Pripomba. Bombaževi odpadki brez 

razlike za industrijsko uporabo so pro
sti carine ob kontroli uporabe. 
273 

1) 40 20 
2) 80 .50 

Pripomba. Higroskopična in antisep
tična vata v škatlah ali zavojih za po
drobno prodajo plača dodatek k carini 
20 %. 
274 

1) 
a) 40 25 
b) 50 • 30 
c) .60 35 
2) 
a) 60 25 
b) 70 30 
c) * 80 35 ,: 

3) 
a) 65 35 
b) 75 40 
c) 80 45 
4 ) . i 
a) 80 40 
b) 90 45 
c) 100 50 

>••&&,. A^Vll^^^Zii3EE^^fJkia^^J6k^Jik. 



89. 
440 Letnik Ш. 

таг. št. C a r i n a 
maksi
malna 

mini
malna 

?>т i o 

Tar. at. 

-?çu 

45 
55 
65 

65 
75 
85 

70 
80 
90 

90 
100 
120 

100 
120 

30 
35 
40 

30 
35 
40 

40 
45 
50 

50 
55 
60 

50 
55 

D 
a') 
n) 
e) 
2) 
a) 
b! 
C) 

3) 
a) 
b) 
0 

4) 
a) 
b) 
e4 

276 ' 
a) sirova 
b) beljena 
3) barvana ali ti

skana 150 60 
Za besede: «vezenje» naj se doda: 

«pa tudi trdno spredena (Hardvvater;->. 

277 
D ' 
a~, 200 
bj 240 
c) 300 

2) 
300 
320 
420 

100 
120 
150 

1) 
a'i 
»») 
2) 

a) 
b) 

295 
290 

1, 
a) 
b) 
2, 
зј 

297 
Pripomba 

29S 
29'.) 

1) 
2) 
a) 
b) 
3) 

300 
301 
302 
303 

C a r i 
maksi
malna 

5 
20 

n a 
mini
malna 

2 
12 

Tar. št. 

se ukinja. 

150 
160 
220 

<*•> 

b) 
c) 
3) 
a) 420 
b) 480 
c) 560 

Pripomba. Tkanine iz št. 277 v škat
lah ali zavojih za nadrobno prodajo 
plačajo dodatek k carini 20 %. 
278 350 
279 450 

Pripomba se ukinja. 
280 

220 
250 
280 

200 
280 

2) 
304 
305 
306 

i; 

307 
30? 

100 

25 
SO 
150 
250 
400 
550 

350 

450 

500 
500 
450 
1500 
500 
350 

80 
120 
150 
25 

160 
130 
30 

1) 
2) 

309 
310 
311 

1) 
2) 
a) 
b) 
o) 

281 

282 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

283 
.284 
285 
286 
28" 
28S 
2SÜ 

290 

1) 
?) 
1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

291 
1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

292 
293 

1", 

a) 
b) 
2; 
a'! 

1)1 

250 

450 
500 
400 

1500 

2000 
1600 

2000 
1600 
350 
300 
150 
150 
10 
10 

60 
100 

40 
80 

45 
90 

90 
100 

100 
120 
140 

5 
15 

10 
20 

150 

2S0 
280 
200 
800 

1000 
800 

1000 
800 
180 
150 
100 
100 
prosto 
prosto 

30 
50 

10 
40 

10 
45 

35 
45 

40 
50 
60 

prosto 
10 

prosto 
12 

i; 
a) 
b) 
o-. 
a) 
bi 

312 

1) 
2] 

313 
1) 
л) 
b; 

2) 
a) 
h) 

pro 
20 
80 
p r o 

60 
80 

80 
90 

10 
20 

80 
140 

15 
50 

15 

40 

80 

130 

200 

330 

200 

280 

330 

330 

330 

1000 

240 

200 

40 

60 

70 

15 

80 
80 

prosto 

sto 
10 
50 

s to 

36 
50 

50 

55 

prosto 

10 

50 
80 

314 

31J 

1) 
2) 

"l) 
a) 

100 
150 
70 
70 
120 

80 
160 

60 
100 
40 
40 
60 

50 
80 

a) - 160 

b) 200 

316 
1) 150 

2) • 200 

317 ' 
1) / 200 
2; 400 

318 150 

319 šjajak (nekakšen 
kašmir)- od 500 do 
700 gr na l m 2 350 

320 sukno nad 700 gr 
na l m 2 300 

321 
1) 300 
2) 350 
?' 450 
4^ 500 

32:> ' 400 
323 

1) • 
a) 500 
h) 600 

80 
100 

90 
110 

100 
250 
"100 

200 

150 

150 
200 
230 
280 
280 

325 
425 

C a r i n a 

a) 
b) 
3) 

32ч 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

D 
2) 

333 

1) 
2) 

334 

.1) 
2) 

335 

D 
'- 2) 
336 

1) 
2) 

337 
338 
339 

1) 
a) 

b) 
2) 

a> ' 
a) 

ß) 
b) 
a) 

ß) 
340 
341 

1) 
2) 
а) 
b) 

342 
343 

1) 
2) 

344 
345 

1) 
2) 

346 
347 
348 

1) 

2) 
349 
350 

1) . 
2) 

351 

1) 

2) 

3) 
а) 
b) 

352 
353 

1) 

2) 
354 
355 

Drugi odstavek 
minja ter se glasi: 
bucine za tehnično 
carine». 
356 

1) 
•2) 

357 
358 

1) 
2) 

359 

D 
2) 
3) 

maksi
malna 

700 
700 
650 
350 
500 
700 
700 
400 

mini
mal ua 

480 
480 
450 
200 
350 
370 
350 
200 

p r o s t o 
p r o s t o 
p r o s t o 

100 
200 

200 
200 

600 
800 

3500 
1300 

3500 
1400 
3500 
500 

3000 
1500 

4000 
4000 

2000 
2000 
4000 

50 
100 

120 
120 

400 
500 

1800 
650 

1800 
700 
1800 
prosto 

1800 
750 

2200 
2200 

1000 
1000 
2500 

3000 1500 

800 
1500 
4000 

2200 
1200 
200 

40 
100 
120 
40 

45 
50 
80 

•100 
150 

500 
1000 

2500 
1500 

40 

60 
200 
360 
360 

Tar. št. 

360 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Pripomba 3. 

1) 
a) 
b) 
2) 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

S <c 
P. <M ce 

a s 
J* 

o 

600 
700 
800 

•c 

} 2 £ *-" 
e u M >w 

361 
362 

lkg 

363 

D 
2) 
a) 
b) 
c) 
a) 
ß) 

1) 
2) 
а) 
b) 

364 

365 

1) 
2) 

60 

12 

25 
60 

100 
50 

10 

7 
4 

4 
2 

280 

330 

380 

30 

12 
30 

50 
25 

kos 

366 

4 
2 
0-50 

V pripombi naj se za besedo: 

beljeni» doda: «in beljeni». 

367 

400 
800 

2500 

1400 
700 

prosto 

25 
45 
60 
20 

30 
35 
60 

00 
80 

250 
500 

1500 
1000 
prosto 

35 
110 
180 
180 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

3 
2 

3-50 
2 

2 
1 

1 
0-20 
«ne-

1-50 
i 

368 
369 
370 

1'2 

1) 
2) 

4000 
5000 

4 
• 250 

0 
0-50 prosto 
100 kg 

2000 
2500 

V pripombi naj se na
mesto: «25 %» postavi: 
«50 %». Nadaljnji sta
vek se mora glasiti: 
«Prašniki, pestici in 
cvetne čašice, п^ gle
de na material, kakor 
tudi kavčukove cevi 
plačajo carine» 250 
371 

150 

D 
a) 
b) 
a) 
ß) 
c) 
a) 
ß) 
2) 
a) 
b) 

k o s 
16 

372 

pripombe se izpre-
«Vsi izdelki iz klo-

uporabo so prosti 

1) 
2) 
3) 
4). 

373 

10 
6 

4 
2 

20 
10 
100 V 

1200 
600 
280 
100 
pros 

5 
3 

2 
1 

10 
5 

O' 

600 
300 
140 
50 

to 

374 
V I . DKL. 

200 
300 

2500 

100 
200 

1500 

p r o s t o 
20 10 

20 '• prosto 
800 500 
600 300 

1) 
a) 
b) 
cï 

2) 
a) 

'b) 
c) 

375 
376 
377 
37<4 

200 
150 
100 

150 
200 
250 
200 
100 

70 
«00 

100 
80 
60 

100 
120 
150 
150 
75 
35 

300 



89. 441 Letnik Ш. 

Tar. št. C a 
maksi
malna 

r i n a 
mini

malna 

Tar. št. 

379 
1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
I») 

3) 
a) 
b) 

'380 

•381 

1) Brez podloge 
2) S podlogo 

I 
1) 
2) 

Pripomba. Semkaj 

jalice za klobuke. 

382 

383 

•384 

1) 
2) 
3 

1) 
2) 
3) 

385 

1) 
a) 

b) 

<0 
2) 
a) 
b) 
c) 

386 
'387 

1) 
2) 
3)" 
a) 

b; 

488 

1) 
2) 
3 
1) 
a) 
b) 

2) 
a) 
b) 

389 
390 
391 

392 

Za besedo t 

odpadki». 

393 
1) 
2) 

394 
395 
390 
397 

1) 
2) 

398 

1) 
2) 
3) 
a) 
b) 

399 

1) ' 
2) 
a) 

b) 
400 
401 
•102 
403 

1) 
2; 

300 
400 

500 
850 
1200 
1200 

900 
1100 

1600 
1200 

250 

80 

spadajo 

50Q 
700 

400 
500 
S00 

500 
600 
800 

600 
600 
1000 

500 

900 

2500 
2000 
600 

350 
1000 

700 
800 

1800 
2000 
600 
200 
600 

150 
200 

300 
425 
625 
500 

500 
650 

J 000 ' 
600 

150 
40 

tudi zno-

250 
350 

200 
250 
400 

250 
300 
400 

300 
320 
(500 

350 

550 

1500 
1000 
360 

150 
500 

350 
400 

900 
1000 
400 
100 
300 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

404 
Vili. DEL. 

405 

406 

1) 
2) 
5 

1) 
}) 

D 

407 
1) 
2) 

408 
409 

410 
411 

1) 
2) 
3) 
4) 
a) 

b) 

1) 
2) 
3) 

10 prosto 
20 10 

60 30 
120 CO 

60 30 
100 50 

120 60 
150 80 
220 120 
300 150 

1000 500 
500 250 
800 400 

2500 1500 
15UI 1000 
500 250 

700 350 
lfiOO 800 
1000 500 

Tar. št. 

423 

424 

11 

a) 
b) 
2) 

.a) 
b) 
1 

1) 
2) 
3) 

425 

426 

412 
IX. DEL. 

1) 
a) 

b) 

2) 
a) 
b) 

VIL DEL. 

10 
testo» naj se 

100 
200 
150 
400 
300 

prosto 
doda: «i? 

50 
100 
120 
200 
150 

180 30 
300 120 

250 90 
400 180 

V pripombi naj se za besedami: «met
le iz dračja» doda: «in sirka». 

V isti pripombi naj se namesto: «25 
din.» postavi: «100 din.». 

413 
500 250 
700 350 
1600 800 

414 

3) 
a) 
bi 

600 
300 

300 
800 

2500 
1500 

600 

200 
300 
40 
10 

200 

400 
«00 

2500 
1500 

350 
150 

170 

400 

1500 
1000 

300 

120 
170 
20 

prosto 
130 

200 
300 

1500 
1000 

1) 
2) 
3) 
4) 
a) 

b) 
i 
1) 
2) 
a) 

b) 

415 

1) 
a) 

b) 

2) 

a) 
b) 
c) 
a) 
ß) 

416 

1) 
2) 
3) 

417 
418 Ribja 

1) 
2) 

419 

1) 
a.) 

b) 

<0 
8) . 
2) 
a) 
b) 
c) 
б) 

a) 
ß) 

•120 

2500 
1500 

200 

400 
700 

1500 
1000 

100 

200 
400 

X. DEL. 

kost 

20 
100 

15 
25 

40 
30 

20 
30 
40 
40 

5 
10 

prosto 
45 

lkg 
8 
12 

20 
15 

10 
15 
20 
20 

pronto 
4 

100 kg 

1) 
2) 

421 
422 

1) 
2) 

ö 
90 
500 
400 

400 
500 
600 

2500 
1500 

70 
200 
15 

5 
8 

1) 

2) 

3) 

a) 

b) 

c) 

a) 
ß) 

427 
1) 
2) 

428 

429 

430 

1) 
a) 
b) 
2) 
) 

1) 
2) 

431 

1) 
2) 
L 

1) 
a) 
b) 
c) 
2) 
a) 
b) 
c) 

432 

433 

1) 

a) 

b) 

2) 

a) 

b) 

434 

prosto 
45 
300 
250 

250 
350 
400 

1500 
1000 

35 
100 
10 

2-50 
3-50 

1) 
a) 
b) 
c) 
2) 
a) 
b) 
c) 
3) 
a) 
b) 

C a r i n a i Tar. št. 
maksi
malna 

10 
25 

20 
50 

40 
80 
120 
70 

60 

160 

300 

800 

1600 
1200 

40 
50 

12 
20 

60 
100 
120 

70 
120 
180 

50 
70 

50 
70 

60 
70 
80 

80 
100 
120 

120 
200 

mini
malna 

8 
20 

15 
35 

20 
40 
60 
40 

30 

80 

150 
400 

800 
600 

15 
20 

25 
30 
30 

10 
15 

12 
15 
15 

D 
2) 
3) 

120 
150 
250 

Pripomba. Sedišča za stole, 
na za 
pneno 
din. za 
435 

1) 
2) 
a) 
b) 

izdelavo 
izdelovati 
100 kg. 

stolov, dokler 
v državi, pia 

150 

350 
250 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

440 
1) Samo iz celuloida ali v zvezi s 
. preprostim in finim materialom: 

a) za tehnično upo
rabo 350 

b) drugi 550 
2) V zvezi z najfi

nejšim materia
lom 1000 

3) V zvezi z dragim metalom: 
a) z zlatom 2500 1500 
b) s srebrom 1500 1000 

Pripomba. Cvetje iz celuloida se oca-
rinja po št. 370. 
441, '*" 

200 
350 

600 

442 
443 

1) 
2) 

D 
2) 
3) 
a) 
b) 
c) 
č) 
a) 
ß) 

436 

437 
438 

1) 
2) 
3) 
a) 
b) 

1) 
9\ 

439 
1) 
2) 

300 
500 

.2500 
1500 

30 

150 
200 

10 
80 

S5 
30 

prosto 
prosto 

30 
45 
60 

35 
60 
75 

30 
40 

30 
40 

30 
35 
40 

40 
45 
60 

80 
100 

80 
120 
150 

furnira
še ne 

čaio 40 

100 

200 
130* 

180 
300 

1500 
1000 

20 

75 
100 

prosto 
45 

444 
445 
446 

447 

10 
15 
10 

150 
200 

400 
700 

1200 

2000 
1500 

400 
350 

60 

prosto 
5 

prosto 

70 
100 

200 
350 
700 

1000 
800 
200 
200 

30 

XI. DEL. 
i 

448 

Г 

2) 

1) 
a) 

b) 

Groba, na obeh 
straneh grapava 
ali satinirana 
Prevlečena s ka
tranom, asfaltom, 
pokostom in te
mu podobnimi 
materijami 

p r o s t o 
p r o s t o 

15 

449 

2) 
3) 
4) 

1) 
2) 

450 
1) 
2) 
3) 

12 
40 
30 
60 

7 
30 

15 
20 
25 

6 
15 
15 
30 

5 
15 

10 
12 
15 

451 
1) 30 15 
2) 70 35 
3) 70 35 
4) 130 65 

V točki 3. naj se za besedo: «drugi» 
doda: «pa tudi papir nerastriran, bar
van, prešan in desiniran». 
452 
453 

454 

D 
2) 

80 

70 
70 

45 

40 
40 

1) 
2) 

državni monopol 
državni monopol 

455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 

D 
2) 

466 
467 

1) 

a) 
b) 

2) 

60 
150 
150 
150 
300 
70 
140 

400 
35 
10 

100 
300 
120 

50 
130 
130 

35 
80 
80 
80 
180 
35 
80 
200 
20 
5 

50 
150 
45 

25 
65 
05 
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Tar. št. 

468 
469 

1) 
2) 
3) 

C a r i n a 
maksi
malna 
150 

130 
350 
300 
150 

mini
malna 
100 

65 
170 
140 
75 

500 
650 
500 
400 
120 

470 
471 

1) 
a) cvetice, pôpki (brstje), listje, ste 

bla in plodi: 
a) ločeni cvetni li

sti, listje ali ve
jice ' 1000 

ß) nagrobni venci 1200 
y) drugo 1000 
b) 800 
c) - 200 

Pripomba. Cevi in vretenca za navi
janje preje, papir za gojenje sviloprejk, 
Jacquardske karte, tudi povezane, zno-
jalice in podloge za klobuke — so pro
ste carine ob kontroli uporabe. 

-2) 1200 600 
3) 
a) 2500 1500 
b) 1500 1000 

Pripomba. Deli za umetne cvetice za 
industrijsko uporabo plačajo 50 % ca
rine. 
472 
473 

p r o s t o 

1) 
2) 

p r o s t o 
150 80 

tujih jezikih 
našem jeziku 

474 
47Г: 

Pripomba se ukinja. 

476 250 
Pripomba 1. Drugi stavek 

minja ter se glasi: «predmeti pa iz 
št. 473/1 in 474, trdo vezani, plačajo 
20 din. za vsakih 100 kg. Predmeti iz 
št. 473/2 plačajo, ako so trdo vezani, 
že 40 din. za 100 kg». 

p r o s t o 
200 60 

130 
se izpre-

XII. DEL. 
477 l k g 

478 

1) 
2) 
a) 
b) 

10 

479 

1) 
2) . 

) 
1) 
2) 
3) 

480 
481 

1) 
a) 
°; 

•2) 
a) 
bi 

482 
1) 
2) 
3) 

483 
1) 
a) 
b) 
c) 
2) 
a) 
b 
c) 

484 

1) 
2) 
3) 

4S5 
1) 
2j 

Pripomba 

486 

1) 
2) 

5 
300 

10 
300 

3 
180 

5 
180 

100 kg 
3 
5 
30 
2 

1-50 
3 
12-50 
1 

3 
2-50 

15 
15 

2 
3 
3 

5 
5 
5 

7 
8 
5 

15 
15 
12 

100 
200 

2 
2 

4-50 
4-50 

1 
1-fjO 
1-50 

3 
3 
3 

5 
5 
3 

10 
10 

8 

40 
90 

se ukinja. 

100 
"^00 

18 
:V2 

Tar. št. 

3) 
a) 
b) 

4K7 
488 

1) 
2) 

489 
1) 
2) 

490 
491 

l) ' 
2) 

192 

1) 
2) 
3) 
4) 
Pripomba, 

lavec-eternit. 
493 

1) 
2) 
3) 
4} 

494 
1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
c) 
a) 
ß) 

495 
1) 
а) 
b) 
2) 
а) 
b) 
3) 

496 

1) 
2) 

497 

1) 
2) 

498 

1) 
2) 

499 

1) 
2) 

500 
1)' 
2j 

501 

1) 
2) 

502 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

503 

1) 
2) 
3) 

504 

1) 
2) 
3) 

5Q5 

D 
a) 
b) 
2; 
a) 
b) 

506 
1) -
2) 
3) 
4) 
a) 
b) 

507 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

1000 500 
800 400 

7-50 4 

o 
10 

40 
20 

3 

10 
15 

12 
25 
70 

150 

3 
4-50 

20 
5 

prosto 

8 
15 
40 
80 

Pod 2) spada tudi skri-

30 
30 
40 
60 

20 
100 

15 
25 

40 
30 

18 
18 
24 
36 

o 
40 

Tar. št. 

508 
509 
510 

1) 
a) 
b) 
c) 
2) 
aj 
b) 
3) 
a) 
b) 
4) 

C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

XIII. DEL. 

Tar. št. C a r i n a 

529 

2 
7-50 

25 
30 
60 

80 
100 

100 

120 

150 

prosto 
prosto 

18 
18 
35 

40 
50 

60 

65 

75 

I k g 
8 

12 

20 
15 

100 kg 
0-50 
9 

2 
2 

2-50 

5 
10 

15 
20 

20 
30 

20 
30 

5 
5 

30 
. 40 

12 
15 

15 
20 

20 
30 
50 

50 
90 

160 

60 
100 

180 
300 

50 
200 
400 

0-30 
О-5'б 

1 
1 
1 

3 
5 

5 
10 

15 
20 

15 
20 

prosto 
prosto 

15 
20 

8 
10 

10 
15 

10 
15 
25 

' 25 
60 

120 

25 
45 

120 
180* 

30 
100 
250 

2500 1500 
1500 1000 

o r o s t o 

Pripomba 4. se izpreminja ter se gla
si: «isaravnobarvne steklenice za pivo. 
ako jih uvažajo pivovarnarji, plačajo 
carine po maksimalni tarifi 20, po mi
nimalni pa 50 din. za 100 kg». 

Naravnobarvne steklenice za mine
ralne vode, če jih uvažajo oni, ki eks
ploatiraju mineralne vrelce, plačajo i o 
maksimalni tarifi 15, po minimalni pa 
10 din. za 100 kg. 

Ta privilegij bo trajal, dokler se ne 
prično te steklenice v zadostni količini 
izdelovati v. tuzemstvu». 
511 

530 

1) 
2) 

1) 
a) 
b) 
c) 
2) 
a) 
b) 
c) 

512 
1) 
a) 
b) 
c) 
2 ) ' 
a) 
b) 
c) 

513 
514 
515 

1) 
2) 

516 
517 
518 

1) 
2) 

619 

520 

1) 
2) 

J 
1) 
2) 

521 
522 

1) 
2) 
3) 

523 
524 

525 

1) 
}) 

1) 
2) 
3) 
4) 
aj 
b) 

526 

527 
528 

1) 
ON -/ 
a) 
b) 

15 
20 
25 

35 
45 
50 

16 
20 
26 

45 
50 
60 
80 

100 

8 
10 
13 

22 
27 
32 

S 
10 
13 

27 
32 
37 
30 
50 

20 
40 
200 
700 

100 
150 

10 
20 
100 
400 

45 
. 50 

-80 
120 

350 
550 
700 

60 
80 

140 
350 

1000 
700 

200 
450 
800 

35 
60 

200 
300 
400 

35 
50 
70 

200 

700 
400 

100 
200 
400 

1500 800 
1000 600 

p r o s t o 

XTV. DEL. 
l k g ' 

p r o s t o 

p r o s t o 

150 
60 

100 
30 

1) 
2) 

531 
532 
533 

534 

1) 
2) 

1 
1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

maksi
malna 

30 
10 

20 
10 
40 
80 

800 
500 

500 
400 

60 
60 

535 
536 

mini
malna. 

15 

10 
5 

20 
50 

500 
250 

250 
150 

30 
30 

prosto-

1) 
2) 

-3) 
4) 
a) 

100 kg 
p r o s t o 
2-50 prosto-

12 8 

Fasonirano 
v obliki T; v 

b) 

železo: 
ob

liki dvojnega T 
(N) m v obliki 
Z itd. 4 
y obliki L in v 
obliki + 12 

V pripombi naj se namesto: 
4.» postavi: «točka 4. a)». 
537 

1) 
a) 1 mm in več de

bela 15 
b) pod 1 mm 4 
2) 
a) 4 
b) 8 
3) 
a) 20 
b) 24 

8 
K točka i 

10 
2 

2 
4 

10 
12 

538 

20 
25 

24 
24 

24 
35 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

Pripomba 2. se ukinja. 
539 

1) 
a ) -
b) 
2) 
a) 15 
b) 25 

540 4 
Pripomba. Tračnice (šine) za želez

nice, brez ozira na profil, za rudnike irt 
industrijske svrhe v teži do 21 kg p » 
tekočem metru 15 

541 15 
Pripomba 2. se ukinjal 

542 20 
Pripomba so ukinja. 

543 

10 
10 

12 
12 

16 

S 
13 
2 

8_ 
8-' 

12: 

1) 
a) 
b) 
2) 
3) 

težki 5 kg in več 20 
težki do 5 kg 40 

20 
40 

544 

545 
5-Ì6 

1) 
2) 
a) 
b) 

20 

10 
25 
12: 
25. 

15-

547 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
7 
1) 
2) 

50 
60 
40 

50 
100 

25 
35 

24 ' 
40 

25 
33 
22 

30 
50-

12 
25 

12: 
20 

: ' - * ''^9**&- — 3*i>t* 



89. 443 Letnik Ш. 

Tar. št. 

648 

C a r i n a 
maksir mini
malna maina 

1) 25 15 
2) 4Q 20 

549 Rezi la in drugo zgoraj neomenjeno: 
1) Kose in srpi GO 30 
2) Sila, klešče, dleta, tolkači, sve

dri, stružna železa, sostila in cevorezci, 
noži za vrezovanje zavojev na vijakih 
(rezilne čeljusti) in vobče raznovrstni 
noži in rezila, razen posebc imenova
nih, tuđi v zvezi z lesom 40 20 

3) Noži, oziroma Škarje za obrezo
vanje dreve«, grmovja, rož, trte, za .stri
ženje ovac, za rezanje pločevine in 
drugi nikjer imenovani noži in škarje, 
za obrtniško in kmetijsko uporabo 

20 10 
4) Žage, listi za žage in pile 

30 15 
550 60 40 . 
551 100 50 
552 Orodje za kmeti j sko uporabo, dru
gje ne imenovano: 

1) kompletni plugi 20 15 
2) razni deli plugov, orodje za ru

šenje zemlje, pr iprave za robkanje ko
ruze, rezalke i td.: 

a) akcr je vsaka teh 
priprav težja od 
5 kg 30 20 

b) ako je vsaka teh 
priprav lažja od 
51ig 50 25 

Namesto pripombe naj se pos'.avi: 
«Pripomba 1. Po točki 2. se oearinja-

jo di'H plugov, če prihajajo po?ebe. 
Pripomba 2. Cim se bodo pnee'i plu

gi v zadostni količini izdelo rim V dr
žavi, bodo plačevali carino po točki 2.». 

Tar. št. C a r i n a 

653 
554 

ЗДо 

Г, 
2) 
0 1 

h) 
<'/ 

5 
1) 

• a ) 

b) 
c) 
2) 
a) 
b) 
c) 

45 

40 

45 
Г-0 

22 

9 0 

30 
60 

50 
60 
80 

'.',:, 

25 
32 
40 

556 

557 

1) 
2)' 

1 
1) 
a) 

50 
70 

100 

50 
70 

rezani in vobčo 
kovani 

558 

559 

b) drugi 
2) 

r! 
1) 
2) 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
c) 
«) 

560 

561 

562 
563 

D 
2) 
3) 

l 
l ì 
2) 

"à) 

564 
565 

1) 
2) 

25 
20 
70 

50 
70 

50. 
70 

80 
90 

120 
180 

40 
50 
60 

40 
80 

140 
100 

50 
100 
100 

10 

25 
32 
40 

28 
35 

13 
12 
35 

25 
35 

25 
35 

' 40 
45 
70 
90 

25 
30 
35 

25 
40 
70 
60 

,30 
55 
50 

prosto 

566 

567 

1) 
2) 

1) 
2) 

568 
1) 
2) 
3) 

569 
570 
571 

maksi
malna 

60 
100 

60 
100 

140 
600 

1000 
90 
35 

mini
malna 

40 
60 

35 
50 

70 
330 
500 

40 
25 

' 1) 40 22 
2) 60 40 

572 250 135 
Pripomba. Galanterijski in drugi 

drobni izdelki za industrijsko in obrt
niško uporabo plačajo 50,% carine. 
573 
574 

575 

576 

D 
21 

.3) 

1) 
a) 
b) 
c) 
6) 
2) 
a) 
b) 
c) 
c) 

577 

578 

1) 
2) 

7 
1) 
a) 
b) 
c) v kosu težjem od 

5 do 25 kg 
č) v kosu težkem do 

vštetih 5 kg 
2) 
a) 
b) 
ci v kosu težjem od 

' 5 do 25 kg 
č) v kosu težkem do 

vštetih 5 kg 

300 

150 
80 
80 

15 
20 
25 
30 

30 
40 
45 
50 

50 
80 

25 
35 

40 

50 

35 
40 

50 

90 

180 

120 
50 
50 

8 
10 
15 
18 

18 
22 
26 
32 

25 
40 

12 
17 

22 

30 

18 
22 

30 

50 

1) 
2) 
3) 
4) 
a) 
b) 

70 
120 
450 

45 
70 
300 

3500 
1500 

1500 
1000 

579 
580 
581 
582 
583 

p r o s t o 
p r o s t o 

584 

1) 
2) 

1 
Л 
2) 

585 

20 
60 

300 
100 

1000 
700 
500 

5 
30 

200 
50 

600 
400 
300 

Tar. št. 

592 
593 
594 

C a r i n a 

1) 
2) 
3) 

595 
596 

597 

1) 
2) 

598 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

599 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

) 
1) 
2) 
3) 

maksi
malna 
150 

80 

50 
100 
120 

10 

25 
30 

30 
40 

35 
45 

30 
40 

40 
50 

60 
140 
140 

mini
malna 
90, 
40 

30 • 
60 
60 

13 
15 

15 
20 

17 
22 

15 
20 

20 
25 

35 
80 
SO 

prosto 
postavi: 

Tar. št. 

600 5 
Namesto: «50 %» naj se 

«10%». 
Pripomba so izpreminja 1er se glasi: 

«Cinovo varivo z 10 % in več svinca 
se ocarinja po postavki za svinec». 
601 

602 

603 

1) 
2) 

2 
1) 
2) 

1) 
2) 

604 
605 

1) 
2) 
3) 

606 
607 

608 

1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

1) 
2) 

609 
1) 
2) 

610 

V pripombi 2. naj se namesto besed: 
«plačajo 40 dinarjev za 100 kg> posta
vi: «so proste carine». 
586 10 4 
587 

1) 12 6 
2) . 15 8 

588 
1) 12 6 
2) 15 8 

589 
1) ." 15 8 
-2) 25 12 

Pripomba. Cevi iz svinca za stavbin-
sko in industrijsko uporabo so proste 
carine, dokler se ne prično taki pred
meti izdelovati v državi. 
590 150 100 
591 150 50 

1) 
2) 

611 
612 
613 

614 

D 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 

615 

1) 
_2) 

1) 
2) 

616 
617 

1) 
2) 
3) 

618 
619 

1) 
2) 

20 
10 

25 
40 

30 
40 
60 

150 
250 
300 

10 
15 

10 
15 

10 
15 
30 

90 
140 
170 

p r o s t a 

620 

25 
20 

40 
30 

25 
30 

30 
50 

350 
400 
60 
10 

60 
75 

80 
100 

70 
100 

200 
150 
100 

100 
200 
300 
100 

200 
300 
70 

12 
10 

20 
15 

10 
12 

10 
15 

180 
200 
30 

prosto 

20 
30 

30 
40 

30 
50 

100 
100 
60 

60 
100 
150 
40 

100 
150 
50 

C a r i n a 
maksi-. mini
malna maina 

621 

622 

1) 
2) 
a) 
b) 

2 
1) 
a) 
b) 
2) 
3) 

100 50 

623 
624 

1) 
2) 

625 
1) 
2) 
3) 
a) 
b) 

626 

627 

1) 
2) 

7 
1) 
2) 

628 
629 
630 

631 

1) 
2) 
3) 
a) 
b) 

l 
1) 
2) 

632 
l ì 
2) 

300 
250 

200 
800 
450 
600 
200 

250 
200 

200 
100 

200 
100 

600 
300 

1 
40 
30 
100 

700 
200 

1000 
1200 

2500 
1500 

300 
200 

650 
500 
100 
300 

200 
130 

110 
180 
270 

.. 400 
100 

130 
100 

100 
-50 

100 
50 

300 
150 

kg 
20 
15 

kg 
350 
100 

600 
800 

1500 
1000 

200 
150 

400 
250 
50 
150 

633 
634 

XV. DEL. 
635 6 prosto 
636 Stroji in njih deli: 

1) Parni stroji, stalni ali premični 
lokomobili, lokomotive in tenderji, tur
bine na paro, parne dresine in sploh 
vsi stroji, ki jih goni parna sila; stroji 
s tekočim gorivom (nafto, petrolejem, 
bencinom, gazolinom itd.) in vsi stroji, 
katerih motorje goni druga sila, razen 
•iinauskih strojev in elektromotorjev; 
mehanični bati, motorji za ladje, hi
dravlični motorji s cepoim (kijem), tur
bine, razen turbin na vodi, vodno' ko
lesa in veliki industrijski ventilatorji, 
sestavljeni ali razstavljeni, tudi njih 
rezervni deli p r o в t o 

2) Turbine na vodi 15 8 
Pripomba. Turbine na vodi s silo nad 

200 HP.so proste carine, dokler se n>.' 
začno izdelovati v državi. 
637 Poljedelski stroji: 

1) Mlatilnice in par
ni plugi 8 prosto 

2) Strogi za žetev, kofeilnice, stroja za 
trošenje gnoja, zdrobljenega ali v pra
hu, za prebiranje semen in drugih pri
delkov; sejaJnice itd., razen vinskih 
stiskalnic (preš) 8 prosto 

3) vinske stiskalnice 15 8 
638 Delavski stroji, kakor skobeMce, 
vrtalke, stružnice, stroji za dolbenje, 
žaganje, glajenje itd.: 

1) za obdelovanje 
metalov in kamenov 5 prosto 

2) za" obdelovanje 
lesa 15 8 

V pripombi 2. naj se namesto; «mi
nistrstvo za narodno gospodarstvo» 
postavi: «ministrstvo, za trgovino in 
industrijo». Poslednji stavek pripombe 
2. se ukinja. 



8 9 . 

Tar. št. 

639 
640 
641 
642 

444 

C a r i n a 
maksi
malna 

8 
6 

12 

mini
malna 

prosto 
prosto 
prosto 

1) 5 prosto 
2) 30 15 
3) 50 25 

Pripomba. Predmeti iz številke 642 
so proste carine, če se predloži potr
dilo ministrstva za trgovino in indu
strijo, da se ne izdelujejo v državi. 
643 Transformatorji, kondenzatorji itd. 
in njih deli: 

1) transformatorji: 
a) v kosih do 1500 kg 60 30 
b) v kosih nad 1500 kg p r o s t o 
2) kondenzatorji, 

akumulatorji p r o s t o 
3) elektrode 

644 
645 

1) 
2) 
3) 
a) 
b) 

20 
150 

40 
40 

10 
100 

prosto 
20 

Tar. št. C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

649 ad valorem 
1) 7% 3% 
2) 10%. 6% 

650 7% 3% 
ad valorem 

651 7% 3% 
Pripomba. Deli velicopedov, neobde

lani ali polobdelani, za industrijsko upo
rabo plačajo 50 % carine. 
652 

Tar. št. C a r i n a 
maksi- mini
malna maina 

646 
647 

1) 
2) 

250 
:Î0 
50 

120 
240 
150 

150 
30 

prosto 

60 
120 
85 

1) 
2) 

653 
1) 
2) 

654 
1) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
3) 

655 
656 

1) 
2) 

657 Ladje: 
1) z motorji in stro

ji, za prevažanje 
potnikov in blaga 

2) 

7% 
10% 

100 kg 
50 
70 

6% 

30 
40 

100 
120 

140 
200 
800 

50 

50 
70 

ad 

50 
60 

70 
115 
400 

30 

30 
40 

valorem 

659 
660 Glasbeni 

XVI. DEL. 
150 

instrumenti: 
prosto 

kos 
1) Klavirji 200 
2) Harmoniji in po

dobni instrumenti 
150 

125 

658 
3) 

648 

Na podstavi pooblastitve v členu 127. n) začas
nega finančnega zakona za leto 1920./1921. o d 
r e j a m : 

Izza dne 16. julija t. 1. se mora pobiranje, opra-
ščanje, povračanje, zastaranje, kazensko postopanje 
itd. glede luksusne takse, predpisane v prilogi pra
vilnika o pobiranju davkov na poslovni promet 
G D N P br. 25.947 z dne 10. decembra 1920. (št. 7 
«Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca z dne 11. januarja t, L)* vršiti po veljavnih 

6% 
8% 

10% 
7% 

prosto 
prosto 

6% 
3% 

na tipke 
3) Harmonike 100 kg 
a) ustne 200 
b) druge 200 
4) Mehanizem za 

klavirje in kla
viature 150 

5) Violine, tambuf-
rice, citre in dru
gi podobni in
strumenti 250 

6) Pločevinasta go-
:1а1аг klarineti, 
flavte, oboe in 
druga podobna 
pihala 350 

7) Mehanične pri
prava za -sviranje 250 

8) Vsi drugi glas
beni instrumenti, 
tukaj ne imeno
vani • 200 

661 500 

100 

100 
125 

60 

170 

210 

135 

100 
300 

Tar. št. 

663 

2) 
S) 

1) 
2) 
3) 

664 

665 
666 

1) 
2) 

667 
668 

669 

1) 
2) 

i 
1) 
2) 

670 

XVII. DEL. 
662 kos 

1) 14 

1) 
a) 
b) 
c) 
8) 
2) 
a) 
b) 
c) 
3) 
a) 
b) 
c) 

Letnik Ш . 

Cai 
«ìaksi-
»alna 
7 
3 

19 

в 
1 
3 
100 

300 

ina 
mini

malna 

4 
1-50 

5 
2-50 
0-50 

1-50 

kg 
150 

l k g 
25 
S 
100 

100 

400 
30Q 

100 
250 

100 
140 
150 
300 

140 
160 
300 

100 
150 
300 

10 
2 

kg-
60 

150 
150 

50 
100 

60 
70 
75 
150 

70 
80 
150 

60 
80 
150 

* Uradni list pod št. 32. 

carinskih predpisih; to takso mora upravljati gene
ralna direkcija carin. 

S tem se izpreminjajo določila omenjenega pra
vilnika o pobiranju davkov na poslovni promet, ko
likor se ne ujemajo s to določbo. 

V B e o g r a d u , dne 30. junija 1921.; 
C br. 44.008. M i n i s t e r z a finance: 

dr. K. Kumanudi s. r. 

Na podstavi člena 2. zakona o splošni carinski 
tarifi in člena 174. začasnega finančnega zakona za 
leto 1920./1921. o d r e j a m : 

Izza dne 16. julija t. 1. se sme pobiranje uvozne 
carine in postranskih pristojbin, ki se pobirajo т 
zlatu, vršiti tudi v srebru po kur zu: 

100 zlatih dinarjev = 400 srebrnim dinarjem. 

V B e o g r a d u , dne 30. junija 1921.; 
C br. 44.009. 

Munster za finance: » 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Bazglae. 1 Ш 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 

Firm. 1520, Rg. A IV 44/1. 

a) F. M. Krambergar 
6 sedežem v P c d r e č j u pri Domžalah, 

obratni predmet: tvornica furnirja, žaga in trgo
vina 7 lesom, 

imetnik: France Makso Krambergar, tvorničar v 
Podrečju. F i r m i 1 5 2 1 ) R g _ A r - 4 6 / L 

b) J. Mainar 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla
gom, > 

imetnik: Juri Mainar, trgovec v Ljubljani, Vod-
n i k o v t r g š t . 3 . F i r m . 1 6 2 5 , R g . A I v - 4 6 / l . 

c) Josip Telban, 
trgovina z lesom, Dole št. 10, p. Borovnica, 

e sedežem na D o 1 e h pri Borovnici, 
obratni predmet: trgovina z lesom, 
imetnik: Josip Telban, pesestnik na Dolch št. 10. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 12. junija 1921. 

Firm. 152/21, Rg. C I 46/1. 1012 

Vpis družbe z omejeno zavezo» 
V register se je vpisala danes družba: 

«Prvan», izdelovalnica kravat in drugih modnih 
predmetov v Celju, 

družba z omejeno zavezo, 
s sedežem v C e l j u . 

Obratni predmet: Družba 
a) nakupuje potrebno manufakturo in sirovine za 

izdelovanje kravat, perila in drugih predmetov, 
spadajočih v modno stroko, in kartonaž, potreb
nih za razpošiljanje teh izdelkov, ter tv omiško 
izdeluje te predmete; 

b) nakupuje zemljišča, postavlja tvorniška poslopja 
in skladišča, nabavlja tehnične naprave za izdelo
vanje spredaj navedenih predmetov, preskrbuje 
patente in varstvene znamke in morebiti potreb
ne koncesije; 

c) ustanavlja in pospešuje podjetja, obrate in na
prave, ki so združene s to industrijo in trgovino, 
ki jima služijo ali ju izpopolnjujejo. 
Družbena pogodba z dne 4. maja 1921. 
Družba je ustanovljena za dobo dveh let; ako ai 

kdo izmed družbenikov šest mesecev pred koncem 
drugega leta odpovedal, se podaljša družbena doba 
za nadaljnjo dobo dveh let. 

Višina osnovne glavnice: 500.500 K, od katerih 
je 250.500 K v gotovini vplačanih. 

Poslovodje: Viktor Belič, lesni trgovec v Celju, 
Kapucinska ulica št. 3; Branko Jošt, lesni trgovec 
v Lavi pri Celju št. 14; Karel Cerlini, poslovodja v 
Zavodni pri Celju št. 72. 

Pravico zastopanja imajo poslovodje. , 
Podpis Grme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva poslovodji. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

• dne 19. maja 1921. 

s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 
Vstopil je kot družbenik Ivan Jugovac, poeestr 

nik ir trgovec y Bujah, ki podpisuje firmo tako, da 
pod nji'iio besedilo postavlja sam zase svoje ime in 
svoj priimek. 

Novi družbenik zastopa firmo sam zase. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 13. junija 1921. 

1074 Firm. 286/21, Rg. A II 29/3. 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
Vpisala se je danes pri firmi: 

Vesnaver & Ribarič, lesna Industrija, 

1005 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri ia-
dnigi: Firm. 90/21, zadr. I 2/81. 
a) Aushilfskasse-Verejn, 

r. G. m. b. H. in Marburg, 
registrirana zadruga z omejeno zavete, 

nastopna izprememba: 
Firma se glasi odslej: 

Mariborski kreditni zavod, 
reg. z. z o. z., 

nemško; 
Marburger Kredit-Anstalt, 

r. G. m. b. H. 
Firm. 272/21, zadr. I 106/28. 

b) Hranilnica In posojilnica Spod. Poljskava, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 29. maja 1921. n** 
stopna izprememba: 

Izbrisal se je član načelništva Josip Rawp, vpi
sal pa se je novoizvoljeni član načelništva Martin 
Katzian, posestnik v Spodnji Poljskavi. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. }•> 

dne 7. junija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

Bšfe;„/ ^СгЖЛ&ч 



90. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 2. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

Vsebina: Začasni zakon o proračunskih dvanajstinah za mesece juuij, julij, avgust, september, oktober, november in december 1921. — Razglasi osrednje vlade- Razglas o DO 
biranju 6«/0ncga prispevka za uradniški fond od carinskih uradnikov bivše A»etro-Ogrske. Razglas, da je iivozna carina na koks v prahu ukinjena. Izprememba'» postopku ob 

izvozu dovoljenega kontingenta 5000 konj. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. 

240. 
V imena Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance D R 
br. 90.400 z dne 27. junija 1921. in po zaslišanju 
Našega ministrskega sveta smo odredili in od

rejamo 

Začasni zakon 
o proračunskih dvanajstinah za mesece 
Junij, julij, avgust, september, oktober, 

november in december 1921.,* 
ki se glasi: $ 

Splošna določila. 
Člen 1. 

Kraljevski vladi se dovoljuje izvrševanje držav
nih razhodkov in zbiranje dohodkov za dobo od 
dne 1. junija do dne 31. decembra 1921. na pod
stavi proračuna za leto 1920./1921., in sicer v teh
le zneskih: 

a) sedem Dinarjev Kron 
dvanajstin kre
ditov, označe
nih v členu I. 
finančnega za
kona za leto 
1920./1921., . . 1.608,479.530-14 2.886,247.145-53 

b) sedem 
dvanajstin kre- • 
ditov, označe- , 
nih v členu III. 
začasnega za
kona o prora
čunu državnih 
razhodkov in 
dohodkov z 
dne 21. avgusta 
1920., . . . . 169,750.000-— 

c) sedem 
dvanajstin kre
ditov, označe
nih v prilogi 1. | 
delu II. začas- ./ 
nega zakona o ./ 
proračunu dr
žavnih razhod
kov in dohod
kov z dne 26. ok
tobra 1920., . . 226,218.125-- 28,460.833-31 

č) sedem 
dvanajstin spe
cialnega kredita 
v znesku 
100,000.000-— 
dinarjev iz čle
na VII.\ začasne
ga zakona z 
dne 21. avgusta 

Dinarjev Kron 
2.004,447.655-14 2.914,707.978-84 

Odnos . 2.004,447.655-14 2.914,707.978-84 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 154, izdanih dne 
14. julija 1921. 

198,333.333-31 

70,000.000-

23,333.333-31 \ 

Prenos . . 
1920., se zvišu
je za vsoto 
140,000.000-— 
dinarjev, kar 
daje skupaj . . 

d) sedem 
dvanajstin re
zervnega pro
računskega kre
dita za neza
dostno določe
ne razhodke, 
partije 1974. 
proračuna, ka
teri znesek je 
obsežen v toč
ki a) tega čle
na, se zvišuje 
za vsoto dinar
jev 

e) sedem 
dvanajstin po-
viška partije 
859., pozicije 2., 
po členu IX. 
začasnega za
kona z dne 
21. avgusta 
1920. v znesku 
dinarjev . . . 

Skupaj . . 2.296,114.321-76 jj.914,707.978-84 
d i n a r j e v : dve milijardi dvestošestindevetdeset 
milijonov stoinštirinajst tisoč tristoenaindvajset in 

/loo, m 
k r o n : dve milijardi devetstoštirinajst milijonov 
sedemstosedem tisoč devetstooseminsedemdeset 
in M/, „o-

Člen 2. 
Za dqbo od dne 1. junija do dne 31. decembra 

1921. veljajo vsa določila finančnega zakona za 
leto 1920./1921. z vsemi njegovimi prilogami in 
dopolnitvami, ki so stopila v veljavo z-začasnima 
zakonoma z dne 21. avgusta in z dne 26. oktobra 
1920., kolikor niso izpremenjena s predpisi tega 
in drugih začasnih zakonov in uredb. 

Člen 3. 
V zvezi člena 1., točke d), tega zakona sme 

znašati kredit za nezadostno določene razhodke 
nekvarno členu 27. zakona o državnem računo
vodstvu in členu 11. finančnega zakona za leto 
1920./1921. do 5% skupne vsote kreditov, dovo
ljenih za redne materialne razhodke vsega prora
čuna za leto 1920./1921. 

Člen 4. 
Za izvrševanje državnih razhodkov in zbiranje 

dohodkov veljajo poleg veljavnih zakonskih pred
pisov tudi določila, razložena v naslednjih členih 
tega začasnega zakona. 

Določila o dohodkih. 
Člen 5. 

Minister za finance se pooblašča, da odreja 
in izvršuje pobiranje davkov in vseh drugih držav
nih dohodkov skladno s sedaj veljavnimi zakoni 
in uredbami kakor tudi z onimi, ki dobe moč v 
času, za katerega velja ta začasni zakon. 

Določila o razhodkih. 
Člen 6. 

Veljati prestanejo vsi oni krediti, obseženi v 
proračunu razhodkov in dohodkov za leto 1920./21. 
kakor tudi v začasnih zakonih o proračunu držav
nih razhodkov in dohodkov za leto 1920./1921. z 
dne 21. avgusta 1920. in z dne 26. oktobra 1920., 
ki so bili s temi zakoni dovoljeni za občasne in 
izredne državne potrebe, ki jih pa sedaj ni več. 

Istotako prestanejo veljati krediti ministrstva 
za promet, in sicer: iz člena IV., točke 7., začas
nega zakona z dne 21. avgusta 1920. v znesku 
dinarjev 40,000.000-—. 

Člen 7. 
Krediti, označeni v členu III. začasnega zakona 

o proračunu državnih razhodkov in dohodkov za 
leto 1920./1921. z dne 21. avgusta 1920., se dovo
ljujejo ministrstvom: za promet, za pošto in brzo
jav in za gradbe za dobo od dne 1. junija do dne 
31. decembra 1921. samo za svrhe, imenovane v 
členih IV., V. in VI. istega začasnega zakona, 
kolikor posamezni krediti niso izvzeti s prejšnjim 
členom, toda po predhodnem pristanku ministra 
za finance. 

Člen 8. 
Poleg izdatkov, označenih v členu VII. začas

nega zakona o proračunu državnih razhodkov in 
dohodkov za leto 1920./1921. z dne 21. avgusta 
19-3. v breme znesku kredita po členu 1., točki č), 
tega zakona, se smejo prvenstveno izvrševati tudi 
drugi izdatki, ki so bili tekom proračunskega leta 
1920./1921. dovoljeni za izvrševanje uredb ali od
ločb ministrskega sveta, najsi izdatki te vrste niso 
bih izrecno imenovani v členu VII. omenjenega 
začasnega zakona. 

Člen 9. 
Dovoljevanje kreditov po členih 7. in 8 tega ' 

zakona se vrši tako, kakor je to urejeno v členu 
VIII. začasnegazakona o proračunu z dne 21. av
gusta 1920., srtfarjanje kreditov, ki so bili tekom 
proračunskega leta 1920./1921. že dovoljeni s pri
stojnimi odločbami in iz katerih so v tem prora
čunskem letu izplačani izdatki, pa se vrši po 
postopku, ki je predpisan za stvarjanje rednih 
proračunskih kreditov. 

Člen 10. 
Poviške posameznih proračunskih partij-pozicij 

za materialne razhodke iz kredita za nezadostno 
do ocene razhodke po členu 1., točki d), tega 
zakona dovoljuje, nekvarno 'členu 27. "zakona 
o državnem računovodstvu, do 100.000 — dinarjev 
minister za finance, preko te vsote pa ministrski 
svet na obrazložen predlog ministra za finance. 

Člen 11. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dovo

ljevati izplačila do vsote ,500,000.000-— dinarjev 
po proračunskih partijah, s katerimi so določene 
draginjske doklade, pokojnine in invalidske pod
pore, preko zneska sedmih dvanajstin kreditov 
določenih v teh partijah po proračunu za leto* 
1920./1921. 

Člen 12. 
Avance, dovoljene po členu 10. začasnega za

kona o proračunskih dvanajstinah za meseca junij 
in julij z dne 31. maja 1921., se morajo izknjiževati 
v breme ustreznih kreditov, dovoljenih s tem 
zakonom. 
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Člen 13. 
S krediti, ki so v proračunu za leto 1920./1921. 

določeni ministrstvu za prehranjp iin qb#oy^ 4e£.el,, 
razpolagajo ministrstva za trgovino in industrijo,' 
za socialno politiko in za kmetijstvo in vode, koli-
kqr ,je ̂ е д о #«nçd ,ry\h (рдеугфо iunjkcije ukinje
nega R ^ i a t r s b ^ ; дао da -se 'krediti, določeni y 
členih $6. in аб-.а ^аддасце^а zakona za lqto 
1920./l$$l., p o p o l n a ,u>injajo. 

Јгвде^ деагасипзКф >к£е,4Цоу .уеЈацјо иШжт 
oni, ki so določeni v proračunskih partijah 1-893. 
do 1897., pozicijah 1. in 2., ostali pa, kolikor so bili 
angažirani do dne, ko stopi v veljavo ta zakon. 

Člen 14. 
V breme partije 38. a «Državne obveznosti iz 

prejšnjih let» se smejo izvrševati izdatki za 
obveznosti,-nastale v dobi od dne 1. januarja 1913. 
do dne 31. maja 1921., toda kolikor se tičejo ob
veznosti iz minulega proračunskega leta, samo, 
če je bila obveznost ustvarjena, preden je bil 
ustrezni kredit izčrpan, in če je bil izdatek za 
dotično obveznost prijavljen v zmislu člena 75. 
zakona o državnem računovodstvu, pa iz kakršnih
koli razlogov ni bil izvršen do konca računskega 
leta 1920./1921. 

Člen 15. 
Minister za finance se pooblašča, da sme v 

breme partije 31. d «Izplačila invalidske podpore 
iz prejšnjih let»- izvrševati izdatke za invalidske 
podpore, neizdane do dne 31. maja 1921. 

Člen 16. 
Minister za finance se pooblašča, da sme pred

pisati potrebne izpremembe in dopolnitve v onih 
določilih finančnega zakona, ki se tičejo davka 
na poslovni promet. 

Člen 17. 
Minister za finance se pooblašča, da sme iz

dati ministru za narodno zdravje v breme special
nega izrednega kredita v znesku 100,000.000-— 
dinarjev, določenega v členu VII. začasnega za
kona o proračunu državnih razhodkov in dohod
kov z dne 21. avgusta 1920., do 5,000.000-— dinar
jev za zatiranje epidemij. 

Člen 18. 
Določila o odmeri neposrednjih davkov v Srbi

ji in Crni gori so predpisana s posebno uredbo. 

Določila za neposrednje davke. 

Člen 19. 
Za ozemlje Hrvatske, Slavonije, Medjimurja, 

Banata, Bačke in Baranje ostanejo še nadalje v 
veljavi določila člena 136. finančnega zakona za 
leto 1920./1921., samo da se katastrske davčne 
osnove zemljarine za vse to ozemlje (torej tudi 
za liško-krbavsko in modruško-reško županijo) 
zvišujejo na vrednost štirikratnega zneska. 

Vsi državni pribifki se morajo_ odmeriti na te
melju tako ugotovljenih davkov. 

Člen 20. 
Določila člena 137. finančnega zakona1 za leto 

1920./1921. ostanejo še nadalje, v veljavi. 

Člen 21. 
Davčna dolžnost, plačevati dohodnino, se raz

širja na vse osebe, katerih skupni letni dohodek 
preseza 4800'— kron. Izjemoma se za davčno leto 
1921. dohodnina ве odmerja od dohodka pod 
10,(X)0-— kronami. Določila poslednjega odstavka 
I 2 kakor tudi poslednjega odstavka § 8. zakon
skega člena IX. 1918. se razveljavljajo. 

Na osnovi davčnih postavk dohodnine po § 3. 
zakonskega člena IX. iz leta 1918. se pobira držav
ni pribitek. 

Ta pribitek na dohodnino znaša: 
Za dohodek 

od 56.000-— K 
» 64.000-— 

76.09O-— 
» dOO.000-— 
» 140.000-— 

nad 200.000'— 
Od imovine: 
od 52.000'— K 

96.000'— 
» 144.QÖ0-— 
» 212*060-— 
» 280.000'— 
» 400.000'— 
» <0O0.OOO-— 
» 800.000'— 
» 1,200.000'— 
» 1,600.000-— 
» 2,000.000-— 
» 2,400.000-— 
» 2,800.000-— 
» 3,200.000-— 
» 3,600.000-— 

nad 4,000.000'— 

do 
» 
» 
» 
» 

do 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

64.000-— K 
76.000'— 

aeo.ooo-— 
<M).OOQ-— 
200.000'— 

96.000 — K 
144.000-— 
212.000'— 
280.000'— 
400.000'— 
600.000'— 
800.000'— 

1,200.000-— 
1,600.000'— 
2,000.000-— 
2,400.000'— 
2,800.000'— 
3,200.000-— 
3,600.000-— 
4,000.000-— 

6 5 % 
70% 
80*% 
90'% 

100% 
120% 

15% 
2 0 % 
2 5 % 
3 0 % 
3 5 % 
4 0 % 
4 5 % 
50% 
5 5 % 
60% 
6 5 % 
70% 
80% 
90% 

100% 
120% 

Minister za finance se pooblašča, da sme za
radi pravočasne odmere dohodnine in pribitka na 
imovino postaviti tudi večje število osebja, nego 
jé v proračunu preliminiràno, istotako pa tudi 
večje število davčnih odborov. 

od 4.800-— K 
5>20Q'— 
7.20Q-— 
9.800 — 

14.000-— 
20.000-— 
26.000 — 
32.000-— 
40.000'— 
48.000'— 

do — K 5.200 
7200 
9.800 

14.000 
20.000 
26.000 
32.000 
40.000 
48.000 
56.000-— 

15% 
20% 
25% 
30-% • 
3 5 % 
40% 
4 5 % 
50% 
5 5 % 
60% 

Člen 22. 
Ukinja se določilo § 13. zakonskega člena XVI. 

iz leta 1883., po katerem se od splošnega dohod
ninskega pribitka na nepremično posest odbijajo 
10 %ne obresti od hipotekarno zavarovanih po
sojil. 

Člen 23. 
Določilo prvega odstavka § 27. zakonskega 

člena IX. iz leta 1918. se z dnem 31. decembra 
1920. razveljavlja in tecivarina I. razreda, razpi
sana-po § 2. zakonskega člena XXIX. iz leta 1875. 
na osebe, omenjene v točkah a) do d) z dne 
1. januarja 1921., se mora zopet stekati v državno 
blagajno. 

Določilo zakonskega člena X. iz leta 1883., po 
katerem so dninarji oproščeni davka, se ukinja. 

' Rokodelci, omenjeni v točkah e) in f) § 2. za
konskega člena 29. iz tata 1875., ne spadajo od 
dne 1. januarja 1921. več pod tecivarino I. razreda, 
ampak pod tecivarino III. razreda. 

Člen 24. 
Vsi davki se morajo na vsem ozemlju Hrvat

ske, Slavonije, Midjimurja, Banata, Bačke in Ba
ranje plačevali v polnem znesku po enotnih lest
vicah. 

Člen 25. 
Davčna stopnja za bolniško oskrbo na ozemlju 

Bačke, Banata, Baranje in Medjimurja se za pro
računsko leto 1920./1921. ustanavlja s 13 %. 

Člen 26. 
Za oblasti Hrvatske, Slavonije, Medjimurja, 

Banata, Bačke in Baranje se eksekutivne pristoj
bine zvišujejo, in sicer: za rubežen (prepoved), od 
3 % na 6 %, za prodajo pa od 2 % na 4 %. 

Člen 27. 

Ce občine (mesta), ki so jim poverjeni posli 
glede odmere, vknjiževanja in pobiranja nepo
srednjih davkov, ne izvrše teh poslov pravočasno 
ali jih ne izvršujejo po veljavnih predpisih ali ne 
izroče državni blagajni do konca meseca septem
bra vsakega leta vsaj 50 % one vsote, ki jo morajo 
po predpisu plačati kot neposrednje davke za 
dotično leto, sme minister za finance brez izrecne 
odgovornosti, označene v § 71. zakonskega člena 
XI. iz leta 1909., odrediti izvrševanje teh poslov 
po državnih organih. 

V takih primerih gredo izvršilni stroški državi, 
občinski (mestni) organi pa nimajo pravice do na
grade, omenjene v členu 44. začasnega finančnega 
zakona za leto 1920./1921. 

Člen 28. 

. Ker pobirajo na ozemlju Banata, Bačke in 
Baranje, Hrvatske, Slavonije in Medjimurja za 
državo neposrednje davke mesta in občine, se 
ustanavlja iz državnih sredstev mestom in obči
nam državna pripomoč (subvencija), da morejo 
svojim uslužbencem sorazmerno s sedanjo dragi
njo zagotoviti potrebne prejemke. 

Pripomoč (subvencija) znaša 10 %. celokupne 
vsote neposrednjih davkov, ki se v območju dotič-
in^ga «vesta ali kdotične občine pobere od onih 
tdœMÊnih zawezancev, kateri plačujejo svoj davek 
pri mestu ali občini. Ta pripomoček se daje samo, 
ako je od predpisanih davkov pobranih nad 50 %. 
'Pripomoč pripada od dne Ü. januarja 1921. 

Pristojna -državna 'blagajna dzračuni-od pobrane 
vsote ûiO%. ЦЋ ta znesek se izplača mestom in 
občinam na ;uraäno (priznanico, izdatek pa se 
zaračurri raa račun (neposrednjih 4avkov. Ta pod
pora služi za izplačilo službenih prejemkov urad
nikom in zvaničnikom dotičnih mest in občin ter 
se ne sme uporabljati za nobeno drugo svrhoi" kar 
preseza vsoto, potrebno za omenjeni povišek pre
jemkov uradnikom in zvaničnikom, ostane v 
državni blagajni kot dohodek neposrednjih davkov. 
Izdatki za dobo od dne 1. januarja do dne 31. maja 
1921. se zaračunijo v breme kreditov pod parti
jama 1082. a) in 1082. b), poglavje CCLXVI., spe
cialni razhodki. 

Člen 29. 
V Hrvatski, Slavoniji, Medjimurju, Prekmurju, 

Banatu, Bački in Baranji se od dne, ko stopi v 
veljavo začasni zakon o državni trošarini, taksah 
in pristojbinah, ne pobirata več železniški od-
premni davek in železniški vojni davek. 

(Zakonski členi: XX. — 1875.; XIV. — 1887.; 
XV. — 1908.; XXXI. — 1880.,'odnosno zakonski 
člen VI. — 1917. leta.) 

Člen 30. 

Davek na poslovni promet, dejansko plačan 
v poslednjem letu, se smatra za režijsko postavko 
in se torej ne sme prištevati k čistemu dohodku 
podjetja. 

Člen 31. 
Službeni prejemki nameščencev, za katere ne 

velja člen 15. naredbe ministrskega sveta z dne 
18. junija 1919., D Rbr. 63.515, o draginjskih do-
kladah, se vpoštevajo pri odmeri tecivarine IV. 
razreda in dohodnine samo z nastopnim delnim 
zneskom, ako celokupni prejemek ni večji od 

30.000-— K s 50 % 
45.000-— » s 60 % 
60.000-— » s 70 % 
80.000'— » z 80% 

100.000-— » z 90%. 

Člen 32. 
Izza dne 1. januarja 1921. se ne odmerja in ne 

pobira davek na lov v zmislu zakonskega člena 
XXIII. — 1883. 

Člen 33. 

Krk in Kastav. 
Dokler ne izidejo enotni zakoni in predpisi o 

posrednjih in neposrednjih davkih in ostalih 
državnih davščinah na Krku in v Kastavu, veljajo 
še nadalje zakoni o posrednjih in neposrednjih 
davkih, ki veljajo v Sloveniji; minister za finance 
pa se pooblašča, da sme z naredbami uporabljati 
na zgoraj omenjeni ozemlji zakone, kateri veljajo 
o oni pokrajini, ki sta ji omenjeni ozemlji pod
rejeni v administrativnem oziru. 

Člen 34. 
Za odmero neposrednjih davkov na ozemlju 

Banata, Bačke in Baranje se ustanavljajo davčni 
odbori, in sicer: 

I. za tecivarino III. razreda, 
II. za dohodnino, davek na imovino in davek 

na vojne dobičke. 
Davčni odbor I. in II. se ustanavlja na sedežu 

vsake sreske finančne uprave in posebe v vsakem 
mestu s pravico jurisdikcije za območje tega 
mesta. 

V mestih s pravico jurisdikcije in v krajih, 
ki imajo več nego 20.000 prebivalcev, je dovoljeno 
po potrebi ustanoviti dva ali več takih odborov. 
Davčni odbor pod II. se sme po potrebi ustanoviti 
še v drugih večjih krajih. 

Za odmero rudarskega davka. je pristojen 
davčni odbor na sedežu vsake okružne finančne 
uprave. 

Vsak davčni odbor ima razen predsednika in 
njegovega namestnika še štiri redne člane in štiri 
člane namestnike. . 

Za člane davčnega odbora smejo biti imeno
vani samo oni, ki stanujejo v dotičnem srezu, 
mestu ali kraja najmanj pet let, ki niso obsojeni, 
ki niso v konkurzu in ki vobče uživajo vse držav-
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ljanske pravice ter so naši državljani. Člani davč
nega odbora pod II. morajo razen tega, da imajo 
gorenje pogoje, plačevati najmanj 200 kron ne-
posrednjega davka na leto. Za davčni odbor 
pod I. se jemlje po en redni član in po en član 
namestnik: 

a) izmed trgovcev, b) izmed obrtnikov, c) po 
dva redna člana in po dva člana namestnika iz
med ostalih davčnih zavezancev. 

Za davčni odbor pod II. se jemlje po en redni 
član in po en član namestnik izmed onih, ki ima
jo fakultetno izobrazbo ali so vsaj več nego pet 
let službovali pri finančnem oblastvu kot uradniki; 
po en redni član in po en član namestnik: 
a) izmed zemljiških posestnikov; 
b) izmed trgovcev ali industrijcev; 
c) izmed obrtnikov. 

Predsednika, njegovega namestnika in vse 
člane davčnih odborov imenuje minister za finan
ce za tri leta na predlog pristojnih finančnih ob-
lastev, ki morajo začetkom vsake triletne periode 
svoj predlog podati generalni direkciji neposred-
njih davkov. 

Da se sestavi predlog davčnega odbora pod L, 
morajo pristojna finančna oblastva predhodno od 
pristojne trgovske zbornice zahtevati, naj pred
laga za vsak davčni odbor po enega kandidata za 
rednega člana in po enega kandidata za člana 
namestnika 1.) izmed trgovcev in 2.) izmed obrt
nikov. Za ostala dva redna člana in člana na
mestnika podajajo finančna oblastva svoj predlog 
nezavisno. 

Da se sestavi predlog davčnega odbora pod II., 
morajo pristojna finančna oblastva predhodno od 
pristojnega sreskega načelnika in od pristojne 
trgovsko-obrtniške zbornice zahtevati, naj pred
lagata, in sicer: 

1.) sreski načelnik (mestni načelnik) enega 
kandidata: za rednega člana in enega kandidata 
za člana namestnika izmed zemljiških posest
nikov; 

2.) trgovsko - obrtniška zbornica po enega 
kandidata za rednega člana in po enega kandidata 
za člana namestnika, in sicer: a) izmed trgovcev 
ali industrijcev, b) izmed obrtnikov. 

Za enega rednega člana in enega člana na
mestnika podajajo finančna oblastva svoj predlog 
nezavisno. 

Ako se sreski načelnik (mestni načelnik) ali 
trgovsko-obrtniška zbornica ne odzove pozivu 
pristojnega finančnega oblastva v 20 dneh, sme to 
oblastvo svoj predlog podati samostojno za vse 
člane davčnega odbora. 

Ako se ugotovi, da dela davčni odbor na očito 
škodo države, sme minister za finance davčni od
bor odstaviti in imenovati nov davčni odbor brez 
predloga sreskega načelnika (mestnega načelnika) 
in trgovsko-obrtniške zbornice. 

Davčni odbor ugotavlja na. temelju nabranih 
podatkov in po lastni vednosti in lastnem opaža
nju samo vsoto zaslužka (dohodka), odpadajoči 
davek pa izračunava pristojno finančno oblastvo. 

Priziv zoper odmero davkov davčnega od
bora se vlaga pri generalni direkciji neposrednjih 
davkov. Priziv nima odložilne moči. 

Generalna direkcija neposrednjih davkov re
šuje prizive davčnih odborov v svojih sejah kot 
finančno davčno oblastvo; v ta namen sestavi 
dva posebna reklamacijska odbora, in sicer: 

I. za tecivarino III. razreda in 
II. za dohodnino, davek na imovino in davek 

na vojne dobičke. r 

Člani reklamacijskega odbora so: en višji 
uradnik generalne direkcije neposrednjih davkov 
kot predsednik, dva redna člana in dva člana na
mestnika, ki morajo imeti fakultetno izobrazbo ali 
pa so vsal več nego pet let službovali pri finanč
nem oblastvu kot uradniki; nadalje po dva redna 
člana in po dva člana namestnika:. 

1.) izmed trgovcev ali industrijcev; 
2.) izmed obrtnikov. ••, 
Reklamacijski edbor pod II. ima razen zgoraj 

navedenega števila članov še dva redna člana in 
dva člana namestnika izmed zemljiških posest
nikov; te člane predlagajo za imenovanje pri
stojni podžupani. 

Ena in ista oseba ne sme biti član enega in 
drugega odbora. 

Za člane reklamacijskega odbora se smejo 
imenovati samo oni, ki imajo iste pogoje kakor 
člani davčnega odbora, z dostavkom, da morajo 
stanovati na ozemlju Banata, Bačke in Baranje. 

Predsednika in člane reklamarcijskega odbora 
imenuje minister za finance na predlog generalne 
direkcije neposrednjih davkov, ki mora glede se
stave tega predloga zahtevati od pristojne trgov
ske zbornice njen predlog za oba reklamacijska 
odbora tako za dva redna člana kakor tudi za 
dva njiju namestnika, in sicer: 

1.) izmed trgovcev ali industrijcev, 
2.) izmed obrtnikov. 
Za dva redna člana in dva člana namestnika, 

ki imajo fakultetno izobrazbo ali so vsaj več nego 
pet let službovali pri finančnem oblastvu kot 
uradniki, podaja generalna direkcija neposrednjih 
davkov nezavisno svoj predlog. 

Ako se trgovske zbornice, odnosno podžupani, 
ne odzovejo zahtevi generalne direkcije neposred
njih davkov v 30 dneh, sme ta direkcija podati 
svoj predlog samostojno. 

Vsi člani davčnega odbora in'reklamacijskega 
odbora razen predsednika reklamacijskega odbo
ra prisežejo pred duhovnikom svojega veroizpove-
danja tako-le: 

«Jaz N. N. prisezam na edinega Boga in na 
vse, kar mi je na tem svetu najdražje, da bom 
vestno in nepristransko izvrševal poverjeni mi 
posel, da bom brez ozira na osebo oddajal oceno 
po svojem lastnem prepričanju in da bom kot 
tajnost čuval vse, kar bi zvedel v svojem služ
benem opravilu o stanju posameznih zavezancev. 

Kakor bom govoril pravico in prisegel, tako 
mi Bog pomagaj.» . 

Ta prisega se mora sestaviti pismeno in se, 
ko jo duhovnik overi, za davčne odbore pošlje 
pristojnemu finančnemu oblastvu, za reklamacij
ska odbora pa generalni direkciji neposrednjih 
davkov, da jo shranita. '~ 

Reklamacijski odbor pod I. ima območje prej
šnjega «opotražnega poverenstva» za reševanje 
prizivov zoper tecivarino III. razreda. 

Seje reklamacijskega odbora se vrše v Novem 
Sadu. 

Oblastna finančna direkcija v Novem Sadu mo
ra poskrbeti za potrebne prostore in pisalno opre
mo kakqr tudi za vse, česar je treba, da se lahko 
vrše seje brez zapreke. 

Člani odbora razen predsednika dobivajo iste 
dnevnice in potne stroške, ki so jih dobivali člani 
opotražnega poverenstva za tecivarino III. raz
reda. 

Pristojnost reklamacijskega odbora se po čle
nu 206., točki c) začasnega finančnega zakona za 
leto 1920./1921. razširjajo tudi na reševanje onih 
prizivov zoper tecivarino III. razreda, dohodnino, 
davek na imovino in davek na vojne dobičke, ki 
so z odcepitvijo Banata, Bačke in Baranje od 
Avstro-Ogrske ostale do sedaj nerešene. 

Vse odločbe izdaja generalni direktor nepo
srednjih davkov, prizivi zoper nje pa se vročajo 
po generalni direkciji neposrednjih davkov držav
nemu svetu. 

Referente za vse odbore imenujejo pristojna 
finančna oblastva, odnosno generalna direkcija 
neposrednjih davkov. 

Do sedaj veljavni zakoni o ustroju komisije 
za odmero tecivarine III. razreda (davek razpisu
je poverenstvo), reklamacijske komisije za teci
varino III. razreda (opotražno poverenstvo) in 
komisij za odmero dohodnine, davka na imovino 
in davka na vojne dobičke veljajo še nadalje, 
kolikor niso izpremenjeni s tem zakonom. 

Člen 35. 
Sodne doklade, ustanovljene z uredbo ministrT 

stva za finance z dne 29. septembra 1920., DR 
br. 130.000, niso zavezane nobenemu davku in no
benemu pribitku. 

To ne velja samo za Srbijo in Črno goro, am
pak za vso kraljevino. 

; Člen 36. 

Slovenija In Dalmacija. 

A. R e a l n i d a v k i . 
1.) Stopnja zemljarine se določa brez vsakega 

popusta z 20 %; od davčne osnove, ki se zvišuje 
na štirikratni katastrski čisti donos. Na podstavi 
tako odmerjenega davka se pobira še 120 %. (sto-
indvajset odstotkov) enotnega državnega pribitka. 

Dosedanji 2 %'nl prispevek za elementarne 
škode in za melioracije se ukinja,. 

2.) Tarifa hišne razredarine po zakonu z dne 
9. februarja 1882., drž. zak. št. 17, se v XIII., XIV. 
in XV. razredu izpreminja tako-le: 

XIII. razre'd s 4 stanovanskimi prostori 2*50 
din.; 

XIV. razred s 3 stanovanskimi prostori 1*25 
din.; 

XV. razred z 2 stanovanskima prostoroma 
I — din. 

Ostale davčne postavke ostanejo neizpreme-
njene. 

Za davčno leto 1921. se postavke tako izpre-
menjene tarife tako za stare kakor tudi za nove 
hiše zvišujejo trikratno. Isto velja tudi za tarifno 
najmarino (§ 5. a zakona z dne 9. februarja 1882., 
drž. zak. št. 17). Davčni popust se ukinja. 

Davčna stopnja hišne najmarine za dvoletje 
1921. in 1922. za mesto Ljubljano znaša 20 %, za 
vse ostale kraje za leto 1921. pa 12 % dogovor
jene, odnosno ocenjene hišne najemnine brez vsa
kega popusta. To se ne tiče posebnih stopenj za 
hišno najmarino, ki veljajo za nove zgradbe po 
tarifi A, B in C zakona z dne 23. februarja 1911., 
drž. zak. št. 242. 

Hišna najmarina od hiš, deloma oddanih v na
jem, v krajih, kjer niso vse zgradbe zavezane hiš
ni najmarini, ne sme biti manjša od hišne raz
redarine po katastru za ves davčni objekt. Ako 
je manjša, se davčnemu zavezancu né predpiše 
hišna najmarina, nego hišna razredarina* 

Hišni posestniki, ki ne bi pravilno in točno 
prijavili hišne najemnine, izgube — ne glede na 
kazenske posledice po veljavnih davčnih zakonih 
— pravico, sodno zahtevati večjo najemnino od 
one, ki so jo prijavili davčnemu oblastvu. 

Enotni državni pribitek za tako izračunjene 
hišne davke se določa za mesto Ljubljano za dvo
letje 1921. in 1922. s 60 %, za druge kraje in ob
čine pa za davčno leto 1921. s 70 %. 

B. P e r s o n a l n i d a v k i . 

I. Občna pridobnina 
se odmeri za davčno leto 1921. istotako, kakor se 
je odmerila za leto 1919. in 1920.; za prihodnje 
dvoletje 1922. in 1923. se mora občna pridobnina 
odmeriti po določilih zakona o osebnih davkih. 
Za omenjeno dvoletje tvori glavno vsoto občne 
pridobnine predpis tega davka v kontingentu in 
izvun kontingenta po stanju onega dne, ki ga z 
naredbo določi minister za finance. 

Posle kontingentne komisije prevzame zâ Slo
venijo «deželna pridobninska komisija» v Ljub
ljani, za Dalmacijo pa ista komisija v Splitu. 

Rok za vložitev izjav za kontingentirano pri-
dobnino se razglasi samo javno na običajni način. 
Kdor v določenem roku ne vloži izjave, temu se 
odmeri občna pridobnina na podstavi uradnih po
datkov. Priredbeni organi niso v tem primeru 
zavezani, da bi davnega zavezanca še pošebe 
pozivali, naj vloži izjavo. 

II. Posebno pridobnino. 
po II. poglavju zakona o osebnih davkih z enot
nim državnim pribitkom in posebno davčno do-
klado odmerjajo: 
a) za Kranjsko davčna administracija v Ljub

ljani; 
b) za Štajersko in Koroško davčno okrajno ob

lastvo v Mariboru; 
c) za Dalmacijo, in sicer: davčno oblastvo v 

Splitu za območje davčnih oblastev severno 
od Makarske, za območje davčnega oblastva 
v Metkoviću in južno od njega pa davčno ob
lastvo v Dubrovniku. 
Davčne napovedi s predpisanimi prilogami, pri

zivi zoper odmero ali porazdelitev davkov kakor 
tudi naznanila o novoustanovljenih podjetjih se 
vlagajo pri omenjenih oblastvih. 

Vsa davčna oblastva, ki so bila do sedaj pri
stojna za odmero tega davka, morajo hitro in 
točno ustrezati vsaki zahtevi zgoraj omenjenih — 
odmernih — oblastev ter jim, nekvarno dolžnosti 
podjetja samega, javiti ustanovitev vsakega temu 
davku zavezanega podjetja v svojem območju. 

Odmerna oblastva vpisujejo vsa podjetja svo
jega odmernega območja v kataster I., do sedaj 
pristojna oblastva pa v kataster II. 

Za podjetja, ki so zavezana javno polagati 
račune, opravljajo poslovanja in kontrolo glede 
rentnega davka po §§ 134. do 136. zakona o oseb
nih davkih in davka na tantieme po členu III. za
kona z dne 23. januarja 1918., drž. zak. št. 13, 
davčna oblastva, ki jim je poverjeno odmerjanje 
posebne pridobnine. 

«Odrezke izkaza C» o rentnem davku (člen 10., 
št. 3 izvršilnega predpisa v III. poglavju omenje-
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nega zakona) in «odrezke izkaza. B» o davku na 
tantieme po členu 4., št. 2 izvršilnega predpisa 
III. člena zakona z dne 23. januarja. 1914., drž. 
zak. št. 13, pošiljajo davčni uradi neposredno 
davčnemu oblastvu, ki je pristojno za odmero 
pridobnine. 

Ta izprememba velja izza dne 1. julija 1921. 
tako za odmero davka za tekoče leto kakor tudi 
za prejšnja leta, za katera davek še ni odmerjen. 

III. Rentni davek. 
1.) § 125., št. 7 zakona o osebnih davkih se 

izpreminja v tem zmislu, da so rentnega davka 
oproščeni vsi tisti, katerih dohodki, zavezani te
mu davku, sami ali z drugimi dohodki vred ne 
presezajo letne vsote, ki je merodajna za davčno 
dolžnost osebne dohodnine. 

2 j Dan, do katerega se morajo vložiti napo
vedi za rentni davek, se razglaša javno. Kdor v 
določenem roku ne vloži napovedi, temu se od
meri rentni davek na podstavi uradnih podatkov 
in na to posledico se ne opozarja več posebe. 
Drugi odstavek § 143. zakona o osebnih davkih 
prestane veljati. 

IV. Dohodnina. 
1.) Davčna dolžnost, plačevati dohodnino, ob-

seza osebe, katerih letni dohodek preseza 4800'— 
kron. Izjemoma se za leto 1921. ne odmerja do
hodnina od dohodka izpod 10.000'— kron. 

2.) § 157. se dodaja ta-le stavek: Dohodki čla
nov hišnega gospodarstva iz službenih prejem
kov se ne prištevajo k dohodku hišnega pogla
varja. ' 

3.) § 167. se dopolnjuje tako-le: 
Službeni prejemki nameščencev, za katere ne 

velja člen 15. naredbe ministrskega sveta z dne 
18. junija 1919., D R br. 63.515, o draginjskih do-
kladah, se vpoštevajo pri odmeri dohodnine in 
plačarine samo z nastopnim delnim zneskom, ako 
celokupni prejemek ni večji od 

7.500'— dinarjev s 50 % 
11250'— » s 60 % 
15.000'— » s 70 % 
20.000— » z 80 % 
25.000'— » z 90 %. 

4.) § 172., odstavek 3„ zakona o osebnih dav
kih se mora zmiselno uporabljati. 

5.) § 233. zakona o osebnih davkih se glede 
plačarine izpreminja tako-le: 

Nameščenci, katerih službeni prejemki se vpo
števajo v zmislu prejšnjega člena, so zavezani 
placarmi samo, ako znašajo njih prejemki, izra-
čunjeni po tem členu, na leto 7500— dinarjev 
ali več. 

Od tako izračunjenih prejemkov se pobira 
davek: 
1. stopnja od 7500-— din. do izpod 10.000'— din. 

1%; 
2. stopnja od 10.000'— din. do izpod 12.500*— din. 

2%; 
3. stopnja od 12.500'— din. do izpod 16250'— din. 

3 % ; 
4. stopnja od 16.250'— din. do izpod 20.000'— din. 

4%; 
5. stopnja od 20.000'— din. do izpod 25.000'— din. 

5%; 
6. stopnja nad 25.000'— din. 6 %. 

Plačarina v prvi stopnji (7500— do 10.000'— 
dinarjev) je oproščena državnega pribitka in avto
nomnih doklad. 

6.) § 234. zakona o osebnem davku se dopol
njuje tako-le: 

Oni službodajalci, M po cesarski naredbi z dne 
8. julija 1898., drž. zak. št. 120, niso dolžni po
birati davek z odbitkom od službenih prejemkov 
svojih nameščencev, jamčijo od dne, ko se objavi 
ta odredba, da vplačajo na te prejemke odpada
jočo dohodnino in plačarino, ako je nameščenec 
pri njih zaposlen dalje nego mesec dni. Poobla
ščeni so, da od prejemkov pobirajo davek ob iz
plačilu. Pobrane zneske morajo izročiti s poseb
nim izkazom v dveh izvodih najkesneje 14 dni 
po preteku vsakega četrtletja. Drugače sme davč
no oblastvo uveljaviti jamstvo službodajalčevo, 
ako bi se davek ne mogel izterjati od nameščenca. 

7.) § 205„ odstavek 2., se izpreminja tako-le: 
Dan, do katerega ie treba vložiti napovedi za 

dohodnino, se razglaša javno na običajni način. 
Kdor v določenem roku ne vloži napovedi, temu 
se odmeri dohodnina brez nadaljnjega poziva na 
podstavi uradnih pripomočkov. Samo one davčne 

zavezance, pri katerih nastane davčna dolžnost 
tekom leta (§ 227. zakona o osebnih davkih), mo
ra davčno oblastvo, preden uveljavi zamudne po
sledice, individualno pozvati, naj vlože napoved. 

8.) Prvi in drugi stavek § 221. se izojeminjata 
ter se glasita: 

Če ni ocenjeni dohodek prizivnikov večji od 
7500-— dinarjev in če razvidi predsednik cenilne 
komisije kakor tudi komisija sama, da je priziv 
povsem utemeljen, odloči komisija sama o prizivu. 
V vsakem drugem primeru odloči prizivna komi
sija, razen ako prizivnik ni vložil napovedi ali ni 
odgovoril na prijavljene pomisleke zoper pravil
nost napovedi. Prizive takih davčnih zavezancev 
rešuje predsednik prizivne komisije po svobodnem 
preudarku v svojem področju ali pa jih odstopa 
prizivni komisiji. 

9.) Kazenska določila. Redovne globe, dolo
čene v §§ 244.» 247., 248., 249. in 250. zakona o 
osebnih davkih, se zvišujejo desetkratno. 

10.) Davčne komisije. Komisije za pridobnino 
in dohodnino, razpuščene z naredbo celokupne 
Narodne vlade za Slovenijo z dne 29. januarja 
1919., št. 336 Ur. 1., se upostavljajo. 

Število članov komisije določa delegat mini
strstva. zaAf inance, ki tudi imenuje predsednika in 
polovico članov. 

Pridobninske komisije I. in II. razreda so samo 
štiri: prva v Ljubljani za ozemlje bivše Kranjske, 
druga v Mariboru za krajine bivše Štajerske in 
Koroške, tretja v Splitu za Dalmacijo severno od 
Makarske in četrta v Dubrovniku za območje 
davčnega oblastva v Metkoviću in ostalo južno 
Dalmacijo. 

Sestava komisij za pridobnino in komisij za 
dohodnino se izvrši tekom leta 1921. tako, da pri
rede dohodnino za leto 1921. in odpravijo zastan-
ke prejšnjih let in da naposled odmerijo občno 
pridobnino za leto 1922; in 1923. 

Volitev komisij je osebna in ustna. Volilcem 
je treba objaviti v pokrajinskem uradnem listu in 
poleg tega na običajni način dan, način in vršitev 
volitve. Posebne legitimacije in volilne glasovnice 
se ne razpošiljajo. Volitve se vrše v nedeljo. Vo
lilni kraji so sedeži davčnih uradov, v katerih ob
močju stanuje volilec. 

Volilna komisija sestcji iz predstojnika davč
nega oblastva ali davčnega urada in dveh pri-
sednikov, ki ju pred volitvijo imenuje predsednik 
izmed davčnih zavezancev, kateri niso državni na
meščenci. 

Ako določena prisednika ne prideta o pravem 
času na konstituiranje komisije, sme predsednik 
imenovati dva druga prisednika izmed prisotnih 
zavezancev; če pa tudi takih ni, sme izvesti vo
litve sam. 

Volilci, katerih ne pozna ne predsednik ne ko
misija, se morajo legitimirati s plačilnim nalogom 
ali na drug verodostojen način. Po končani volitvi 
pošlje predsednik volilni spis davčnemu oblastvu, 
ki objavi izid po veljavnih predpisih. Ako se ne 
udeleže volitve vsaj trije volilci, popolni drugo 
polovico pridobninske komisije pristojna trgovska 
in obrtniška zbornica, drugo polovico dohodninske 
komisije pa poverjeništvo za notranje zadeve v, 
Ljubljani, odnosno v Splitu. 

Drugače veljajo dosedanji predpisi tudi na
dalje. 

11.) Skrajšava rokov za pritožbe, prizive in 
vročbe plačilnih nalogov. 
a) Rok 30 dni v § 1. zakona z dne 19. marca 1876., 

drž. zak. št.. 28, je skrajšan na 15 dni. 
b) Davčna oblastva objavljajo izvršeno odmero za 

posamezne vrste neposrednjih davkov z jav
nim razglasom, opozarjaje davčne zavezance, 
da lahko vpogledajo odmerni izkaz pri pri
stojnem davčnem uradu v 15 dneh. Ce dotična 
davčna vrsta še ni odmerjena za vse davčne 
zavezance davčnega kraja, mora razglas ob-
sezati imena zavezancev, ki jim davek še ni 
odmerjen. Ko pa se davek odmeri tudi' tem, 
se naznani tudi njim z vnovično objavo, da je 
odmera izvršena. 
Predpis davkov onim zavezancem, ki v 15 dneh 

po preteku roka za vpogled odmere ne vlože pri
ziva ali pritožbe pri davčnem oblastvu prve stop
nje, postane pravnoveljaven, četudi se davčnim 
zavezancem ne vroče posebni plačilni nalogi 

Prekoračitev tega roka se sme opravičiti samo 
v primerih § 286. zakona o osebnih davkih. 

Plačilni nalogi v dosedanji obliki se vročajo 
samo podjetjem, ki so zavezana posebni pridob-
nini, in onim davčnim zavezancem, katerim pri

stojno oblastvo prvič odmerja splošno pridobnino, 
rentni davek ali dohodnino. 

12.) Dospevanje davkov za vplačilo. Neposred
nu davki, državni pribitki in avtonomne doklade 
dospevajo za vplačilo dne 1. februarja, 1. maja, 
1. avgusta in 1. novembra, vselej za tekoče četrt
letje. 

Prisilno se omenjene davščine ne izterjujejo, 
ako se plačajo v 14 dneh po dospelosti. Izjema 
tega pravila sta rentni davek in dohodnina, koli
kor se pobirata z odbitkom pri izplačilu. 

13.) Zamudne obresti. Zamudne obresti se od
merjajo z 12-5 parami od vsakih 25 dinarjev za
ostalih davkov, državnih pribitkov in avtonomnih 
doklad za vsak mesec (6% na leto). Ostanki v 
denarju in mesecu se ne vpoštevajo. 

Zamudne obresti odpadejo, če vsakokratni za
ostanek z državnimi pribitki in avtonomnimi do-
kladami vred ne preseza 25 dinarjev. 

C. A v t o n o m n e d o k l a d e . 
Avtonomne doklade se odmerjajo na osnovi 

državnega davka. Stopnje teh doklad se morajo 
prilagoditi tej osnovi. 

D. P r e k m u r j e. 
Vsi zakoni in vse zakonske naredbe o nepo

srednjih davkih, ki veljajo za Slovenijo in Dalma
cijo z gorenjimi izpremembami, se uporabljajo tudi 
na ozemlju Prekmurja, ki spada, v upravno sfero 
Slovenije. 

Minister za finance se pooblašča, da izda v 
tem oziru podrobna določila; samo da morajo 
biti za zemljiški davek merodajni rezultati zem
ljiškega katastra v Prekmurju. 

Člen 37. 
•4l~ 

Bosna in Hercegovina. 
Glede davčne odmere veljajo te-le izpremembe 

dosedanjih zakonskih določil: 
Katastrske davčne osnove za desetinski pavšal, 

davek od vrednosti zemljišč in zgradb se zvišuje
jo na vrednost štirikratnega, davčne osnove za 
davek od gozdnega zemljišča pa na vrednost 
dvajsetkratnega produkta. 

O reduciranju tako zvižanih osnov za odmero 
od vrednosti zgradb veljajo določila člena 144. fi
nančnega zakona za leto 1920./1921. 

Davek od vrednosti zgradb se pobira izvun za-
tvorjenih reguliranih krajev v kmetijskem gospo
darstvu samo od stanovanskih hiš. Take hiše, ki 
se istočasno deloma uporabljajo za stanovanje in 
za kmetijsko gospodarstvo, so zavezane davku 
samo sorazmerno z onim delom, ki služi za stano
vanje. Davčna obveznost hišne areje, dvorišča in 
obdelanih vrtov do 1000 m' ostane nedotaknjena. 

Od tako odmerjenih davkov na zemljišče in 
zgradbe je pobirati tudi nadalje sedaj veljavne 
državne naklade in pribitke. 

Določila finančnega zakona za leto 1920./1921. 
o dokladi na davek od zemljiškega zavarovanja 
obresti, stalnih prejemkov in pridobnine ostanejo 
neizpremenjena. 

Posestniki hiš, ki se oddajajo v najem, kateri 
ne bi pravilno in točno prijavili hišne najemnine, 
izgube razen tega, da jih zadenejo kazenske po
sledice po veljavnih davčnih zakonih, pravico,-
sodno zahtevati večjo najemnino od one, ki so jo 
prijavili davčnemu oblastvu. 

Delodajalci jamčijo od dne, ko se objavi ta 
odredba, za vplačilo davka in pribitka, ki so jima 
zavezani prejemki njih nameščencev, za vsakega 
nameščenca, ki je pri njih zaposlen dalje nego 
mesec dni. 

Pooblaščeni so od prejemkov pobirati z od
bitkom davek ob izplačilu. Nabrane zneske morajo 
izročiti s posebnim izkazom v dveh izvodih naj
kesneje 14 dni po preteku vsakega četrtletja. Dru
gače sme davčno oblastvo uveljaviti jamstvo 
službodajalčevo, ako davka dotlej ne plača na
meščenec sam. 

Člen'38. 
Vse izpremembe in dopolnitve, razložene v 

členih tega zakona, ki se tičejo neposrednjih dav
kov, veljajo še nadalje, dokler se ne izpremene 
z novimi zakoni. 

Ostala določila. 
Člen 39. 

Nekvarno členu 8. priloge 3. finančnega zako
na za leto 1920./1921. zadevajo vse draginjske do-
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klade, ki se morajo izplačevati osebju uprave fon
dov in uprave državnih monopolov po odločbah 
ministrskega sveta ali splošnih uredbah, dohodek 
teh uprav. 

Člen 40. 
Odstavek 2. člena 10. priloge 3. finančnega za

kona za leto 1920./1921. se izpreminja ter se glasi: 
«Od dne 1. junija 1921; obračunava uprava fon

dov anuitete, položene v bilanci za njen račun, 
pariškim bankam pogodbenicam v tujem denarju 
po borznem kurzu z dne, na katerega so določena 
izplačila teh anuitet.» 

"""" Člen 41. 
Minister za pošto in brzojav se pooblašča, da 

sme po predpisih zakona o odvzemanju privatnih 
nepremičnin za občno narodno potrebo poleg po
vračila zanje (ekspropriacija) z dne 15. marca 
1866. z izpremembami in dopolnitvami z dne 
17. januarja 1896. in nekvariio § 3. tega zakona 
ekspropriirati privatne imoviiie za potrebe glavne 
pošte in brzojava v Beogradu. Odločba ministra 
za pošto in brzojav o tem velja, ko jo odobri mi
nistrski svet. 

Člen 42. 
Minister za finance se pooblašča, da sme iz

plačati razliko plač državnim uslužbencem v kra
jinah izvun Srbije in Crne gore, ki so bili z ured
bo DR br. 60.000 z dne 28. aprila 1921. prevedeni 
s kronskih na dinarske plače, v breme kreditov, 
določenih za draginjske doklade; samo da se mo
rajo vsi izdatki za to svrho izkazati ločeno v za
ključnem računu kot razhodki v breme dotičnih 
partij za draginjske doklade. 

Člen 43. 
Minister za finance se pooblašča, da sme spo

razumno s pristojnimi resortnimi ministri dovoliti 
državnim pridobitno-industrijskim podjetjem ka
kor tudi kazenskim zavodom, bolnicam in kopa
liščem večje izdatke preko kreditov, dovoljenih s 
proračunom, če so dohodki večji od dohodkov, 
določenih s proračunom, toda sorazmerno s po
večanimi dohodki. 

Člen 44. 
V Srbiji in Crni gori plačujejo kot bolniške 

stroške po tej-le lestvici: 
a) davčni zavezanci z neposrednjim davkom in s 

pribitki do vštetih 30 dinarjev na leto, kakor 
do sedaj 3 dinarje na dan;*' 

b) davčni zavezanci z neposrednjim davkom in s 
pribitki do vštetih 100 dinarjev, 10 dinarjev na 
dan; 

c) davčni zavezanci z neposrednjim davkom in s 
•pribitki nad 100 dinarjev, 15 dinarjev na dan. 
Celokupni dohodki od teh taks se stekajo v 

državno blagajno. 
S tem se izpreminja določilo v zakonu o usta

novitvi narodnega sanitetnega fonda iz leta 1881., 
kolikor se tiče vlaganja bolniških stroškov v bla
gajno narodnega sanitetnega fonda. 

Člen 45. 
Zamenjave po državnem kurzu tujih valut in 

deviz s prodajo za dinarje, odnosno za dinaro-
krone, se odslej ne smejo vršiti. Za primere, do
ločene v do sedaj veljavnih rešitvah in odločbah, 
se sme izvrševati zamena samo do dne 30. sep
tembra t. L, dne 1. oktobra t. 1. pa prestanejo ve
ljati vse odločbe in rešitve, po katerih so se do 
sedaj vršile zamenjave po državnem kurzu. 

Člen 46. 
Inšpektorji .pri generalni direkciji državnega 

računovodstva smejo biti v činu načelnikov mini
strstva za finance ali v činu odsekovnih šefov. 

V činu načelnika ministrstva za finance sme 
T)iti oni inspektor: 

1.) ki je dQvrsil pravno fakulteto in ima kot 
tak 10 let ukazne službe, od teh poslednjih 5 let 
v resortu ministrstva za finance ali pri glavni 
kontroli; 

2.) ki je dovršil državno trgovsko šolo, odnos
no akademijo ali srednjo šolo, in ki je po dovr
šeni šoli služboval najmanj 15 let kot ukazni urad
nik glavne kontrole ali v resortu ministrstva za 

* Ta točka je natisnjena po popravku, priob-
čenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» št. 160, izdanih dne 21. julija 
1921. 

finance, od katerih v obeh primerih poslednji dve 
leti pri generalni direkciji državnega knjigovod
stva. 

V činu odsekovnega šefa smejo biti tako in
špektorji, ki izpolnjujejo gorenje pogoje, kakor 
tudi oni, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, toda ima
jo splošne pogoje, ki so se do sedaj zahtevali za 
to službeno mesto. 

Cin inšpektorjev se določa z ukazom. 
Šef inšpektorskega odseka mora imeti pogoje, 

ki se zahtevajo za inšpektorje s činom načelnika 
ministrstva za finance. 

Inspektorski odsek spada v sestavo administra
tivnega oddelka generalne direkcije državnega 
računovodstva. 

Člen 47. 
Vsem aktivnim državnim ukaznim uradnikom 

Srbije in Crne gore, ki so kot taki v vojnih letih 
1912. do 1920. opravljali vojaško službo kot ob
vezniki uradniške vrste, se priznava pravica do 
službenih let za pokojnino po členu 22., točki 3. 
pri a) zakona o ustroju vojske.-

Člen 48. 
Skladno s členom 6. zakona o državnem raču

novodstvu in z 2. odstavkom točke 2. člena 13. 
uredbe o provizorni ureditvi delegacij ministrstva 
za finance z dne 26. februarja 1919., A. br.309, se 
pooblašča minister za finance, da prevede v svoj 
resort državne uradnike računovodne-računokon-
trolne in blagajniške stroke v Dalmaciji, Sloveniji, 
Bosni in Hercegovini, Hrvatski in Slavoniji, ki 
spadajo pod druge resorte, razen uradnikov direk
cije pošte in brzojava in državnih železnic. Ome
njeni organi naj bodo podrejeni delegatom ministr
stva za finance, ki razpolagajo z njimi tako kakor 
s svojimi organi ter jih porazmeščajo po službeni 
potrebi. Ti organi naj po veljavnih predpisih 
opravljajo računovodne- računokontrolne in bla
gajniške posle kakor tudi pomožno računsko 
službo za posamezne nakazovalce. 

Stalež vseh teh uradnikov uredi minister za 
finance. . 

Nakazovalci v omenjenih pokrajinah smejo iz
vrševati državne razhodke in zbirati državne do
hodke samo ob kontroli pristojnega računovodstva. 

Člen 49. 
Uredbi o nabavljalnih zadrugah državnih 

uslužbencev in zvezi nabavljalnih zadrug državnih 
uslužbencev z dne 5. decembra 1920. se v členu 
70. za točko 3. dodaja nov odstavek, ki se glasi: 

«To pridrževanje se vrši tudi pri takih izpla
čilih, ki temelje na pogodbah, katere so se sklenile, 
preden je stopila v veljavo ta uredba.» 

Člen 50. 
Upravi državnih imovin Belja v Baranji in 

Topolovca pri Sisku, katerih prejemki in izdatki 
niso izkazani v proračunu za leto 1920./1921., ker 
sta te upravi tekom minulega leta prešli v upravo 
ministrstva za finance, a sta bili do tedaj tretirani 
kot sekvestrirani imovini, se morata vzdrževati 
iz lastnih dohodkov, izdajaje do dne 31. decembra 
1921. razmeren del za ostalih sedem mesecev po 
dovoljenih vsotah v predloženem in odobrenem 
proračunu dohodkov in razhodkov od dne 1. janu
arja do dne 31. maja 1.1. 

Blagajni na teh državnih imovinah morata 
glede uporabljanja prejemkov in izdatkov posto
pati kot samostojni finančni blagajni ter ob' za
ključku tega leta predložiti sklepne račune z dotič-
nimi listinami vred v pregled in odobritev. 

Člen 51. 
Sodišče občine mesta Beograda se pooblašča, 

da sme zaradi pokritja materialnih razhodkov po 
občinskem proračunu poleg občinske trošarine in 
nekvariio 2. odstavku člena 35. zakona o okružnih, 
sreskih in občinskih proračunih z dne 31. januarja 
1901. in izpremembah in dopolnitvah z dne 
13. aprila 1902. ustanoviti izza dne 1. junija 1921. 
občinsko doklado z državnim neposrednjim dav
kom vred za davčne zavezance občine mesta Beo
grada. 

Te doklade se opraščajo državni uradniki in 
uslužbenci kakor tudi upokojenci (upokojenke), ki 
stalno stanujejo v Beogradu. 

Stopnjo te doklade odobri minister za finance. 
To doklado pobirajo organi beograjskega davč

nega oddelka ter jo po pobranih vsotah izročajo 
glavni blagajni sodišča občine mesta Beograda.. 

Člen 52. 
S tem zakonom se nadomešča začasno zakon 

o proračunskih dvanajstinah za meseca junij in 
julij 1921. 

Člen 53. 
Doba od dne 1. junija do dne 31. decembra 

1921., za katero se s tem zakonom dovoljujejo 
označeni krediti, je posebna proračunska perioda, 
za katero se mora sestaviti tudi poseben zaključni 
račun. 

Člen 54. 
Ta začasni zakon stopi v veljavo, ko ga kralj 

podpiše in ko se razglasi v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», kolikor v 
posameznih členih ni odrejeno drugače; z njim 
dovoljeni krediti pa veljajo od dne 1. junija 1921. 
do dne 31. decembra 1921. in računsko leto traja 
do dne 1. aprila 1922. Skladno s tem se odmerjajo 
vsi roki, določeni v členih 74. do 81. zakona o 
državnem računovodstvu. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta začasni zakon, vsem Našim ministrom pa, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje; oblastvom uka
zujemo, naj postopajo po njem, in vsem in vsa
komur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 27.junija 1921. 

. . . . , t. „„ „. A l e k s a n d e r s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov: 

M. N. Trifković s. r. 
Namestnik ministra za notranje 

zadeve, 
minister za prosveto: 

Sv. Pribićević s. r. ! 
Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 
Minister za prosveto; 

Sv. Pribićević s. r. 
Minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s. r. 
Za ministra za trgovino in industrijo: 

dr. H. Karamehmedović s. r. 
Minister za gazde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r. 
Minister za vojno in mornarnico: 

general Stevan S. Hadžić s. r. 
Minister za pošto in brzojav: 

dr. Slavko Miletić s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. V. Kukovec s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

Nik. T. Uztmović s. r. 
Minister za verstvo: 

dr. M. Jovanović s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 
Minister za narodno zdravje: 
dr. H. Karamehmedović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o pobiranja 6%neoa prispevka za urad
niški fond od carinskih uradnikov bivše Avstro-

Ogrske. 
Ob organizaciji carinske stroke začetkom 1919. leta 

so bili po prejetem pristanku carinski uradniki bivSe 
Avstro-Ogrske prevedeni za uradnike carinske stroke 
po srbskem carinskem zakonu. 

Ob ' teh prevedbah je generalna direkcija carin 
vprašala upravo fondov, ali in kako se od takih urad
nikov pobiraj redni uradniški prispevek kakor tudi 
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90. 450 Letnik Ш. 

ženitni in izredni prispevek za pokojninski fond vdov 
in otrok umrlih uradnikov. Uprava fondov je z do
pisom z dne 15. maja 1921., čin. br. 1871, odgovorila 
to-le: / 

„Od vseh ukaznih uradnikov je treba pobirati redni 
prispevek 6 °/o n J i n sistemizirane plače, ne glede na 
to, ali so bili prej uradniki v bivši avstro-ogrski državL 

Pri teh uradnikih se bosta plačevanje izrednega pri
spevka in čas, ki so ga prebili v tej službi, regulirala 
s posebnim zakonom." 

To se priobčuje carinarnicam z naročilom, naj od 
vseh uradnikov bivše Avstro-Ogrske, ki so prevedeni 
za uradnike po sbskem carinskem zakonu, pobero 
6 % rednega prispevka od sistemizirane plače izza 
dne, ko so bili prevedeni na dinarske plače po srb
skem carinskem zakonu, ako tega do sedaj niso sto
rile, pobrani denar pa naj pošljejo upravi fondov v 
Beogradu. 

Izrednega in ženitnega prispevka od teh uradnikov 
ni pobirati, dokler ne bo plačevanje teh prispevkov 
regulirano s posebnim zakonom. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 10. julija 1921.; C br. 44.623. 

Razglas, da je izvozna carina na koks v prahu 
nkinjeua. 

Gospođarsko-finančni komitet ministrov je odločil 
v seji dne 16. junija t. L, da se sme koks v prahu, 
ki je podprodukt pri proizvajanju plina, izvažati brez 
plačila carinskih in drugih davščin. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beograda, 
dne 16. julija 1921.; C br. 47.254. 

Izprememba v postopka ob izvoza dovoljenega 
kontingenta 5000 konj. 

Z razpisom C br. 43.791 z dne 30. junija 1921. 
je bil carinarnicam priobčen pravilnik o izvozu dovo
ljenega kontingenta 5000 konj.* 

Po tem pravilniku se je smelo izvoziti preko ca
rinarnice v Subotici 100Q_ konj. Ker pa še za sedaj 
promet z Madžarsko ni upostavljen tako, kakor bi 
bilo treba, je gospod minister za finance na predlog 
ministra za kmetijstvo in vode in ministra za trgovino 
in industrijo dovoljeni kontingent konj porazdelil tako, 
da se sme izvoziti preko carinarnic: 

v Mariboru 1500 konj, 
na Rakeku 1000 konj, 
v Djevdjeliji . . . . 500 konj. 

Vsa ostala določila razpisa C br. 43 791z dne 30ega 
junija 1.1. o tem izvozu veljajo še nadalje. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 20. julija 1921.; C br. 48.330. 

obsegu prepoveduje in naposled se izreka, da je kaz
nivo tiskovino v tem obsegu uničiti. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. julija 1921. 

C 96/21—1. • 121« 
Oklic. 

Ml. Marija Hafner v Srednjem Bitnju je vložila 
zoper Franca K r i ž n a r j a iz Srednjega Bitnja, se
daj neznano kje v Ameriki, tožbo zaradi očetstva. 

Narok se je določil na dan 
, , ... 9. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob devetih. ° 

Tožencu se postavlja za skrbnika Janez Pintar v 
Srednjem Bitnju št. 28. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 27. julija 1921. 

Razglas. 1220 

Na podstavi dovolitve okrajnega sodišča v Ro
gatcu z dne 18. julija 1921., opr. št. Ne 93/21, se bo 
dne 1 2. a v g u s t a t. 1. od 14. do 17. ure popoldne 
in po potrebi dne 13. a v g u s t a 19 2 1 . ob istem 
času na javni prostovoljni dražbi prodajalo na Ro
gaški Slatini v hiši št. 107 nekaj pohištva in za pri
meroma dva vagona koškov in sodčkov za razpoši
ljanje svežega sadja, last g. Franca Luna, trgovca v 
Monakovem (München). 

Pod cenilno in obenem izklicno ceno se ne bo 
prodajalo. 

Najvišji ponudek je takoj plačati v roke podpisa
nega notarja, kupljeni predmeti pa se morajo ta
koj odnesti. • 

V R o g a t c u , dne 28. julija 1921. 

Dr. Ivo Šorli s. r., notar. 

Prosilcem se priporoča, naj vlože prošnje najpoz
neje do dne 2 0 a v g U 8 t a 1 9 2 1 . 

pri gozdarskem oddelku deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, Križanke. Tudi naj se prijavi čim več 
prosilcev, da glavna direkcija lahko izbere najboljše 
in da bodo tako zastopani vsi kraji domovino. 

To se priobčuje v zmislu gorenjega odloka. 
V L j u b l j a n i , dne 25.julija 1921. 

Načelnik gozdarskega oddelka: 
Rustia*«, r. 

Št. 870/21. 1226 
Objava. 

Gospod dr. Josip S m o d l a k , odvetnik v "Splitu 
(Dalmacija), je podpisanemu odboru naznanil sub 
pr. 27. t. 'm., da se v treh mesecih preseli s svojo 
pisarno v Maribor. 

V L j u b l j a n i , dne 29. julija 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 1904/21. 3--3 

Natečaj. 
Razpisane so službe opraviteljev državnega 

pravdništva na okrajnih sodiščih v Litiji, Radovljici, 
Škof ji Loki, Ljutomeru, pri Sv. Lenartu, v Preva 
ljah, Konjicah, Trebnjem in Žužemberku. 

Prošnje je vložiti do dne 
2 5. a v g u s t a 1 9 2 1 . • 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 87. 
Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 

dne 13. julija 1921. 

1225 Pr VII 34/21—2. 

V imenu Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega pravd
ništva razsodilo: 

Vsebina uvodnega članka z napisom: «Resnični 
krivci* v dnevniku «Jugoslavija» št. 174 z dne 
26. julija 1921. tvori, v odstavku I. od besed: «Vzrok 
radičevskega» do besed: «je ime policija» in v od
stavku II. od besed: «Kakor vse kaže» do besed: 
«zvezani s komunisti» objektivni dejanski stan pre-
greška po § 92. s. k. z. 

Zaplemba številke 174. dnevnika «Jugoslavija» z 
dne 26. julija 1921. se v tem obsegu potrjuje, nje 
razširjanje se v zmislu §§ 36. in 37. tisk. zak. v tem 

* Uradni list 83 z dne 18. julija 1921. 

Št. 119/15. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvar), prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

1. julija do dne 15. julija 1921. 
7 denarnic z vsebino od 400 K do 4000 K; 1 za

vitek z veliko vsoto denarja; 1 uradna legitimacija; 
5 listnic z vsebino od 8 K do 10.000 K; 1 knjižica, 
s srednjo vsoto denarja; 1 pOmpadura s srednjo vsoto 
denarja; 1 srebrna damska ura; 1 vojaška dopust-
nica; 1 desna bela usnjena rokavica; 2 zlati naprsni 
igli; 1 zlata damska ura; 1 zeleno nedodelano krilo; 
1 častniška verižica z obeskom; 1 zlata zapestna ura 
z zlato zapestnico; 1 srebrna zapestna ura s srebrm 
zapestnico; 1 platnena ročna torbica; 1 rjav suknjič; 
1 palica; 1 rjav moški klobuk; 1 svilnat damski dež
nik; 1 zlata zapestnica; 1050 K v različnih bankov
cih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času cd due 

1. julija do dne 15. julija 1921. 
1 knjiga; 1 dolga verižica iz rumeno kovini; 

3 listnice z vsebimy'od 8 K do 160 K; 1 zavojčsk 
sukanca; 5 dolarjev; 3 denarnice z vsebino od 36 K 
do 400 K; 1 šolsko naznanilo; 1 svetlorjava lov.sk i 
psica; 1 zlata zapestna ura z zlato zapestnico; 1 tem-
norjav klobuk; 1 črn siiknjič; 2 mlada psa volčje 
pasme; 2 ročni torbici z manjšo vsoto denarja; 25 
praznih vreč; 1 srebrna naprsna igla; 1 zlat prstan; 
685 nemškoavstrijskih K; 1106 K v različnih 
bankovcih. — V železniških vozovih so se 
nadalje našli ti-le predmeti: 1 zavitek perila; en 
slamnik; 1 ročka; 1 košara; 2 palici; 1 torbica za 
spise; 1 moški klobuk. — Pri policijskem ravnatelj
stvu se hrani rdeč, belopisan namizni prt, ki je bil 
meseca februarja 1921. neznani mlekarici ukraden z 
vozička. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 16. julija 1921. 

Št. 1748. 
Razpis za določitev državnih gojencev 
(visokošolskih štipendistov) gozdarske 

stroke. 
Na podstavi odloka ministra za gozde in rudnike 

št. 15.655 z dne 14. julija t. 1. se sprejme večje Sti
vilo gojencev za izučitev v gozdarski stroki na do
mačih gozdarskih univerzah v Beogradu in Zagrebu. 

Prijave kandidatov se sprejemajo d o k o n c a 
m e s e c a a v g u s t a 1 9 2 1 . pri glavni gozdarski 
direkciji ministrstva za gozde in rudnike v Beogradu 
(Miloša Velikog ulica št, 6). 

Kandidat mora dokazati: 
1.) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev (domovinski list); 
2.) da je prebil maturo na gimnaziji ali realki 

(zrelostno izpričevalo); 
3.) da je dobrega vedenja (izpričevalo županstva 

ali magistrata); 
4.) da ni mlajši od 18. in ne starejši od 25 let 

(krstni list ali potrdilo županstva, če krstnega lista 
ne bi mogel dobiti); 

5.) da je zdrav (zdravniško izpričevalo); 
6.) da ima za vstop kot državiu gojenec dovoli

tev staršev ali varuhov, potrjeno po političnem ob-
lastvu. 

Izbrani kandidati bodo prejemali mesečno š t i 
p e n d i j o š o s t s t o d i n a r j e v proti zavezi, da 
v podpisanem času končajo gozdarske nauke in da 
ostanejo po končanih študijah najmanj deset (10) let 
v državni službi. 

Natančnejša določila, se ustanove s pogodbo, 
sklenjeno z izbranimi kandidati. 

Pisarna glavne gozdarske direkcije ministrstva za 
gozde in rudnike v Beogradu, 

dne 14. julija 1921.; št. 15.655. 

Št. 486. .. 2-2 
Razpis učiteljskih služb. 

V šolskem- okraju gornjeradgonskem se razpisu
jejo v stalno namestitev nastopna učna mesta: 

1.) S v. D u h: 1 služba za učitelja, l.za učiteljico; 
prosto stanovanje. 

2.) Sv. J u r i ob Š č a v n i c i : 2 službi za uči
telja. 

3.) N e g o v a: 1 služba za učitelja ali učiteljico; 
prosto stanovanje. 

4.) Š č a v n i c a: 1 služba za učiteljico; prosto 
stanovanje. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

25. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet gornjer^dgonski, 
dne 22. julija 192i„ 

Predsednik: dr. .Vavpotič в. r. 

Št. 512. 2 - 2 
Razpis učiteljskih služb. 

V šolskem okraju ljutomerskem se razpisujejo т 
stalno namestitev nastopna učna mesta: 

1.) Sv. K r i ž : 1 služba za učitelja; 
2.) V u č j a v a s: 1 služba za učitelja «Ji za uči

teljico; prosto stanovanje. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred

pisani službeni poti do dne 
2 5. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetili. 

Okrajni šolski svet ljutomerski, 
dne 22. julija 1921. 

Predsednik: dr. Vavpotič a.r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 4. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. .jrìft+Џ**., 

Vsebina • Uredba o preyedbi osebja državnih prometnih naprav v krajinah izvun Srbije in Črne gore na dinarske plače. Popravek k členoma 1. m 139. ustave kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev — Popravek k pravilniku St. 210. — Razglasi osrednje vlade : Navodila o pregledu in žigosanju mer in priprav za merjenje, uvoženih iz inozemstva y naSo državo. — 
Razelasi deželne vlade za 81ovenijo : Razglas o štipendijah in državnih podporah visokošolcem v inozemstvu. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne ЛЈ. julija 
1921 — Razelas delegacijo minietretva financ v Ljubljani, da je rok za popisovanje in žigosanje obveznic predvojnih in vojnih posojil bivše avstro-ogrske monarhije podaljtan do 
dne 15 avgusta 1921 — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju deželne vlade za Slovenijo od dne 10. do dne 

16. julija 1921. — Razglaei' raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

! 

241. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 

, kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
Mi 

A l e k s a n d e r , 
prestolonaslednik, 

na predlog Našega ministra za promet in po zasli
šanju ministrskega sveta smo odredili ' in odrejamo 

uredbo o prevedbi osebja državnih pro
metnih naprav v krajinah izvnn Srbile 

in Črne gore na dinarske plače.* 
Člen 1. 

Aktivnim uslužbencem državnih prometnih na
prav, ki so do sedaj dobivali svojo prejemke v kro
nah, se določajo sistemizirane plače v dinarjih, in 
4icer* 

' A. U r a d n i k o m : 
' ^ i n d v n i Plačilna Letna pjača 

razred • stopnja v dinarjih 
1. 1.600 

XI 2. 1.800 
3. 2.000 
1. 2,200 

X 2. 2.400 
?i 2.600 
1. 3.000 

• IX. 2. 3.200 
i> ' 3 . 3.400 

1. 3.600 
VIII. 2. 3.900 

3. 4.200 
1. 4.500 

711. 2. 4.800 
3. ' 5.100 
1. 5.500 

; v i . 2. 5.900 > 
3. 6.300 

V. — ' 7.000 
IV*. — .8.000 

V V. činovni razred se uvrščajo pomočniki direk
torjev, v ' I V . činovni razred pa direktorji oblastnih 
železniških direk' \i, ki imajo po odločbi št 
plačo. 7000 dinarj„v. 

B. Z v a h i č n i k o m (poduradnikom): 

Plačilna stopnja Letna plača v dinarjih 
1. 1.200 
2. 1.290 
3. 1.380 
4. 3.470 
5. 1.560 
6. 1-680 
7 1.860 

C. S i u g a m: 

Plačilna stopnja Letna plača v dinarjih 
1. 900 

980 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

1.060 
1.140 
1.220 
1.300 
1.390 
1.480 
1.570 
1.680 

100 din. 80 din. 
120 din. 100 din. 

Draginjske doklade za vse uslužbence, ki se po 
gorenji tabeli prevajajo na dinarske plače, kakor 
tudi za pomožno osebje se določijo s posebno -uredbo. 

Člen 2. 
Pomožnemu osebju se določajo mesečne plače, in 

sicer: > 
1.) uradniškim pripravnikom: 

. s fakultetno drugim 
i .. izobrazbo 

a) dokler ne opravijo drugega 
strokovnega izpita, mesečno . 

b) po tem izpitu 
2.) Zvaničniškhn pripravnikom: 

a) do avtorizacije za samostojno izvrševanje pro
metne službe, odnosno dokler ne opravijo stro
kovnega izpita, mesečno . . . . . . 75 din. 

b) po tem mesečno 90 din. 
3.) Služiteljskim pripravnikom, (sistemiziranim 

dnevničarjem, ki so z odločbo direkcije imenovani 
na služiteljsko mesto): 
a) dokler ne opravijo strokovnega izpita, 

mesečno 70 din. 
b) po tem izpitu, mesečno 75 din. 

4.) Pisarniškemu pomožnemu osebju: 
mesečno 

tehničnemu ostalemu 

v 1. in 2. letu službe . . • • 100 din. 70 din. 
v 3. in 4. letu službe . . • • 120 din. ' 80 din. 
v 5. in 6. letu službe . . . . 140 din. 90 din. 
po dovršenem šestem letu službe pa: vsako drugo 
leto povišek po 10 dinarjev mesečno. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

2.040 
2.220 
2.400 
2.580 
2.760 
2.940 
3.120 
3.300 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 158, izdanih dne 19ega 
julija, 1921. 

Člen 3. 

Stanarine, aktivitetne in vse druge doklade, ki 
nadomeščajo stanarino, odpadejo za vse uslužbence, 
ki se prevedejo na. dinarske plače. Pri odmerjanju 
davka se smatra 30 %' nove sistemizirane plače za 
stanarino. 

Oni uslužbenci državnih prometnih naprav, ki 
uživajo naturalno stanovanje, plačujejo državni bla
gajni primerno najemnino, ki,se odmerja po krajev
nih razmerah in kakovosti stanovanja. 

Uslužbencem, katerim gre po dosedanjih zakon
skih predpisih starostna doklada, vštevna v pokoj
nino, dobivajo to doklado v enakem znesku enot, 
toda v dinarjih. 

Člen 4. 

Uslužbencu, ki se poi zvršetku predpisanih let 
vštevne službe upokoji, gre kot pokojnina zadnja 
popolna, v dinarjih odmerjena plača, ki jo uživa v 
trenutku upokojitve, gredo mu pa tudi vsi drugi pre
jemki, po veljavnih predpisih vštevni v pokojnino. 

Če se mora uslužbencu odmeriti pokojnina po 
zvršetku ' predpisanega števila službenih let, se od

meri po ključu vštevne službene dobe in od naposled 
uživanih in v pokojnino vštevnih dinarskih prejem
kov. 

Vštevanje stanarine ali njenega izvestnega dela 
v pokojnino se popolnoma opušča. 

Člen 5. 

Vsa. določila veljavnih predpisov o pokojninah, 
odnosno pravilnikov za obstoječe pokojninske fonde, 
ostanejo v veljavi, dokler ne izide nova uredba in 
zakon jt> starostnem zavarovanju prometnega osebja. 

Vsi prispevki v fonde vsake vrste se morajo, po
birati po določilih dotičnih predpisov, a na podstavi r 

novih dinarskih plač in v dinarjih. 
Vsi zneski, izraženi v pravilnikih sedanjih pokoj

ninskih fondov (pokojnine vdov, sirot itd.), se jem
ljejo v enakem znesku enót v dinarjih. 

Vsa določila členov 4. in 5. veljajo tudi za vse 
one uslužbence prometnih naprav, ki so bili prej pre
vedeni na dinarske plače, ako niso bili zanje pri tej 
priliki izdani drugi predpisi ali druge odločbe. Isto 
velja tudi za vse one uslužbence, njih vdove aH si
rote, ki so prevedeni ali bodo z ukazom prevedeni 
na dinarske plače po zakonih Srbije, če so bili do 
dne ukaza- člani enega izmed obstoječih pokojnin
skih fondov ali če so imeli do tega trenutka po pokoj
ninskih predpisih, do tedaj veljavnih zanje, pravico 
do oskrbe v starosti. Kolikor se za take uslužbence 
ob prevedbi z ukazom (odločbo) ne izda posebna od
redba glede njih pokojnine, ostanejo zanje v veljavi 
dotedanji predpisi (pravila fonda), odnosno ostanejo 
še nadalje člani svojega pokojninskega fonda. 

Člen 6. 

Prevedba na dinarske plače po tej uredbi ni za
vezana nobeni pristojbini, razen če znaša dinarska 
plača več enot v dinarjih, nego je obsezala prejšnja 
plača enot v kronah. Tedaj se pristojbina odmerja 
samo od zvišanega števila enot. 

Člen 7. 

Ta uredba velja od dne 1. maja 1921.; s tem 
dnem prestanejo veljati vsi zakonski in ostali preo-
piei, ki nasprotujejo njenim določilom. 

Člen 8. 

Minister za promet se pooblašča, da po potrebi 
izdaja potrebna tolmačenja in pojasnila za pravilno 
izvrševanje te uredbe, vse sporazumno z ministrom 
za finance. 

V B e o g r a d u , dne 27.junija 1921.; 
M S br. '16.536. . , , . 

Aleksander s. r. 
Minister za promet: 
dr. V. Janković s. r. , 

2 4 2 . 
Popravek. 

V členu 1. ustave kraljevine.Srbov, Hrvatov in 
Slovencev (Ur. 1. št. 233) se morata sedma in osma 
vrsta pravilna glasiti tako-le: 

slovenski: na modrem ščitu 3 zlate šesterokrake 
zvezde. Pod tem bel polumesec. 

V členu 139. naj se v tretji vrsti namesto; «revi
dirati» glasi: «revidirajo». 
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Naredbe deželne vlade za Slovenijo. 
2 4 3 . 

Popravek k pravilniku št. 210. 
V pravilniku z natančnejšimi določili za izvrše

vanje uredbe o stanovanjih in najemih zgradb vobče 
z dno 21. maja 1921., Ur. 1. št. 202, predpisanem na 
podstavi člena 33. iste uredbe, se glasi pravilno: 

Drusi stavek drugega odstavka člena. 20.: Ta se
nat je sestavljen iz treh članov, ki jih imenuje pover
jenik (šef oddelka) za socialno skrbstvo izmed kon-
ceptnih uradnikov poverjeništva (oddelka) za social
no skrbstvo aK pa izmed konceptnih uradnikov 
pokrajinske aprave sploh ali izmed sodnikov, kon
ceptnih uradnikov mestnega magistrata ali policij
skega ravnateljstva v Ljubljani. 

Tretji odstavek člena 22.: 
Stanov?.nska oblastva I. stopnji- morajo poverje

ništvu (oddelku) za socialno skrbstvo četrtletno po
dajati izkaze o denarnem poslovanju s pristojbinami. 

Na koncu besedila tega pravilnika mora stau 
pod datumom: 

Dežalna vlada za Slovenijo. 
Dr. Baltic s. r., predsednik. 
Dobnik s. r., podpredsednik. 

Demšar s.r. Jamnik s.r. Dr.Ravnihar e.r. 
Ribnikar s. r. Dr. Skaberaè s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Navodila o pregleda in žigosanja mer in priprav 
za merjenje, uvoženih i« inozemstva v naso 

državo. 
Oddelek za notranjo trgovino in trgovinski pouk 

ministrstva za trgovino in industrijo 'priobčuje z do
pisom z dne 24. junija t. 1., Ш. br. 1521'., to-le: 

Dodatno k svojemu dopisu z dne 4. maja t. 1., 
Ш No 978, je podpisanemu ministrstvu čast, obve
stiti direkcijo, da se je uverilo iz poročil, ki so 
o pregledu iu žigosanju« mer in priprav za mer
jenje, uvoženih iz inozemstva v našo državo, dospela 
tej direkciji in ki jih je ta vročila podpisanemu mi
nistrstvu, da je neizogibno treba vsem carinarnicam 
izdati točna pojasnila o tem. Zaradi tega je to mi
nistrstvo izdelalo v tem zmislu podrobnejša navo
dila, da se odpravi vse, kar moti pregled in žigo
sanje uvoženih meril. 

Pred vsem jé treba poudarjati, da velja o kon
troliranju mer v mejah naše države še danes več 
zakonov, ker se do sedaj niso mogla dovršiti dela 
glede unificiranja te stroke za vso kraljevino. Zato 
je v organizaciji te službe po pokrajinah, zlasti glçde 
predpisov, po katerih se pregledujejo in žigosajo 
merila, marsikaj razlik, po tem, kakršen zakon kje 

Da bodo carinarnice v posameznih pokrajinah 
poučene, katere izmed uvoženih mer so zavezane 
uradnemu pregledu in žigosanju in katere jima po 
dotičnih predpisih niso zavezane, podaja ministrstvo 
niže pregled mer po pokrajmah. Kazen tega navaja 
v njem. kje, v katerih krajih, v vsaki izmed pokra
jin so oblastva za kontroliranje mer in katera merila 
so pooblaščena žigosati. 

1. Srbija in Črna gora. 
Uradnemu pregledu in žigosanju so zavezana: 
merila dolžine, merila tekočin, votle mere za mer

jenje suhih materij, uteži, tehtnice in vodomeri. 
Kontroli mer sta za sedaj samo v Beogradu in 

Skoplju. 
Te dve oblastvi smeta žigosati vsa zgoraj, na-

gteta merila razen vodomerov, ki se morajo pošiljati 
zavodu za elektrotehniko beograjske univerze kot 
delu kontrole mer. .. „ 

Steklenice in čase za točenje alkoholnih pijač 
niso v Srbiji in Crni gori zavezane uradnemu pre
gledu in žigosanju; morajo pa biti opremljene z 
znakom in črkami, s katerimi je označena njih vse
bina (Q. P*". 2 1, 3 de itd.). 

-, 2. Hrvatska in Slavonija, Bosna in Hercegovina, 
Banat, Bačka in Baranja, 

Uradnemu pregledu in žigosanju so zavezana: 
merila dolžine, merila za tekočine, votle mere 

za merjenje suhih materij, uteži, tehfeice, vodomeri 

in plinomeri. Na ozemlju teh pokrajin so tudi ste
klenice in čaše za točenje alkoholnih pijač zavezane 
uradnemu pregledovanju in žigosanju. 

Kontrole mer (v Hrvatski: državni baždarski 
uredi; v Bosni: uredi za mjere; v Vojvodini: kon
trole mera) so v Zagrebu, Osijeku, Zemunu, Varaž
dinu, Ogulinu; v Sarajevu, Banjiluki, Mostaru in 
Tuzli; v Novem Sadu, Subotici, Velikem Bečkereku 
in Vršcu. 

Ta oblastva žigosajo vse mere, naštete v tej 
točki. 3 s l o v e n i j a i n Dalmacija. 

Uradnemu pregledu in žigosanju so zavezana: 
merila dolžine, merila za tekočine, votle mere za 

merjenje suhih materij, uteži, tehtnice in plinomeri. 
Kontrole.mer (v Sloveniji: meroizkusni uradi; v 

Dalmaciji: baždarski uredi) so: 
v Ljubljani, Brežicah, Celju, Kamniku, Kočevju, 

Kranju, Krškem, Litiji, Ljutomeru, Mariboru in 
Ptuju; v Splitu, Hvaru, Kotoru, Makarski in Šibe
niku. 

Ta oblastva žigosajo vse mere in priprave za 
merjenje, omenjene v tej točki, razen plinomerov, 
ki se smejo pošiljati samo v Ljubljano. 

Steklenice in čaše za točenje alkoholnih pijač 
niso v teh pokrajinah zavezane uradnemu pregledu; 
morajo pa biti opremljene z znakom mere in označbo 
svoje vsebine. 

Glede žigosanja uvoženih tokomerov se priobčuje 
to-le: 

Tokomere žigosa v mejah naše kraljevine za ss-
daj samo zavod za elektrotehniko na univerzi v Beo
gradu kot del beograjske kontrole mer. Toda ta 
zavod ni urejen tako, niti ne razpolaga z zadostnim 
osebjem, da bi mogel žigosati tokomere na vsem 
ozemlju naše države. Iz teh razlogov in tudi zato, 
ker v nekaterih novih pokrajinah ni bilo obvezno 
žigosati tudi ta merila, ni mogoče pregleda in žigo
sanja teh priprav za merjenje na ozemlju vse kralje
vine proglasiti za obveznega. Taka odredba, ki se 
iz tehničnih razlogov ne bi mogla izvesti, bi pro-
vzročala zastoj in motitve, potem pa med interesenti 
umestne in utemeljene proteste. 

Zato je treba, da postoçajo carinarnice s toko-
meri, uvoženimi iz inozemstva, tako-le: 

Tokomeri, ki jih uvažajo električna podjetja- iz 
inozemstva na ozemlje Srbjje, se prijavljajo zavodu 
za elektrotehniko na univerzi v Beogradu. Ta zavod 
odredi vse, česar je treba, da se ta merila uradno 
žigosajo. 

Tokomeri, uvoženi za podjetja izvun Srbije, niso 
zavezani uradnemu pregledu in žigosanju. Lastni
kom naj se izročajo brez nadaljnjega postopka. 

Glede pregleda in žigosanja drugih meril, uvože
nih iz inozemstva, naj postopajo carinarnice tako-le: 

Vse mere in priprave za merjenje, uvožene iz 
inozemstva, naj prijavljajo najbližjemu oblastvu za 
kontroliranje mer. V prijavi-je treba navesti: ime 
lastnikovo, število in vrsto meril in dan, ko naj se 
ocarinijo. Dobivši to prijavo, odgovori kontrola mer, 
vračaje spise, carinarnici, kje naj izvrši pregled m 
žigosanje meril, v carinarnici ali pri lastniku samem; 
torej ali naj se merila pridrže v carinarnici, dokler 
se ne izvrši žigosanje, ali naj se izroče lastniku. 

Poudarja se, da spada skrb o tem, kdaj in kje 
naj se izvrši pregled in žigosanje uvoženih mer, v 
pristojnost kontrole mer in da morajo carinarnica 
potem, ko so predložile prijavo kontroli, postopati 
tako, kakor določi pristojna kontrola mer. 

, Ministrstvu je čast prositi direkcijo, naj vse to 
priobči podrejenim carinarnicam v znanje in rav
nanje in naj razveljavi vse svoje dosedanje razpise 
o tem.» 

Dodatno k razpisoma C br. 18.516 z dne 24. mar
ca 1921. in 31.647 z dne 17. maja 1921. se to priob
čuje carinarnicam, v znanje in ravnanje. 

Letnik III. 

tuje valute iz države, je po razpisu ministrstva za 
prosveto z dne 20. julija 1921., V. N. št. 216a, • mini
strski svet sklonil to-le: 

1.) Do nadaljnjega ukrepa se bodo pošiljali na 
tuja vseučilišča podpirani dijaki samo za one naučne 
stroke, ki niso zastopane na vseučiliščih v kraljevini. 

2.) Nove štipendije se dajo tudi dijakom naših 
vseučilišč, ki so dovršili nauke (diplomiranim), da 
nadaljf. izpopolnjujejo študije. Ti gojenci se bodo 
pošiljali le izjemoma po proračunski možnosti na 
predlog poedinih vseučilišč. Te štipendije bo po
deljevalo ministrstvo za prosveto. 

3.) Do dovršenih študij ostanejo medicinci, vete
rinarji, tehniki vseh panog, dijaki industrijske Ke
mije, dijaki eksportne akademije, dijaki živih jezikov, 
dijaki «école centrale», montanistike, konservatorija 
in umetnostne akademije; dijaki ostalih fakultet pa 
le, ako imajo samo še leto dni do dovršitve. 

4.) Vsi podpirani dijaki in njih starši (varuhi) se 
morajo zavezati, da bodo po dovršenih študijah slu
žili državi toliko let, kolikor let so bili štipendisti 
(ali pa da bodo vrnili štipendijo z zakonitimi ob
restmi). 

5.) Dijaki izgube štipendijo: 
a) ako se ne prijavijo pravočasno k izpitu ali se pri

javijo in izostanejo; 
b) ako se ne udeležujejo redno predavanj in ostalih 

praktičnih vaj; 
c) ako ne predlože potrdila, da so kolokvirali iz 

svojih predmetov, ako bi v tem roku ne bili imeli 
opravljati nobenih izpitov; 

č) ako padejo pri izpitu; 
d) ako se nedostojno vedejo ali proglašajo načela, 

ki so protivna družabnemu in državnemu redu. 
6.) Ako je dijak padel pri izpitu, se mu sme po

daljšati uživanje štipendije, če šolsko .oblastvo to 
predlaga, ker se je uverilo pri pristojnem vseučili-
skem oblastvu, da je redno zahajal k predavanjem 
(praktičnim vajam) in bil marljiv ali da je bil tekom 
tega semestra resno bolan^ Podaljšava se sme dovo
liti samo enkrat tekom študij. 

. 7.) Dijaku se sme povrniti štipendija, ako je ob 
svojih stroških opravil izpit, zaradi katerega je iz
gubil štipendijo. Ta vrnitev se sme dovoliti samo 
enkrat in velja od dne opravljenega izpita. 

8.) Stipendije' se izenačujejo. 
9.) Proračuni pokrajinskih vlad za štipendije »e • 

prenesejo na ministrstvo za prosveto, ki bo v pri
hodnjem šolskem letu skrbelo za vse podpirane di
jake v inozemstvu. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje daje ta sklep 
ministrskega sveta na znanje. 

Dijakom je dano na prosto voljo, da vlože svoje 
prošnje pri dijaški zadrugi (n. pr. na Dunaju, Pragi 
itd.), pri kateri so včlanjeni, ali pa naravnost pri 
poverjeništvu za uk in bogočastje, kjer. naj vlože 
svoje prošnje tudi oni, ki niso včlanjeni pri nobeni 
dijaški zadrugi. Prošnje naj bodo pravilno: opremlje
ne' s študijskimi izpričevali in družinskim in imovin
skim izkazom. Vse prošnje se morajo vročiti pod
pisanemu poverjeništvu vsaj do dne 

20. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
V L j u b 1 j a n i, dne 28. julija 1921. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 14. julija 1921., Cbr. 44.786. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo. 
Št. 3930. 

Razglas o štipendijah In državnih pod
porah vlsokošolcem v Inozemstvu. 

Da se pravilno in skladno s stvarnimi državnimi 
potrebami uredi vprašanje o podpiranih dijakih (šti
pendistih) v inozemstvu — vprašanje, s katerim so 
v zvezi bodisi veliki državni izdatki, bodisi odtok 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje. 

Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Št. 2844. vet. 

Izkaz o stanju živalskih križnih bolezni 
T Sloveniji i dne 29. ]п!Ца 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
V r a n i o n i p r i s a d . 

Radovljica: Lancovo 1 pašnik. 

M e h e r č a s t i i z p u S 5 a j pr i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Sv. Peter pod Sv. gorami 1:1. Celje, po
litična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4, Kokarje 3: 3, 
Ljubno 2: 2. Konjice: Ziče 2: 2. Ptuj: Obrez 1:1, Sre
dišče 1:1. Gar je k o n j . 

Kočevje: Ribnica 1:1. KrSko: Št. Jernej 1:1. 
Litija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ljubljana 
okolica: Vrhnika 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Tmovec 1:1. 
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91. 453 Letnik Ш. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12. 
Solčava 2 :8 . Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2 :2 . 

S t e k l i n a . 

Krško: Št. Rupert 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Veliki Obrez 1: 2. Črnomelj: Dobliče 1: 4, 
Semič 1:2. Kočevje: Struge 1:1. Konjice: Konjice 
1:1. Krško: Kostanjevica 1:1, Raka 1: 6, Št. Jernej 
1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1, Račna 1: 4. Litija: 
Cešnjico 1:1, Leskovec 1:1, Zagorica 1:5. Ljutomer: 
Radenci 1:1. Maribor: Sv. Trojica v Slovenskih go
ricah 1:3, Spodnji Porčič 1:3. Murska Sobota: Cen-
tiba 1: 3, Petanjci 1:1. Novo mesto: Žužemberk 2: 2. 
Ptuj : Gajovci 1:2. Ljubljana mesto 1. Ptuj mesto 
1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Sv. Gregor 1:1, Turjak 1:1. Ljubljana 
okolica: Brezovica 1:1, Grosuplje 1 :1 . Ljutomer: 
Mala Nedelja 1:2, Stara cesta 1:3, Vučja vas 1:2. 
Logatec: Gorenji Logatec 2 :2. Ptuj : Breg 1:2. ,lu-
rovci 1:2, Levanjci 1 :1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: Križevci 1 :1, Panovci 1:1. 

Prestale so: 
M e h u r Č a e t i i z p u S č a j p r i p l e m e n s k i h 

k o n j i h . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Rečica 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Slovenjgradec: Trbonje 1:2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Litija: Krka 1:2. Novo mesto: Trebnje 1:2. Ptuj: 
Brebrovnik 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Krško: Radeče 1:1. Litija: Žalna 1:1. Ljubljana 
okolica: Devica Marija v Polju 1:1. Ljutomer: Gode-
merci 1:2, Hrastje 1:1. Ptuj : Ločlč 1:1, Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah 1:2. 
' V - L j u b l j a n i , dne 29.julija 1021. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništv© za kmetijstvo. 

Po naročilu poverjeništva: Turk s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

Št. 8933/21. 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju deželne vlade za Slovenijo. 

(Od dne 10. do dne 16. julija 1921.) 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 3297/ Val. ex 1921. 

Razglas. 
• Ker se na ozemlju, ki je bilo do sedaj po Italiji 

zasedeno in ki je po rapallski pogodbi pripadlo naši 
kraljevini, niso popisovale in žigosale obveznico 
p r e d v o j n i h in v o j n i h posojil bivše avstro-
ogrs-ke monarhije, kakor je to določeno v mirovni 
pogodbi, je odredil gospod finančni minister z odloč
bo D br. 8756 z dne 19. julija t. L, da se rok za popi
sovanje in žigosanje teh obveznic podaljšaj do dne 

1 5 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 
To popisovanje in žigosanje se bo vršilo v zmislu 

pravilnika D br. 4019/20 (Ur. 1. št. 313 iz leta 1920.). 
Popisovale se bodo tudi obveznice vojnih posojil, ki 
že imajo italijanski žig: «Tesoro italiano». 

Obenem je gospod finančni minister odobril, da 
se smejo do gorenjega roka jemati v pretres tudi 
prošnje za naknadni popis in žigosanje p r e d v o j -
n i h posojil .z o s t a l e g a ozemlja naše kraljevine. 

Prošnje za dovolitev naknadnega popisa in žigo
sanja gorenjih obveznic naj se z o b v e z n i c a m i 
v r e d vlagajo do zgoraj navedenega roka, t. j . do 
dne 15. avgusta t. 1., pri delegaciji ministrstva fi
nanc v Ljubljani; pozneje vložene prošnje se ne bodo 
vpoštevale. Na prošnjah mora biti po županstvu po
trjeno, da je prosilec naš državljan; tudi mora pro
silec na verodostojen način dokazati, da je pravi last
nik predloženih obveznic. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 27. julija 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

O k r a j O b 6 i n & i 
m 

Brežice 
Celje okolica 

Konjice 

Maribor okolica 
Slovenjgradec 

Prevalje 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Breiice . . . 
Ljubno . . . 
Konjice . . . 
Spodnji Dolič 
Vrhole . . . 
Slovenjgradec 

8ti8ki vrh . . 
rna . . . . 

1 
1 

2 
3 

i 

2 
1 

i i 
i 

i 

T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 

Celje okolica 

Kamnik 

Eriko 
Kočevje 

Ljubljana okolica 
Novo mesto 
Radovljica 

Slovenjgradec 
Prevalje 

Brežice . . . . 
Rajhenburg . . 
Trbovlje . . . 
Celje okolica. . 
Sv. Juri okolica 
Sv. Kriätof. . . 
LaSko 
Šmartno . . . . 
Frankolovo . . 
Kamnik . . . . 
Mekine . . . . 
Smarca . . . . 
Veliki Dolina . 
Kočevje. . . . 
črni vrh . . . 
Mala Cikava . . 
J e s e n i c e . . . . 
Podgorje . . . 
Mežica . . . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brežice 
Celje okolica 

Kamnik 

Krško 
Ljubljana mesto 

Radovljica 

Slovenjgradec 
Prevalje 

Brežice . . . . 
Trbovlje . . . 
Ljubno . . . . . 
Kamnik . . . . 
Mekine . . . . 
Smarca . . . . 
Studenec . . . 
Ljubljana mesto 
L a n c o v o . . . . 
Lesce 
Slovenjgradec . 
Mežica . . . . 
LeSe . . . . . 
GuStanj . . . . 
Libuče . . . . 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Kranj 
Krako 

Ljubljana meeto 
Slovenjgradec 

Murska Sobota 

Poljane . . . . 
Radeče . . . . 
Ljubljana mesto 
Otiškivrh. . . 
SoStanj . . . . 
Dolnja Lendava. 
Petešovci . . . 
Beltinci . . • • 

D a v i c a p i p h t e r i a ) . 

Brežice 

Kranj 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Radovljica 
Murska Sobota 

Brežice . . . . 
Kapele . . . . 
Smlednik . . . 
Ljubljana mesto 
Apače 
Lehen . . . . 
Bled 
Kot 
Centiba . . . . 

ljani, z dne 30. julija 1921. pod napisom: «Sodba 
zemljoradnikov o današnji vladi», od besed: «Gla
silo zemljoradnikov» do besed: «kriče po zločinih' 
tvori objektivni stan pregreška po § 92. srb. k. z. 

Zaplemba tega članka se v zmislu § 493. k. pr. r. 
potrjuje, njega razširjanje po §§ 36. in 37. tiskov
nega zakona se prepoveduje in naposled se izreka, 
da je zaseženo tiskovino uničiti. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 1. avgusta 1921. 

Pg I 124/21—1. 

Oklio. 
1227 

Državni zaklad kraljevine Srbov, Hrvatov in bia
ve neov [io finančni prokuraturi v Ljubljani je vložil 
zoper Antona P l e t e r s k e g a , mesarja na Bregu 
pri Celju, tožbo zaradi 41.775 K 31 v s pripadki. 

Trvi narok za ustno razpravo se je določil n a dan, 
17 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Antona Pleterskega neznano, se 

mu postavlja za skrbnika na čin gospod dr. Karel 
Laznik, odvetnik v Celju, ki -ga bo zastopal na njega 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 21. julija 1921. 

C 166/21, 167/21, 168/21, 92/21, 147/21. 1215 

Oklio. 
i . 

1.) Anton Balog, mašinist v Petešovcih, 2.) «Tel-
lus», internacionalna trgovska in industrijska družba 
z o. z., na Dunaju. 3.) Marija Lippa, rojena Fegusch. 
v Dolnji Lendavi tožijo Eleka S c h r a n t z a , me
hanika v Dolnji Lendavi, ad 1.) zaradi izročitve si
rene, ad 2.) zaradi izročitve 21 šivalnih strojev, ad 
3.) zaradi plačila 890 K s pripadki. 

II. 

Franc Mikola, posestnik v Dolgovaškem bregu 
št. 1, toži Nikolaja G o m b o c a, bivšega krojača v 
Dolnji Lendavi, zaradi izročitve obleke. 

Ш . 

Terezija Nagy, rojena Szep, posestnica v Gor
njem Lakošu, toži Martina D ü h a iz Čentibe in Mi-
kloša S o m i j a iz Kapce zaradi priznanja lastninske 
pravice s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo v vseh tožbah se 
je določil na dan 

1 3 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob devetih, oziroma desetih pri tem sodišču v sobi 
št. 18. 

Ker je bivališče toženih strank neznano, se vsem 
postavlja za skrbnika gospod dr. Karel Sabec, od
vetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 19. julija 1921. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 

dne 27. julija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Pr. VII 36/21—2. ~ 127J 

V Imenu Njegovega Veličanstva 
КгаЦа! 

Podpisana sodišče je na predlog državnega 
pravdništva razsodilo: 

Vsebina članica, natisnjenega na tretji strani v 
dnevniku «Jugoslavija» št. 178, izhajajočem v Ljub-

Cb 8/21—1. 1211 

Oklio. 
O tožbi Jerneja Škrbca v Gorenjem Jezeru 

št. 14 zoper Marijo in Terezijo M a r t i n č i č e v o iz 
Gorenjega Jezera št. 14, oziroma njiju neznane prav
ne naslednike, zaradi izbrisa zastaranih terjatev bo 
narok dne 

1 8 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob devetih. 

Skrbnik: Alojzij Znidaršič v Ložu. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 23. julija 1921. 

E 74/21—8. 1169 

Dražbeni oklio. 
• Na predlog Feliksa T o v o r n i k a , potnika v 
Štorah, ki ga zastopa dr. Vekoslav Kukovec, odvet
nik v Celju, bo dne 

2 5. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 6 dražba nastop-
п'Л nepremičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za Sveti 
Stefan vi. št. 122: 

Označba' nepremičnin: polovica posestva, sesto-
ječega iz hiše št. 37 na Turju, hleva, svinjaka, poda 
in parne, dalje iz 4 njiv v izmeri 3 h a 73 a 55 m*; 
1 travnika v izmeri.35a 28m 2 ; 7 pašnikov v izmeri 
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2 ha 37 a 85 m2; 3 gozdov v izmeri 2 ha 94 a 82 m2; 
1 sadnega vrta v izmeri 2 a 82 m". 

Cenilna vrednost 5697 K 05 v, najmanjši ponu-
dek 3800 K. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek Ш.. 

dne 7. julija 1921. 

Razglas. Ш 6 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
f i r m a i l : Firm. 1448, Rg. B I 90/17. 

a) Slovenska eskomptna banka 

in še v štirih drugih jezikih 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Upravni svet je sklenil dne 2. junija 1920. na 
podstavi zvišbe delmške glavnice od 10.000.000 K 
na 30,000.000 K, sklenjene na občnem zboru dno 
17. aprila 1920., in v zniislu pooblastila, ki mu ga 
je dal isti občni zbor, da se delniška glavnica za 
sedaj zvišaj na 20,000.000 K; to se je izvršilo z izdajo 
25.000 novih delnic po 400 K. 

Firm. 1452, Rg. A IV 43/2. 

b) Elisabeth Peterka 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s platnom, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme odslej: 
Elizabeta Peterka. 

Vstopile so: Elizabeta Obereigner, rojena Kasti, 
stotnikova vdova; Frida Malec, stotnikova vdova; 
Amalija Verbar, poslovodkinja — vse v Ljubljani, 
Prečna ulica št. 3. 

Oblika družbe: javna trgovska družba izza dne 
1. maja 1921. 

Pravico zastopati družbo in podpisovati firmo 
imata, družbenici Franja pl. Kasti in Amalija Ver
bar, ki podpisujeta firmo tako, da pod njeno na
tisnjeno ali po komerkoli napisano besedilo ena 
izmed njiju svojeročno postavlja svoje ime. 

Firm. 1472, Rg. A 1 33/4. 
c) A. Ebenspanger 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s produkti in semeni, 
nastopna izprememba: 

Prokura je podeljena Adeli Ebenepangerjevi, 
trgovčevi soprogi v Ljubljani, Sodna ulica št. 1. 

Firm. 1482, Rg. B I 42/112. 
č) Ljubljanska kreditna banka 
s sedežem v L j u b l j a n i za glavni zavod, s po
družnicami v Splitu, Celovcu, Trstu, Sarajevu, Go
rici, Celju in Mariboru, 
nastopna izprememba: 

Na novo se je ustanovila podružnica v Brežicah. 
Izstopil je član upravnega sveta Franc Mally, 

vstopili pa so kot člani upravnega sveta Franc Bo-
nač, industrijec v Ljubljani, Ivo Jelačin, veletržec 
v Ljubljani, Ivan Korenčan, veletržec v Ljubljani, 
Ladislav Pečanka, višji ravnatelj Ljubljanske kre
ditne banke, in dr. Edo Šlajmer, zdravnik v Ljub
ljani. 

Prokura za glavni sedež se je podelila ravna
telju Rihardu Schwingerju in uradniku Vilku 
Oražmu. 

Družba temelji na pravilih, ki so se v § 4. in 
§ 22. izpremenila na občnem zboru delničarjev z 
dne 8. junija 1920. in v seji za to pooblaščenega 
upravnega sveta z dne 7. aprila 1921; te izpre-
membe je odobrilo ministrstvo za trgovino in indu
strijo, oddelek v Ljubljani, z odlokom št. 2945/21 
г dne 30. aprila 1921. Odslej se glasi § 4. tako, da 
znaša delniška glavnica na podstavi sklepa občnega 
zbora z dne 3. junija 1920. 50,000.000 K, razdeljenih 
na 125.000 popolnoma vplačanih delnic po 400 K, 
2. odstavek § 4. pa tako, da se sme ta delniška 
glavnica zvišati brez posebne dovolitve državnega 
oblastva do 100,000.000 K, a nad to vsoto le z 
državno odobritvijo. 

Drugače јз § 4. neizpremenjen. 
§ 22., odstavek 2., točka b) se glasi: O povišbi 

delniške glavnice z izdajo novih, popolnoma vpla
čanih delnic do zneska 100,000.000 K brez državne 
dovolitve, nad ta znesek pa le s pridržkom držav-

* ne odobritve. 

Firm. 1490, Rg. B I 125/0. 

d) Zadružna gospodarska banka, 
d. d. v Ljubljani, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Podelila se je prokura podravnatelju Kristijanu 

Dietzu. 
Firm. 1491, Rg. C I 106/9. 

e) «Kamenit», tovarna umetnega škrilja in elektrarna, 
družba z o. z. v Laškem, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
§§ 5. in 6. družbene pogodbe z dne 6. marta 

1920. sta se izpremenila in osnovna glavnica, ki je 
po tej pogodbi znašala 268.853 K, se je s sklepom 
izrednega občnega zbora z dne 29. marca 1921. 
zvišala za 531.147 K, tako da znaša sedaj 800.000 K 
in je vplačana v gotovini. 

Firm. 1496, Rg. C I 31/38. 

f) Blei- und Silberhütte Littai, 
Gesellschaft, m. b. H., 

s sedežem v L i t i j i nastopna izprememba: 
Besedilo firme tudi: 

Topilnica svinca in srebra Litija, 
družba z o. z. 

Firm. 1497, Rg. C I 93/5. 

g) Tovarna za transformatorje, 
družba z o. z., 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Na izrednem občnem zboru dne 31. marca 1921. 

se je sklenila izprememba §§ 1., 4., 8. in 9. družbene 
pogodbe z dne 7. junija 1920., posi. št. 934, ter se 
ji je dodala nova točka kot § 19. 

Besedilo firme je sedaj: 
Transformator, elektrotehnična tovarna, 

družba z o. z. 
Osnovna glavnica, znašajoča doslej 960.000 K, 

se je povišala za 1,280.000 K ter znaša sedaj 
2,240.000 K in je v gotovini popolnoma vplačana. 

Za poslovodjo se je imenoval družbenik Lovro 
Maurer, inženjer v Ljubljani, k dosedanjima poslo
vodjama inž. Milanu Vidmarju in Avgustu Žabkarju. 

Družbo zastopata kolektivno «po dva poslovodji 
ali en poslovodja in en prokurist in prav ti podpi
sujejo firmo tako, da pristavljata dva poslovodji 
ali en poslovodja in en prokurist, le-ta s pristavkom 
«p. p.», svoja podpisa pod njeno odtisnjeno, s štam-
pilijo udarjeno ali po komerkoli napisano besedilo. 

Firm. 1501, Rg. B I 21/38. 

h) Delniška stavbinska družba «Union» v Ljubljani 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

V upravni svet sta vstopila novoizvoljena člana 
dr. Mirko Božič, tajnik Zadružne gospodarske banke 
v Ljubljani, in Josip Gogala, ravnatelj državne tr
govske šole v Ljubljani, izstopila pa sta dosedanja 
člana upravnega sveta Karel Ceč, ravnatelj Jugo
slovanske tiskarne *v Ljubljani, in Gustav Neben
führer, višji upravitelj v Ljubljani. 

Firm. 1503, Rg. A II 2'34/5. 

i) Vido Bratovž & Co. 
s sedežem v L j u b l j a n i , podružnica v Zgornjih 
Gameljnih, 

obratni predmet: tvornica lesnih izdelkov, 
doslej: javna trgovska družba, 
družbenika: Vido Bratovž v Zgornjih Gamelj

nih in Josip Stadler, trgovec v Ljubljani, Sodna 
ulica št. 11, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je družbenik Vido Bratovž; edini letnik 
firme je odslej Josip Stadler, ki jo podpisuje tako, 
da pod njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano 
besedilo svojeročno pristavlja svoje ime. 

Firm. 1504, Rg! A III 57/2. 

j) Tomažič & Pipan 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z raznimi stroji in k 
njim spadajočimi deli in z različnimi drugimi teh
ničnimi predmeti, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme: 
Tomažič, Pipan & Komp. 

Vstopil je kot tretji družbenik Ivan Bratuž, tr
govec v Ljubljani, Celovška cesta št. 90. 

Vsak družbenik zastopa dmžbo samostojno ter 
podpisuje firmo tako, da pod njeno po komerkoli 
napisano, natisnjeno ali s štampiljo odtisnjeno be
sedilo svojeročno postavlja svoji' ime. 

Finn. 1522, Rg. Л 111 109/2. 

k) Seljak & Ko. 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: izdelovanje voščenih izdelkov 
in pečatnega voska na tvomiški način, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme: 
Dolničar & Richter, 

tovarna voščenih izdelkov v Ljubljani. 
Iz družbe sta izstopila družbenika Karel Seljak 

in Hinko Seljak; odslej sta edina družbenika Martin 
Dolničar in Hinko Richter, ki zastopata in podpisu
jeta družbo vsak samostojno, in sicer jo podpisujeta 
tako, da družbenik napisanemu, natisnjenemu ali 
s štampilijo odtisnjenemu besedilu firme pristavlja 
svoje ime. 

Finn. 1531, 1532, Rg. B I 84/70-71. 

1) Kolinska tovarna kavnih primesi, 
trgovsko dolniško podjetje, 

s sedežem v L j u b l j a n i , podružnica glavnega 
zavoda v Pragi, poslujočega pod enako firmo, 
nastopna izprememba: 

Vpisala se je: 
a) Namerjana zvišba delniške glavnice v 'znesku 

6,000.000 K za nadaljnjih 2,000.000 K z izdajo 
10.000 delnic po 200 K nominale, ki so v gotovini 
vplačane in se glase na ime, na 8,000.000 K. Ta 
povišba je bila sklenjena na rednem občnem zboru 
dne 30. septembra 1918. in odobrena z odlokom 
notranjega ministrstva sporazumno s finančnim 
ministrstvom v Pragi z dne 23. januarja 1919., 
št. 441/1919. 

b) Namerjana zvišba delniške glavnice v znesku 
8,000.000 K za 4,000.000 K z izdajo 20.000 delnic 
po 200 K nominale, ki so v gotovini popolnoma 
vplačane in se glase na ime, na 12,000.000 K. Ta 
povišba je bila sklenjena na občnem zboru dne 
27. oktobra 1919. in odobrena z odlokoma notranje
ga ministrstva sporazumno z ministrstvoma za fi
nance in za trgovino -v Pragi z dne 22. decembra 
1919., št. 64032/1919-17, in z dne 9. februarja 1920., 
št. 7323/1920-17; ministrstvo za trgovino in indu
strijo v Beogradu pa jo je z odlokom z dne 14. maja 
1921. VI št. 2622., sprejelo na znanje. 

c; Nadalje se je vpisalo, da temelji družba sedaj 
na pravilih, izpremenjenih v § 7., zadnjem stavku, 
odstavkih 9. in 10. 

To izpremembo sta sklenila XX. redni občni zbor 
dne 30. septembra 1918. in za to pooblaščeni uprav
ni svet; odobrilo pa jo je notranje ministrstvo v 
Pragi z odlokom z dne 15. septembra 1919., 
št, 44481/1919-17. 

Po tako izpremenjenih pravilih znaša sedaj del
niška glavnica 8,000.000 K ter je razdeljena na 
50.000 delnic po 400 K nom., ki so v gotovini in 
popolnoma vplačane in se glase na ime, nadalje na 
30.000 delnic po 200 K nominale, ki so v gotovini 
in popolnoma vplačane. 

Za vsako nadaljnjo zvišbo nad 8,000.000 K je 
treba državne odobritve. 

Firm. 1593, Rg. A III 61/2. 
m) Franc Tomažič 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z železnino na debelo, 
nastopna izprememba: 

Besedilo finne odslej: 
Prane Tomažič & Ko. 

Vstopila sta: Albin Turk, trgovski sotrudnik v 
Ljubljani, Vidovdanska cesta št. 3, in Rajmund 
Peitler, trgovski sotrudnik v Ljubljani, Konjušna 
ulica št. 13. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. junija 1921. 

Družbo zastopata sodno in izvurisodno družbe
nika Franc Tomažič in Albin Turkjvsak samostojno. 
Firmo podpisujeta imenovana družbenika vsak sa
mostojno tako, da vsak pod njeno natisnjeno, štam
piljirano ali po komerkoli napisano besedilo postav
lja svoj podpis. 

Firm. 1594, Rg. C I 86/8. 
n) «Promet», industrijsko tehnično podjetje, 

družba z o. z. v Ljubljani, 
s sedežem v L j u b l j a n i naetopna izprememba: 
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Izbrisala sta se poslovodji Josip Gaberščik, in
ženjer, in Miloš Milinkovi'č, kapetan-inženjer — oba 
v Ljubljani. 

Firm. 1597, Posam. II 179/2. 

0 ) Jakob Zalaznik 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: pekarna, slaščičarna in prodaja 
opojnih pijač, 
nastopna izprememba: 

Imetnik odslej: Jakob Zalaznik mL, kavarnar v 
Ljubljani. 

Firm. 1598, Rg. A II 173/13. 
p) Fran Medica 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 
debelo, 
nastopna izprememba: 

Besedilo odslej: 
Medica, Kremzir & Comp. 

Predmet podjetja je trgovina z deželnimi pri
delki, s kolonialnim, špecerijskim in materialnim 
blagom na debelo. 

Vstopili so: Artur Kremzir, trgovec v Ljubljani, 
Erjavčeva cesta št. 14; Alojzij, Drašček, trgovec v 
Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 5; Anton Klun, za
sebnik, v Ljubljani, Dalmatinova ulica št. 7. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. junija 1921. 

Družbo zastopata po dva družbenika kolektivno. 
Družbeno firmo podpisujeta katerakoli dva druž

benika kolektivno tako, da pod njeno natisnjeno, 
štampiljirano ali napisano besedilo pristavljata svoja 
podpisa. 

Firm. 1635, posam. II 56/14. 
r ) Janko Popovič 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z živo in saldano 
živino, 
nastopna izprememba-

Prokura je! podeljena Evgeniji Popovičevi, trgov
čevi soprogi v Ljubljani, Bleiweisova- cesta št. 32. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HI., 

dne 12. junija 1921. 

Poslovodje: Aleksander Gatej, zlatar in draguljar 
v Celju, Cankarjeva ulica št. 4; Dragotin Sirec, 
trgovec v Celju, Cankarjeva ulica št. 4; Arnold Bel
lak in Pavel Bellak, solastnika firme «Les fils de 
Julius Bellak» v Chaux de Fonds (Švica), v Celju, 
hotel «Evropa». 

Pravico zastopanja imajo poslovodje. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje eden iz

med poslovodij. 
Pravica podpisovanja se lahko s sklepom vseh 

družbenikov prenese na prokuriste. 

Firm. 174/21, Rg. C I 51/1. 

b) «Zavora», prva jugoslovanska tvornica voznih 
zavor, tehničnih naprav in strojev v Celju, 

družba z omejeno zavezo, 
s sedežem v C e l j u . 

Obratni predmet: Izdelovanje zavor za vozove, 
opekarskih strojev, strojev za drobljenje trdih snovi, 
dvigal za osebe in blago, izdelovanje medenih zlitin, 
izdelovanja in montiranje transmisij, vodovodnih na
prav in njih polaganje, malih in velikih tehtnic, bru
šenje orodja, izdelovanji in brušenje nožev, nakupo
vanje dotičnoga materiala, razpečavanje izdelkov :;i 
pridobivanj3 dotičnih obrtnih pravic in raznih pa
tentov. 

Družbena pogodba z dne 29. aprila 1921. 
Višina osnovne glavnice: 70.000 K, od katerih je 

' gotovini vplačanih 70.000 K. 
Poslovodji: dr. Anton Ogrizek, odvetnik v Celju, 

Kralja Petra cesta št. 28/IL, in Stanko Pečovnik, 
trgovec v Zavodni št. 72. 

Pravico zastopanja imata oba družbenika kolek
tivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
oba poslovodji kolektivno. 
Okroždo kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 30. maja 1921. 

Firm. 103/21, Rg. A II 80/1. 1236 

Vpis firme. 
Vpisala se je ; danes v register firma: 

Vinko Augustin, lesna industrija, Celje, 
s sedežem na P o 1 u 1 a h pri Celju, 

obratni predmet: produkcija lesa in lesnih izdel
kov in trgovina z lesom in lesnimi izdelki, 

imetnik: Vinko Augustin, gozdarski inspektor m 
veleposestmk na Polulah pri Celju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 30. maja 1921. 

V področje zadruge spada tudi vzdrževanje go
stilne v najemnem društvenem domu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 21. maja 1921. 
Opravilni delež znaša 200 K ter se mora plačati 

takoj ob pristopu ali pa v dveh enakih obrokih te
kom štirih tednov po sprejemu v zadružništvo. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Objave se izvršujejo z naznanili, nabitimi v urad
nih prostorih. 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 
načelništva so: Franc Jarh, višji revident v Mari
boru, Koroški kolodvor; Alojzij Horvat, gostilničar 
v Mariboru, Pod mostom št. 4;. Josip Kikelj, Idjuča-
ničar v Mariboru, Reslova ulica št. 4; Franc Jančar, 
hotelir v Mariboru, hotel «Zamorec»; Karel Kosem, 
skladiški paznik v Mariboru, Preradova ulica št. 8; 
Demeter Glumac, kotlar v Mariboru, Vojašniška 
ulica št. 9; Alojzij Cesaree, revident južne železnice 
v Mariboru, Razlagova ulica št. 21. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabilo na občni zbor, se iz

vršujejo z nabitkom v uradnih prostorih in po obja
vah" v dveh časopisih, najbolj razširjenih v Mariboru, 
najmanj osem dni pred občnim zborom. Vabilo mora 
navajati dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 7. junija 1921. 

Vpis družb z omejeno zavezo. 
V resister sta se vpisali danes družbi: 

Firm. 161/21, Rg. C I 49/1. 

л) Gatej & Co., 
tvornica in veletrgovina za zlatnino, kovine in ure 

v Celju, 
družba z omejeno zavezo, 

ali nemško: 
Gatej & Co, 

Edelmetall-, Metallwaren- und Uhron-Fabriks- und 
Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung 

in Celje, 
s »odeženi v C e 1 j u. 

Obratni predmeta Družba izdeluje in razpečava 
zlatnino, srebrnino in druge kovinske izdelke, izde
luje in razpečava ure in urarske potrebščine, pre
vzema zastopstva za vse blago, spadajoče v to stro
ko, ustanavlja tvornice, podružnice, skladišča itd. 
za navedene izdelke, pridobiva dotične koncesije, 
nakupuje take in slične obrate, sploh opravlja vse 
posle, ki so združeni z industrijo in trgovino z dra
gimi in navadnimi kovinami in urami. 

Trgovina z zlatnino, srebrnino in drugimi kovin
skimi izdelki, urami in njih deli se sme izvrševati le 
na debelo: vsaka nadrobna prodaja je izključena. 

Družbena pogodba z dne 17. maja 1921. 
Višina osnovno glavnice: 450.000 K, od katerih 

.je v gotovini vplačanih 450.000 K. 

Firm. 1513, zadr. VII 101/1. H4S 

Razglas. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Stavbena in gostilniška zadruga «Delavski dom» na 
Glincah pri Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem na G l i n c a h (Vič) pri Ljubljani. 

Obratni predmet: Zadruga nakupuje zazidana in 
nezazidana zemljišča, gospodari z njimi, postavlja 
poslopja na zadružnih zemljiščih, da s tem nabavlja 
po ceni stanovanja in obrtovališča, ki jih sme od
dajati v najem le članom zadruge, dalje da zaradi 
cenejšega, preživljanja vzdržuje gostilno edin ole za 
člane. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 20. maja 1921. 
Oznanila se izvršujejo po razglasih v «Napreju», 

ki izhaja v Ljubljani. 
Redni občni zbor se sklicuje z razglasilom, ki se 

objavi vsaj 14 dni, v primeru § 13., odstavka 6., pa 
osem dni pred dnem, na katerega je sklican, v 
«Napreju», ki izhaja v Ljubljani. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Ivan Celare, kurjač tobačne tvor
nice, Rožna dolina Џ. 189; Franc Ogris, krojaški 
mojster na Glincah št. 90; Josip Pajntar, mizarski 
poslovodja na Glincah št. 81; Andrej Peterca, mi-
.zarski delovodja na Viču št, 18; Janko Telban, urad
nik bolniške blagajne na Glincah št. 229. 

Pra\ieo zastopati zadrugo imata po dva člana 
načelništva skupno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupin 
dva. člana načelništva. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. junija 1921. 

Oklic. 1 2 6 8 

Po določilih § 117. k. r. se objavlja: 
Vsa aktiva, to je zaloge blaga obratov v Ljub

ljani. Mariboru, Zagrebu in Beogradu, gotovine, ter
jatve itd. firme «Svetla», ki je v konkurzu, se v ce
loti prodado najboljšemu ponudniku, ki to trgovsko 
podjetje lahko v istih prostorih vodi nadalje. , 

Ta aktiva se cenijo okroglo na 5,000.000 K. 
Dosedanji najboljši ponudek znaša 3,500.000 K. 
Prcponudbe sprejema do dno 

6. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
opoldne podpisani upravitelj, kjer se izvedo ostali 
pogoji in se lahko vpogleda tudi inventarni zapisnik. 

V L j u b i j a n i / d n e 31. julija 1921. 
Upravitelj konkurznega sklada-

dr. Ivan Lovrenčič s. r., 
odvetnik v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 8. 

Firm. 256/21, zadr. TI 85/21. 1004 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Hranilnica in posojilnica za Maribor in okolico, 
registrirana zadruga z omejenim poroštvom, 

s sedežem v M a r i b o r u . 
Obratni predmet: Zadrugi je namen: 

a) da si pridobiva denarna sredstva s svojim za
družnim kreditom; 

b) da dâje kredit in 
c) da sprejema denar na obresti.' 

Št. 1439/1—1. 1223 

Razglas o voznih ugodnostih na držav
nih železnicah. 

Ministrstvo za promet je s št. 21.242/21 poobla
stilo inspektorat državnih železnic v Ljubljani, da 
sme za eno potovanje izdajati nakaznice za polovič
no vozno ceno: 

1.) aktivnim častnikom v uniformi ali v civilni 
obleki in njih rodbinam; višji imajo pravico do vseh 
treh razredov, nižji pa samo do drugega ali tretjega 
razreda; 

2.) vojaškim uradnikom, državnim civilnim urad
nikom in učiteljem narodnih šol in njih rodbinam ka
kor tudi upokojencem te vrste in njih vdovam in 
otrokom, dalje slugam in njih rodbinam. Višji urad
niki imajo pravico do vseh treh razredov, nižji urad
niki do drugega in tretjega razreda, sluge pa samo 
do tretjega razreda. 

ŽV rodbino se smatrajo: zakonska žena in zakon
ski otroci, ki žive s prosilcem v skupnem gospodar
stvu in ki jih on vzdržuje, odnosno za katere pre
jema rodbinsko draginjsko doklado. Zakonskim otro
kom so .enaki pastorki in adoptirani otroci ob zgo
raj navedenih pogojih. 

V prošnjah se mora pri vsakem otroku označiti 
ime in rojstno leto. Brez teh podatkov se ugodnosti 
ne izdajajo. 

Inspektorat izdaja prosilcem po točkah 1. in 2. 
vozne nakaznice za polovično ceno za vse območje 
kraljevine, ako se potovanje izvršuje z odhodne po
staje, ki je v njenem območju. Samo po sebi se ume-
je, da velja ta ugodnost samo za proge državnih 
železnic kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
vicinalnih železnic, ki so v upravi državnih železnic' 
Potemtakem ne more inspektorat izdajati nakaznic 
za postaje, ki so n. pr. na progah južne železnice. 

Prošnje se naslavljajo na inspektorat državnih 
železnic kraljevine Srbov, Hrvatov in'Slovencev v 
Ljubljani ter se kolkujejo z dvema dinarjema. V 
prošnji mora prosilec točno navesti imena onih, za 
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katere prosi ugodnosti, in razmerje, v katerem so 
proti prosilcu, odhodno in namembno železniško po
stajo (državnih železnic) ter pod svojim podpisom 
označiti svojo službeno lastnost. 

Da so navedbe resnične, odnosno da ima prosilec 
pravico do ugodnosti za dotičnega rodbinskega čla
na, mora potrditi njegovo predstojno oblastvo ter na 
prošnjo udariti svoj službeni žig. 

Predstojna oblastva so odgovorna za materialno 
škodo, ki bi nastala železnici s potrdilom neresničnih 
navedb. 

Da se nakaznica gotoveje vroči, naj prosilec na
vede svojo točno adreso. 

Prošnje upokojencev in vdov morajo biti oprem
ljene s potrdilom onega oblastva, ki jim nakazuje 
pokojnino, odnosno s potrdilom blagajne, pri kateri 
se jim izplačuje pokojnina. 

• Nakaznice se izdajajo na tiskovinah za nakaznice 
za kupovanje vozovnic po znižani ceni, na katerih 
naj se besede: «po povlaščenoj cijeni» popravijo v: 
«uz pola cijene» in ki morajo biti opremljene z žigo
ma: «vrijedi i za brzi voz» in «vrijedi bez legitimacije 
sa fotografijom». 

Nakaznice višjega razreda veljajo tudi za nižje 
razrede. 

Nakaznico mora lastnik svojeročno podpisati s 
tinto. 

Nakaznica velja za tri mesece od dne, ko je bila 
izdana, in sicer samo za osebe, ki so navedene na 
njej. 

Potovanje se sme pričeti na odhodni ali na ka
terikoli vmesni postaji, ki leži ined odhodno in na
membno postajo. 

Za potovanje v obratni smeri, to je z namembne 
postaje proti odhodni postaji, se nakaznica ne more 
uporabljati. 

Nakaznica se mora na odhodni postaji opremiti s 
postajnim žigom in z zaznambo datuma. 

S to nakaznico se sme redno na odhodu in na po
vratku le e n k r a t kupiti polovična vozovnica. Izje
ma od tega pravila je dopustna, če se na odhodni po
staji ne izdajajo neposrednje vozovnice do namembne 
postaje ali če se potovanje izvršuje deloma z osebnim 
in deloma z brzim vlakom. Ob kupovanju nove vo
zovnice se mora uporabljena vozovnica oddati, na 
nakaznico pa se udari postajni žig in zaznamba da
tuma one postaje, ki izdaja novo vozovnico. 

Vozovnica, kupljena na nakaznico, velja za raz
daljo do 400 km dva dni, na večjo razdaljo pa štiri 
dni. Potovanje od'odhodne do namembne postaje se 
mora torej izvršiti v roku, za katerega velja vozov
nica. (Saobraćajna uredba, § 25. točka VII., str. 16.J 

Ko se dovrši potovanje, se mora pri odhodu od
dati vozovnica, pri povratku pa vozovnica in nakaz
nica ob izhodu. 

Če .kdo nakaznico zlorabi, se mu odvzame, z njim 
samim pa se postopa po predpisih. 

Izgubljene nakaznice se morajo neutegoma pri
javiti uradu, ki jih je izdal. 

V Z a g r e b u , dne 17. julija 1921. 

'•:' Direktor: Franić s. r. 

Št. 26.685/C 1921. 1267 

Razglas. 
Železniški promet s kraljevino Madžarsko. 

Naredba št. 23.432/C—1921, razglašena v «Urad
nem listu deželne vlade za Slovenijo» 82 z dne 16ega 
julija 1921. se dopolnuje s to-le opombo: 

Gorenje olredbe veljajo samo v prometu med po
stajami kraljevine Srbov, Hrvatov in S l o v e n o ^ in 
postajami kraljevine Madžarske in obratno. 

Pošiljke s postaj ali na postaje ene izmed teh dveh 
držav, s postaj ali na postaje tretje države v tran
zitnem prometu preko železniških prog v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev ali preko železniških 
prog v kraljevini Madžarski, nadalje pošiljke v tran
zitnem prometu preko obeh teh držav so izključene 
od odpreine z direktnimi mednarodnimi tovornimi 
listi. 

Take pošiljke, ki so pomotoma sprejete v prevoz 
ali so že na potu, se dado odpošiljatelju na razpo-
Iago. 

V Z a g r e b u, dne 21. julija 1921. 

Direkcija državnih železnic, tudi v imenu ostalih so 
udeleženih uprav. 

Ad št. 26.345/1921. 1266 3—1 

Natečajnl razglas za dobavo drv. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo za dobavo drv v letu 1921./1922., in sicer: 

a) tresak; 
b) polen ali 
c) vejevja 

v skupni količini 170.000 m3. 
Ponudba na uradni golici, opremljena s kolkoi.i 

za 10 dinarjev, se mora do dne 
2 3. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob dvanajstih predložiti (ali po pošti poslati) eko
nomskemu oddelku podpisane direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, izdane po 
predpisih in sestavljene na uradni golici po posebnih 
in splošnih pogojih. 

Te golice kakor tudi posebni in splošni pogoji se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku št. 11 za 3 di

narje. Pogoji se tudi lahko dobe po pošti, ako se 
posije denar po poštni nakaznici. 

Vsak ponudnik mora do dne 22. avgusta t. 1. 
ob dvanajstih položiti pri glavni blagajni podpisane 
direkcije kavcijo 5 % skupne vrednosti ponujenega 
materiala. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku te direkcije dne 23. avgusta t. 1.- ob dva
najstih. 

Ponudbene razprave se smejo udeležiti ponudniki 
ali njih namestniki. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca julija 1921. 

Razne objave. 
Št. 4701—III. 1210 

Razglas. 
Avstrijska, ogrska in bosensko-hercegovinska želez
niška tarifa za blago, del L, oddelek B, veljavna izza 
dne 1. januarja 1918. Izpremembe in popolnitve v 

klasifikaciji blaga. 

Z veljavnostjo izza dne 1. avgusta 1921. se uva
jajo na progah južne železnice v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev tarifni popusti na ta način, da 
so nekateri predmeti v zgoraj imenovani tarifi, del L, 
odddek B, pomaknjeni v cenejše tarifne razrede, in 
sicer: 

I o» I 1 >v o 

Z a p r e d m e t e , 

ki spadajo 
v pozicijo 

tarife dela I. 
oddelka B 

Nova 
za 

klasifikacija 
količine 

pod 
5000 

kg 

Ekstrakt kostanjevega lesa* 

'Jezice 

Kosti, sirove, zmlete, žgane in zdrob
ljene 

Kože, sirove in suhe, neustrojene 
> in neobdelane 

Mineralna voda* 

E — 2 6 — b 

II 

K — 1 9 

M — 1 7 

Odpadki od kož, suhi, sirovi in 
poapnjeni 

9 

10 

Seno in slama, tudi koruzna. 
Za vse druge predmete te pozicije 
ostane v veljavi tudi še nadalje 

prejšnja klasifikacija 

Soda: 
a) sirova, kalcinirana (sodni pepel), 
kristalizirana in amoniakova soda 
(razen dvojnoogljikovokislega na-
trona), soda za beljenje (zmes iz 

sode in vodnega stekla) 
b) kavstična (jedki natron, lažni 

kamen) 
c) isto kakor pod a) in b) pri iz

vozu- iz države * 
Natron, dvojnoogljikovokisli, spada 

v razred I. 

Spodij, zmlet 

A — 8 

H — 9 

S—33 

II 

za najmanj 

6000 
kg 

10.000 
kg 

Pošiljke ee prevze
majo v prevoz 

pri predaji 
za tovorni list 
in voz ali pri 

plačilu 
voznine 

najmanj za 

kg 

II 

A 

A 

II 

II 

i. j . M. 

II 

5000 

5000 

po 
Opomba 

c i 

5000 c jPriloga C VI 

5000 
v slamo 
zavita 

II 

obsežno 

П 

II 

II 

K — 2 0 — b 

E — 8 
in 

E — 9 

Železo, staro, in sicer: Vse v pozi
cijah E — 8 in E — 9 navedene vrste 
starega železa in jekla, ki je upo

rabno samo še za topljenje. 

* Velja ž« izza dne 25. junija 1921. leta. 

V odseku B—VHI (te tarife), « r a b l j e n e a m 
b a l a ž e » , je na strani 32, koncem točke a) zabele
žiti to-le pripombo: 

Steklenice za mineralno' vodo, prazne, na povrat
ku, namenjene na naslov domačega vrelca mineral
ne vode, tarifirajo po razredu II., A, B. 

V odseku C na strani 89. je pri poziciji H—13 
zabeležiti to-le deklasifikacijo: 

Za okrogel les, ki je namenjen na žage, in sicer 
za debla (debla, stabla, trupci, klade) preko 2-5 rn 
dolžine, se računi vozniaa po stavkih tarifnega raz
reda C. „ 

P o g o j i : 
Voznina se plačuje najmanj za 10.000 kg po to

vornem listu in vagonu. 
Pošiljke morajo biti naslovljene na žage, ki obr-

toma izdelujejo rezani les v kraljevini Srbov, Hrva

l i 

II 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

5000 

5000 

B 

B 

C 

5000 

i/ j . M. 

i. j . M. 

i. j . M. 

pod ponjavo 

a 
b 

ali 
c 

kakršni 
so pač ti 
predmeti 

tov in Slovencev, ter se morajo na namembni po
staji odpeljati s cestnimi vozili ali z dovlačilnico na 
žago (pilana, strugara) in tam sežagati. Za les, ki je 
namenjen za tvornice lesenega blaga ali za žage, ki 
se bavijo tudi s fabrikacijo parketov, pohištva itd. r 

se ta ugodnost ne smo uporabljati. 
Železnica si pridržuje pravico, zahtevati dokaz v 

posameznih primerih (eventualno tudi naknadno) s 
predložitvijo poslovnih knjig ali drugače, da je bil 
les, odpravljen po znižanem vozninskem stavku, res
nično sežagan na dotični žagi. 

Ako se ugotovi, da je bila pošiljka porabljena v 
druge svrhe, se pobere od prejemnika razen dopla
čila Tazlike med voznino, ki odpada po razredu B 
in C, še vozninski dodatek v dvojni višini te razlike.. 

V L j u b 1 j a n i, dne 23. julija 1921. 

Družba južne železnice. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

.Äfc jä 
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Pofitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 5. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. 

VMblna- Uredba o začasni ureditvi pokojninskega zavarovanja nameščencev na bivšem avstri skem ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. - N a r e d * * 0 . n ^ z ° ™ J " 
« ? ^ ž * e , S pođjetH po inspekciji dela. - Razglasi deželne vlade *a Slovenijo: Razglas o razpustu občinskega odbora v Studen.cah. Razglas o izpremembah v »etatenh 
I r s k i h l e ^ t s t v i h C n u s t druStva. Nove Šolske knjige. - Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrio v Ljubljani: Razglas, da je dobljena ustanovitev de niske 
^ ^ i ^ ^ i J ^ t ^ S ^ i n i u ^ ^ l d. d .V Ljubljani* Razglas, da se pripravljalni Azred na trgovski Soli v Mariboru za Šolsko leto 19S1./1922 začasno u t o g -
E l a s i zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani : Razpis asistentskega mesta na internem oddelku splošne bolnice v Manboru. - Razglasi raznih drugih nradov IB oblartOT. 

244. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

!>etr»& I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj«/Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

/ M i 

A l e k s a n d e r , 
/ prestolonaslednik, 

Ћ& predlog Našega ministra za soòialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

^ in odrejamo 

[fredbo o začasni ureditvi pokojninskega 
^'zavarovanja nameščencev na bivšem av

strijskem ozemlju kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev,* 

ki .ima moč zakona ter se glasi: 

Člen 1. 
V besedilu avstrijskega zakona o pokojninskem 

rjfvarovanju nameščencev z dne 16. decembra 190G., 
;: drž. zak. št. 1 iz leta 1907., v obliki cesarske naredba 

t dne 25. junija 1914., drž. zak. št. 138, kakor tudi v 
vseh naredbah, izdanih na njiju podstavi, se mora 
glasili: 
a) namesto «avstrijski»: «kraljevina Srbov, Hrvatov 

in Slovencev»; 
b) namesto «ministrstvo za notranje stvari»: «mini

strstvo za socialno politiko»; 
c) namesto «Dunaj»: «Ljubljana»; 
6) namesto «Nižja Avstrija»: «Ljubljana z okolico»; 
d) namesto «tuzemstvo»: «bivšo avstrijsko ozemlje 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev»; 
e) namesto «inozemstvo»: «inozemstvo in ozemlje 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev .izvun 
bivšega avstrijskega ozemlja», razen v §§ 21. in 
30. zakona, kjer ostane beseda «inozemstvo». 
Pod bivše avstrijsko ozemlje v zmislu zakona je 

šteti tudi one kraje izvun tega ozemlja, ki spadajo 
T območje pokrajinskih vlad za Slovenijo in Dalma-
o i j o - '. člen 2. 

Vsa določila tega zakona, ki se nanašajo na de
želne urade občnega pokojninskega zavoda za na
meščence, se razveljavljajo. Dolžnosti in pravice teh 
deželnih uradov preidejo na pokojninski zavod sam, 
in sicer tako, da prevzame posle upravnega odbora 
deželnih uradov načelništvo pokojninskega zavoda 
in posle glavnih odborov občni zbor pokojninskega 
zavoda. . 

Člen 3. 
Vsa določila tega zakona kakor tudi določila nak

nadnih naredb glede nadomestnega zavarovanja po 
nadomestnih zavodih- in nadomestnih pogodbah se 
razveljavljajo. Zato so odslej brezpredmetna tudi 
vsa priznanja, ki jjh je v tem oziru izdalo avstrijsko 
mhistrstve za notranje zadeve, odnosno ministrstvo 
ка socialno politiko, pokojninskim zavodom in služ
benim ali zavarovalnim pogodbam. 

Člen 4. 
Določila niže navedenih paragrafov zakona o 

pokojninskem zavarovanju nameščencev se izpro-
minjajo tako-le: 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca»*št. 160, izdanih dne 21ega 
julija 1921. 

I. 
IL 

'HI. 
IV. 
V. 

VI. 
VIL 

VIII. 
IX. 
X. 

600 K 
900 K 

1.800 K 
3.000 K 
4.200 K 
6.000 K 
9.000 K 

12.000 K 
15.000 K 
18.000 K 

V § 2. 
se točki 8. in 12. razveljavljata, 

V § 3. 
se morajo odstavki 1. do 5. glasiti: 

«Zavarovanju zavezane osebe se ! na podstavi 
svojih lolnih prejemkov uvrščajo v plačilne <-azrede, 
ki jih o-Ire ja po potrebi minister za socialno politiko 
tako, da se najvišji zavarovani prejemki ujemajo z 
dvojnim zneskom povprečne višine v prejšnjem letu 
zavarovanih prejemkov vseh zavarovanih oseb». 

«Za sedaj se odreja 10 plačilnih razredov po na
stopni tabeli: 
Plačilni Vštevni letni prejemki Zavarovani pre-
razred od vkljnčno do izključno jemki letno 

900 K 600 K 
1.800 K 1.200 K 
3.000 K 2.400 K 
4.200 K 3.600 K 
6.000 K 4.800 K 
9.000 K 6.000 K 

12.000 K 9.000 K 
15.000 K 12.000 K 
18.000 K 15.000 K 

več 18.000 K» 
«Pri določitvi plačilnega stezreda je vračuniti po

leg plače tudi stanarino, aktivitetne, funkcijske in 
vse ostale doklade, kakor: vojne doklade, draginj-
ske doklade, nabavne prispevke za obleko in drugo 
itd., nadalje dogovorjene izpremenljive prejemke, ka
kor: tantieme, provizije in druge od poslovnega ali 
delovnega uspeha zavisne prejemke in dogovorjene 
ali običajno redno se ponavljajoče nagrade, kakor: 
remuneracije. bilančne in novoletne nagrade itd., in 
naposled vse vrste naturalnih prejemkov». 

«Stalne prejemke je vračuniti z zneskom, prera-
čunjonim na vse leto. Izpremenljive prejemke je 
vračuniti, če je zanje zajamčen najnižji znesek, s tem 
zneskom, drugače pa s povprečnino v zadnjih treh 
preteklih letih, odnosno, ako traja službeno razmerje 
krajši čas, s povprečnino zneskov, doseženih v tem 
krajšem času, ako pa se povprečnina ne more ugoto
viti, z eno petino stalnih prejemkov». j 

«Naturalno stanovanje, prosto kurjavo in raz
svetljavo kakor tudi prehrano je vračuniti z zne
skom, ki ga občasno določa minister za socialno po
litiko ali z njegovo pooblastitvijo pristojno pokra
jinsko poverjeništvo za socialno politiko za posa
mezne okraje svojega območja. Ostali naturalni pre
jemki se vračunavajo s krajevnimi povprečnimi ce-
n a r a i »- V § 7 . a. 
se znesek 600 K, določen v točki a) prvega odstav
ka, zvišuje na 3600 K. 

V § 8. 
se morajo odstavki 2. do 6. glasiti tako-le: 

«Osnovna renta znaša „tridesetkratni znesek po
vprečnega mesečnega prispevka prvih 120 prispev
nih mesecev ali morebitne krajše prispevne dobe». 

«v*.ko je za zavarovanca ugodneje, se morajo pri
spevki onih mesecev, ki jih je bil zavarovanec zava
rovan pred dnem 1. julija 1921. ali ki jih je izza dne 
30. junija 1921. prebil v prvih petih plačilnih raz
redih; pri izračunavanju povprečnega mesečnega pri
spevka računiti na osnovi vštevnih prejemkov zad
njih 24 prispevnih mesecev pred potekom časa ča
kanja 120 mesecev, odnosno pred dnem, s katerim 
je že prej zavarovanec pridobil pravico do rente. Pri 
tem se smejo prejemki za izračunavanje prispevkov, 
ki so dospeli pred dnem 1. julija 1921., vračuniti z 

največ 3600 K letno, za prispevke, ki so dospeli 
pozneje, pa z največ 6000 K letno». 

«Letni stopnjevalni znesek se odmerja z % pre^ 
mij, ki so dospele po 120 prispevnih mesecih». 

«Ako nastopi pridobitna nesposobnost brez ne
zgode (§ 5., odst. 2.) po preteku najmanj 60, toda 
manj nego 120 prispevnih mesecev, znaša renta za 
onemoglost 2/з osnovne rente za 60 prispevnih me
secev, a za vsak nadaljnji mesec Viso osnovne rente». 

«Dokler se plačilni razredi ne izpremene, znaša 
torej: 
v pla
čilnem 
razredu 

I. 
II. 

Ш. 
IV. 
V. 

VI. 
VH. 

VHI. 
IX. 
X. 

delna 
osnovna 
renta po 

60 mesecih 
letno 
120 K 
240 K 
480 K 
720 K 
960 K 

1.200 K 
1.800 K 
2.400 K 
3.000 K 
3.600 K 

popolna 
osnovna 
renta po 

120 mese
cih letno 

180 K 
360 K 
720 K 

1.080 K 
1.440 K 
1.800 K 
2.700 K 
3.600 K 
4.500 K 
5.400 K 

Btopnjevalni 
znesek po 

120 mesecih 
letno 

9 K 
18 K 
36 K 
54 K 
72 K 
90 K 

135 K 
180 K 
225 K 
270 K 

največji • 
znesek 

invalidske 
rente po 

40 letib letno 
450 K 
900 K 

1.800 K 
2.700 K 
3.600 K 
4.500 K 
6.750 K 
9.000 K 

11.250 K 
13.500 K» 

V § 9. 
se mora drugi odstavek glasiti: 

«Ako ima zavarovanec na podstavi zakona o bol
niškem zavarovanju delavcev pravico do bolniške 
podpore ali je po tem zakonu oproščen zavarovalne 
dolžnosti, ker prejema plačo, dobi pravico do pre
jemanja rente šele po preteku zakonite pravice do 
bolniške podpore ali plače.» 

§ 16. 
se dodaja med drugim in tretjim odstavkom nov 
odstavek, ki se glasi: 

«Ko poteče doba čakanja 120 prispevnih mese
cev, se mora invalidska renta brez stopnjevalnéga 
zneska, imenovana v gorenjih odstavkih, kolikor je 
to za sirote ugodneje, namesto z zneskom, določe
nim v § 8. tega zakona, računiti s tridesetkratnim 
zneskom one povprečne mesečne premije, ki se dobi, 
ako se vsota vseh premij, dospelih do očetove ali 
materine smrti, poveča za vsoto premij, ki so do
spele v prvih 120 prispevnih mesecih, in se ta vsota 
razdeli s številom vseh prispevnih mesecev, poveča
nim za 120.» V б 23 

določene obresti se. zvišujejo od 4 % na 5 %. 

V § 25. 
naj se namesto besed: «ki pride nanje po ključu, do
ločenem v § 33.», vstavijo besede: 
po vsakokratnem ključu § 33.» 

rki pride nanje 

V § 27. a. 
v prvem odstavku določeni znesek 4 K se zvišuje 
na 12 K. § 8 0 i 

se dodaja nov paragraf, ki se glasi: 
«§ 30. a. 

Službodajniki iz vse kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev imajo pravico, prijaviti prostovoljno 
na neobvezno zavarovanje zakonitih najmanjših da
jatev svoje nameščence — razen delavstva — £*-
poslene v mejah države, v starosti od 18. do 55. leta, 
kolikor že niso po zakonu zavezani zavarovanju, in 
sicer, Če prijavijo najmanj 10 nameščencev in če se 
zavežejo: 
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1.) da. bodo zavarovali vsakokrat vse svoje na
meščence vseh onih vrst zaposlitve, ki so jih pri
javili na zavarovanje; 

2.) da bodo izpolnjevali vse dolžnosti, katere na
laga zakon službodajnikom, ki so zavezani zavaro
vati; nameščence, glede prijavljanja nameščencev in 

Sevanja zavarovalnin; 
3.) da bodo vzdržali zavarovanje najmanj 3 leta. 
Te nameščence zavaruje zavod v posebnem od

seku za neobvezno zavarovanje zakonitih dajatev. 
Dokler traja službeno razmerje s takimi službodaj-
niki, imajo ti zavarovanci in njih službodajniki, ako 
ta uredba ne določa drugače, iste pravice in dolž
nosti kakor obvezno zavarovani nameščenci in njih 
službodajniki. 

Neobvezno zavarovanje prestane: 
1.) če ga službodajnik odpove, in sicer z veljav

nostjo za konec prihodnjega koledarskega leta; 
2.) če pride službodajnik v konkurz; 
3.) če službodajnik umre ali če je prešlo podjetje 

od enega službodajnika na drugega, a novi službo
dajnik tekom enega meseca izjavi zavodu, da ne 
vzdržuje obstoječega zavarovanja; 

4.) z dnem, s katerim pokojninski zavod službo
dajnika izključi. Izključiti službodajnika pa ima za
vod pravico, če né izvršuje redno svojih dolžnosti 
in jih vkljub dvakratnemu opominu v stavljenih 
rokih po en mesec dni ne izpolni, niti ni mogoče z 
izvršbo izterjati zaostalih prispevkov. 

V vseh teh primerih ostane nameščencu pravica, 
da prostovoljno nadaljuje zavarovanje po § 28., od
stavku 1., v istem odseku. 

Pokojninski zavod je upravičen sprejemati na 
neobvezno zavarovanje tudi uslužbence delodajni-
ka z manj nego 10 nameščencev, a to ob pogoju 
ugodne1 zdravniške preiskave vsakega posameznega 
nameščenca in posebnega dodatka na premijo, ki 
-obremenjuje samo službodajnika, kolikor je tak do
datek potreben po zavarovalnotehničnih pravilih. 

Vsi ti neobvezno zavarovani imajo pravice do 
zakonitih dajatev le v toliko, kolikor so premije pla
čane, pravico, prostovoljno nadaljevati zavarovanje 
(§ 28.) po izstopu iz službe, samo, ako eo bili že dve 
leti zavarovani, sicer pa samo, ako jim to zavod do-
v o l L * § 31. 
ee dodaja tretji odstavek, ki se glasi: 

«V odseku za neobvezno zavarovanje zakonitih 
dajatev more zavod dovoliti vračunavanje službenih 
let ob pogojih § 31. zakona z dne 16. decembra 
1906., drž. zak. š t 1 iz leta 1907.> 

8 33 ee mora glasiti: s 

cStalne premije je treba plačevati za vsak pri
spevni mesec v višini 1 % zavarovanih letnih pre
jemkov. 

Prispevki, se razdeljujejo na službodajnika in na
meščenca tako, da odpada na službodajnika oni del 
prispevka, ki ne preseza ene petine prispevka naj
višjega plačnega razreda, cel, od onega dela- pri
spevka, ki preseza eno petino, a ne preseza dveh 
petin najvišjega prispevka, polovica, a od onega 
dela prispevka, ki preseza ,dve petini najvišjega pri
spevka, ena tretjina. 

Ostanek mora plačati nameščenec. 
Dokler se plačilni razredi ne izpremene, znašajo 

torej premije: 
T plačilnem meeečuo od tega odpada mesečno na 

razreda službodajnika nameščenca 
I. 6 K 6 K — 

П. 12 K 12 K — 
Ш. 24 K 24 K — 
IV. 36 K 36 K — 
V. 48 K 42 K 6 K 

VI. 60 K 48 K 12 K 
VE. 90 K 60 K 30 K 

Vin. 120 K 70 K 50 K 
ES. 150 K 80 K 70 K 
X. 180 K 90 K 90 K 

S pripadom invalidske ali starostne rente pre
stane dolžnost, plačevati premije.» 

V § 36. 
se v četrtem odstavku določene obresti zvišujejo «od 
4 % na 5 %. 

8 37 
se mora glasiti: 8 

«Država daje ,Pokojninskemu zavodu za name
ščence' v Ljubljani za kritje upravnih stroškov sub
vencijo, ki znaša izza dne 1. junija 1920. najmanj 
175.000 dinarjev na leto ter zadeva proračun mini
strstva za socialno politiko, v katerega se mora po
staviti. 

V ta namen se mora proračun upravnih stroškov 
pokojninskega zavoda, ki ga je odobril občni zbor, 
predložiti ministru za socialno politiko v odobritev. 

«Država povrne ,Pokojninskemu zavodu za name
ščence' v Ljubljani tudi dejanske stroške za prvo 
ureditev največ do zneska 70.000 dinarjev kakor 
tudi za čas od dne 1. januarja 1919. do dne 31. maja 
1920. nastale upravne stroške največ do zneska 
60.000 dinarjev, oboje, kolikor jih odobri minister za 
socialna politiko.» 

V § 38. 
se v prvem odstavku določene obresti zvišujejo od 
4 %' na 5 %. 

§ 39-se mora glasiti: 
«Zavarovanje vrši ,Pokojninski zavod za name

ščence' v Ljubljani.» 

se mora glasiti: 
«Člani pokojninskega zavoda so: obvezno (§ 1.) 

in neobvezno (§ 30. a) zavarovani nameščenci in 
njih službodajniki kakor tudi prostovoljni zavaro
vanci po § 28.» g .„ 

se dodaja drugi odstavek, Id se glasi: 
«Za olajšavo svojega poslovanja sme zavod usta

navljati poslovalnice, katerih področje določa aa-
čelništvo zavoda.» I 

se mora glasiti: 
«Načelništvo zavoda sestoji iz predsednika in 

12 članov, ki jih izvoli občni zbor zavoda v raz
merju odposlancev za'ta zbor (§ 50.) iz skupin ob
veznih in neobveznih zavarovancev kakor tudi njih 
službodajnikov tako, da pripada polovica skupinama 
zavarovancev in polovica skupinama službodajnikov. 

Prostovoljne zavarovance je dodeliti oni skupini, 
iz katere so izšli.» 

V § 46. 
ee mora tretji odstavek glasiti: 

«Pasivno volilno pravico izgube osebe, ki so iz
gubile volilno pravico za najvišje narodno predstav
ništvo.» „ .„ 

9 47. 
se dodaja nov paragraf, ki se glasi: 

«§47. a. 
Za odločanje o zahtevah zavarovancev ali njih 

rodbine na dajatve, razen povračila premij, voli na
čelništvo dve rentni komisiji, eno za obvezno, eno 
za neobvezno zavarovane člane. Vsaka teh komisij 
sestoji iz predsednika zavoda ali enega njegovih na
mestnikov kot predsednika komisije in dveh članov 
načelništva, od katerih je èden zastopnik službodaj
nikov, a drugi zastopnik zavarovancev iz skupine 
obvezno, odnosna neobvezno zavarovanih članov. 
Komisija odloča samo soglasno; ako se ne doseže 
soglasen sklep, odloči o predmetu načelništvo samo.» 

§ 50. 
se mora glasiti: 

«Občni zbor sestoji iz odposlancev, ki morajo biti 
prav tako kakor njih namestniki člani pokojnin
skega zavoda. 

Njih volitev se vrši na podstavi proporčnega vo
lilnega reda, in sicer ločeno po skupini službodajni
kov in skupini zavarovancev in ločeno za obvezne 
in za neobvezne zavarovance, odnosno njih službo-
dajnike. 

Število odposlancev in njih namestnikov je za
visno od števila obvezno, odnosno neobvezno zava
rovanih članov tako, da se za vsakih 250 članov 
voli po en odposlanec in po en namestnik zavaro
vancev in po en odposlanec in po en namestnik služ
bodajnikov. Število odposlancev zavarovanju zave
zanih članov, odnosno njih službodajnikov, mora 
biti v vseh primerih vsaj za polovico večje od šte
vila odposlancev neobvezno zavarovanih (članov in 
njih službodajnikov). 

Število odposlancev znašaj najmanj 30 in največ 
100, tako da pripada polovica skupini službodajni
kov in polovica skupini nameščencev. 

Volilno pravico imajo vsi zavarovanci, kateri so 
na določeni dan, ki ne sme biti več nego dva meseca 
in ne manj nego en mesec pred dnem volitve, 
člani zavoda, in njih službodajniki. Službodajniki, ki 
imajo obvezno in neobvezno zavarovane člane, vo
lijo v obeh skupinah. 

Funkcijska doba odposlancev ne sme trajati 
dalje nego pet let. 

Občni zbor zavoda se mora sestati vsaj enkrat 
na leto.» 0 _л 

S 5 0 -
se dodaja nov paragraf, ki se glasi: 

«§ 50. a. 
Volitev odposlancev razpiše predsednik pokoj

ninskega zavoda pred potekom funkcijske dobe ter 
določi obenem dan volitve. Istočasno mora dati na 
vpogled seznamek članov (volilni kataster), ki ga je 
sestaviti za določeni dan v zmislu § 50., 5. odstavka, 
in sicer ločeno za obvezno in neobvezno zavarovane 
člane in za službodajnike vsake teh skupin, ter od
rediti volilno komisijo. 

Reklamacije zoper volilni kataster je vložiti naj-
kesneje v 14 dneh po razpisu volitve pri volilni 
komisiji; če se pri tem zahteva vpis volilnega upra
vičenca, je dodati dan in številko dotičnega uvrstit-
venega odloka pokojninskega zavoda. 

Volilna komisija sestoji iz predsednika zavoda 
ali po njem imenovanega namestnika kot predsed
nika in nekaj članov načelništva, od katerih mora 
biti polovica zastopnikov zavarovancev in polovica 
zastopnikov službodajnikov. 

Volilna komisija odloča o reklamacijah končno-
veljavno. 

Med potekom reklamacijskega roka in volilno* 
dnem mora poteči najmanj osem dni. 

O poteku volitve je voditi zapisnik; uspeh vo
litve mora predsednik takoj razglasiti. 

Načelnik zavoda izda izvoljenim odposlancem in 
namestnikom legitimacije. 

Pritožbe zoper volitve so тотајо vložiti v roku 
14 dni izza dne volitve pri pokrajinskem poverje-
ništvu za socialno skrbstvo na sedežu zavoda, ki 
odloča o njih končnoveljavno.» 

i ••• § 5 1 -
se mora glasiti: 

«Občnemu zboru je pridržano: 
1.) voliti člane načelništva (§ 46.); 
2.) voliti prisednike in namestnike razsodišča 

(§ 76.); 
3.) sklepati o letnem poročilu načelništva in o 

njegovem absolutoriju; 
4.) sklepati o izpremembi pravil (§ 42.); 
5.) sklepati o nagradi funkcionarjem zavoda 

(§ 48.) in o morebitni odškodnini odposlancev; 
6.) sklepati o nakupu in prodaji nepremičnin. 
Volitve na občnem zboru se vrše ločeno v štirih 

skupinah: obvezno in neobvezno zavarovanih name
ščencev in. njih službodajnikov. 

Za sklepanje o izpremembi pravil je potrebna 
dvotretjinska večina odposlancev. 

Sklepi o predmetih pod točkami 4., 5. in 6. so 
veljavni šele po odobritvi ministra za socialno po
litiko.» 

§§ 52. do 68. 
se razveljavljajo. 

Napis pred § 70. se mora glasiti: «XIII. P r e 
h o d n a d o m e s t n e g a | z a v a r o v a n j a n a 
p o k o j n i n s k i z a v o d . » 

pa se mora glasiti: 
«Z dnem, ko stopi ta uredba v veljavo, preide 

nadomestno zavarovanje do izmere zakonitih naj
manjših dajatev na ,Pokojninski zavod za name
ščence'. Dosedanji nosilci nadomestnega zavaro
vanja: pokojninski zavodi, zavarovalnice in službo
dajniki so dolžni izročiti ^Pokojninskemu zavodu' a 
omenjenim dnem kot premijsko rezervo oni znesek, 
ki bi ga bilo do tega dne nabrati za zakonite naj
manjše dajatve za njih zavarovance in izločence pri 
,Pokojninskem zavodu za nameščence'. Obenem iz
gube s tem dnem pravico do onega dela pogojenih 
premij, ki ustreza zakonitim premijam; ta del se 
mora od tega dne plačevati ^Pokojninskemu zavodu 
za nameščence'. 

S preodkazilom premijske rezerve se dosedanji 
nosilci nadomestnega zavarovanja za dotične zava
rovance opraščajo onega dela svojih obveznosti, ki 
ustreza zakonitim najmanjšim dajatvam. Njih dolž
nosti glede večjih dajatev z vštetimi preodkazili po 
dosedanjem § 68. zakona in njih pravice do onega, 
dela premije, ki preseza zakonite predpisane pre-, 
mije, ostanejo neizpremenjene. 

Zaradi prenosa zakonitega zavarovanja na po
kojninski zavod ne smejo niti službodajniki niti 
zavarovanci ustaviti plačevanja onega dela premije, 
ki preseza premije, predpisane z zakonom, niti ne 
morejo nosilci nadomestnega zavarovanja zdraže*-
vati premije za ta preostali višji del zavarovanja. 

Za preodkazila premijske rezerve se sme upora
biti nabrana imovina nadomestnih zavodov in zava
rovalnic, za nadomestne pogodbe pa položena kav
cija v njih bilančni vrednosti. Kolikor pa ta ne bi 
zadoščala, se mora izvršiti pokritje sporazumno s 
pokojninskim zavodom v pupilarno varnih vredno
tah. O predmetnih sporih odloča poverjeništvo »a 
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socialno skrbstvo v Ljubljani sporazumno z delega
tom ministrstva financ v Ljubljani. 

Dosedanji nosilci nadomestnega zavarovanja ima
jo do dne 31. junija 1922. pravico, da tudi to njim 
8e preostalo zavarovanje na višje dajatve m tekoče 
rente oddado ,Pokojninskemu zavodu za nameščen
ce' ob pogoju, da mu pre"odkažejo za pokritje pre
mijske rezerve za te dajatve po njih pravilih potreb
no glavnico z morebitnimi varnostnimi rezervami 
vred v pupilarno varnih vrednotah in da mu odsto
pijo pravico do preostalega dela premij. 

Pokojninski zavod zavaruje te zavarovance (od
stavek 5.) za dejansko vrednost preodkazanega zne
ska in za pripadajoče premije v odseku za višje da
jatve po členu IV. cesarske naredbe z dne 25. junija 
1914., drž. zak. št. 138, in sicer sporazumno z zava
rovanimi nameščenci in njih službodajniki po oni 
svojih tarif, ki najbolje ustreza dotedanjemu zava
rovanju^ 

/ . § 7 1 -
se razveljavlja. 

V § 76. 
se morata prvi in tretji odstavek glasiti: 

«Na sedežu pokojninskega zavoda je ustanoviti 
stalno razsodišče.» 

«Prisednike in njih namestnike voli občni zbor, 
in sicer iz vsake štirih skupin po enega prisednika 
in sorazmerno število namestnikov. Člani razsodišča 
ne smejo pripadati niti načelništvu zavoda, niti ne 
smejo biti v službi zavoda.» 

S 77 se razveljavlja. 8 

V § 81. 
se znesek 10 do 100 K, določen v prvem odstavku, 
zvišuje na 200 do 2000 K. 

V § 82. 
se znesek 700 K, določen v prvem odstavku, zvišuje 

V S 83. na 4000 K. 

določeni znesek 400 K se zvišuje na 8000 K. 

' Člen 5. . 
Bivši «Občni pokojninski zavod za nameščence» 

na Dunaju in bivši nosilci nadomestnega pokojnin
skega zavarovanja (§ 64. pok. zak.), ki imajo sedaj 
svoj sedež izvun kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, izgube z dnem likvidacije, najpozneje pa z 
dnem 1. januarja 1919. za kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev lastnost nosilcev pokojninskega zava
rovanja. Vse njih dolžnosti in pravice za zavarovan
ce, izločence in rentnike kraljevine, kolikor izvirajo 
iz ' zavarovanja zakonitih najmanjših dajatev, pre
vzame s tem dnem «Pokojninski zavod za name
ščence» v Ljubljani; zato se mu pridržujejo pravice 
do ustreznega dela njih imovine. 

«Pokojninski zavod za nameščence» v Ljubljani 
prevzame z istim dnem za zavarovance, izločence in 
rentnike kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki 
so bili zavarovani pri teh zavodih, tudi rezerve za 
obveze iz onih zavarovanih dajatev, ki presezajo za
konite najmanjše dajatve, in pravico do ustreznega 
dela za to' svrho nabrane imovine zgoraj imenovanih 
zavodov. Obveznosti, ki jih prevzame zavod s pre
vzemom te imovine, odredi, kolikor ne bi zadoščala 
dotična določila mednarodne likvidacijske pogodbe, 
v roku šestih mesecev po izvršeni likvidaciji minister 
za socialno politiko sporazumno z ministrom za fi
nance. 

Z dnem likvidacijo preidejo, na «Pokojninski za
vod za nameščence» v Ljubljani tudi vse pravice, ki 
so jih imeli do sedaj inozemski nosilci nadomestnega 
pokojninskega zavarovanja do svojih članov — eluž-
bodajnikov in zavarovancev — na ozemlju kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zavarovanim na
meščencem in njih službodajnikbm se zato nalaga, 
naj plačujejo presežek premij nad zakonitimi premi
jami, določen po dosedanjih predpisih nadomestnega 
zavarovanja, nezmanjšan pokojninskemu zavodu, ki 
zavaruje zanj zavarovance po določilih 6. odstavka 
§ .70. zakona. .Predmetne spore rešuje poverjenižtvo 
za socialno skrbstvo v Ljubljani. 

Minister za socialno politiko sme dovoliti poedi-
nim nosilcem pokojninskega, zavarovanja, ki imajo 
večji del svojih zavarovancev na ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, da v določenem roku 
preneso svoj sedež v območje kraljevino. V tem pri
meru veljajo zanje namesto določil tega člena dolo
čila § 70., člena 4., te uredbe. 

Ölen 6. 
Ministrski svet se pooblašča, da sme z vladami 

onih držav, s katerimi je bilo doslej pokojninsko za

varovanje nameščencev skupno, sklepati pogodbe .za 
ureditev medsebojnih odnošajev. glede pokojninske
ga zavarovanja. Dogovoriti se sme, da se pravice, 
pridobljene na podstavi zakonov o pokojninskem za
varovanju nameščencev v eni državi, vračunijo, ko
likor je preodkazana premijska rezerva, v drugi 
državi tako, kakor bi bile pridobljene v tej državi, 
in da se mora nameščenec, Id nadaljuje obvezno za
varovanje v drugi državi, glede pravic po §§ 24. do 
31. smatrati tako, kakor bi nadaljeval zavarovanje 
v lastni državi. 

Člen 7. 
«Pokojninski zavod za nameščence» ima pravico, 

da del varnostnega fonda (§ 32. zak.) in letnih po
slovnih prebitkov uporabi za dotacijo fonda za po
viševanje rent in pokojnin. Višino fonda in pravil
nik za poviševanje rent mora odobriti minister za 
socialno politiko. 

Člen 8. 
Prva pravila pokojninskega zavoda izda minister 

za socialno politiko tako, da se morejo izvršiti prve 
volitve do dne 1. julija 1922. Dokler se ne konsti-
tuira^nova uprava, upravlja zavod upravitelj, Id ga 
imenuje minister za socialno politiko. Upravitelju 
sme minister po potrebi dodeliti sosvet sestili članov, 
katerega ena polovica se sestavlja iz zastopnikov 
službodajnikov, druga pa iz zastopnikov zavarovan
cev. Minister za socialno politiko imenuje začasno 
tudi voljene prisednike in namestnike v razsodišče. 

Člen 9. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se objavi 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». Vendar velja povišba dajatev in prispev
kov (člen 4., §§ 3., 8. in S3.) šele izza dne 1. julija 
192.1. Istočasno se razveljavljajo vsa določila zakona 
o pokojninskem zavarovanju nameščencev in pripa
dajočih naredb, ki nasprotujejo določilom te uredbe. 

To uredbo naj izvrši minister za socialno politiko 
sporazumno z ostalimi prizadetimi ministri. 

V B e o g r a d u , dne 27.junija 1921. 

Aleksander 
Minister za socialno politiko: 

dr.V. Kukovec в. r. 

s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
245. 

Naredba 
o nadzora priTatnih železniških podjetij po in' 

spekciji dela.* 
V zmislu člena 2. uredbe o inspekciji dela z dne 

21. maja 1.1. («Službene Novine kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» št. 139 z dne 24. junija 1921 .)** 
spadajo pod nadzor inspekcije dela tudi p r i v a t -
n a železniška podjetja bodisi za tovorni, bodisi za 
osebni promet. 

Neposredno nadzirajo izvrševanje zakonskih preri-
pitov, ki se tičejo delavske socialne in življenske 
zaščite v teh podjetjih po predpisih uredbe o inspek
ciji dela, začasno, dokler se ne ustanovi specialna 
inšpekcija dela za prometna podjetja, oblastne in
spekcije dela onega okrožja, v katerem je železniško 
podjetje. — Če se razteza omrežje železniškega, pod
jetja čez več nadzorniških okolišev, vrši nadzor ona 
inspekcija dela, v katere okrožju sta večji del progi» 
in prometna uprava. 

V B e o g r a d u , dne 4.junija 1921:; št.40.775. 
Minister za socialno politiko: 

drv V. Kukovec s. r. 

nadučitelj, za njegovega namestnika pa Anton V i 1-
n a r , posestnik in mizar, oba v Studenicah. Za pri
sednike v gerentskem sosvetu so imenovani: trgovec 
Fran K a v č i č , čevljarski mojster Rudolf S t r a 
š e k, oba v Studenicah, in Matevž O n i 6 v Podbo&i. 

V L j u b l j a n i , dne 25. julija 1921. 

Deželna vlada sa Slovenijo. 
Poverjeništvo za notrabje zadeve: 

Predsednik deželne vlade: dr. BaHUS e. r. 

Razglasi o izpremembah т nekaterih občinskih 
St. 19.344/21. l « * W k 

Namesto Frana K r a n z l b i n d e r j a je ime
novan za prisednika v občinskem gerentskem so
svetu v Drobtincih, okraj ljutomerski, Fran P u č -
k o, posestnik istotam. 

St. 20.030/21. 
Namesto umrlega Ivana K r a m e r j a je imeno

van za prisednika v občinskem gerentskem sosvetu 
in obenem za gerentovega namestnika v Trbovljah, 
okraj celjski, Robert P 1 a v s a k, učitelj istotam. 

Št. 21.120. 
Za prisednike občinskega gerentskega sosveta v 

Grabah so imenovani: Alojzij B r e z n i k , Anton N i-
d e r 1, Friderik R i d 1 e r in Franc D i r j e c — vsi 
posestniki v Grabah. 

Št. 21.430. 
Namesto dosedanjega občinskega gerenta v Dol

gi vasi v Prekmurju Jožefa R a j a , ki je razrešen 
svojih poslov, je imenovan za gerenta te občine Miha 
K e p e , posestnik istotam, Id so mu dodeljeni za pri
sednike: Anton R i t i op, podžupan v Dolgovaškiu 
goricah, Josip, K u l č a r , Vendelin G o n e , Ivan 
M e s a r i c in Ivan è r e g l e c — vsi v Dolgi vasi. 

V L j u b l j a n i , dne 31. julija 1921. 

Deželna vlada za Slovenijo. 
Poverjeništvo za notranje zadeve. 

Predsednik deželne vlade: dr. Baltic s. r. 

St. 7995/IV. 
Razput društva. 

Društvo «Ortsgruppe Marburg der Stationeauf-
seher des Reichsverbandes österreichischer Eisen
bahner, Sektion B», se razpušČa, ker ni pogojev za 
njegov pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 25. julija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjenižtvo za notranje zadeve. 
Za vodjo poverjeništva: KremenSek s. r. 

Št. 3759. 

Nove šolske knjige. 
Poverjeništvo za uk in bogočastje je i razpisom 

z dne 28. julija 1921., š t 3759, odobrilo te-le šoleke 
knjige: 

1.) «Slovenska slovnica za osnovne šole», nižja 
in srednja stopnja. Spisal Josip B r i n a r , ravnatelj 
meščanske šole. Prodajna cena 1. knjige 1 D 50 p = 
6 K, 2. knjige 3 D 50 p = 14 K. Izdala zaloga šol
skih knjig in učil v Ljubljani 1921. 

2.) «Slovenska vadnica za nemške ljudske Sole», 
zvezek I. in II. Spisal Josip N o v a k , okrajni šolski 
nadzornik'. Prodajna cena I. zvezka 2 D 50 p = 
10 K, H. zvezka 4 D = 16 K. Izdala zaloga šolskih 
knjig in učil v Ljubljani 1921. 

3.) «Računica za meščanske šole», I. del. Spisal 
France H a u p t m a n n , profesor v p. in eolski svet
nik. Prodajna cena nevezane knjige 2 D 50 p = 
10 K. Izdala zaloga šolskih knjig in učil v Ljubljani 
1921. 

V L j u b l j a n i , dne 28. julija 1921. 
Deželna vlada za Slovenijo. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje. 
Vodja poverjeništva: dr. Skabernè s. r. 

Razglasi deželne vlade za Slovenijo, 
Št. 20.340. ~~ 

Razglas o razpusta občinskega odbora 
T Studenicah. 

Občinski odbor v Studenicah, okraj mariborski, 
je razpuščen. Za gerenta je imenovan Jožef K o k e 1, 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 162 A, izdanih dne 
23. julija 1921. 

** Uradni list pod št. 223. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 5073/21. 1224 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil gg. 

Andreju S a r a b o n u in drugom ustanoviti delni
ško družbo z imenom «Merkur», trgov&ko-mdustrij-
ska d. d. v Ljubljani. 
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Družbi je namen, da ustanavlja in upravlja javna 
skladM'!', izvršuje spedicijske in komisijske posle 
in carinsko posredovanje, ustanavlja pomožna indu-
etrij-ka podjetja za pospeševanje domače trgovine 
in podjetja za pospeševanje trgovskega prometa, 
podpira st.imrvfke trgovske organizacije in trgovska 
učil;1ča ter usuinovi lastno knjigarno, založništvo, 
knjigoveznice in tiskarno. 

Delniška glavnica znaša 3 milijone kron ter je 
razdeljena na 7Г>00 delnic po 400 K, ki se glase na 
prinosnika. Ta glavnica se sme s sklepom občnega 
zbora zvišati na 6 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 23. julija 1921. 
Dr. Marn s. r. 

Št. 5122/21. 
Razglas. 

Z oziram na težkoče glede prostorov dvorazred-
ne trgovske šole v Mariboru se pripravljalni razred 
na tej šoli za šolsko leto 1921./1922. začasno ukinja. 

Ministrstvo ta trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 21. julija 1921.. 

Dr. Mara s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo v Ljubljani. 

St. 8863. 
Raipis. 

Razpisuje se a s i s t e n t s k o mesto na internem 
oddelku splošne bolnice v Mariboru z letno plačo 
2800 K (dvetisočosemsto kron) in pripadnimi dra-
ginjskimi dokladami. 

Zadostno kolkcrvane prošnje s potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma 
in izpričevalo o potrebni kvalifikaciji) naj se vlože 
do dne 2 0. a v g u s t a 1 9 2 1. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 30. julija 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Cw 14/21—4. 1269 

Oklio. 
Zoper Ivana S t r a ž a r j a , stavbnega podjetnika 

» iz Kamnika, čigar bivališče je neznano, je podal pii 
deželnem sodišču v Ljubljani Josip Kern v Komendi, 
zastopan po drju. Franu Trampužu, odvetniku ' v 
Kamniku, tožbo zaradi 40.000 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je izdal menični plačilni 
nalog z dne 4. julija 1921., Cw 14/21—1. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod dr. J. C. Oblak, odvetnik v Ljub
ljani. Ta skrbnik bo zastopal toženca v oznameno-
vani pravni stvari na njega nevarnost in stroške, 
dokler se Ivan Stražar ali ne zglasi pri sodišču ali 
ne imenuje pooblaščenca. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 27. julija 1921. 

E 94/21—5. 1171 
Dražbeni oklio. 

Dne 3. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 18 prisilna dražba 
polovice zemljišča vi. št. 125 davčne občine sveto-
emske, sestoječega iz stanovansko hiše, gospodar
skega poslopja, njivskih, travniških, pašniškili, gozd
nih parcel in ene vinogradske parcele v skupni izmeri 
2 ha 99 arov 76 m2. Cenilna vrednost polovice s pri-
teklino vred 8463 K 85 v, najnižji ponudek 5644 K. 

Pravice, ki bi napravile dražbo za nedopustno, se 
marajo prijaviti najkesneje na dražbenem naroku 
pred pričetkom dražbe pri sodišču, sicer bi se na 
kvar zdražitelju, ki je v dobri veri, glede zemljiške 
polovice ne mogle več uveljavljati. 

Vse drugo je razvidno iz oklica na sodni deski. 
Okrajno sodišče v Šmarju, oddelek IL, 

dne 16. julija 1921. 

P V 128/21—3. 1129 

Razglasitev preklioa. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 4. maja 

1921., opr. št. L V 3/21—6, je bila Neža S t u š e k, 
delavka in posestnica, prej stanujoča v Mariboru, 
Slovenska ulica št. 18, zaradi umobolnosti omejeno 
preklicana. 

Za pomočnika ji je postavljen Ivan Kmetec, de
lavec v Mariboru, Slovenska ulica št. 18. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 21. junija 1921. 

P 58/21—1. 1222 
Razglas preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 28. oktobra 
1920. L 4/20—9, je bil Anton P a j k, posestnik iz 
Štefana št. 4, sedaj delavec v -Ameriki, zaradi pijan
čevanja omejeno preklican. 

Gospod Vincenc Zaman, posestnik v Štefanu 
št. 7, se je postavil preklicancu za pomočnika. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, oddelek L, 
dne 8. julija 1921. 

Firm. 119/21, zadr. I 135/29. 1161 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: Posojilnica na Vranskem, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva je izstopil Mihael Jezovšek; vsto

pil pa je v načelništvo Franc Presečnik, notar na 
Vranskem. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 13. maja 1921. 

Firm. 213/21, zadr. II 5/16. 915 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: 
Kmečka hranilnica in posojilnica v Št. Lovrencu 

nad Mariborom, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 12. decembra 1920. 
nastopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Friderik 
Horvat, župnik pri Veliki Nedelji, vpisal pa se je 
novoizvoljeni član načelništva Viktor Preglej, žup
nik v St. Lovrencu na Pohorju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 17. maja 1921. 

Firm. 177/21. zadr. I 12/21. 1075 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi. Posojilnica v Makolah, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 7. aprila 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Mihael 
Londovšek, vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Franc Šegula, župnik v Makolah. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 13. junija 1921. 

Razglas. 1162 

A. I z p r e m e m b e p r i z a d r u g a h : 
Izvršil se je v zadružnem registru: 
Dne 3. junija 1921.: 

a) Firm. 78/21, zadr. I 59/25. 
Pri Hranilnici in posojilnici v Robu, registrovani 

zadrugi z neomejeno zavezo, izbris načelništvenega 
člana Jožeta Praznika in vpis novega člana Matije 
Zgonca, posestnika v Dedniku št. 7. 

b) Firm. 80/21, zadr. 1 53/34. 
Pri Kmetijskem društvu v Metliki, registrovani 

zadrugi z omejeno zavezo, izbris načelništvenih čla

nov Alojzija Mihelčiča in Martina Starca, in vpis no
vih članov načelništva Janeza Guština т Gorenji 
Lokvici š t 32 in Janeza Vraničarja v Čurilah št. 7. 

c) Firm. 73/21, zadr. I 21/70. 
Pri Hranilnici in posojilnici v Metliki, registrova

ni zadrugi z neomejeno zavezo, izbris načelništvenil» 
članov Alojzija Mihelčiča in Jožeta Stuparja in vpis 
novih članov Jožefa Stuparja ml., posestnika v 
Metliki št. 163, in Jurija Gornika, posestnika v Gra-
brovcu št. 3. 

d) Firm. 68/21, zadr. I 91/20. 
Pri Kmetijskem društvu v Velikih Laščah, regi

strovani zadrugi z omejeno zavezo, izbris načelni
štvenega člana Ivana Zabukovca in vpis člana An
tona Puclja, posestnika na Veliki Slivnici št. 13. 

e) Firm. 67/21, zadr. II 250/2. 
Pri Kmetijski nabavni in prodajni zadrugi v 

Prečni, registrovani zadrugi z omejeno zavezo, vpis 
razpusta po likvidaciji. Likvidatorji so dosedanji 
člani načelništva. Upniki se pozivljejo, naj se zglase 
pri zadrugi. 

Dne 9. junija 1921. pa-
f) Firm. 82/21, zadr. II 242/2. 

Pri Kmetijski nabavni, in prodajni zadrugi v Rib
nici, registrovani zadrugi z omejeno zavezo, vpis raz
pusta po likvidaciji. Likvidatorji so dosedanji člani 
načelništva. Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri 
zadrugi. 

B. V p i s a v t r g o v i n s k e m r e g i e t JU, od
delku A: 

Dne 10. junija 1921.: 
a) Firm. 90/21, Rg. A 236/1. 

Sedež firme: K o č e v j e št. 116. 
Besedilo firme: Leopold Marinzel. 
Obratni predmet: Trgovina z mešanim blagom. 

(Handel mit Gemischtwaren.) 
Imetnik: Leopold Marinzel, trgovec r. Kočevju 

št. 116. 
b) Finn. 91/21, Rg. A 238/1.. 

Sedež firme: N o v e L a z e št. 41. 
Besedilo firme: Janez König. 
Obratni predmet: Trgovina s poljskimi in dežel

nimi pridelki (nemško: Handel mit Feldfrüchten und 
Landesprodukten). 

Imetnik: Janez König, posestnik in trgovec r 
Novih Lazah št. 41. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 10. junija 1921. 

Prodaja premičnin in zlatnine, 
spadajbčih v zapuščino Ivana V r h u n c a , umrlega 
dne 21. januarja 1921., bo dne 17. a v g u s t a t. L 
od devetih dalje na Sv. Petra nasipu št. 53 vsled 
sodne dovolitve z dne 25. julija 1921., A1116/21—22. 

V L j u b l j a n i , dno 30. julija 1921. 
Notar dr. Andrej Kuhar s. r., kot sodni komisar. 

Razglas. 1 2 6 5 

Obvjzni poluletni tečaj na državni podkovski šoli 
v Ljubljani se prične dne 1. oktobra t. 1. 

Za vstop v tečaj je vložiti na vodstvo državne 
podkovske šole v Ljubljani do dne 

10. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
prošnjo ter ji priložiti: 

1.) rojstni in krstni list; 
2.) domovinski list; 
3.) zadnje šolsko izpričevalo; 
4.) učno izpričevalo; 
5.) ubožni list in 
6.) nravstveno izpričevalo. 
Pouk v podkovski šoli je brezplačen; učenci do

bivajo redno državne podpore ter imajo prosto sta
novanje v zavodu, skrbeti pa morajo sami za hrano 
in potrebne učne knjige. 

Poleg podkovstva se poučuje ogledovanje klalne 
živine in mesa. 

Vodstvo državne podkovske šole v Ljubljani, 
dne 26. julija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



m •-'•îi-^[/_ '•-;'•>'>;:> -ј::г^Ц 

93. 
y 

Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 8. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
deželne vlade za Slovenijo. < • 

Vsebina: Is „Slažbenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i 81ovenaca — Izpremetnbo v .osebja. — Naredba, в katero ве uredba o valutah in devizah razveljavlja. — Odločba o 
likvidaciji centrale za plačila v inozemstva. Naredba, 8 katero se prepoveduje iznaSanje zlatega in srebrnega denarja kakor tndi dinarskih, odnosno dinarsko-kronskih bankovcev. 
— Razglasi osrednje vlade : Pojasnilo glede postopanja z dvovlastniki. Razglas glede vozninskih reklamacij. Književno-umetniaki natečaj. — Razglasi raznih drugih uradov in 

oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 164 z dne 26. julija 1921.: 
Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 

se je v Pragi ustanovila privilegirana trgovinska 
agencija kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Številka 165 z dne 27. julija 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da sta 

liita «Rabotničeski Vjestnilci» (Sofija) in «Politeja» 
(Atene) v naši državi prepovedana, ker pišeta zoper 
interese naše države, prvi v komunističnem zmislu. 

Ministsr za finance je Ivana M a r i n б k a, absol
venta geometrskega kurza na visoki tehniški šoli v 
Ljubljani, imenoval za geometra v X. činovnem raz
redu, 3. plačilno stopnje, pri uradu za evidenco zem-
ljarinskega katastra v Ptuju. 

Ministrski svet je sklonil z ozirom na umor Milo-
rada Draškovića, ministra na razpolagi, ki ga je 
provzroOfe£teroristična organizacija, sklicati zakono
dajni odbor na dan 26. julija, narodno skupščino pa 
na dan 30. julija, ria se sklene zakon o zaščiti države. 

Objava ministrstva za notranje zadeve: Komuni
stični agitatorji uporabljajo pri svoji ^neskrupulozni 
agitaciji razne metode. Da bi zanesli zmešnjavo med 
naše vojake, jim pošiljajo pisma, kakor da prihajajo 
baje od njih rodbine, in v teh pismih opisujejo v 
najbolj črnih barvah njih domače stanje. Istotako 
pišejo njih rodbinam, zopet v imenu vojakov, ter v 
najbednejži sliki opisujejo vojaško življenje, govore 
Q mučenju vojakov, batinanju, gladu itd. Tendenca 
tega podtikanja je jasna. Z njim se hoče zanesti čim 
večja zmeda in mržnja zoper vojsko. — To se daje 
prebivalstvu na znanje in vsakdo, ki prejme tako 
pismo, ве pozivlje, naj ga takoj izroči policijskim 
qbWtvom.' 

Številka 166 z dne 28. julija 1921.: 
Objava glavne rudarsko direkcije ministrstva za 

jozde in rudnike, da je minister za gozde in rudnike 
Josipino L o g a r j e v o , pisarnižko oficiantinjo lil. 
plačilnega razreda pri okrožnem rudarskem urada, 

. imenoval za pisarniško oficiantinjo rv. plačilnega 
razreda. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da so 
listi: «Jugend-Internationale», borbeni organ komti-
nistično-mladinskc inteniacionale (Berlin), «Der rote 
Kurier»; organ združene komunistične stranke za
padne Saksonske (Berlin in Leipzig), in «Internatio
nale Jugendkorrespondenz», ki ga izdaja izvrševalni 
odbor komunistične mladinske internationale v Ber
linu, T naši državi prepovedani, ker pišejo zoper 
interese naše države. 

Številka 168 z dne 30. julija li)21.: 
. Minister za finance je imenoval pri finančni pro-

kuraturi v Ljubljani: za začasnega finančnega svet
nika dr ja. Frana H u b a d a, dosedanjega začasnoga 
finančnega tajnika pri isti prokuraturi; za začasnega 
finančnega tajnika drja. Jožefa V i d m a r j a , dose
danjega začasnega pristava pri isti prokuraturi; 
ea kanclista Srečka G r u b e r j a , dosedanjega pisar
niškega oficianta pri isti prokuraturi. 

številka 169 z dne 1. avgusta 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 21.junija 1921., 
a katero se v Bariju ustanavlja kraljevski konzulat. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, da 

se je v Manchestnr ustanovila privilegirana trgovin
ska agencija kraljevine Srbov, Hrvatov, in Sloven
cev. 

Izpremembe v osebju. 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 

je z ukazom z dne 17. junija 1921. profesorja drja. 
Nika Ž u p a n i ć a imenoval za šefa etnografskega 
instituta pri dežefciem muzeju v Ljubljani v V. či
novnem razredu. _ _, . 

Dr. Skabernè s. r. 

Minister pravde je avpkultante Frana B r e č k a, 
Ivana T r a t n i k a , drja. Ljudevita Zu p i n a , Gil-
berta Z u p a n č i č a i n drja. Dominika D r n o v 
š k a imenoval za sodnike brez določenega službe
nega mosta za okrožje višjega deželnega sodišča 
ljubljanskega. ., ^ _ 

J J Dr. Ravnihar s. r. 
Dr. Mirko K r o s n i k , ; s o d n i major v rezervi, je 

sprejet v civilno državno službo pri policijski upravi 
v Sloveniji ter imenovan za provizornega policijske
ga komisarja v IX. činovnem razredu pri policijskem 
ravnateljstvu v Ljubljani, 

Provizorni okrajni tajnik Marko К г а д ј е pri 
okrajnem glavarstvu v Logatcu je imenovan za 
okrajnega tajnika v X. činovnem razredu na dose
danjem službenem mestu. 

Hinko L o t r i č, revirni nadzornik v XI. činov
nem razredu pri varnostni straži v Ljubljani, je ime
novan za revirnega nadzornika X. činovnega raz
reda na dosedanjem službenem mestu. 

Dr. Baltic s. r. 

246. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 59. 
ustave) Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled

nika 

Aleksandra 
odreja ministrski svet kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev na predlog ministra za finance in na pod

stavi člena 22. uredbe o valutah in devizah: 
Uredba o Valutah in devizah z dne 29. marca 

1921.** z izpremembami in dopolnitvami z dne 
30. maja*** in z dne 27. junija t. l.f se razveljavlja 
in minister za finance naj administrativno uredi pro
met z valutami in devizami. 

Minister za finance naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 21.julija 1921. 

Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić в.г. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

(Podpisi minietrov.) 

* Ta uredba je razglašena v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 165, izdanih 
dne 27. julija 1921. 

** Uradni list pod št. 149. 
*** Uradni list pod št. 159. 

t Uradni list pod št. 234. 

Naredbe osrednje vlade. 
247. 

Odločba 
0 likvidaciji centrale sa plačila v inozemstvu.* 

Ministrski svet je odločil v seji z dne 22. --t. m-, 
1 br. 8239, tako-le: 

Minister za finance se pooblašča, izvršiti likvida
cijo centrale za plačila v inozemstvu tako, da se odi 
reče pravici odkupa deviz po vseh starih obvezno^ 
stih, ki 60 bile dane omenjeni centrali in katerim 
so roki potekli, pridrževaje položene kavcije v ko
rist državne blagajne. 

Minister za finance se pooblašča, da sme položene 
kavcije vrniti in njih izdajatelje deloma aÜ popol
noma razrešiti odgovornosti za obveze, če blago, 
za katerega izvoz se je zavarovala valuta, .ni bilo 
izvoženo ali če se je iz predloženih dokazil mogoče 
uveriti, da oni, ki je izdal obvezo, ni kriv, ako je 
ni izpolnil. 

Za obveze, katerim rok še ni potekel, se mo
rajo kavcije vrniti, ker se država izjavlja za des-
interesirano pri nakupu deviz v teh primerih. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s.r. 

(Podpisi ministrov.) 

248. 
Naredba, 

s katero se prepoveduje iznaaanje zlatega in 
srebrnega denarja kakor tndi dinarskih, odnosno 

dinarsko-kronikih bankovcev.* 
Z'odločbo ministrskega sveta I br. 8227 z dne 

21. t. m. je bil sprejet moj predlog in podpisan ukaz, 
s katerim se preklicuje in razveljavlja uredba o valu
tah in devizah, razglašena v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 115 z dne 
25. maja 1.1. 

To se je ukrenilo na.podstavi dopolnitve ome
njene uredbe, razglašene v «Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 156 z dne 
16. junija 1921. 

Ker sem z omenjeno poslednjo dopolnitvijo 
uredbe p- tLlaščen, izdati potrebne odredbe o vseb 
^rašanjih, ki jih je obsezala omenjena uredba, od
rejam: 

1.) Dokler Fe no odredi drugače, je prepovedano 
iz države iznašati efektivni zlati in srebrni denar 
brez razlike, tudi v najmanjših količinah, kakor .tudi 
naš papirnati denar — dinarske, odnosno dinarsko-
kronske bankovce. Izjemoma 8e dovoljuje jemati e 
seboj naše bankovce samo potnikom za njih potrebe. 
Potniki z vidiranim potnim listom za inozemstvo 
smejo jemati s seboj največ po 2000 dinarjev za 
osebo, in sicer samo enkrat na mesec. 

Da se onemogoči zloraba glede iznašanja naših 
bankovcev, morajo carinski organi na izstopnih ea-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 165, izdanih dne 27. ju
lija 1921. 
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rinarnicab. vedno zahtevati od potnikov, naj prija
vijo količino bankovcev, ki jih imajo pri sebi. Vsote 
do 2000 dinarjev se jim dopuščajo za iznos, ostanek 
pa et- pridrži ter pošlje po dotičnih finančnih upra
vah, odnosno delegacijah, naknadno in najkesneje 
v desetih dneh, da se izroče osebam, ki so jim bile 
odvzete. 

Ako se primeri, da se na ta način odvzamejo 
vsote dinarskih, odnosno dinarsko-kronskih bankov
cev inozemskim državljanom, se pošljejo te vsote 
glavni državni blagajni, da jih s čeki po ministrstvu 
z:i zunanje zadeve nakaže osebam, ki so jim bile od
vzete. 

2.) Da je mogoče voditi kontrolo o iznašanju zla
tega in srebrnega denarja kakor tudi dinarskih, od
nosno dinarsko-kronskih bankovcev, ob tranzitu, 
morajo inozemski potniki na vstopnih carinarnicah 
prijaviti količine, s katerimi razpolagajo. Vstopne 
carinarnice popišejo prijavljene količine ter izdado 
o tem potrebna potrdila, s katerimi edino jih smeji, 
inozemski potniki iznesti iz države bodisi takoj, bo
disi v roku enega meseca od dne, ko so dospeli v 
državo. 

3.) Vsako nasprotno postopanje se smatra za tiho
tapstvo in vsakdo, ki ne bi na poziv carinskih orga
nov prijavil celokupne količine srebrnega in zlatega 
denarja in vsot, večjih od 2000 dinarjev za osebo, 
kolikor je dopuščeno iznesti, se smatra za tihotapca, 
ako bi se ob preiskavi našle pri njem. Najdene koli
čine zlatega in srebrnega denarja in dinarskih, od
nosno dinarsko-kronskih bankovcev se zaplenijo, z 
dotičniki pa se postopa kakor s tihotapci po pred
pisih carinskega zakona. 
- To se priobčuje interesentom v znanje, vsem ca
rinskim oblastvom, finančnim napravam in drugim 
državnim organom pa v znanje in ravnanje. 

V B e o g r a d u , meseca julija 1921.; I br.8241. 

Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s.r. 

Knjlževno-umetniški natečaj.* 
Umetniški oddelek ministrstva za prosveto razpi

suje na podstavi odločbe gospoda ministra za pro
sveto z dne 19. julija t. L, U br. 1660, natečaj za 
najboljšo dramo, opero, povest, pesem in kiparski 
projekt javnega spomenika. 

Pogoji tega natečaja so: 
1.) D r a m a je lahko tragedija ali komedija iz 

življenja našega naroda kateregakoli kraja in okolja 
z dejanjem iz sedanjosti ali minulosti, v prozi ali 
v verzih, neomejena glede števila dejanj, samo da 
mora izpolniti ves večer. Nagrada je 7000 dinarjev. 

2.) O p e r a mora biti zajeta iz življenja našega 
naroda v kateremkoli kraju, iz minulosti ali sedanjo
sti, neomejena glede števila dejanj, samo da mora 
izpolniti ves večer. Glasba v operi mora izražati 
duha naše nacionalne umetnosti. Opero in besedilo 
vloži za nagrado kot enotno delo skladatelj. Ro
kopis opere mora biti napisan s tinto; predložiti je 
orkestralno partituro in klavirski izvadek z besedi
lom. Nagrada 10.000 dinarjev. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 168, izdanih dne 30ega 
julija 1921. 

3.) P o v e s t mora biti zajeta iz življenja našega 
naroda v kateremkoli kraju in okolju, iz sedanjosti 
ali minulosti. Nagrada 2000 dinarjev. 

• 4.) Lirska p e s n i t e v . Nagrada 1000 dinarjev. 
5.) K i p a r-s k i p r o j e k t . Tema: Spomenik 

« N e z n a n e m u j u n a k u » . Spomenik jo mišljen 
za prost in odprt prostor. Maksimalna višina s pod
stavkom vred, 8 metrov. Model v malcu, ki se pred
loži na natečaj, mora biti izdelan v razmerju 1:10 e 
podstavkom vred. Nagrada 10.000 dinarjev. 

Natečaja se smejo udeležiti samo spisi in sklad
be, ki se še niso objavili ali izvajali. 

Rok za vlaganje rokopisov, skladb in modelov 
je do dne 1. s e p t e m b r a l 9 2 2. Rokopisi, skladbe 
in modeli se izročajo do tega roka umetniškemu od
delku ministrstva za prosveto. 

Konkurenti lahko predlože svoja dela s popolni™ 
imenom ali s psevdonimom. 

Razsodišča za posamezne vrste del določi nak
nadno gospod minister za prosveto. 

Iz pisarne umetniškega oddelka ministrstva za pre
sveto kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

U br. 1660. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
št. 3376/5. Razglas. 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1270 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo glede postopanja t dvoTlastniki. 

Ministrstvo za notranje zadeve je priobčilo pod
pisani direkciji, da zahtevajo carinarnice, ki so na 
meji proti Štajerski, ob izvozu proizvodov z dvo-
vlastnih posestev, naj dvovlastniki za vsak izvoz 
predlože prošnjo s kolkom 2 dinarjev za prošnjo in 
5 dinarjev za rešitev. 

Ker se takšno postopanje ne sklada z določili 
člena 6. «Začasnega pravilnika o dvovlastnikih» 
(C br. 59.866 z dne 18. septembra 1920.,«Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 227),* 
se carinarnicam naroča, na j izvozno ocarinjanjc pro
izvodov z dvovlastnih posestev izvršujejo po malem 
beležniku brez plačila izvoznih' davščin in brez po
sebnih prošenj, ako izvažajo te proizvode legitimni 
dvovlastniki. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 18. julija 1921.: C br. 46.802. 

Razglas glede vozninskih reklamacij.*41 

>Та podstavi odloka gospoda ministra za promet 
z dne 14. julija t. 1. se obveščajo trgovci, naj svojih 
zahtev — reklamacij — o preveč pobrani voznini, 
za poškodbo in izgubo prtljage in blaga ne pošiljajo 
ministrstvu za promet, nego neposredno dotični ob
lastni železniški, odnosno ladjarski direkciji, pri ka-

' "teri so plačali voznino; zakaj ministrstvo ne rešuje 
takih predmetov, ampak jih odkazuje dotični ob
lastni direkciji v postopanje, s tem pa se provzroča 
samo nepotrebno pisarjenje v administraciji in trati 
čas. 

S a m o p r i t o ž b e z o p e r o d l o k e o b l a s t 
n i h d i r e k c i j s e s m e j o p o š i l j a t i m i n i 
s t r s t v u v k o n č n o r e š i t e v . 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 

dne 19. julija 1921.; št. 21.002. 

* Uradni list pod št. 440 iz leta 1920. 
* * Priobčen v «Službenih Novinah kraljevino 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 165, izdanih dne 27ega 
julija 1921. 
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Kraj,' ulica, hišna številka 
sedanje trafike 

Maribor, 
Vitrinjeka ulica St. 10 

Zakelj St. 19 

Sv. Vid St. 11 
Vurmat št. 10 

10' 

11 

12' 

13 

14 

151 

Ljutomer St. 93 
Št. Juri ob južni železnici 

št. 51 

ST. Miklavž St. 48 
Sv. Miklavž št. 51 

Hraetje it, 18 

Davčni okraj 
Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Kosmati dobiček 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

K 

Maribor 

Ptuj 

Ptuj 
Maribor 
Ljutomer 

Celje 

Ormož 

Šmarje pri Jelšah 

Ptuj, Srbski trg St. 35 
Vosek št. 3 
Vosek St. 15 
Pernica št. 2 

Osek St. 133 
Sv. Lenart v Slo
venskih goricah 

Sv. Vid St. 20 
Gorenja vas št. 30 

Zabukovje št. 70 
Kljnčarovci št. 28 

Sv. Lenart pri Trbovljah 
St. 110 

Sv. Juri pri Hrastniku št. 10 

16 Ptnj, 
Ljutomerska cesta št. 2. 

Ptuj 

Maribor 

Ptuj 

Ptuj 

Maribor 
Gornja Radgona 

Celje 

Ptuj 

Šmarje pri Jelšah 

Ptuj 

Maribor 

Šmarje pri Jelšah 

Sevnica 
Ormož 

Laško 

Ptuj 

13.963 

2433 

14.638 

2287 

2464 

3796 

4492 
1869 

20 

76 

80 

6361 

786 

8210 

Maribor 

Maribor 

Šmarje pri Jelšah 

Brežice 
Ptuj 

Celje 

Ptuj 

1656 
459 

7748 
9764 

654 

584 
«85 

93 

kolkih 

K 

poštnih 
znamkah 

04 

4720 02 

2463 

1674 

707 
3035 

3743 

24.376 

60 

14 

Jam^čine 
je položiti ' 

1400 

300 

paOO 

200 

200 

400-

600 

800 

1000 

600 

200 
200 

400 

2400 

1 Invalidi smejo namesto jamščine položiti jamstveno izjavo komisije za preskrbo vračujočih se vojakov v Ljubljani, 
' Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 
8 Te tri trafike se združijo v eno samo novo trafiko. 

Ponudbe je vložiti pr i finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
2 6. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob deset ih: _ 

Natančnejši p<*Jatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okraj m ravnateljstvu т Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 

finančne kontrole. , 
Vsi podrobnejši podatki, n a katere se je ozirati pr i napravi ponudb na predpisanih obrazcih, d a se 

bodo mogle ponudbe vpostevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit n a u r a d n i deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine,.pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnatel jstvo v Mariborn, dne 29. julija 1921. Dr. Povalej s. r. 

T 177/21—3. - 1234 

Amortlzaoija. 
Na prošnjo Marije L a h a j n a r j e v e , fotogra-

iinje v Cerknem št. 66, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosite-

ljica baje izgubila: Hranilna knjižica mostne hranil
nice ljubljanske v Ljubljani št. 141.126 v vrednosti 
10.800 K in glaseča se na ime: Marija Lahajnar. 

Imetnik to knjižice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
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16. avgusta 1921., ker bi ee eicer po tem roku iz
reklo, d a je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 25. julija 1921. 

T 161/21—4. 1255 

Amortlzaolja. 
Po prošnji Josipa L a u f e r j a, trgovca v Mari

boru, Gosposka ulica št. 46, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je pro
silec baje izgubil: Hranilna knjižica Jadranske banke 
v Mariboru št. 3541 z vlogo 1084 K 86 v, glaseča se 
na ime: Kathi Lauf er. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni 
r e č veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 22. julija 1921. 

T 170/21^4. 125G 

Amortlzaolja. 
Po prošnji Janeza D r e v e n š k a , posestnika in 

gerenta v Pobrežju št. 102 pri Ptuju, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne priznanice, ki jo 
je prosilec baje izgubil: Priznanica o 20 % zadržku 
ob kolkovanju kron, izdana po davčnem uradu v 
Ptuju, serija 038 št. 9501, glaseča se na znesek 
1518 K in na ime: Janez Drevenšek. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje• pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da priznanica ni več 
veljavna. o k r o ž n o A 0 d i š č e v Mariboru, 

dne 25. julija 1921. 

Ne I 242/21—2. 1221 

Amortlzaolja. 
Na prošnjo Alojzija S t u p e r j a, posestnika v 

St. Pavlu pri Preboldu, se uvaja postopanje za- amor
tizacijo nastopne predajne listine, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Predajna listina Češke- industrijske 
banke v Pragi št. 90.405, glaseča se na ime: Alojzij 
Stuper. 

Imetnik te listine se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 20ega 
avgusta 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je prodajna listina brez moči. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dno 17. julija 1921. 

Ne I 247/21-3. 1207 

Amortizacija. 
Po prošnji Marije L a z a r j e v e , užitkarice v 

Knežji vasi št. 13, se uvaja postopanje za amortiza
cija nastopne hranilne knjižice, ki jo je prositeljica 
bajo izgubila: Hranilna knjižica št. 2030 hranilnice 
in posojilnice v Žužemberku, reg. zadr. z neom. zav., 
z vlogo 707 K 30 v. ' 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pra\ice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi ;;e sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, oddelek L, 
dne 22. julija 1921. •* 

N e I 146/21—1, Ne I 147/21—1. 1272 

Amortizacija. 
Na predlog: a) Janeza P l o t a , posestnika na 

Vrhu št. 1, in b) Frančiške N o v a k o v e , posestni-
kove hčere na Visejcu št. 28, se uvaja postopanje 
.za amortizacijo nastopnih vložnih knjižic, kateri ji
ma je baje požar uničil. 

Ad a) : Vložna knjižica hranilnice in posojilnice 
v Žužemberku št. 2912 z vlogo 2200 K, glaseča se 
na ime: Janez Plot; 

ad b): Vložna knjižica iste hranilnice in posojil
nice št. 3114 z vlogo 2000 K, glaseča se na ime: 
Frančiška Novak. 

Imetnik teh knjižic so pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku knjižici proglasili 
za neveljavni. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek L, 
dne 1. avgusta 1921. 

1218 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-

šanci za mrtve, ker ee more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, 
domnevati, da so unirli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj t o izporoči 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same p a pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

J a k o b Beleo, 
rojen dne 23. julija 1880., 

posestnik v Presiki. 

F r a n o Gregoreo, 
rojen dne 20. januarja 
1878., poeestnik v Vito-

merškem vrhu. 

J a n o i Oevatlò, 
rojen dne 20. maja 1880., 
posestnikov sin v Križev-

cih na Prekmurskem. 

J a n e z Žemljic, 
rojen dne 22. novembra 
189Ò., posestnikov sin v 

Kraljevcih. 

F r a n o Mar inič , 
rojen dne 24. januarja 
1896., posestničm sin na 

Jamni. V 

L u d o v i k Oöno, 
rojen dne 17. novembra 
1897., posestnikov sin v 

Hidvegu v Prekmurju. 

P a v e l Oöno, 
rojen dne 19. novembra 
1892-, posestnikov sin т 

Hidvegu. 

Ste fan M&vôeo, 
rojen dne 12. avgusta 
1876., poljedelec v Gan-

^čanih v Prekmuiju. 

Alojzi j Vl lčnlk, 
rojen dne 10. junija 1887., 
posestnikov ein v Kicerju. 

A n d r e j Cufi, 
rojen dne 28. novembra 
1880., Btanovnik v Sov-

jaku. 

L o v r e n o Safarlò, 
rojen dee 7. avgusta 
1886., stanovnik v Sre

dišču št. 124. 

Alo jz i j ZiOBkovar, 
rojen dno 4. eeptembra 
1885., železničar v Tro-

faiachu. 

A n d r e j G a b r o v e o , 
rojen dne 12. oktobra 
1874., kočijaž v Ptuju. 

J o s i p S o h w a r z , 
rojen dne 23. maja 1888., 
čevljarski mojster' v Vu-

zenici. 

A n t o n P e r k o , 
rojen doe 11. aprila 1883., 
posestnik v Dolgošah 

št. 13. 

A n t o n S o h n n t n e r , 
rojen dne 10. junija 1865., 
zasebni uradnik v Mari

boru. 

J o s i p S t o p a j n l k , 
rojen dne 1. marca 1873., 
posestnik na Strmcu št. 70. 

Služil kot desetnik pri 
26. domobranskem pehot
nem polku; dne 11. eep
tembra 1914. baje padel 

pri Grodku. 

Vojak 51. črnovojuiškega 
bataljona; pogrešan izza 

meseca oktobra 1918. 

Služil pri 18. honvedekem 
polku; baje dne 20. maja 
1916. umrl v ruskem 

ujetništvu. 

Aktiven vojak 87. pehot
nega polka; baje padel 
že v prvih bojih na ga

li škem bojišču. 

Odrinil meseca septembra 
1916. s 47. pehotnim pol
kom na italijaneko bo
jišče; pogrešan izza due 

15. novembra 1916. 
Služil pri 48. pehotnem 
polku; baje dne 21. no
vembra 1918. ob požaru 
na ladji „UegedUš Lajos" 
med Kotorom in Splitom 

izgubil življenje. 
Vojak 48. pehotnega pol
ka; baje padel dne 16, ok
tobra 1916. v bitki pri 

Zywyzini v Galiciji. 
Služil pri 20. honvedskem 
polku; baje meeeca marca 
1915. padel na gališkem 

bojišču. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje umrl dne 3. sep
tembra 1919. v ujetništvu 
v Altomoni (Kalabrija). 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji s 26. domobranskim 
pehotnim polkom na gali-
ika bojišča; prišel dne 
18. oktobra 1914. v rusko 
vojno ujetništvo ter naj
brže umrl v bolnici v Niž-

jem-Novgorodu. 
Služil pri 48. pehotnem 
polku, prišel dne 24. de
cembra 1914. v rusko 
vojno ujetništvo ter baje 
dne 7. oktobra 1917. v 
Skačevu umrl za tifuzom. 

Izginil meseca maja 1909. 
po neki poneverbi iz Tro-
faiacha; od takrat pogre

šan. 

Odrinil meeeca maja 1916/ 
s 26. domobranskim pe
hotnim polkom na itali
jansko bojišče ter pisal 
zadnjič dne 4. januarja 
1919. iz italijanskega voj
nega ujetništva; od takrat 

pogrešan. 

Vojak. 3. brambovskega 
polka, prišel po padcu 
przemyslske trdnjave v 
rusko vojno ujetništvo v 
Sibirijo; dne 23. maja 
1916. baje v Troickem 

umrl za tifuzom. 

Služil prvotno pri 26 em 
domobranskem pehotnem 
polt», potem pri lfr. lov
ske».»* bataljonu ter baje 
dn< 16. novembra 1916. 
panel na gori Kirlibabi. 

Izginil dne 1. julija 1906. 
po neki poneverbi iz Ma
ribora; od tačas pogrešan. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku; prišel dne 28. ju
lija 1916. v rusko vojno 
ujetništvo ter po poročilih 
dveh vojnih tovarišev dne 
28. julija 1916. umrl v 

Batarinaji. 

Žena • 
Matilda Belec, 

posestnica 
v Presiki št. 17. 

Jakob Vrhovnik, 
župan v Presiki. 

Matija 
Eostanjevec, 

župan 
r Gibnu št. 21. 

Sestra 
Terezija Óahuk, 

posestnica 
v Križevci h. 

Brat 
Juri Žemljic, 

posestnik 
v Kraljevcih 

št. 12. 

Mati 
Ana Marinič, 

posestnica 
na Jamni št. 6. 

Brat 
Franc Gone, 

posestnik 
v Hidvegu. 

Mati 
Uršula Mavčec, 

stanovnica 
vGanianihšt. 15. 

Oče 
Simon Vilčnik, 

posestnik 
v Kicerju št. 94 

Sestra 
Frančiška Čuš, 

stanovnica 
v Sovjaku. 

Žena 
Terezija Safarič, 

stanovnica 
v Središču št. 124. 

Žena 
Antonija •• 
Leskovar, 

poseetnica na 
Križnem vrhu. 

Žena 
Magdalena 
Gabrovec, 
viničarka 

v Hrast j u pri 
Limbušu št. 34. 

Žena 
Angela Schwarz, 

kuharica 
v Dravogradu 

Žena 
Marija Perko, 

posestnica 
v Dolgošah š t 13 

Žena 
Marija 

Schuntner, 
šivilja v Mari

boru, 
Tržaška ceeta 

št. 6. 

Žena 
M>rija Stopajnik, 

posestnica 
na Strmcu št. 70. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Jožef Polanec, 
želar 

v Vitomerškem 
vrhu št. 57. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
r Murski Soboti 

Jakob Kocmut, 
stanovnik 

v Grabonoškem 
vrhu. 

Karel Marinič, 
posestnik 

na Jamni št. 6. 

Josip Jakab, 
posestnik 

v Hidvegu. 

Martin Cigan, 
posestnik 

v Gančanih. , 

Janez Golob, 
poeestnik 

v Kicerju. 

Franc Čuš, 
hlapec 

v Terbegovcih. 

Ivan Kolarič, 
poeestnik 

v Središču. 

Josip Gumzoj, 
zidarski mojster 

v Poljčanab. 

Ferdo Plesni čar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Adolf Sokol, 
trgovec 

v Ko ti j ab. 

Franc Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Pavel Dostal, 
gostilničar 

v Ptuju. 

20. 7. 1921.; 
T 59/21-8. 

20. 7.1921.; 
T 67/21-11. 

20.7.1921.; 
T 94/21-10. 

20. 7.1921.; 
T119/21-5. 

20.7.1921.; 
T120/21—7. 

20. 7.1921.; 
T122/21-8. 

2Q.7.1921.; 
T123/21-8. 

20. 7. 1921.; 
T126/21—7. 

20.7. 1921 ; 
T129/21-6. 

20. 7. 1921.; 
T130/21-6. 

20. 7.1921.; 
T135/21-5. 

20. 7. 1921.; 
T136/21-7. 

20.7. 1921.; 
T138/21-5. 

20.7.1921.; 
T141/21-6. 

20. 7.1921.; 
T145/21-6. 

20. 7.1921.; 
T147/21-6. 

20. 7.1921.; 
T161/21-4. 

15. marca 
1922. 

16. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

16. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

16. avgusta 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. avgusta 
1922. 

15. marca 
1922. 

16. marca 
1922. 

16. marca 
1922. 

15. avgusta 
1922. 

15. marca 
1922. 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 
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Inte in rojstni dan, ittn 
in nanje bifališce po-

greaancer 

Martin Leinlk , 
rojen dne 29. oktobra 
1889., posestnik т Vinićki 

Tasi it. 28. 

Joalp Carni, 
rojen dne 19. notembra 
1890., posestnik v Teia-

noTcih. 

Janez P e t e k , 
rojen dne 23. aprila 1877., 

posestnik • Folancih. 

P e t e r Beviek, 
rojen dne 26. junija 1874., 
posestnik T LÜbnici it. 23. 

Janoi .Обпо, 
rojen dne 13. januarja 
.881., delavec v Hidvegu 

T Prekmnrjo. 

Mihael Škrobar, 
rojen dne 10. decembra 
1877., posestnik v Močni 

it. 6. 

Blhard Kogelnik, 
rojen dne 7. aprila 1880., 

tesar T Alici. 

Bistrene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; baje umrl 10. notem
bra 1916. T Toski pri 
Samari kot vojni ujetnik. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje dne 8. septembra 
1914. padel pri Lablinu. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan izza bitke 
pri Rudniku v Srbiji dne 

4. decembra 1914. 
Vojak 47. pehotnega pol
ka; baje dne 16. novem
bra 1916. padel pri Dobr-

dobu. 
Služil pri 20.honvedskem 
pehotnem polku; isginil 
dne 28. avgusta 1914. v 
bitki pri Uniówu v Gali

ciji. 
Vojak 47. pehotnega pol
ka; pogrešan izza meseca 
junija 1916. na galiikih 

bojiičib. 
Služil pri 87. pehotnem 
polka ter baje spomladi 
leta 1917. padel na itali

janskem bojišču. 

Proglasitev 
*a mrtvega 
predlaga 

Žena 
Miza Leinik, 

posestni ca 
v Vinički vasi 

it. 28. 

Svak 
Karel Kar, 
posestnik 

v Teianovcih 
it. 65. 
Žena 

Marija Petek, 
posestni ca 

v Polancih it. 24 
Žena 

Neža Seviek, 
posestDica 
v Lobnici. 

Brat 
Franc Gone, 

posestnik 
v Hidvega. 

Brat 
Ivan Škrobar, 

hlapec 
v Močni it. 6. 

Peter Tak, 
Žagar 

v Rdečem brega 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogreiancu 

Ivan Zapuiček, 
sodni poduradnik 

v Mariboru. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Jakob Horvat, 
posestnik 

v Mostjeh it. 5. 

Franc Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Josip Jakab, 
posestnik 

v Hidvegu. 

Ferdo Plesničar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Dan 
in opr. it. 

oklica 

20. 7. 1921.; 
T156/21—5. 

20. 7.1921.; 
T137/21-8. 

25. 7.1921.; 
T106/21-6. 

25. 7.1921.; 
T 166/21-6. 

26. 7.1921.; 
T121/21-8. 

26.7.1921.; 
T 163/21—6. 

26. 7.1921.; 
T 171/21-8. 

Oklieni rok 
poteče dne 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

16. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

15. marca 
1922. 

Ad 6.): Starost 18 let. Učno izpričevalo iz mizar
skega, oziroma strugarskega obrta. Najmanj eno
letna pomočniška praksa iz dotičnega obrta. 

Ad 7.) in 8.): Starost 14 let. Dovršena ljudska 
šola. 

Ad 9. in 10.) Dokazilo o pripadnosti k dotičneimt 
obrtu. 

V p i s n i n a : Ad 1.) do 8.) 1 D, ad 9.) in 10.) 
0-50 D. Šolnine ni. 

V p i s o v a n j e : Ad 1.) in 2.) v I. letnik dne 
15. septembra 1.1., v višje letnike dne 19. septembra. 
Ad 4.), 5.), 7.) in 8.) v I. letnik dne 16. septembra, v 
višje letnike dne 17. septembra. Ad 6.) dne 16. sep
tembra. Ad 9.) in 10. od dne 21. do dne 24. septem
bra. Ad 3.) od dne 1. do dne 15. oktobra 1921. (tudi< 
pismeno). Dokazila: krstni list in dotična izpričevala 
o predpisani izobrazbi. 

P o n a v l j a l n e p r e i z k u š n j o dno 16. seo-
tembra ob osmih. 

S p r e j e m n e p r e i z k u š n j e ad 1.), 2.) in 8.) 
dne 17. septembra ob osmih. 

P r i č e t e k p o u k a : A d 1.), 2.), 4.), 5.), 6.), 7.) 
in 8.) dne 21. septembra 1.1. Ad 9.) in 10.) dne 1. ok
tobra. Ad 3.) dne 3. novembra t. 1. 

Natančnejša pojasnila na razglasni deski v za
vodu in na zahtevo pri ravnateljstvu. 

V L j u b l j a n i , dne 3.avgusta 1921. 
Ravnateljstvo tehniške srednje šole. 

Cg I b 190/21—1. 1279 
Oidio. 

Marija Sundl v Studencih, Aleksandrova cesta 
št. 35, pri Mariboru je vložila zoper Ivana S u n d 1 a 
iz Studencev pri Mariboru tožbo zaradi ločitve za
kona. 

Ker je bivališče Ivana Sundla neznano, se mu po
stavlja za skrbnika dr. Franc Macarol, avskultant ori 
okrožnem sodišču v Mariboru, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se no zglasi sam 
ali n« imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 3. avgusta 1921. 

Vpis posameznih firm. 1 0 7 6 

V register za posamezne firme sta. se danes vpi
sali firmi: F i r m - 171/21, Rg. A II 46/1. 

a) Jožef Kolar 
s sedežem v K o p r i v n i , 

obratni predmet: lesna trgovina, 
imetnik: Jožef Kolar, lesni trgovec v Koprivni 

pri Prevaljah. 
Firm. 279/21, Rg.A 11,47/1. 

b) Fran Domicelj, lesna trgovina, Maribor, 
s sedežem v M a r i b o r u , џ 

obratni predmet: nakupovanje in prodajanje lesa 
in izdelkov lesne industrije; 

imetnik: Fran Domicelj v Mariboru, Wildenrai-
nerjeva ulica št. 15. 

Besedilo firme podP i s u J e imetnik s svojim ime
nom in priimkom. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 14. junija 1921. 

račun članov in na svoj račun prevzema dobavo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov za državo, okraje, 
občine, družbe in druge velike odjemalce; 

4.) jemlje gospodarske pridelke svojih zadružni
kov v skladišča, jih predeluje ter potem vnovčujc; 

5.) si preskrbuje stavbe in tehnične naprave, po
trebne v dosego ten namenov, ter si pridobiva morda 
potrebne koncesije; 

6.) ustanavlja po potrebi na pripravnih krajih za
družna skladišča in podružnice: 

7.) širi med člani strokovno znanje- s -poučnimi 
gospodarskimi shodi, predavanji, z izdajanjem pri
mernih navodil in z razstavami ter jim daje nasvete 
v gospodarskih zadevah. 

Zadružna pogodba z dne 8. maja 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega petkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z objavami v ljubljanskem 

«Narodnem gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz osmih članov; člani načel-

ništva so: Janez Puncer, posestnik v Spodnjih Gor
čah št. 3, načelnik; Martin Janežič, mlinar in posest
nik v Preserjah št. 18, podnačelnik; Martin Kralj, 
posestnik v Preserjah št. 2, odbornik: Je'rnej Turn-
šek, lesni trgovec v Braslovčah, odbornik; Franc 
Culk, posestnik v Rakovljah št. 23, odbornik; Matija 
Vodlak, posestnik v Malih Braslovčah št. 1, odbor
nik; Ivan Prislan, posestnik v Braslovčah št. 26, od
bornik; Matevž Turnšek, lesni trgovec v Braslovčah, 
poslovodja. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 30. maja 1921. 

Firn. 172/21, zadr. Ш 70/1. 1238 

Vpis zadruge. 
У zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Bra
slovčah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v B r a s l o v č a h . 

Obratni predmet: Zadrugi je namen, da pospešuje 
gospodarske koristi svojih članov; zato: 

1.) nabavlja svojim članom ob ugodnih pogojih 
obratna sredstva, potrebna v kmetijskem obratu, 
zlasti umetna gnojila, krmo, semena, živino, stroje 
in orodje itd., oziroma posreduje pri Nakupovanju 
takih predmetov za svoje člane; 

2.) nakupuje na lastni račun kmetijske stroje in 
orodje ter jih posoja članom; 

3.) vnovčuje kmetijske pridelke svojih članov ali 
posreduje pri prodaji takih pridelkov, posebno pa aa 

St. 0/0. 12S."i 
Razglas. 

N a t e h n i š k i s r e d n j i š o l i v L j u b l j a n i 
bedo v šolskem letu 1921./1922. otvorjeni ti-le od
delki: ' 

1.) višja stavbna šola; 2.) višja strojna šola; 
3.) stavbna rokodelska šola; 4.) strojna delovodska 
šola; 5.) elektrotehnična dolovprUka šola; 61 nrn.iv-
ska in strugarska mojstrska šola; 7.) kiparska šola; 
8.) ženska obrtna šola; 9.) posebni tečaji za obrtnike; 
10.) javna risarska šola. 

S p r e j e m n i p o g o j i : 
Ad 1.) in 2.): Starost 14 let. Absolvirani ,4. raz

red srednje šole (realke, realne ali humanistične gim
nazije) — nezadostni redi v tujih jezikih se ne vpo-
števajo, ako je uspeh'v ostalih predmetih povpreč
no povoljen — ali pa absolvirana meščanska šoki, 
ako je učni uspeh v vsakem predmetu vsaj povpljen. 
Sprejemna preizkušnja iz slovenščine, matematike in 
fizike, za gimnazijce tudi iz risanja. 

Ad 3.), 4.) in 6.): Starost 17 let. Učno izpričevalo 
iz dotičnega obrta. 

Ad št. 26.345/1921. 1266 3—2 

Natečajni razglas za dobavo drv. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo za dobavo drv v letu 1921./1922., in sicer: , 
a) tresak; 
b) polen ali 
c) vejevja ' 

v skupni količini 170.000 m3. 
Ponudba na uradni golici, opremljena s kolkom 

za 10 dinarjev, se mora do dne 
2 3. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob dvanajstih predložiti (ali po pošti poslati) eko
nomskemu oddelku podpisane direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, izdane po 
predpisih in sestavljene na uradni golici po posebnih 
in splošnih pogojih. 

Te golice kakor tudi posebni in splošni pogoji se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku št. 11 za 3 di
narje. Pogoji se tudi lahko dobe po pošti, ako se 
posije d^nar po poštni nakaznici. 

Vsak ponudnik mora do dne 22. avgusta t. 1. 
ob dvanajstih položiti pri glavni blagajni podpisane 
direkcije kavcijo 5 % skupne vrednosti ponujenega 
materiala. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku te direkcije dne 23. avgusta t. 1. ob dva
najstih. _ -

Ponudbene razprave se smejo udeležiti ponudniki 
ali njih namestniki. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva» 

tov in Slovencev v Zagrebu, 
meseca julija 1921. 

Razne objave.. 
1291 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovenoev. 

Stanje dne 22. julija 1921. 
A k t i v a : Dinarjer 

Metalna podloga '. 442,585.655-4S 
Posojila 203,457.354-33 
Dolg države 4.072,205.424-67 
Vrednost državnih domen, založe- , 

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . _. — 

6.856,625.597-43 
Pasiva : 

Glavnica 10,386.100- — 
Rezervni fond 821.480-62 
Novčanice v tečaju 3,841.029.405- — 
Razne obveznosti 797.681.801 56 
Terjatve države za založene domene 2,138.377.163 •— 
Saldo raznih računov . . . . 68,330.697-26 

6.856,625.697-43 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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94. 
FoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 10. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo 

V s e b i n a : Rflzelaei pokrajinsko uprave za SIOVCDÌJO : Razglas o ustroju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpust društev. Razglas o razpusta občinskega odbora т Polomu. Izkaz 
o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 6. avgusta 1921. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Razglas o učnem tečaju za babice. Tedeneki izkaz o nalez
ljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 16. do dne 22. julija 1921. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o uvozni prepovedi za litogra-
firane mapne odtiske v Sloveniji. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani : Razpie učiteljskih elužb na. dvorazrcdnih trgovskih Šolah v Ljubljani, 

Mariboru in Celju. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. — Razne objave. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

Razglas o ustroju pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Dosedanja deželna vlada za Slovenijo je v zmislu 
člena 134. ustave prenehala" in na njeno mesto je 
»topila «pokrajinska uprava za Slovenijo», katere 
rodstvo je prevzel po kralju imenovani pokrajinski 
namestnik. Pokrajinski namestnik izvršuje pokrajin
sko upravo po šefih oddelkov pod neposrednjim nad
zorom ministra za nofranje zadeve in kot organ pri
stojnih ministrov. Pokrajinska uprava za Slovenijo 
sestoji iz istih oddelkov kakor prejšnja deželna vla
da za Slovenijo, in sicer dotlej, dokler se posamezni 
deli pokrajinske uprave ne ukinejo in njih posli ne 
preneso bodisi na posamezna ministrstva, bodisi na 
kasacijsko ali apelacijsko sodišče (stol sedmorice, 
odnosno višje deželno sodišče)j bodisi na ministrske 
ekspoziture, bodisi na oblastna.oblastva države (ve
liki župan in za posebne posle državne uprave po
sebne instance za eno ali več oblasti) ali samouprave 
(oblastna skupščina in oblastni odbori). 

Pokrajinska uprava za Slovenijo se torej deli 
na te-lo oddelke: 

1.) na predsedstvo pokrajinske uprave; 
2.) na oddelek za notranje zadeve; 
3.) na oddelek za kmetijstvo; 
4.) na oddelek za javna dela; 
5.) na oddelek za socialno skrbstvo; 
6.) na oddelek za prosveto in vere; 
7.) na oddelek za pravosodje; 
8.) na oddelek za gozda<rstvo. 
Stvarna pristojnost pokrajinske uprave in njenih 

oddelkov ostane do nadaljnjih ukrepov povsem ista. 
kakor pristojnost prejšnje deželne vlade in njenih 
ustreznih poverjeništev in oddelkov. 

Posameznim oddelkom pokrajinske uprave nače-
lujejo šefi oddelkov. 

Oddelki se po potrebi dele zopet na odseke, ka
terim naMujejo referenti, 

Delegacija ministrstva financ, 
•oddelek ministrstva za trgovino in industrijo, 
zdravstveni odsek, 
gradbena direkcija, 
generalna inspekcija vodâ, 
rudarsko glavarstvo, 
agrarna direkcija in 
finančna prokuratura 

ostanejo še nadalje ministrstvom neposredno pod
rejeni. 

Predsedstvo pokrajinske-uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 2. avgusta 1921. 

Pokrajinski namestnik 
minister: 

Ivan Hribar s. r. * 
Џ 8349/IV. 

Razpust društev. 
Društva: 1.) «Carniola, akademische Landmann-

«chaft», 2.) «Deutschor konstitutioneller Verein», 3.) 
-«Ortsgruppe Laibach des allgemeinen deutschen/ 
Sprachrereines», 4.) «Deutechor Lehrerverband für 

Kram und Küstenland», 5.) «Salzburger Hochschü
lerverein», 6.) «Deutscher Landesverband für Frem
denverkehr», 7.) «Deutscher Böbmcrwaldbund», 8.) 
«Südmärkischer Krain -.Küstenländischer Sänger
bund», 9.) «Verein der deutschen Staatsangestellten> 
se razpuščajo iz državnih interesov. 

V L j u b l j a n i , dne 2.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 21.959. 

Razglas o razpustu občinskega odbora 
v Polomu. 

Občinski odbor v Polomu (okraj kočevski), je 
razpuščen. Za gerenta je imenovan Ivan L o b e v 
Polomu- št. 13, ki sta mu dodeljena za prisednika 
Franc G1 i e b e, bivši župan v Kukovem št. 11, in 
Franc S i e g m u n d v Polomu št. 4. 

V L j u b l j a n i , dne 3. avgusta 1921. 

Рокгајил;*;.' uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št, 2898. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 6. avgusta 1921. 

O p a z k a : Imena, okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
V r a n i o n i p r i s a d . 

Črnomelj: Božakovo 1:1, Tanča gora 1:1. Ko
čevje: Dolenja vas 1:1. Murska Sobota: Dolnja Len
dava 2: 3. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i f a 
k o n j i h . 

Brežice: Sv. Peter pod Sv. gorami 1:1. Konjice: 
Žice 2:2. Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: St. Jernej 1:1. 
Litija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ljubljana 
okolica: Vrhnika 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovec 1: i. 

G a r j e o v a c . 

, Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 
Solčava 2:8. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S t e k l i n a . 

Brežice: Bianca 1:1, Bizeljsko 1:1. Črnomelj: 
Metlika 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Veliki Obrez 1:2. Kočevje: Struge 1:1. 
Konjice: Konjice 1:1. Krško: Bučka 1:1, Kostanje
vica 1:1, Raka 1:6, Št. Jernej 1:1. Ljubljana oko
lica: Log 1:1, Račna 1: 4. Litija: Leskovec 1:1, Za-
gorica 1:5. Ljutomer: Radenci 1:1. Maribor: Sv. Tro

jica v Slovenskih goricah 1:3, Spodnji Porčič 1:3. 
Murska Sobota: Čentiba 1:3, Peta.nir.i 1:1. Novo 
mesto: Žužemberk 2: 2. Ptuj: Gajovci 1:2. Ljubljana 
mesto 1. Ptuj mesto 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Sv. Gregor 1:1, Turjak 1:1. Krško: 
Št. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, 
Grosuplje 1:1. Ljutomer: Mala Nedelja 1:2, Stara 
cesta 1: 3, Vučja vas 1:2. Logatec: Gorenji Logatec 
2: 2. Ptuj: Breg 1:2, Jurovci 1:2, Levanjci 1:1. Ra
dovljica: Ljubno 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Murska Sobota: Gorenji Petrovci 1:5, Moščanci 

1:1, Pečar ovci 1:6. 

Prestale so : 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Radovljica: Lancovo 1 pašnik. 

M e h u r č a s t i j z p u S č a j p r i p l e m e n e k i h 
k o n j i h . _, 

Politična ekspozitura Mozirje: Bočna 2:4 Ko-
karje 3: 3, Ljubno 2: 2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Dobliče 1:4, Semič 1:2. Litija: Češ-
njice 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Krško: Št. Jernej 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: KriževcM:l, Panovci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dno 6.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 8121. 

Razglas. 
3—1 

Na šoli za babice v Ljubljani se začne dne 
3. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

učni tečaj za babice 
& slovenskim učnim jezikom. Tečaj bo trajal do dne 
30. junija 1922., t. j . osem mesecev. V ta tečaj be 
sprejemajo ženske, ki še niso prekoračile 40. leta 
svoje starosti in ki so, ako so še neomožene dovr
šile 24. leto ter so učnega jezika zmožne v besedi in 
pisavi. Pouk je brezplačen. Vse prosilke morajo vlo
žiti pismeno prošnjo za sprejem v babiško šolo pri 
pristojnem okrajnem glavarstvu, oziroma mestnein 
magistratu, do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
Prošnji naj prilože krstni in rojstni list, even

tualno poročni list, ali, če so vdove, smrtni list 
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evojegai moža, dalje oblastveno potrjeno nravstveno 
izpričevalo, potem izpričevalo uradnega zdravnika 
pristojnega političnega oblastva, da so zdrave in te
lesno in duševno sposobne za uk, potem izpričevalo, 
da imajo cepljene koze ali da so jim bile koze iz
nova cepljene, izpričevalo o eolski izobrazbi in, če 
so ubožne, tudi zakoniti ubožni list. 

Dne 3. novembra 1921. ob osmih se morajo pro
silke osebno javiti pri profesorju babiške šole (po
rodniški oddelek splošne javne bolnice v Ljubljani), 
kjer najprej opravijo predpisani sprejemni izpit. 

Vse učenke morajo ves čas bivati v internatu. 
Učenke, ki so ubožne in potrebne, se sprejmejo 

v internat brezplačno, premožnejše pa morajo plače
vat i hrano v internatu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 4. avgusta 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec в. r. 

St. 9098/21. 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemljn pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 16. do dne 22. julija 1921.) 

O k r a j O b č i a a 1 n 
<53 

Koze (Variola). 
Brežice 

Celje okolica 
Konjice 

Maribor okolica 
Slovenjgradeč 

Brežice . . . 
Ljubno . . . 
Konjice . . . 
Vrhole . . . 
Slovenjgradec 
Otiški vrh . . 

1 
1 
2 
2 
2 
1 

, 
, 
t 

. 

1 
, 
, 
2 
1 
. 

, 
, 
. 
, 

TrebuSni tifuz (Typhus abdominalis). 
Brežice 

Celje okolica 

Kamnik 

Eriko 
Kočevje 

Ljubljena okolica 
Ljubljana mesto 

Novo mesto 
Radovljica 

Slovenj gradeč 

Prevalje 
Logatec 

Brežice . . . . 
Rajhenburg . . 
Bianca . . . . 
Trbovlje . . . 
Celje okolica. . 
Sv. Juri okolica 
Sv. Krištof. . . 
Laško 
Šmartno . . . . 
Frankolovo . . 
Višnja vas. . . 
Vojnik . . . . 
Kalobje . . . . 
Kamnik . . . . 
Krašnja . . . . 
Lukovica . . • 
Mekine . . . . 
Smarca . . . . 
Velika Dolina . 
Kočevje . . . . 
Črni vrh . . . 
.Ljubljana . . . 
Mala Cikava . . 
Jesenice. . . . 
Slovenjgradec . 
Podgorje . . . 
Mežica . . . . 
Rakek . . . . 

Griža (Dyeenteria). 
Brežice 

Celje okolica 

Kamnik 

Kranj 

Krško 
Konjice 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 
Slovenjgradec 

Prevalje 

Logatec 

Brežice . . . . 
Trbovlje . . . 
Ljubno . . . . 
Kamnik . . . . 
Mekine . . . . 
Brezje . . . . 
Smarca . . . . 
Sora . . . . . . 
Zgornja Bela . 
Železniki . . . 
Studenec . . • 
Oplotnica . . . 
Ljubljana mesto 
T e z n o . . . . . . 
Slovenjgradec . 
Mežica . . . . 
Lese 
Guštanj . . . . 
Libuče . . . 
8t. Daniel . . . 
Nova vas . . . 

S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Brežice 
Kranj 
Krško 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Ptuj 
Murska Sobota 

Ljubljana mesto . . 

Rogaška Slatina . . 
Dolnja Lendava . . 
Petešovci 

1 
2 
1 
2 

2 
1 

2 
1 

i 

• 

• 

2 
15 
4 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
в 
1 
3 
4 
5 

2 
2 
1 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolica 
Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Slovenjgradec 

Murska Sobota 

Celjo okolica. . 
Ljubljana mesto 
Lehen 
Otiški vrh . . . 
Legen 
Šoštanj . . . . 
Kot 
Ceutiba . . . . 

Kranj IH 
T r a h o m : 

| Kovor 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 2. avgusta 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r, 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. A VI 35/8 ex 1921. * 

Razglas. 
Uvozna prepoved za litografirane mapne odtiske v 

Sloveniji. 
Gospođarsko-finančni komitet ministrov je pod 

C. D. K. 2980 z dne 27. junija 1.1. izdal to-le odločbo: 
Prepoveduje se uvažanje in prodajanje litografi-

ranili kopij katastralnih map vseh vrst na ozemlju 
naše kraljevine brez izrecne dovolitve finančnega 
ministrstva. Od te prepovedi so izvzete vse karte, 
izdelane v merilu 1:25.000 in više, t. j . 1:50.000, 
1:75.000 itd. 

Vse kopije, ki bi se poizkušale tudi po prepovedi 
uvažati v Slovenijo, se bodo po carinskih in policij
skih organih zaplenjale t*r oddajale delegaciji mini
strstva financ, da jih shrani v katastralnem mapnem 
arhivu. 

Ta prepoved velja, dokler je finančni minister 
ne ukine. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. avgusta 1921. 

Delegat: dr. šavnik s 

se honorirajo po 20, 14 ali 10 dinarjev za vsako efek
tivno uro. 

Za učna mesta jezikoslovcev prihajajo v postov 
učitelji, usposobljeni za srednje šole.ali za I. skupino 
ria meščanskih šolah. 

Za učna mesta komercialistov (trgovsko račun
stvo, trgovsko dopisovanje, knjigovodstvo, trgovin-
stvo) prihajajo v poštev tisti, ki se izkažejo z uspo-
sobljenostnim izpitom za I. skupino na dvorazrednih' 
trgovskih šolah. 

Za učna mesta realno-tehničnih predmetov (pri-
rodopisje, prirodoslovje, zemljepisjc, znanstvo o bla
gu) prihajajo v poštev učitelji, usposobljeni za sred
nje šolo ali za II. skupino na meščanskih šolah (zad
nji le, ako so napravili dodatni izpit iz trgovskega 
zemljepisja in znanstva o blagu). 

Za učna mesta stenografije, strojepisja, lopopisja, 
telovadbe in petja prihajajo v poštev tisti, ki se iz
kažejo s strokovnim izpitom. 

Ako ne bi bilo na razpolago izprašanih prosilcev, 
prihajajo v poštev neizprašani, primemo kvalificirani 
prosilci kot namestili učitelji. Zato naj vložo proš
nje tudi tisti, ki so pripravljajo za izpit ali ki so iz
polnili pogoje za prijavo k izpitu. Kot komercialista 
suplenti prihajajo v poštev diplomirani absolventi 
trgovskih visokih šol in trgovskih akademij s pred
pisano prakso. 

- Pravilno kolkovane prošnje, naslovljene na od
delek ministrstva za trgovino in industrijo v Ljub
ljani, naj se vlože do dno 

2 0. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
Prošnjam je priložiti krstni in domovinski list, 

curriculum vitac, študijska in druga izpričevala. Pro
silci, ki-še niso v državni službi, morajo poleg tega 
priložiti uradno zdravniško in nravstveno izpričevalo. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 1. avgusta" 1921. 

P r . Marn s.r. 

• 

i I 

r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 503/pr. 3 — 1 

Razpis učiteljskih služb. 
Na dvorazrednih trgovskih šolah se razpisujejo 

s pričetkom šolskega leta 1921./1922. ta-le učna 
mesta: 

v L j u b l j a n i : 
3 mesta učiteljev komercialistov; 
1 mesto učitelja slovenščine in nemščine; 
1 mesto učitelja italijanščine in francoščine; 
1 mesto učitelja realno-tehničnih predmetov; 
1 mesto učitelja stenografije in strojepisja; 

v M a r i b o r u : 
1 meato učitelja komercialiste; 
1 mesto učitelja srbohrvaščine v zvezi z italijan

ščino in francoščino; 
1 mesto učitelja stenografije v zvezi z lepopisjem 

ali slovenščino ali nemščino; *• 
v C e l j u : 

3 mesta učiteljev slovenščine, ^ nemščine, srbo
hrvaščine, italijanščine in francoščine; 

1 mesto rednega učitelja komercialista; 
2 mesti učiteljev realno-tehničnih predmetov; 
1 mesto učitelja veščin (stenografija, lepopisje, 

strojepisje, telovadba, petje). 
S temi službami so združeni prejemki, ki so do

ločeni za profesorje, oziroma predmetne učitelje sred
njih šol, dve triletnici po 600, oziroma 450 din., in 
štiri dvoletnice., po 600, oziroma 450 dinarjev, poleg 
te°-a običajne draginjske doklade. Nadštevilne ure 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 180/res./1921. 1292 

Natečajnl razg las . 
Razpisuje se natečaj za nekoliko mest fmančnih 

tajnikov, komisarjev in finančnih koncipistov v 
VIII., odnosno IX. in X. činovnem razredu, even
tualno za nekoliko mest finančnih konceptnih prak-
tikantov v območju delegacije ministrstva za finance 
v Splitu. 

Za mesta komisarjev in koncipistov imajo pred
nost uradniki in praktikanti, ki so že v službi ter so 
z dobrim uspehom prebli administrativni fina.nčni iz
pit; za mesta praktikantov p a se vpoštevajo absol-
virani pravniki, ki so z dobrim uspehom prebili tri 
državne izpite. 

Prosilci morajo svoje prošnje — ako so že T. 
službi, po predstojnem oblastvu — vložiti najkesneje 
do dne 3 0. a v g u s t a 1 9 2 1. 
pri podpisani delegaciji. 

Prošnji je treba priložiti: krstni list, domovinski 
list, izpričevalo o opravljenih izpitih, izpričevalo, da 
je prosilec dovršil vojaško službo (ako ni že v dr
žavni služoi), eventualno uradne listine o imenovanj* 
in napredovanju v državni službi. 

Delegacija ministrstva za finance v Splitu. 

Pr. 1/21—1. W7 

V imenu Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

Podpisano sodišče je danes v nejavni seji po za
slišanju državnega pravdnika razsodilo: 

1.) Vsebina uvodnega članka v št. 10. tednike-
«Sedanjosti», izhajajočega v Novem mestu, z dne 
6. avgusta 1921. z nadpis.om: «Država v nevarnosti» 
tvori v celoti dejanski stan pregreškov zoper, zakon, 
oblastvo in javni red po §§ 92. in 104. s. k. z. 

2.) Zato se v smislu § 493. k. pr. prepoveduje 
nadaljnje razširjanje zaplenjenega Članka ter se od
reja, da je uničiti izvode omenjene -tiskovine, ki &o 
bili zaseženi do sedaj in ki jih je še zaseči, in da je -

razmetati dotični tiskarski stavek. 
3.) Potrjuje se zasega te tiskovine, ki jo je od

redilo državno pravdništvo v Novem mestu dne 
4. avgusta 1921. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Novem mestu, 
oddelek III., 

dne 5.avgusta 1921. Ji 
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Razglas. 
Kankura Maksa S b r i z z a i j a , bivšega stavb-

nikav Novem mestu, se je v zmislu § 166., 2. odstav
ka, konkurznega reda, odpravil. 

Okrožno sodišče v Novem meetu, oddelek L, 
dne 5. avgusta 1921. 

Razglas. "49 
Vpisale so se danes v register firme: 

Finn. 1533, Rg. B I 191/1. 
a) Slovensko: 

Slovenska trgovska delniška družba v Ljubljani, 
hrvatsko in srbsko: 

Slovensko trgovačko dioničarsko društvo u Ljubljani, 
nemško: 

Slovenische Handels-Aktien-Gesellschaft in Ljubljana, 
italijansko: 

Società anonima commerciale Slovena a Ljubljana, 
francosko: 

Société anonyme de commercé Slovène à Ljubljana, 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Delniška družba 
a) nakupuje in prodaja vse trgovsko blago kakršne

koli vrste, potemtakem opravlja kakršnekoli tr
govske in komisijske posle, pred vsem tudi goji 
uvozno in izvozno trgovino na debelo; 

b) ustanavlja, prevzema in razširja trgovske družbe, 
organizacije in podjetja; 

e) pospešuje trgovino in stanovske interese svojih 
članov; 

č) se udeležuje pri drugih trgovskih podjetjih slične 
vrsto in 

<1) ustanavlja lastna skladišča in špedicije ter po
spešuje promet. 
Družbena oblika: Delniška družba, ustanovljena 

% dovolitvijo in odobritvijo pravil po odloku ministr
stva za trgovino in industrijo v Beogradu z dne 4. fe
bruarja 1921., opr. št. VI 499, in obvestilu ministr
stva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani 
z dne 31. marca 1921., št. 2309/21. 

Ustanovni občni zbor je bil dne 27. maja 1921. v 
Ljubljani. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. Osnov
na delniška glavnica znaša 5,000.000 K ter je raz
deljena na 12.500 delnic v nominali po 400 K, ki so 
v gotovini popolnoma vplačane ter se glase na pri
nosnika. 

Firma se podpisuje tako, da pod njeno po komer
koli napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo 
podpisujeta svoje ime: 
a) dva člana upravnega sveta; 
b) en član upravnega sveta in en ravnatelj; 
c) en član upravnega sveta in en prokurist, in sicer 

vedno po dva kolektivno, ravnatelj in prokurist s 
pristavkom. pp. (per procura). 
Člani upravnega sveta so: Viktor Meden, tvorni

čar v Ljubljani; Ivan Kostevc, trgovec v Ljubljani; 
Fran Rus, ravnatelj «Slovenske eslcomptne banke» v 
Ljubljani; Hinko Stancer, trgovec v Ljubljani; Franc 
Golob, tvorničar v Ljubljani; Oton Schmiedt, šef bla
govnega oddelka Kmetijske družbe v Ljubljani; 
Franc Medica, trgovec v Ljubljani; Peter Hartmann, 
trgovec v Ljubljani; Franc Zebal, trgovec v Rudniku 
pri Ljubljani; Ludovik Smole, trgovec v Sevnici; 
Edmund Kastelic, trgovec v Kandiji; Leopold Für-
sager, trgovec v Radovljici; Fran Sire, trgovec v 
Kranju; Rihard Engelsberger, trgovec v Krškem. 

Družbene prijave priobčuje družba v uradnem 
listu svojega sedeža. 

Firm. 1602, Rg. B II 1/1. 
b) Slovensko: 

Tovarna klobukov «šešir», d. d. v škofji Loki, 
francosko: 

Fabrique de chapeaux «šešir», s. a. à škofja Loka, 
angleško: 

Hat manufaktory «šešir», Ltd. in škofja Loka, 
češko: 

Tovarna na klobuky «Šešir», a sp. Škofja Loka, 
italijansko: 

Fabbrica dl cappelli «Šešir», s. a. a škofja Loka, 
nemško: 

Hutfabrik «šešir», A.-G. in Škofja Loka, 
a sedežem v š k o f j i L o k i . 

Namen in področje: Družba izdeluje klobuke, pol-
fabrikate, izvršuje vsa dela, spadajoča v to stroko, 
ter prodaja klobuke in klobučarske izdelke. 

V to svrho sme družba v vsej kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ustanavljati tvornice in pro
dajalne, ki bi izdelovale, oziroma razpečavale nave
dene predmete, kupovati že ustanovljena podjetja te 
vrste ali pa se udeleževati pri njih. 

Oblika družbe: delniška družba. 
Ustanovitev družbe dovoljena in pravila odobrena 

z odlokom ministra za trgovino in industrijo z dne 
24. januarja 1921., VI št. 325, in s koncesijsko listino 
ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v 
Ljubljani, z dne 30. marca 1921., št. 2247/21. Usta
novljena dne 19. maja 1921. za nedoločen čas. 

Delniška glavnica 5,000.000 K, razdeljena v 
12.500 delnic po 400 K, ki so y gotovini popolnoma 
vplačane ter se glase na prinosnika. 

Firma se pravnoveljavno podpisuje tako, da se 
pod njeno napisano, natisnjeno ali s štampilijo udar
jeno besedilo podpisujeta dva člana upravnega sveta 
ali en član upravnega sveta in en prokurist ali 
ravnatelj s prokuro in prokurist — vsi kolektivno — 
ravnatelj in prokurist vselej s pristavkom p. p. (per 
procura). 

Člani upravnega sveta so: Hanuš Krof ta, ravna
telj Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani; Janko 
Komar, podravnatelj Zadružne gospodarske banke v 
Ljubljani; Franc Cerar, tvorničar v Stobu pri Dom
žalah; Jakob Dennota, trgovec v Železnikih; Leo
pold Dermotta, tvorničar na Dunaju, VI., Mollard-
gasse; Anton Ogrin, ravnatelj v Škofji Loki. 

Objave se razglašajo v uradnem listu na sedežu 
družbe in v listih, določenih za njene objave. 

Prokura se je podelila Josipu Pekliču, tvorničar-
ju v Škofji Loki. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. 111., 

dne 12. junija 1921. 

Finn. 190/21, Rg. B I 33/9. 1142 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V register B se je vpisala danes pri firmi: 

Kemična tovarna v Šoštanju, d. d., 
s sedežem v Š o š t a n j u nastopna izprememba: 

V upravni svet se je po kooptäciji izvolil Josip 
Kutscher, tvorničar v Klatavi. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II.. 
dne 15. junija 1921. 

Firm. 198/21, Rg. A II 82/1. 1240 

Vpis firme. 
V register, oddelek A, se je vpisala danes firma: 

mag. pharm. Vojko Arko, lekarna pri orlu, 
s sedežem v C e 1 j u, 

obratni predmet: lekarna, 
imetnik: mag. pharm. Vojko Arko, lekarnar v 

Celju. 
S prokuro jo poverjena soproga Milica Arko. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dna 15. junija 1921. 

Firm. 289/21, Rg. C I 35/1. 1078 

Vpis družbe z omejeno zavezo. 
V register se je vpisala danes družba": 

«Kristal», družba z o. z, 
s sedežem v M a r i b o r u . 

Obratni predmet: Družba 
a) izdeluje zrcala vseh vrst in vse predmete, ki spa

dajo v to stroko, in izdelke, ki so z njo v zvezi, 
to je brušeno, jedkano in barvano steklo vseli 
vrst, si i kleni in smirkov papir, ter trguje s temi 
predmeti; 

b) nakupuje, najema ali zakupuje nepremičnino in 
inventar, potreben v obratne namene. 
Družbena pogodba z dne- 8. junija 1921., posi, 

št. 524. 
Višina osnovno glavnice: 100.000 K. Od teh je 

v gotovini vplačanih 100.000 K. 
Poslovodji: Franjo Košir, zasebnik v Mariboru, 

in Davorin Stucin, trgovec v Mariboru. 
Pravico zastopanja imata oba poslovodji skupno. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

oba poslovodji tako, da pod njeno natisnjeno aH po 
komerkoli napisano firmo pristavljata svoja podpisa. 

Ako se nastavijo prokuristi, podpisujeta firmo 
kolektivno tudi po en poslovodja in en prokurist, le
ta s pristavkom p. p. 

Razglasi družbe se izvršujejo s priporočenimi do
pisi, ki navajajo dnevni red zborovanja ter ве morajo 
oddati na pošto najmanj osem dni pred dnem obč
nega zbora. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v.Mariboru, odd.L, 
•dne 14. junija 1921. 

Firm. 293/21, Rg. A I 226/4. 1087 

Izbris firme. 
V registru za firme posameznih trgovcev se je 

danes vsled opušta obrta izbrisala firma: 
Alojz Hajdinjak 

s sedežem v K a r č e v i n i pri Mariboru, 
obratni predmet: trgovska agentura. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 21. junija 1921. 

Finn. 254/21, Rg. A II 49/1. 1085 

Vpis posamezne firme. 
V register za 'posamezne firme se je vpisala da

nes firma: 
Josip Münzer, odpremnički posao u Zagrebu, 

podružnica Maribor, 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: spedicijska trgovina, 
imetnik: Josip Münzer v Zagrebu, Jurišićeva ulica 

št. 20, 
podružnica firme enakega imena^ poslujoče v 

Zagrebu. 
Чрокига se je podelila Milanu Reichu, trgovcu v 

Mariboru, Aleksandrova cesta št. 55. 
Podružnico zastopa prokurist Milan Reich ter 

podpisuje zanjo, tako, da pristavlja besedilu firme 
svoj podpis z označbo prokure. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 21. junija 1921. 

Firm. 187/21, zadr. I 148/24. _ 1090 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: -
Hranilnica in posojilnica v Šmarju pri Jelšah, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Debelak, vstopil 
pa je v načelništvo Franc Stamberger, vinorejski in
struktor v Šmarju pri Jelšah. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 15. junija 1921. 

Firm. 186/21, zadr. IH 14/21. 1091 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: 
Raiffeisenova posojilnica v št. Uju pri Velenju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva je izstopil Janez Ocepek, vstopil 
pa je v načelništvo Jože Kos, posestnik v Podkraju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 18. junija 1921. 

1079 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru so se vpisale danes pri za-
d n i S a h : Firm. 265/21, zadr. II 57/10. 
a) Gospodarska zadruga za Prekmurje, Mursko 

polje in Slovenske gorice, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

p i sklepu občnega zbora z dne 22. maja 1921. DA-
stopre izpremembe: 

1.) Izprememba pravil v §§ 2., 8., 10., 13., 14., 
10., 19., 21. do 41. 

Zadružni delež znaša sedaj 20 K ter se plača 
tukaj ob podpisu pristopne prijave. 

Načelništvo sestoji iz petih članov. 
Zadrugo zastopa načelništvo. 



94. 468 Letnik III. 
Podpis firme: Načelništvo podpisuje za zadrugo 

tako, da dva člana načelništva po komerkoli napi
sanemu ali natisnjenemu besedilu zadružne firme 
svojeročno pristavljata svoja podpisa. 

2.) Vpisala sta se novoizvoljena člana Peter Roz-
manič, trgovski poslovodja v Gornji Eadgoni, in 
Franc Santi, posestnik in župan v Črešnjevcih. 

3.) Izbrisali so se dosedanji člani načelništva 
Franc Rogan, Anton Kocbek, Janko Pelei, Josip 
Ozmec, Viktor Kukovec, Matija Kaučič, Anton Osoj-
nik in Josip Klekl. 

Firm. 276/21, zadr. I 23/38. 
b) Posojilnica v Slovenski Bistrici, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 22. maja 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Martin 
Dušej, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelrdštv.a 
Ivan Kos, trgovec v Slovenski Bistrici. 

Firm. 277/21, zadr. I 34/32. 
c) Vorschusskassenverein für die Ortsgemeinden Zin-
sath, Kumen und Rottenberg im Gerichtsbezirke 

Marburg, 
Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung, 

po sklepu občnega zbora z dne 16. maja 1921. na
stopna izprememba: 

Zadruga temelji sedaj na novih pravilih, spreje
tih na občnem zboru dne 16. maja 1921. in sestojc-
čih iz 43 novih členov. 

Besedilo firme se glasi odslej: 
Posojilnica za občine činžat, Kumen, Rdeči breg in 

trško občino Sv. Lovrenc nad Mariborom, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 

Sedež zadruge je v P u š č a v i . 
Zadrugi je namen, da izboljšuje razmere*vojih 

članov v gmotnem oziru, da zlasti izpodbuja varč
nost ter s svojim zadružnim kreditom preskrbuje čla
nom denarna sredstva, potrebna v gospodarstvu. 

•Načelništvo zastopa zadrugo ter .podpisuje firmo 
tako, da se pód njeno besedilo podpisujeta dva 
člana.. 

. Razglasi se- objavljajo z naznanili, nabitimi v ura-
dovalnici zadruge, vabila na občni .zbor vsj osem dni 
prej z označbo dne, ure, kraja in dnevnega reda, in 
z razpisom v «Narodnem gospodarju», po potrebi 
tudi v drugih listih, in po oklicu pred cerkvijo v Pu
ščavi in pH, Sv. Lovrencu. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L. 
dne 14. junija 1921. 

lose Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-
&*&&•• Firm. 296/21, zadr. II 50/5. 
a) Strojna zadruga v Pongercah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 29. maja 1921. na
stopna izprememba: 

Vpisala se je izprememba §§ 3. in 36. zadružnih 
pravil. 

Firm. 297/21, zadr. I 130/20. 
b) Hranilnica in posojilnica v Laporju, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 29. maja 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Martin 
Medved, župnik v Laporju, vpisal pa se je novoiz
voljeni član načelništva Franc Mastinšek, posestnik 
v Laporju št. 25. 

Firm. 305/21, zadr. I 124/17. 
c) Spodnještajerska ljudska posojilnica v Mariboru, 

Untersteirische Volkskasse, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 9. maja 1921. na
stopna izprememba: 

Vpisala so se pravila, izpremenjena v §§ 1., 6., in 
13. 

Firma zadruge se glasi: 
Spodnještajerska ljudska posojilnica v Mariboru, 

registrovana zadruga z neomejeno zarezo. 
Nadalje se je izbrisal dosedanji član načelništva 

Anton Lobnik, vpisal pa se je novoizvoljeni član 
načelništva dr. Josip Leskovar, odvetnik v Mariboru. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 21. junija 1921. 

Št. 4502. 
Razpis. 

Na državni gimnaziji v Kranju se razpisuje za 
šolsko leto 1921 ./1922. stalno učno mesto telovad
nega učitelja. 

Pravilno o premi ji. nr prošnje, naslovljene na po-
verjeništvo za uk in bogočastje, naj se vlože po 
•uradni poti pri višjem šolskem svetu v Ljubljani 
iiajkesneje do dne 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
Višji šolski svet v Ljubljani, 

dne 29. julija 1921. 
Predsednik: dr. Beuk s. r. 

Št. 871. . 3—1 
Razpis. 

. V stalno namestitev -se razpisujeta nastopni učni 
mesti za učiteljici ženskih ročnih del: 

1.) za šestrazrednico v Prevaljah in za petrazred-
nico v Guštanju z uradnim sedežem v Prevaljah; 

2.) za štirirazrednico z eno vzporednico v Dravo
gradu, za enorazrednico v Črnečah in za enorazred-
nico na Ojstrici z uradnim sedežem v Dravogradu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

4. s e p t e m b r a 1 92 1. 
pri okrajnem šolskem svetu v Prevaljah. 

Okrajni šolski svet v Prevaljah, 
dne 4. avgusta 1921. 

1288 SÉ. 9392. 
Razglas. 

Občinska lova v Nasovčah in Stranjah se bosta 
v soboto dne 13. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob desetih 
oddajala v zakup do dne 30. junija 1926. na javni 
dražbi pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Dražbeni pogoji so na vpogled pri okrajnem gla
varstvu med uradnimi urami od devetih do dva
najstih, okrajno glavarstvo v Kamniku, 

dne 2. avgusta 1921. 

Ad št. 20.345/1921. 1266 3—3 

Natečajni razglas za dobavo drv. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo za dobavo drv v letu 1921./1922., in sicer: 
a) tresak; 
b) polen ali 
c) vejevja 

v skupni količini 170.000 m3. 
Ponudba na uradni golici, opremljena s kolkom 

za 10 dinarjev, se mora do dne 
2 3 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob dvanajstih predložiti (ali po pošti poslati) eko
nomskemu oddelku podpisane direkcije.... 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, kdane po 
predpisih in sestavljene na uradni golici po posebnih 
in splošnih pogojih. 

Te golice kakor tudi posebni in splošni pogoji se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku št. 11 za 3 di
narje. Pogoji se tudi lahko dobe po pošti, ako se 
pošlje denar po poštni nakaznici. 

Vsak ponudnik mora do dne 22. avgusta t. 1. 
ob dvanajstih položiti pri glavni blagajni podpisane 
direkcije kavcijo 5 % skupne vrednosti ponujensga 
materiala. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku te direkcije dne 23. avgusta t. 1. ob dva
najstih. 

Ponudbene razprave se smejo udeležiti ponudniki 
ali njih namestniki. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva« 
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca julija 1921. 

Št. 20.573/Л. 1921. 1295 

Natečaj. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem natečaj za. 

gradnjo okrepčevalnice (buffeta) na postaji v Jase
novcu. 

Okrepčevalnico je zgraditi na vrtu postajnega 
načelnika na desni od postajne zgradbe. 

Zgradba okrepčevalnice mora biti okusna z eni n 
prostorom in s kletjo. Načrt se mora ponudbi prilo
žiti. * 

V okrepčevalnici se smejo prodajati vse življen-
ske potrebščine kakor tudi vsakovrstne brezalko
holne pijače. 

Cene jedilom in pijačam določa direkcija po 
dnevnih tržnih cenah. 

Najemnik okrepčevalnice mora dajati našim 
uslužbencem popust 25 % dnevnih cen. 

Z gradnjo okrepčevalnice se mora pričeti takoj. 
Pogodba za uporabo okrepčevalnice se sklene za pet 
do deset let; ko mine ta rok, preide zgradba okrep
čevalnice v last državnih železnic. 

Če bi se kršila pogodba, ima direkcija pravico 
odpovedati pogodbo na tri mesece, najemnik pa mo
ra v 14 . dneh potem odpraviti svoje pohištvo, à 
zgradba preide v last državnih železnic. 

Ponudbe, kolkovane s 7 dinarji, zapečatene, z 
izpričevalom, da se je dotičnik izučil gostilničarskega 
obrta, z nravstvenim izpričevalom, ne starejšim od 
6 mesecev, in z načrtom o zgradbi okrepčevalnice, 
je treba poslati podpisani direkciji do vštetega dne 
15. a v g u s t a t. 1.; do dne 14. avgusta t. 1. pa 
se mora pri naši glavni blagajni v Zagrebu polo
žiti vsota 250 K za varščino. 

Na zavitek ponudbe je treba zapisati: «Ponudba 
za gradnjo okrepčevalnice na postaji v Jasenovcu 
ad št.20.573/A. 21». 

Ponudbe, ki ne bi obsezale vseh gorenjih pogo
jev, se ne bodo vpoštevale. 

Podpisana direkcija si obenem pridržuje pravico, 
da sme med ponudniki izbirati po svoji volji, ne 
glede na ponujeno ceno. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srboy? Hrva

tov in Slovencev v Zagrebu, 
dne Џ. avgusta 1921. 

Razne objave. 
Vabilo na izredni občni zbor 

delničarjev 
Jadranske banke v Trstu, 

ki bo v nedeljo dne 2 8. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob dese
tih v prostorih Jadranske banke v Trstu, Via S. Ni

colo št. 9. 
D n e v n i r o d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnih letih 
1918., 1919. in 1920. 

2.) Poročilo nadzorniStva o poslovnih letih 1918., 
1919. in 1920. 

3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Predlog za konverzijo delniške glavnice in 

družbenih rezerv v lire. 
5.) Predlog, da se zvišaj delniška glavnica. 
6.) Volitev novega upravnega sveta. 
7.) Volitev novega nadzorniStva. . 1293 

* * * 
Občnega zbora se smejo udeležiti öni delničarji, 

ki so položili pri Jadranski banki v Trstuvali njeiuh 
podružnicah v Opatiji in Zadru, ali pri Jadranski 
banki v Beogradu ali njenih podružnicah v Celju, 
Dubrovniku, na Dunaju, v Kotoru, Kranju, Ljublja
ni, Mariboru, Metkoviću, Sarajevu, Splitu, Šibeniku, 
in Zagrebu, ali pri Banki i štedioni za Primorje na 
Sušaku, Reki in v Bakru 6 (šest) dni prej, %. j . do 
dne 22. avgusta 1921., vsaj 5 (pet) delnic. 

Upravni svet Jadranske banke v Trata» 
dne 5. avgusta 1921. 

Vabilo na izredni občni zbor 
paSniike zadruge v Gornjem gradu, 

registrovana zadruge z omejenim 
poroitvom, 1287 

ki bo dne 2 8. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob osmA v sobi 
pred kaplanijo v Gornjem grada 

D n e v n i r e d : 
1.) Posvetovanje in sklepanje o nakupu nlanin-

skih pašnikov. 
2.) Volitev dveh članov načelništva. 

' 3.) Slučajnosti. „. * * 

Ce ob določeni uri ne bi bilo navzočno aađostno 
število članov, se bo vršil pol ure pozneje drugi občni 
zbor, ki bo sklepčen ob vsakem številu članov. 

V G o r n j e m g r a d u , dne 2.avgusta 1921. 
Za načelništvo: Matija Plaznlk s. r. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



95. 
Poštnina plačana v gotov in i 

V Ljubljani, dne 11. avgusta 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za 

Veebina: Zakon kraljevine Srbov, Hrvatov m Slovencev o «asciti javne vernosti in reda r državi. — Odločba ministra «a trgovino in indostrijo o priznanju prvenstvene pravice 
za predmete industrijske svojine, razstavljene na tLjubljanskem velikem semnju». - Razglasi osrednje vlade: Razpis ministra za gozde in rudnike vsem rudarskim podjetjem ki 
se interesirajo za rudarske terene v Crm gori. - Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razglas o učnem tečaju za babice. - Razglasi oddelka ministrstva za treovinò in 
industrijo v Ljubljani : Razpis učiteljskih služb na dvorazrednih trgovskih šolah v Ljubljani, Mariboru,in Celju. — Razglaei raznih drugih uradov in oblastev — Razne objave. 

249. 
| V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, in na podstavi poobla
stila (člena 59. ustave) Njegove kraljevske Vi

sokosti prestolonaslednika 
A l e k a a n d p a 

razglaša in objavlja ministrski svet kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev vsem in vsakomur, 
da je narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, sklicana z ukazom z dne 2. ju
lija 1921. v Beograd, v IV. redni seji dne 1. av
gusta 1921. sklenila in da je ministrski svet po

trdil in potrjuje 

Z a k o n 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
o zaščiti javne varnosti in reda v državi,* 
ki se glasi: • / < , , . 

Člen 1. L,-
Za hudodelstvo v zmislu kazenskega zakonika 

se smatrajo tudi ta-le dejanja: 
^ h ) pisanje, izdajanje, tiskanje, razširjanje: 

knjig, časopisov, plakatov ali objav, ki merijo na 
to, da se kdo naščuva na nasilje zoper državna 
oblastva, določena z ustavo, ali vobče da se ogro
ža-javni mir ali spravlja v nevarnost javni red. 
To velja tudi za vsako pismeno ali ustno komuni
stično ali anarhistično propagando ali nagovarja
nje drugih, da je treba izpremeniti politični ali 
ekonomski red v državi s hudodelstvom, nasiljem 
ali s kakršnimkoli terorizmom; 
,/2.) organiziranje, podpiranje udruženi ali pri

stop k takim udruženjem, ki imajo za namen pro
pagando komunizma, anarhizma, terorizma ali pri
pravo ali izvršitev umorov aH nelegalno in nepar
lamentarno prilaščanje oblasti kakor sploh vse, 
kar je navedeno v prvi točki; 

y 3.) dajanje v najem ali odstopanje zgradb ali 
prostorov v kakršnikoli obliki za zbiranje oseb, ki 
bi jim bil namen, pripravljati ali delati za ustva
ritev česa izmed onega, kar je razloženo v gore
njih dveh točkah, ako je oni, ki je odstopil zgrad
bo ali prostore, vedel, za kaj se bodo uporabljali;, 

4J organiziranje, združevanje ali propaganda, 
ki meri na to, da se provzroči vojaška pobuna, 
zmeda ali nezadovoljnost med vojaki ali da se 
civilisti ali vojaki ne odzivljejo svojim vojaškim 
dolžnostim ali da'se ovira, obtežuje ali omejuje 
proizvajanje, popravljanje ali prenašanje vojaške
ga materiala ali zalaganje vojske z njenimi po
trebščinami, kakor vobče vsaka propaganda zoper 
ustanovo vojske, nadalje vsaka priprava, vsak po
izkus ali vsaka izvršitev, da bi se porušili ali uni
čili objekti, ki služijo javnemu prometu, javnim 
instalacijam in potrebam; 

^б:Г stopanje v zvezo z osebo ali z družbo v 
inozemstvu zato, da bi se dobila od tod pomoč 
zaradi priprave za revolucijo ali nasilno izpre-
membo sedanjega političnega stanja v državi, ali 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 170 A, izdanih dne 
3. avgusta 1921. , 

česa drugega, določenega v prejšnjih točkah, ka
kor tudi vsako podpiranje inozemskega lista ali 
inozemske družbe po kom z ozemlja naše kralje
vine, če dela ta oseba ali ta družba zoper ustroj, 
red ali javni mir naše države; 

6.) proizvajanje . ali, zbiranje orožja, orodja, 
priprav ali razstrelil zaradi kateregakoli izmed 
zgoraj omenjenih, namenov kakor tudi vsako pri
krivanje teh predmetov; 

7.) priprava, poizkus ali izvršitev umora 
oblastvenega organa ali politične osebe. 

V Člen 2. 
Kdor učini katerokoli izmed kaznivih dejanj, 

razloženih v členu 1. tega zakona, se kaznuje s 
smrtjo ali z robijo do 20 let. Predmeti kaznivega 
dejanja se zaplenjajo. 

Oni, ki vedo, da se, pripravljajo hudodelstva, 
razložena v členu 1., pa o tem pravočasno ne ob
vestijo državnega oblastva, se kaznujejo z robijo 
do 20 let. 

Da se hitreje in laže ugotovi kaznivo dejanje, 
je pristojnim oblastvom dovoljeno, vršiti pretres 
tudi ponoči, лко to zahteva, nujna potreba. 

Člen 3. 
^ Državno politično, oblastvo zahteva od naj

bližjega komandanta vojsko, da se vzdrži javna 
varnost, kadarkoli se pokaže, da v konkretnem 
težjem primeru za to ne zadoščajo njegovi organi 
za osebno in imovinsko varnost. 

Natančnejša določila o tem, kako se uporablja 
vojska, izda ministrski svet. , , , 

Člen 4. 
Ako se v občino ali okraj pošlje vojska vsled 

ogrožene varnosti, mora prebivalstvo te občine, 
odnosno, tega okraja, iz svojih sredstev, vsaka hi
ša po svojem imovinskem stanju, vojsko hraniti in 
jo zalagati s potrebščinami. Potrebščine pobira 
ob vodstvu in nadzoru državnega in policijskega 
oblastva občinsko oblastvo ter jih v skupnem 
znesku redno in pravočasno oddaja vojaškemu 
'óblastvu. 

Tudi drugi stroški, ki bi jih imela država za
radi te uporabe vojske, zadevajo prebivalstvo, to
da ako se red hitro povrne, naj se prebivalstvo 
oprosti povračila teh stroškov in ti: naj zadenejo 
državno blagajno; tudi naj se prebivalstvu vrne 
oho, kar je dalo za vojsko. 

Oni, ki bi bili za dejanje, s katerim je bila iz
zvana uporaba vojske, obsojeni na kazen, morajo 
prebivalstvu in državi povrniti izdatke za upo
rabo vojske. 

Člen 5. 
Na zahtevo ministra za notranje zadeve dovoli, 

minister za vojno in mornarnico, da preidi potreb
no število vojakov v orožniško službo, in tam od
služi svoj rok. 

Člen 6. 
Osebe, ki se potepajo, pijančujejo ali izvršuje

jo nečisti obrt in ne morejo dokazati, da se pre
življajo na pošten način, se kaznujejo za to z za
porom do treh mesecev in se smejo poleg tega 
kot moralno propale in nagnjene k izvrševanju 
kaznivih dejanj po prestani kazni tudi oddati v 
prisilno delavnico. 

Nedoletne osebe se oddajajo, ako ne bi bile 
obsojene na kazen, v zavod za vzgojo in moralno 

poboljševanje, v katerem sme taka oseba ostati 
največ pet let, ako ni dovršila 16 let starosti, dru
gače pa do polnoletnosti. 

Minister za pravosodje se pooblašča, da izda, 
uredbo o postopanju za primere, ko se take osebe 
oddajajo v prisilne delavnice ali v zavod za vzgo
jo, in moralno poboljševanje nedoletnikov. 

Člen 7. 
Kdor izdeluje razstrelilne snovi ali priprave ali 

orodje za njih, napravljanje ali uči drugega, kako 
naj jih izgotovi, nabavi; hrani alt prodaja drugem«, 
najsi ve ali mora domnevati, da so vse te snovi 
določene za to, da se uporabijo za izvršitev hudo
delstva, poleg onih, ki so našteta v členu 1., se 
kaznuje z robijo. 

Člen 8. 
Kdor je pooblaščen imeti razstrelilne snovi, pa 

ravna z njimi zoper veljavna pravila ih naredbe 
pristojnih oblastev ter s tem provzroča škodo ali 
nevarnost za imovino, življenje ali zdravje drugih, 
se kaznuje z robijo, v posebno lahkih primerih pa 
z zaponorm 

CJen 9. 
Kdor se pregreši zoper veljavne zakonske 

predpise in naredbe o proizvajanju, uvažanju in 
prodajanju smodnika, dinamita, strelnega orožja 
in drugih razstrelilnih snovi, se kaznuje v denarju 
od 10.000 do 100.000. dinarjev po velikosti kazni
vega dejanja in po svojem imovinskem stanju. . 

To denarno kazen sme sodišče izreči tudi v 
vseh primerih členov 7. in 8. tega zakona poleg 
tam določenih kazni, ako spozna, da je to v prid 
vzdrževanju javnega reda. 

v/ Člen 10. ' 
Državni uradniki in uslužbenci, delavci vojaške 

administracije, uslužbenci samoupravnih teles, ki 
prestanejo posamezno, v večjem številu ali skup* 
no opravljati svojo službo zaradi stavke, se kaz
nujejo z zaporom, podpihovalci in kolovodje pa 
tudi v denarju do 10.000 dinarjev. 

Z isto kaznijo se kaznujejo tudi oni, ki s sabo
tažo ali s pasivno rezjstenco ovirajo pravilni tek 
njim poverjene službe ali dela. ^ ,• , 

Člen 11. 
Osebe, ki poizkušajo druge osebe zadržati od 

dela, se kaznujejo z zaporom, do 6 mesecev, ako 
ne prehaja njih postopanje v težje kaznivo de
janje. 

Ako se take osebe takoj na poziv oblastva ne 
razidejo s kraja, kjer so se nedopulčeno zbrale, 
se kaznujejo z zaporom do leta dni in v denarju 
do 3000 dinarjev. 
^ CJen, 12. 

Kdor nosi ali izobeša na javnih zborovanjih, v 
odprtih ali zaprtih prostorih ali, kjerkoli drugje 
kakršnekoli znake, zastave ali napise kot znak. 
pozivanja^ ali ščuvanjaV da bi se ustvarilo javno 
mnenje, da je treba obstoječi, pravni red nadomer 
stiti z drugim, po prevratu, rušenju privatne last
nine ali uničbi javnega miru, se kaznuje z zapo
rom najmanj enega leta ali v denarju do 50.000 
dinarjev ali z obema kaznima. 

Člen 13. 
Sama udeležba pri manifestacijah iz prednjega, 

člena zoper organizirana državna oblastva se kaz-
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nuje z zaporom do enega leta ali v denarju do 
3000 dinarjev ali z obema kaznima. 

Člen 14. 
Ako je pristojno oblastvo prepovedalo manife

stacijo zoper državno oblastvo ali kakršnokoli 
drugo manifestacijo zoper državne interese, se 
vsi deležniki, ki se takoj ne razidejo na poziv 
oblastva, kaznujejo z zaporom najmanj enega le
ta, kolovodje in prigovarjalci, da se manifestacija 
ne razidi, pa tudi v denarju do 5000 dinarjev. 

Člen 15. 
Ako ugotovi državno upravno oblastvo, da je 

udruženje (sindikalna organizacija ali druga) iz-
premenilo svoj namen, dopuščen z zakonom, ali 
da se je pričelo tajno ali javno baviti z drugimi 
nedopuščenimi ali protizakonitimi agitacijami ali 
posli, rafpusü tako udruženje. 

Zoper to odločbo o razpustu udruženja imajo 
njegovi zakoniti predstavniki pravico pritožbe v 
treh dneh na prvostopno sodišče. Zoper odločbo 
prvostopnega sodišča se sme v istem roku vložiti 
pritožba na kasacijsko sodišče. 

Zakoniti predstavniki tako razpuščenega udru
ženja se kaznujejo za nedopuščeno delovanje z 
zaporom najmanj enega leta in v denarju s 5000 
dinarji, kolikor ne gre za težje kaznivo dejanje. 

Člen 16. 
Ako se kdo, ki je obtožen v zmislu člena 46. 

srbskega tiskovnega zakona, pozove na zaslišanje, 
pa se skrije, pobegne ali ga vobče ni v stanovali-
šču v treh dneh od sodnega poziva in se to ugo
tovi z uradnim poročilom pristojnega oblastva, so
dišče v bodoče ne pozivlje takega obtoženca v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», niti mu v njih ničesar ne priobčuje, am-

• pak vsi sodni odloki, ki mu jih je vročiti, se pri-
lepljajo na hišo njegovega poslednjega stanovanja 
ali poslovnega bavljenja kakor tudi na sodno des
ko ter se smatrajo glede računanja rokov za 
polnoveljavne. 

Člen 17. 
Glede na odredbo člena 20. tega zakona, je v 

bodoče smatrati, da je odredba člena 58., oddel
ka 1., srbskega tiskovnega zakona kakor tudi po
krajinskih tiskovnih zakonov prestala veljati, koli
kor se tiče dejanj, kaznivih po tem zakonu. 

Člen 18. 
Opravljati ne smejo nobene javne službe ali 

funkcije, niti biti narodni poslanci niti poslovala 
samoupravnih teles oni, ki pripadajo komunistični 
stranki ali vobče udruženju, katero je s tem za
konom prepovedano. To se tiče tudi uslužbencev 
privatnih naprav, ki imajo od države izvestne po
sebne privilegije in katerih uslužbenci pripadajo 
komunistični stranki. 

Osebe, ki sedaj opravljajo gorenje funkcije, se 
razrešijo teh funkcij, ko stopi v veljavo ta zakon. 

Uradniki in javni uslužbenci ki bi bili iz tega 
razloga razrešeni dolžnosti, se smejo zoper mini
strovo odločbo pritožiti pri državnem svetu. Pre
jeta pritožba ne ustavlja izvršitve odločbe. 

Člen 19. 
O vseh dejanjih, kaznivih po tem zakonu, so

dijo redna državna sodišča po svobodnem sodniš
kem prepričanju ter sodijo o njih kot o nujnih 
predmetih pred vsemi drugimi kaznivimi dejanji. 

Splošni del kazenskega zakonika za kraljevino 
Srbijo (§§ 1. do vštetega 81.) se povsem uporablja 
na vsa kazniva dejanja po tem kazenskem zako^ 
mi. Toda krivec se sme, vkljub § 58. kazenskega 
zakonika za kraljevino Srbijo, obsoditi na smrt za 
hudodelstvo, učinjeno po tem zakonu, ako je imel 
ob času učinjenega dejanja popolnih 18 let sta
rosti. 

Člen 20. 
Vsa temu zakonu protivna določila splošnega 

kazenskega zakonika in drugih postranskih kazen
skih zakonov kakor tudi tiskovnih zakonov, za
konov o združevanju in zborovanju in drugih za
konov se ne uporabljajo, kolikor nasprotujejo te
mu zakonu, dokler bo veljal ta zakon. 

\^--"' Člen 21. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 

podpiše, obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba,, Hrvata i Slo
venaca». , ; ,„ 

Našemu ministru za notranje zadeve naroča
mo, naj razglasi ta zakon, vsem našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom pa 
ukazujemo, naj postopajo po njem, a vsem in vsa--
komur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, dne 2. avgusta 1921. 

Minister za notranje zadeve: 
Svetozar Pribićević s. r. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar-državnega pečata, 
minister za pravosodje: 
Marko S. Djaričić s, r. 

Predsednik ministrskega sveta in 
, minister za zunanje zadejte: 

Nik. P. Pašić s. r. / 
Namestnik ministra za ustavotvorno 

skupščino in izenačitev zakonov, 
minister za promet: 

Nikola T. Uzunovic s. r. 
Minister za gradbe: 

Jovan P. Jovanovic s. r. 
Minister za notranje zadeve, 

namestnik ministra za prosveto: 
Svetozar Pribićević s. r. 
Minister za pravosodje: 
Marko S. Djnričić s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. Mehmed Spaho s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. Hinko Krizman s. r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. Slavko Miletić s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Vekoslav Kukovec s. r. 

Minister za promet: 
Nikola T. Uztmović s. r. 

Minister za verstvo: 
dr. Milivoje Jovanović s. r. 

Minjster za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. Hamdija Karamehmedović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general Milivoje Zečević s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

Kosta Miletić s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razpis ministra za gozde in rudnike vsem radar
skim podjetjem, ki se interesirajo za radarske 

terene v Črni gori.* 
Gospod minister za gozde in rudnike je odločil z 

razpisom z dne 13. julija 1921., R br. 5213, da se 
prično čez mesec dni po objavi tega razpisa iz
dajati rudarske pravice rudosledov in koncesije v 
dosedanjih oblastih Črne gOTe na terenih, ki jih ni 
oddala prejšnja črnogorska uprava in ki torej ni**o 
bili prej zavzeti z nobeno rudarsko pravico. 

Potemtakem se bodo sprejemale prijave za te te
rene pri generalni rudarski direkciji izza dne 1. sep
tembra 1.1.; vse prejšnje prijave, predložene pred tem 
rokom, pa se ne bodo jemale v postopek. 

Interesenti se opozarjajo na to, da se morajo 
vse te prijave za kakršnokoli rudarsko pravico spi
sati in predložiti po predpisu rudarskega zakona za 
Črno goro iz leta 1911. 

Vsi oni pa, ki so na dosedanjem ozemlju Črne 
gore prej dobili kakršnekoli rudarske pravice, se 
pozivljejo, naj predlože do. dne 1. septembra t. 1. 
generalni rudarski direkciji svoje listine o teh pra
vicah, da se oceni njih veljavnost in da se registri
rajo. Vse listine, ki se ne predlože do tega roka, 
se bodo smatrale za brezpredmetne. ; 

Iz pisarne generalne rudarske direkcije v Beogradu, 
dne 1. avgusta 1921.; R br. 5213. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

SC. 8121. 3—2 

Naredbe osrednje vlade. 
y.'..... 

250. 
Odločba ministra za trgovino In Industrijo 
o priznanju prvenstvene pravice za predmete 
industrijske svojine, razstavljene na „Ljubljan

skem velikem semnju".* 
Na podstavi § 84. naredbe o izvrševanju uredbe 

o zaščiti industrijske svojine o d r e j a m , 
da se za predmete industrijske svojine, razstav

ljene na «Ljubljanskem velikem semnju» v času od 
dne 14. do dne 23. avgusta 1921. priznava prven
stvena pravica v zmislu,§ 160. uredbe o zaščiti in
dustrijske svojine in §§ 94. do 99. naredbe o izvrše
vanju iste uredbe. 

V B e o g r a d u , dne 11.julija 1921.; 
Pr. br. 1031. 
Namestnik ministra za trgovino in industrijo, 

minister za socialno politiko: 
dr.V. Kukovec s.r. 

Razglas. 
Na šoli za babice v Ljubljani se začne dne 

3. n o v e m b r a 1921. 
učni tečaj za babice 

» slovenskim učnim jezikom. Tečaj bo trajal do dne 
30. junija 1922., t. j . osem mesecev. V ta tečaj be 
sprejemajo ženske, ki še niso prekoračile 40. leta 
svoje starosti in ki so, ako so še neomožene, dovr
šile 24. leto ter so učnega jezika zmožne v besedi in 
pisavi. Pouk ,je brezplačen. Vse prosilke morajo vlo
žiti pismeno prošnjo za sprejem v babiško šolo pri 
pristojnem okrajnem glavarstvu, oziroma mestnem 
magistratu, do dne 

10. o k t o b r a 1921. 
Prošnji naj prilože krstni in rojstni liât, even

tualno poročni list, ali, .če so vdove, smrtni list 
svojega moža, dalje oblastveno potrjeno nravstveno 
izpričevalo, potem izpričevalo uradnega zdravnika 
pristojnega političnega oblastva, da so zdrave in te
lesno in duševno sposobne za uk, potem izpričevalo, 
da imajo cepljene koze ali da so jim bile koze iz
nova cepljene, izpričevalo o šolski izobrazbi in, če 
so ubožne, tudi zakoniti ubožni list. 

Dne 3. novembra 1921. ob osmih so morajo pro
silke osebno javiti pri profesorju babiške šole (po
rodniški oddelek splošne javne bolnice v Ljubljani), 
kjer najprej opravijo predpisani sprejemni izpit. 

Vse učenke morajo ves Čas bivati v internatu. 
Učenke, ki so ubožne in potrebne, se sprejmejo 

v internat brezplačno, premožnejše pa morajo plače
vati hrano v internatu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. avgusta 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 162 A, izdanih dne 
23. julija 1921. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 503/pr, 3—'J 
Razpis učiteljskih služb. 

Na dvorazrednih trgovskih šolah v Ljubljani, 
Mariboru in Celju se razpisuje s pričetkom šolskega 
leta 1921./1922. 17 učnih mest. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 169, izdanih dne 
1. avgusta 1921. 
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Pravilno kolkovane prošnje, naslovljene na od
delek ministrstva za trgovino in industrijo v Ljub
ljani, naj se vlože do dne ' 
/ 2 0. a v g u s t a 1 9 2 1 . . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 94. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 1. avgusta 1921. 

Dr. Marn s. r. 

471 Letnik Ш. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
St. 5461/2 iz 1. 1921. 1299 

Razglas. 
Z založno trafiko spojena tobačna glavna zaloga 

v Cerknici št. 276 se s tem razpisuje v oddajo po 
javnem natečaju. 

V enoletnem času od dne 1. julija 1920. do dne 
30. junija-1921. se je v tej zalogi pridodeljenim pro
dajam oddalo tobačnih materialij za 3,138.231 K 
36 v kupne cene, v založno trafiko pa, po konsu-
.mentski (tarifni) ceni računjeno, za 427.454 K 66 v, 
od česar je založniku pripadel trafikantski dobiček 
27.284 K 34 v. 

Prodaja vrednotnic kolkovnega dohodarstva je 
v gorenjem enoletnem času vrgla 2090 K 20 v kos
matega dobička. 

Natančnejši podatki o dosedanjih donosih pro
daje in o stroških, ki jih je imel prejšnji imetnik 
prodaje, so razvidni iz izkazov o dohodkih in bre
menih, ki so razpoloženi pri finančnem .okrajnem 
ravnateljstvu v Ljubljani ali pri okrajni upravi fi
nančne kontrole v Cerknici. 

Ponudniki se v lastno korist svare, naj ne zahte
vajo prenizkih odpravnin, ker ni upati, da bi se 
zahtevana opravnina zvišala. 

Invalidi izza zadnje vojne, potem vdove in sirote 
v tej vojni padlih ali umrlih vojakov (častništva 
in moštva) imajo ob gotovih pogojih brezpogojno 
prednost pred vsemi drugimi prosilci. 

Vsi drugi podatki so razvidni iz natečajnega raz
glasa, ki ostane nabit do dne 1. septembra 1У21. na 
uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvi 
v Ljuoljani in pri občinskem uradu v Cerkni-.-i. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 4. avgusta 1921. 

Razglas. 1 1 M 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
f i r m a h : Firm. 1610, Rg. C I 63/12. 
a) «Sad», trgovina in industrija z deželnimi in gozd

nimi pridelki, družba z o. zi v Ljubljani, 
in Se v stirili drugih jezikih, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Po sklapu izrednega občnega zbora z dne 27ega 

maja 1921. se je družba razdružila in še je uvedla 
nje likvidacija. 

Št. 3376/6. ftazglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : 
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Kraj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 
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Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 

a v g u s t a 1 9 2 1 . ob desetih. 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik-trafike, so razvidni 

pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. , 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni- deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Maribora, dne 1. avgusta 1921. n p i • 

Za likvidatorja se je imenoval Mihael Omahen, 
trgovec v Višnji gori. 

Likvidacijska firma: 
slovensko: 

«Sad», trgovina in industrija z deželnimi in gozd
nimi pridelki, družba z o. z. v Ljubljani, v likvidaciji, 

francosko: 
«Sad», Société à r. L pour Commerce et l'industrie 
des produits de la terre et des forêts à Ljubljana, 

en liquidation, 
angleško: 

«Sad», trade and industry of produce and forests 
a Ljubljana, in liquidation, 

italijansko: 
«Sad», commercio ed industria prodotti agricoli e 
forestali società a g. 1. in Lubiana, in liquidazione, 

nemško: 
«Sad», Handel und Industrie mit Landes- und Wald
produkten, Gesellschaft mit b, H. in Ljubljana, in 

Liquidation. 
Podpis firme: Likvidator podpisuje firmo ват. 
Izbrisala, sta se poslovodji Josip Urbanič in Ma-

do Kmet. 
Firm. 1624, Rg. A II 23/13. 

b) Kranjska deželna banka 
Krainisebe Landesbank 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Po naredbi predsedništva deželne vlade za 

Slovenijo v Ljubljani z dne 5. maja 1921., št. 4534, 
sta se razrešila dolžnosti sedanja člana direktorija 
predsednik dr. Juro Adlešič in član direktorija Mel-
hior Cobal ter sta se izbrisala. 

Za predsednika direktorija je bil imenovan 
dr. Oton Fettich-Frankheim,- odvetnik v Ljubljani. 

Namesto razrešenega člana je bil imenovan v di
rektorij dr. Andrej Kuhar, notar v Ljubljani. 

Firm. 1640, Rg. C I 82/15. 
c) «Atlanta», importna in eksportna družba z o. z., 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Izbrisala se je prokura drja. Milana Podgornika. 

Firm. 1641, Rg. C I 114/2. 
č) «Vulkan», tvornica za gumijeve izdelke, 

družba z o. z. v Kranju, 
s sedežem v K r a n j u , nastopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji poslovodja Joško Veber, 
trgovec v Zalem logu, vpisal pa ве je kot poslovodja 
Vladimir Poljšak v Ljubljani, Ulica Stare pravde 
št. 6. 

Firm. 1656, Rg. A I 52/10. 
d) I. Oblak 
s sedežem na V r h n i k i , 

obratni predmet: trgovina s senom, 
nastopna izprememba: 

Obratni predmet odslej: trgovina s senom in ' 
slamo. 

Firm. 1665, Rg. A IH 196/3. 
e) Žitni zavod v Ljubljani 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Na podstavi odredbe odseka ministrstva za pre
hrano z dne 2. aprila 1921.,.št. 2043, in dopisa pred
sedništva deželne vlade za Slovenijo z dne 10. ju
nija 1921., št. 5455, se je uvedla likvidacija. 

Besedilo: 
Žitni zavod v Ljubljani v likvidaciji. 

Likvidatorja: Gabriel Erzin, prejšnji ravnatelj 
zavoda, in Henrik Lindtner, računski ravnatelj, ka
terih vsak samostojno podpisuje gorenjo firmo s pri-
stavkom: «v likvidaciji». 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 24. junija 1921. 

V 
zadrugah: 

Razglas, H50 
zadružnem registru se je vpisala danes pri 

Firm. 1499, zadr.V 4/25. 
a) Hranilnica in posojilnica v Lešah, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izrjrememba: 

Izstopil je iz načelništva Jakob Justin, vstopil 
рд. je v načelništvo Anton Bohinjec, posestnik v 
Lešah št. 13. 
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Firm. 1507, zadr.IV 5/29. 

b) Hranilnica in posojilnica v Št. Vidu 
nad Ljubljano, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Na obenem zboru dne 24. aprila 1921. so se iz-
prememli §§ 2., 4., 6., 8., 10., 16., 18. in 31. zadruž
nih praviL 

Načelništvo sestoji odslej iz načelnika in 11 
odbornikov. 

Vstopili so v načelništvo odborniki dr. Anton 
Ratajec, profesor v Št. Vidu št. 70; Franc Brenk, 
posestnik v Dravljah št. 10; Andrej Kregar, posest
nik v Vižmarjih št. 59. 

Firm. 1518, zadr.I 63/61. 
c) Koneumno društvo v Starem trgu pri Ložu, 

r. z. z o. p., 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Anton Žnidaršič in 
Juri Bave, vstopila pa sta v načelništvo Anton Po
nuda, posestnik v Pudobu št. 6, in Jakob Intihar, 
posestnik v Viševku št. 22. 

Firm. 1524, zadr.II 149/76. 

č) Hranilnica in posojilnica v Tržiču, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Jožef Žužek, vstopil pa 

je v načelništvo Josip Salberger, čevljarski mojster 
v Tržiču št. 86. 

Firm. 1535, zadr. Ш 281/23. 
d) Hranilnica in posojilnica v St. Lambertu, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Ivan Vrtačnik, vstopil 

pa je v načelništvo Rudolf Baš, posestpik v Št. Lam
bertu št. 10. 

Firm. 1595, zadr.IV 46/37. 
e) Mlekarska nakupovalna in prodajalna 

zadruga v Predosljih, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta iz načelništva Jožef Žibert in Ivan 

Zabret, vstopila pa sta v načelništvo Matevž BreSar, 
posestnik v Predosljih št. 54, in Franc Vadnjav, po
sestnik na Suhi št.24. 

Firm. 1601, zadr.n 175/40. 
f) Mlekarna in sirarna v Žireh, 

registrovana zadruga z n. p., 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Janez Kavčič in 
Boštjan Naglic, vstopila pa sta v načelništvo. Ivan 
Lenger, posestnik v Žireh št.3, in Franc Peternel, 
posestnik v Žireh št. 25. 

Firm. 1607, zadr. IV 210/43. 

g) Produktivna zadruga ljubljanskih mizarjev, 
vpisana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
' Izstopu je iz načelništva Ignacij Prevc, Vstopil 
pa je v načelništvo Viktor Zore, mizar v Ljubljani, 
Tržaška cesta. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 19. junija 1921. 

Zadr. 199/21, Rg. Ш 20—4. 1273 

Izprememba pri že vpisani zadrugi, 
V zadružnem registru se je vpisala dne 15. junija 

1921. pri zadrugi: 
Gospodarska zadruga javnih nameščencev in upo
kojencev za politični okraj Slovenjgradec v Slovenj

gradcu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Besedilo firme se izpreminja ter se glasi odslej: 

Nabavljačka zadruga državnih službenika s ograni
čenim jamstvom u Slovenjgradcu 

ali: 
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev z omeje

nim jamstvom v Slovenjgradcu. 
Sedež zadruge je v S l o v e n j g r a d c u . 
Obratni predmet: Zadrugi je namen: 
1.) da nabavlja in proizvaja vsakovrstne živilne, 

hišne in gospodarske potrebščine na veliko ter jih 
odstopa posameznim članom na drobno za njih oseb
no in hišno potrebo, in sicer za gotovino; 

2.) da sprejema denarne vložke kot prihranke 
prav tako od članov kakor od nečlanov; 

3.) da osnavlja razne prosvetne institucije, kakor 
zadružne čitalnice in knjižnice za svoje člane. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev ter se mora 
plačati takoj ob pristopu. 

Zadružniki jamčijo za obveze zadruge do zneska 
podpisanih vplačanih ali nevplačanih deležev. 

Oznanila zadruge se objavljajo v «Našem Glasu» 
v Ljubljani. 

Upravni odbor sestoji'iz petih članov. V upravni 
odbor zadruge so izvoljeni: za predsednika: višji 
poštar Fran Eiletz, za predsednikovega namestnika: 
okrajni tajnik Štefan Blažič, za odbornike: davčni 
oficial Karel Gabron, sodni oficial Fran Voršič in 
nadučitelj Alojzij Schechel — vsi v Slovenjgradcu. 

Pravico zastopati zadrugo ima upravni odbor. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana upravnega odbora ali en član upravnega 
odbora, in en uradnik zadruge, pooblaščen za pod
pisovanje per procura. 
Okrožno kot trgovinsko sodišč« v Celju, oddelek II., 

dne 15. junija 1921. 

staj. dež. zak. št, 45, je deželna komisija za agrarske 
operacije v Ljubljani postavila okrajnega glavarja 
drja. Frana S p i l l e r j a - M u y s a , krajnim komisarjem 
za agrarske operacije, da se izvrši zložba nastopnih 
poljedelskih zemljišč, in sicer: parcel št. 1/1, 1/2, 2, 
4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1 
10/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2 
14/3, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 44, 46, 46, 47, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 55, 
57/1, 67/2, 58, 69, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 
90, 92/1, 92/2, 94, 95, 97, 100, 101, 102/1, 102/2, 
103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 109, 110/1, 
110/2, 111, 112, 115, 116, 117/1, 117/2,'119/1, 
119/2, 119/3, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128/1, 
128/2, 129, 132, 133, 135, 136,137/1,137/2,137/3,. 
137/4, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 
142/3, 142/4, 143/1, 143/2, 143/3, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 153, 154, 155, 
156, 157, 159, 160, 161, 358/1, 35S/3, 745, 746/1, 
746/6, 746/7, 746/8, 746/9, 747/1, 747/2, 748/1, 
764, 766 in 767 davčne občine Golavebuke, sodni 
okraj slovenj graški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se prične takoj. 
S tem dnem stopijo r veljavo določila zakona z 

dne 26. maja 1909., Staj. dež. zak. št. 45, glede pri
stojnosti oblastev, potem neposredno udeleženih strank 
kakor tudi glede izrecil, ki jih te oddado, ali po
ravnav,, ki jih sklenejo, naposled glede zaveznosti prav
nih naslednikov, da morajo pripoznati pravni položaj, 
ustvarjen zaradi izvršitve agrarske operacije. 

V L j u b l j a n i , dne 5. avgusta 1921. 
Za predsednika deželne komisije 

za agrarske operacije : 
Detela s. r. 

Št. 24.488. 
Razglas. 

130O 

Razglas. 1306 2-1 

V soboto dne 13. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob devetih 
se bo nadaljevala vodopravna obravnava zaradi 
zgradbe električne centrale z odtočnim kanalom ob 
Gradaščici v istem obsegu, kakor je bilo to že raz
pisano z razglasom z dne 3.'junija 1921., št. 16.994. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 5. avgusta 1921. 

1243 Izpremembe pri že vpisanih 
firmah. 

V register, oddelek A', se je vpisala danes pri 
firmi: Firm. 185/21, Rg. A I 153/4. 

ал Ignac Mikuš 

s sedežem v Sv. M a r t i n u ob Paki nastopna iz
prememba: 
' Umrl je dosedanji imetnik Ignacij Mikuš; sedanja 
edina imetnica je njegova vdova Marija Mikuš, tr
govka v Sv. Martinu ob Paki. 

Firm. 204/21, pos. П 4/7. 

b) Ferdinand Pelle's Wlttwe, Speditions- & Kommis
sionsgeschäft, Dieostmännerinstitut, 

s sedežem v C e l j u , nastopna izprememba: 
Besedilo firme se glasi odslej: 

Ferd. Pelle-jeva vdova, spedicijsko, komisijsko in po
hištveno transportno podjetje — Celje. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 18. junija. 1921. 

' N I z p r e m e m b e p r i z a d r u g a h . 
V zadružnem registru &e je vpisalo to-le: 

Firm. 42/21, zadr. II 222/3. 
a) Dne 18. aprila 1921. sta se pri zadrugi: «Samo
pomoč», gospodarska zadruga javnih nameščencev in 
upokojencev, reg. zadr. z omejeno zavezo v Novem 
mestu, vpisala nova člana načelništva Josip Kovač, 
višji deželnosodni 3vetnik v p. v Kandiji, in Josip 
Mrvar, kanclist v Novem mestu. 

Nadalje se je vpisal razpust zadruge po likvida
ciji. Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 

Firm. 60/21, zadr. II 226/2 

b) Dne 20. maja 1921. se je vpisal pri zadrugi: 
Gospodarska zadruga javnih nameščencev, reg. zadr. 
z omejeno zavezo «Samopomoč» v Metliki, razpu.t 
zadruge po likvidaciji. Likvidatorji so .dosedanji 
člani načelništva. 

Firm.67/21, zadr.II 250 2. 
c) Dne 3. junija 1921. se je vpisal pri zadrugi: 
Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Prečni, 
reg. zadruga z omejeno zavezo, sklenjeni razpust 
vsled likvidacije. Likvidatorji so dosedanji člani n-
čelništva. 

Firm. 82/21, zadr. II 242/2. 
č) Dne 9. junija Ï921.. se je vpisal pri zadrugi: 
Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Ribnici, 
rcg. zadr. z omejeno zavezo, razpust po likvidaciji. 
Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 

Ad a) do č): Upniki se pozivlje jo, naj se zglase 
pri zgoraj navedenih zadrugah. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 10. junija 1921. 

Št. 371. 
Razglas. 

Po § 29. zakona z dne 7. junija 1883., drž. zak. 
št. 92, in po § 68. zakona z dne 26. maja 1909., 

. Razne objave. 
1298 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Rrvatov in 
Slovenoev. 

Stanje dne 31. julija 1921. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga 434,754.071'71 
Posojila . 209,052.778-21 
Dolg države 4.227,905.326-47 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . _; ~ 

7.010,089.339-39 
Pariva : 

Glavnica 10,386.100--
Rezervni fond 821.430-62 
Novčanice v tečaju 4.001,849.066- — 
Razne obveznosti 784,971.589-49 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov 73,684.991-28 

7.010,089.339-39 

Št. 4892—III. 1 3 0 1 

Objava. 
Tovorni promet med železniškimi postajami v Poljski 

na eni strani in Trstom in Reko na drugi strani. 
Razveljavitev vozninskih stavkov za sirovo olji 

(nafto) itd. 
Vozninski stavki, razglašeni v «Uradnem listu 

deželne vlade za Slovenijo» 147 z dne 21. decembra 
1920. pod tek. št. 1813 za sirovo olje (nafto) itd. od 
postaj v Drohobyczu in Boryslawu-Tustenowicah do 
Trsta, se dne 15. avgusta t. 1. razveljavijo. 

V L j u b l j a n i ' , dne 1.avgusta. 1921. 
Družba južne železnice 

tudi v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



96. 
Poitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 12. avgusta 1921. Letnik HL 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo, 

Vaebln»: Ic „Službenih Novin kraljevine Srba, Errata i Slovenaca". — Zakonodajno pooblastilo za najem državnem posojila. Uredba o sploSnem pregleda iomliđor. — Razglasi 
osrednje vlade: Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kulturnih rastlin v prvi in drugi polovici meseca julija 1921. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razglasio 
učnem tečaju za babice. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: Razpi&pučiteljskih služb na dvorazrednih trgovskih šolah v Ljubljani, Mariboru is 

Celju. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 170 z dne 3. avgusta 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo

naslednika A l e k s a n d r a z dne 23. junija 1921., 
s katero se postavljajo: Leon Š m a l c , inženjer v 
Ljubljani, za specialnega inšpektorja dela za rečno 
p|ovitev s sedežem v Beogradu, v činu inšpektorja 
III. razreda; Anton K e p i c , rezervni poročnik v 
Cerkljah, za računskega revidenta IX. razreda pri 
invalidskem oddelku za Banat, Bačko in Baranjo v 
Novem Sadu; Ignacij M i h e v e v Ljubljani za po-
mociiika inšpektorju dela v činu pisarja Ш. razreda 
pri inspekciji dela v Ljubljani. 

Številka 172 z dne 5. avgusta 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 25. julija 1921., 

s'katero se dr. Bogumil V oš n j a k, narodni posla
nec, postavlja za izrednega poslanika in pooblašče
nega ministra II. razreda v Pragi. 

Naredba ministrskega sveta z dno 11. julija 1921., 
s katero se Juri D e m e t r o v i ć , narodni poslanec, 
postavlja za pokrajinskega namestnika' za Hrvatsko 
in Slavonijo. 

Narodba ministrskega sveta z dne 11. julija 1921., 
s katero se dr. Nikola D j u r d j e v i ć , dosedanji 
predsednik deželne vlade v Sarajevu, postavlja za 
pokrajinskega namestnika za Bosno in Hercegovino. 

Naredba ministrskega sveta z dne 21. јиБја 1921., 
s katero se dr. Stjepan M e t l i c i é , glavni državni 
pravdni zastopnik v Dalmaciji, postavlja za pokra
jinskega namestnika za Dalmacijo. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 23. julija 1921., 
s katero se dr. Josip R a v n i k postavlja za stal
nega člana pravnika pri upravi za zaščito industrij
ske svojine. 

Naredba ministrskega sveta z dne 8. junija 1921., 
s katero se Franjo Š u s t e r S i č , računski oficiai 
pri bivšem avstrijskem pomorskem oblastvu v Trstu, 
postavlja za knjigovodjo pri generalni direkciji dr
žavnega računovodstva. 

Objava mini-itrstva za trgovino in industrijo, od
delka za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, 
da se je v Neaplu ustanovila privilegirana trgovin
ska agencija kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. 

Številka 174 z dne 8. avgusta 1921.: 
Objava ministrstva za pravosodje: Občini Dol in 

Dolsko, ki sta do sedaj spadali k sodnemu okraju 
brdskemu, sta stalno prideljeni sodnemu okraju ljub
ljanskemu, občina Velika vas, ki je istotako «padala 
k sodnemu okraju brdskemu, pa je stalno prideljena 
sodnemu okraju litijskemu/ 

Objava ministrstva za notranje zadeve, oddelka 
za Slovenijo: Politične občine Dol, Dolsko in Velika 
vas so se1 izločile iz političnega okraja kamniSkega. 
Politični občini Dol in Dolsko sta prideljeni politič
nemu okraju ljubljanskemu (okolica), politična ob
čina Velika vas pa jo prideljena političnemu okraju 
litijskemu. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da jè list 
«Prosveta», (Chicago) zopet dovoljen v naši državi, 
ker je opustil prejšnjo tendenciozno pisavo ter piše 
sedaj korektno o razmerah v naši kraljevini. 

251. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petpa I., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 59. 
ustave) Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled

nika 

Alekiandpa 
proglaša in objavlja ministrski svet kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev vsçm in vsakomur, da je na
rodna skupščina kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, sklicana z ukazom z dne 2. julija 1921. v 
Beograd, v VII. redni seji dne 4. avgusta sklenila in 

da je ministrski svet potrdil in potrjuje 

Zakonodajno pooblastilo 
za najem državnega posojila,* 

ki se glasi: 
Člen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da sme za po
trebne prometna investicije, za pokritje državnih 
obveznosti v inozemstvu »in za izplačilo državnega 
dolga Narodni banki najeti v inozemstvu posojilo 
v efektivnem znesku do 500 milijonov zlatih frankov 
ali drugega zlatega denarja iste vrednosti po pari
teti. 

< Člen 2. 
Za podlogo tega posojila je pooblaščen minister 

za finance dati vrednost investicije iz tega posojila 
ali presežek zastavljenih monopolnih dohodkov ali 
nezastavljene monopolne dohodke. ' 

Člen 3. 
Emisijski kurz in obresti tega posojila je ustano

viti po stanju svetovnega denarnega trga v trenutku, 
ko se najame posojilo. Pogodba o posojilu bo polno-
vcljavna, ko jo odobri narodna skupščina. 

Ćlen 4. 
To zakonodajno pooblastilo stopi v veljavo, ko 

ga kralj podpiše in ko se razglasi v «Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Ministrski svet naroča ministru za finance, naj 
razglasi to zakonodajno pooblastilo za najem držav
nega posojila, a vsi ministri naj skrbe za njegovo 
izvršitev, oblastvom pa se zapoveduje, naj postopajo 
po njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokora
vajo, v 

V B e o g r a d u , dne 4.avgusta 1921. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
miniìter za pravosodje: 

Marko S. Djuričić s.r. 

Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Paiić s.r. 
Namestnik ministra za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov, 
minister za promet: 

Nikola T. Uzunović s. r. 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 174, izdanih dne 8ega 
avgusta 1921. 

Minister za gradbe: 
Jovan P. Jovanović s.r. 

Minister za notranje zadeve, 
namestnik ministra za prosveto: 

Svetozar Pribićević s. r. 

Minister za pravosodje: 
Marko S,,Djuričić s.r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. Mehmed Spano s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. Hinko Krizman s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. Slavko Miletić s.r. 

Minister za socialno politik«: 
dr^Vekoslav Kukovec s. r. 

Minister za promet: 
Nikola T. Uzunović s. r. 

Minister za verstvo: 
dr, Milivoje Jovanović s.r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. Hamdija Karamebmedović s.r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s.r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general Milivoje Zečević s.r. 

Minister za agrarno reformo: 
Kosta Miletić s.r. 

2 5 2 . 

V imena Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
\ , A l e k a a n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ininistra za socialno politiko in 
ministra za vojno in mornarnico in po zaslišanju mi

nistrskega sveta smo odredili in odrejamo 

uredbo o splošnem pregledu Invalido?.* 
Člen 1. 

Odreja se splošen pregled vseh vojaških oseb, ki 
so dobile peškodbo aH bolezen ali ee jim je ta po
slabšala, ker so izvrševale vojaško službo v svetovni 
vojni in v vseh prejšnjih vojnah, nadalje onih, ki 
so ostala poškodovani ali «o dobili bolezen prf 
vojakih po svetovni vojni. 

Prijava. 
Člen 2. 

Vsi oni, ki so navedeni v členu 1. te uredbe, se 
morajo prijaviti občini, v kateri stanujejo (v Bosni 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 160, izdanih dne 21ega 
julija 1921. 
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ia Hercegovini pristojnemu kotarskemu uradu), ki 
izpolni za vsakega «Zaslišanje» po priloženem obraz
cu I. in zahteva od njih vsa dokazila o njih vojaški 
službi in onesposobljenosti, kakor n. pr. izpričevalo 
o službi v vojski in o izstopu iz vojske, odločbo 
prvostopnega sodišča ali poverjeništva za socialno 
skrbstvo o dodeljeni invalidski pokojnini (podpori), 
stari plačilni nalog (list), invalidsko knjižico, voja
ške legitimacije, vojaški predbeležni list, vojaško-
zdravniSko izpričevalo, vojaško-domobransko ali čr-
novojniška izkaznico, dekrete in vse eventualne 
prejšnje superarbitracijske akte itd'. 

Prijavo lahko predloži osebno invalid sam ali pa 
kdo drugi v njegovem imenu. 

Občina (kotarski urad v Bosni in Hercegovini) 
uredi nato vsa zaslišanja po abecednem redu ter 
jih vroči komandi pristojnega vojnega okruga z li
stinami vred. 

Za one invalide, ki so v invalidskih šolah, zavo
dih in bolnicah, izpolni zaslišanje uprava dotičnega 
zavoda ter ga- vroči komandi vojnega okruga, v ka
terega območju je zavod. 

Za osebe, ki bivajo v inozemstvu, izpolni zasli
šanje diplomatski ali konzularni predstavnik naše 
države v inozemstvu. 

Člen 3. 
Komanda vojnega okruga, v katerega območju 

stanuje vojaška oseba, zahteva od ono komande, 
kjer ima dotičnik domovinsko pravico, vse spise, ki 
se ga tičejo. 

Pregled. 
S e s t a v a k o m i s i j e z a p r e g l e d . 

Člen 4. 
Splošni pregled v območju vsakega vojnega 

okruga opravi posebna pregledna komisija, ki jo se
stavljajo: 

1.) en višji častnik, ki je tudi predsednik komi
sije; 2.) en nižji častnik; 3.) en vojaški zdravnik; 
4.) dva predstavnika invalidske organizacije (ako je 
taka ustanovljena); 5.) en predstavnik ministrstva za 
socialno politiko, ki ga določi ministrstvo za social
no politiko, odnosno njegovi oblastni podrejeni or
gani izmed svojih uradnikov, če pa teh ni, sporaz
umno z ministrstvom za notranje zadeve, odnosno 
z njegovimi oblastnimi podrejenimi organi, izmed 

• ostalih državnih uradnikov; in 6.) en civilni zdrav
nik, ki ga določi ministrstvo za narodno zdravje, od
nosno njegovi oblastni podrejeni organi. V kraju, 
kjer posluje komisija, mora biti vedno prisoten pred
stavnik okrajnega (sreskega, kotarskega) oblastva, 
ki pomaga komisiji izvrševati to uredbo. 

Častnika in vojaškega zdravnika določi koman
dant dotične divizijske oblasti. Ce jih ni, jih mora 
pravočasno zahtevati. 

Komandant divizijske oblasti dodeli komisiji po 
tri pisarje in po dva redova kot slugi. 

Pregled se bo vršil izza dne 1. avgusta 1921. 

Člen 5. 
Za člane komisije se morajo odbrati. samo častne 

in dostojne osebe, pri čemer je vpoštevati tudi njih 
vedenje med sovražno okupacijo. 

Člen 6. 
Komisije za pregled invalidov so ambulantna. 

Pregled vrše v okrajnih (sreskih, kotarskih) mestih, 
po potrebi pa tudi izvun njih. Delovni spored komi
sije določi komandant vojnega okruga ter ga vroči 
komandantu divizijske oblasti v odobritev. 

Pregled onih invalidov, ki so v invalidskih šolah, 
zavodih, bolnicah in sanatorijih, opravi komisija v 
zavodu samem. 

Člen 7. 
Komandant vojnega okruga zahteva takoj, ko 

stopi ta uredba v veljavo, od invalidske organiza
cije, če je ta ustanovljena, naj določi svoje predstav
nike; tem vroči delovni spored komisij» ter jih po
zove, naj pridejo na določeni dan na komisijo kot 
njeni Člani. Istotako obvesti tudi predstavnika mi
nistrstva za socialno politiko in civilnega zdravnika. 
O imenovanju teh dveh poslednjih mora biti koman
da pravočasno obveščena. 

Komandant vojnega okruga obvesti posamezne 
občine (kotarske urade v Bosni in Hercegovini) v svo
jem območju o dnevu in kraju pregleda, da to na 
običajni način javijo vsem invalidom, ki morajo na 
določeni dan priti pred komisijo na pregled. 

Invalide privedejo pred komisijo občinski odbor
niki, ki jih določi dotično občinsko predstojništvo. 

Člen 8. 
Za težko bolne invalide, ki na določeni dan ne 

pridejo na zdravniški pregled, obvesti občina komi
sijo, da ne morejo priti na pregled, ter obenem na
vede vrsto njih bolezni. 

Težko pohabljenim siromašnim invalidom da ob
čina na razpolago potrebna vozila, da pridejo pred 
pregledno komisijo. 

Kdor ne pride pravočasno na pregled in ne opra
viči izostanka niti v enem mesecu od dne, ko je po
slovala komisija v njegovem kraju, temu se ustavi 
kredit za izplačevanje pokojnine in dòklad do no
vega pregleda. 

Člen 9. 
Člani komisije, ki bi zaradi bolezni ali Česa dru

gega ne mogli priti na komisijski pregled, morajo o 
tem pravočasno obvestiti predsednika, ki imenuje 
namestnika ali poskrbi zanj. 

Člen 10. 
Ko ugotovi predsednik komisije, da je vsa ko

misija zbrana, pozivlje invalide na pregled, pričenši 
z najtežjimi in vpoštevaje one, ki so iz najdaljnejših 
krajev. 

Člen 11. 
Na podstavi aktov in izjave občinskih predstav

nikov one občine, iz katere je invalid, se ugotovi 
identiteta onega,' ki naj se pregleda. 

Zoper onega, ki bi uporabil krivo listino, prišel 
pred dve različni komisiji ali si na drug kazniv na
čin prizadeval doseči pravico do državne pomoči, 
se postopa v zmislu člena 16. uredbe o začasni po
moči invalidom in rodbinam padlih vojni kov z dne 
14. februarja 1920.* 

Člen 12. 
Da se ugotovi, ali se more komu po členu 1. Ui 

uredbe priznati značaj vojnega invalida, se prečitajo 
vsi akti, ki se ga tičejo; vsi člani komisije pa ima
jo pravico do vprašanj, da se čim bolje po
jasnijo način in okolnosti, v katerih je dotičnik do
bil poškodbo ali bolezen ali se mu je ta poslabšala, 
in da se dožene, ali ni invalid sam kriv, da je dobil 
poškodbo ali bolezen ali da se mu je poslabšala. 

Potem odločijo vsi člani komisije z večino glasov, 
ali je dotičnika smatrati za vojnega invalida. 

O vseh, ki jih spoznajiregledna komisija za spo
sobne, odnosno omejeno sposobne za vojaško služoo, 
sestavlja pregledna komisija seznamek z vsemi po
datki, potrebnimi za vojaško službo. Ko konča delo 
v enem kraju, jih pošlje pristojni komandi vojnega 
okruga zaradi porazdelitve za vojaško dolžnost po 
letih starosti, odnosno zaradi odmere vojnice (vo
jaške takse). 

.Potemtakem se labko kdo do izvestne stopnje 
spozna za invalida, obenem pa za sposobnega, za 
izvestno vojaško službo. 

Iz teh seznamkov mora biti razvidno, pri kateri 
vrsti orožja, odnosno pri kateri obliki topništva, je 
služiHlotičnik. 

Ce pregledanec ni spoznan za vojnega invalida, 
se izda pismena odločba po obrazcu IH., ki jo pod
piše jredsednik ter jo takoj priobči interesentu. 

videti vrsto in stopnjo dotičnikove nesposobnosti. 
Diagnozo je treba označiti z latinskimi termini, v 
oklepaju pa dodati prevod. 

Člen 13. 
Ce komisija spozna, da ima pregledanec pogoje 

vojnega invalida po uredbi z dne 14. februarja 1920., 
ga vojaški in civilni zdravnik natančno preiščeta in 
točno ugotovita vrsto, težo poškodbe in bolezni, upo
rabljajo vsa moderna znanstvena sredstva in « Navo
dila za oceno onesposobljenosti pri invalidih», ki jih 
je predpisalo ministrstvo z* socialno politiko s svojo 
naredbo I br. 15.586 z dne 11. junija 1921. 

V težkih in sumljivih primerih pošlje komisija in
valida na opazovanje v bolnico ali zahteva mnenje 
od specialista, invalidu pa določi dan in kraj nak
nadnega pregleda. 

Člen 14. 
Diagnozo poškodbe ali bolezni in stopnjo nespo

sobnosti podpišeta oba komisijska zdravnika. 
Ako bi se oba zdravnika ne strinjala o diagnosi 

in stopnji nesposobnosti, poda mlajši ločeno in ob
razloženo mnenje, komisija-pa pošlje ves predmet 
specialistu, da odda svoje mnenje, na katerega pod
stavi komisija potem odloči. 

Člen 15. 
Izvid mora biti tako jasen in točen, da je mogoče 

na njega podstavi voditi kontrolo in vsak čas raz-

Clen 16. 
Potem določi zdravniški kolegij na podstavi «na

vodil za oceno onesposobljenosti pri invalidih» pro
cent invalidove splošne ipridobitne nesposobnosti, pri 
čemer ee ne vpošteva, ako se je po invalidovi osebni 
krivdi poslabšala. 

Zdravniški kolegij tudi ugotovi, ali je nesposob
nost stalna ali začasna; ako je začasna, določi, koli
ko časa utegne trajati poškodba ali bolezen. 

Celokupna komisija določi potem z večino gla
sov, ali je mogoče ugotovljeni procent zaradi po
sebnih razmer, zlasti pa zaradi invalidove višje sta
rosti in s tem združene težkoče za izučbo novega 
poklica povišati za bližnjo višjo stopnjo, odnosno ali 
se sme določiti onemu, ki bi mu po «navodilu za 
oceno onesposobljenosti pri invalidih» ne pripadal 
invalidski značaj, najnižja za to potrebna stopnja 
(20%). 

Komisija razpravlja in odloča tajno. 
Ustno priobči invalidu odločbo komisije o stop

nji njegove splošne pridobitne nesposobnosti pred
sednik vpričo vseh članov komisije. 

Člen 17. 
Za vse one, ki jih iz kakršnegakoli vzroka ni 

bilo mogočo pregledati pri splošnem pregledu, do
loči komisija dan, ko se izvrši njih pregled, v na
slednjem kraju, kjer bo poslovala komisija, ali, če je 
za invalida bolje, v kraju vojnega okruga; obenem 
mu določi dan, kdaj mora priti pred komisijo. 

Člen 18. 
Invalide, ki bivajo v inozemstvu in so naši dr

žavljani, pošilja diplomatski ali konzularni pred
stavnik naše države v inozemstvu zaradi ocene njih 
pridobitne nesposobnosti k zdravnikom, ki jih do
loči sam, ter vroči zdravniški izvid z zaslišanjem 
vred komandi vojnega okruga, kamor je invalid pri
stojen, domovinsko pregledna komisija pa odloČi .ia 
podstavi teh spisov o dotiČnikovi vojaški in civilni 
sposobnosti. 

Člen 19. 
Komisija vpisuje vse izvide in odločbe v «inva

lidski list» (glej obrazec II.) v dveh izvodih. 
En izvod (unikat) dobiva domovinsko pristojna 

komanda vojnega okruga, duplikat pa se vroča pred
stavniku ministrstva za socialno politiko v dotičnem 
okrugu. 

Eventualne popravke v «invalidskem listu> iz
vršuje predsednik sam vpričo vseh ostalih članov 
komisije ter poveri popravek s svojim podpisom. 

Vsak član komisije ima pravico zahtevati, da se 
v «invalidski list» vpiši njegovo obrazloženo ločeno 
mnenje. 

Člen 20. 
Na podstavi «invalidskega lista» sestavi komi

sija «invalidsko izpričevalo» po obrazcu IV. ter ga 
takoj,izroči invalidu. S tem izpričevalom se javi 
invalid pri svoji občini, da ga vpiše v seznamek svo
jih invalidov. 

Člen 21. 

* Uradni list pod št. 124 iz leta 1921. 

Za one, ki jih je spoznala komisija za začasne in
valide, se sestavi namesto «invalidskega izpriče- • 
vala» «začasna objava» po obrazcu V. hi postopa se 
po predpisih člena 20. 

Ta objava se odvzame invalidu, ako se pozneje 
spozna za stalnega invalida, in namesto nje se mu 
izda invalidsko izpričevalo. 

Člen 22. 
O poslovanju vodi komisija kot poslovni dnev

nik poseben seznamek vseh pregledancev s kratkim 
izpiskom iz «invalidskega lista» po obrazcu Vn. 

Člen 23. 
Vsi akti in podatki, ki se tičejo posameznega in

valida, se pošiljajo v hranjenje invalidovi komandi 
domovinskega vojnega okruga (komandi rojstnega 
kraja), ki vodi kartoteŠko «videnco vseh invalidov 
iz svojega območja. 

. Člen 24. ' 

Za one invalide, ki imajo domovinstvo izvun naše 
kraljevine, se hranijo vsi akti in podatki pri ko
mandi vojnega okruga, v katerega območju biva 
invalid stalno ob času pregleda. 
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Člen 25. 

Kartoteško evidenco, vodi za invalide iz svojega 
območja tudi predstavnik ministrstva za socialno po
litiko, ki hrani pri sobi «invalidski list» (duplikat) 
in občinsko zaslišanje za vsakega posameznega in
valida. Evidenca pri vojnem okrugu in pri predstav
niku ministrstva za socialno politiko se vodi ločeno: 

Ì.) za stalne invalide, 
2.) za začasne invalide in 
3.) za one osebe, ki jim komisija ni priznala zna

čaja vojnih invalidov. 
Za abecedni red. v sistemu kartoteke je mero-

dajen priimek invalidov. 

Člen 26. 
Vsaka občina vodi evidenco onih invalidov, ki 

žive v njenem območju, ter obvešča, ako kateri 
izmed njih umrje, o tem predstavnika ministrstva 
za socialno politiko. 

Ako se invalid priseli v drugo občino, se mora 
odjaviti v stari in prijaviti v novi občini. Le-ta ob
vesti o preselitvi predstavnika ministrstva za social
no politiko, ta pa komando domovinskega vojnega 
okruga in. finančna oblastva zaradi prejemanja po
kojnine in doklade. 

Cleri 27. 

Zoper odločbo komisije ima invalid pravico pri
tožbe na superrevizijsko komisijo v osmih dneh od 
dne, ko prejme odločbo. 

Invalid ima pravico pritožbe: 
1.) če se je materialno prekršil zakon; . 
2.) zoper zdravniško diagnozo; in 
3.) zoper določeni procent, nesposobnosti za 

splošno pridobivanje. 
Pritožba se vroči komandi vojnega okruga, v ka

terega območju se je pregled izvršil, neposredno 
ali po pošti. 

Ako izjavi invalid ob priobčitvi, da je z odločbo 
zadovoljen, postane ta takoj izvršna, kar se mora 
ugotoviti na «invalidskem listu», in invalidu se te
daj takoj izda invalidsko izpričevalo, odnosno za
časna objava. 

Drugače pa izda komisija .invalidu samo potrdilo, 
da je bil na pregledu, ter označi v njem diagnozo in 
procent onesposobljenosti. 

Ako invalid v osmih dneh ne vloži pritožbe, po
stane odloôbâi komisije izvršna in pristojni vojni 
okrug izda invalidsko izpričevalo, odnosno začasno 
objavo. 

Člen -28. 
Superrevizijsko komisijo tvori redna divizijska 

superrevizijska komisija, v katere območju se je pre
gled vršil; vanjo spadajo še: 

1.) dva predstavnika invalidske organizacije, ako 
je ustanovljena; 

2.) en uradnik kot predstavnik ministrstva za so
cialno politiko, ki ga določa za Srbijo in Črno goro 
ministrstvo za socialno politiko, za druge pokrajine 
pa invalidski odseki poverjeništva za socialno skrb
stvo, odnosno invalidski odsek ministrstva za social
no politiko v Novem Sadu. . 

Da izda superrevizijska komisija odločbo, upo
rablja vsa sredstva moderne znanosti in zahteva 
mnenje strokovnjakov, odnosno pošlje invalida na 
opazovanje v bolnico. 

Člen 29. 
Ko komanda vojnega okruga prejme pritožbo, 

zahteva ,takoj od domovinskega okruga vse akte, 
ki ke nanašajo na dotičnega invalida, ter jih s pri
tožbo in invalidskim listom Vred vroči superrevizij-
ski komisiji v pristojno postoparije. 

475 
Če se vloži pritožba zoper odločbo prve komisije: 

a) glede diagnoze, pregleda superrevizijska komisija 
invalida iznova, odloči o vrsti in teži njegove 
poškodbe ali bolezni ter ugotovi stopnjo nespo
sobnosti; 

b) glede prisojen e stopnje invalidnosti odloči super
revizijska komisija na podstavi aktov. 

Člen 32. 
Zoper odločbo superrevizijske komisije ni nobene 

nadaljnje pritožbe (priziva). Če je bila odločba izre
čena v odsotnosti invalidovi, ta pa dokaže, da je bil 
iz utemeljenih razlogov zadržan priti, o čemer odloča 
superrevizijska komisija, vzame komisija iznova v 
pretres njegov predmet v roku enega meseca. 

Člen 33. 
Odškodnina članom neuradnikom prvostopne ko

misije znaša 50— din., zdravnikom (uradnikom in 
neuradnikom) prvostopne komisije in. superrevizijske 
komisije 100-— din. na dan ter zadeva za civilne 
ministrstvo za socialno politiko, za vojaške pa mi
nistrstvo za vojno in mornarnico. Ministrstvo za 
socialno politiko doplačuje onim vojaškim zdrav
nikom, katerim po vojaških predpisih ne pripada 
dnevnica 100— dinarjev, razliko med vsoto, ki jim 
pripada po vojaških predpisih, in zneskom 100-— 
dinarjev. 

Člani prvostopne in superrevizijske komisije, ki 
niso državni uradniki, imajo pravico, do odškodnine. 

Glede povračila stroškov veljajo za člane urad
nike veljavni zakoni in veljavne uredbe o povračilu 
stroškov za službena potovanja ter zadevajo za vo
jaško ministrstvo za vojno in mornarnico, za civilne 
pa ministrstvo za socialno politiko. 

Člani supjrrevizijske komisije prejemajo -.d pred
meta 10— dinarjev, a največ 100— dinarjev na 
dan. 

Zdravnikom specialistom, od katerih se zahteva 
mnenje, določa nagrado ministrstvo za socialno po
litiko, odnosno njegovi podrejeni oblastni organi, na 
predlog komisije, ki je zahtevala mnenje. 

Za prenos stvari komisije in vožnjo pisarjev in 
vojakov uporablja komisija vozila, ki se plačujejo 
iz kredita, določenega v ta namen; zato dobiva pred
sednik potrebno vsoto denarja, tedatke pa izkazuje 
s priznanicami onih, ki so'prevažali te stvari. 

Člen 34. 

Vsi oni, ki potujejo na zdravniški pregled, imajo 
pravico do brezplačne vožnje z ladjo, po železnici in 
z državnim avtomobilom, kjer jih je kaj, za odhod 
in povratek. V ta namen jim izda občin«, notno ob
javo po obrazcu IX. 

Na dan pregleda dobivajo invalidi i** • komande 
vojnega okruga ono denarno hrano, ki jo dobivajo 
vojaki dotične, odnosno najbližje garnižije. 

Občina poskrbi po možnosti za prenočišče. Ob
čina tudi poskrbi, da bo v kraju pregleda zadosti 
brane, ki si jo Nabavijo invalidi. 

Invalidi, ki potujejo na superrevizijo, imajo pra
vico do zgoraj navedenih ugodnosti samo, ako jih 
je pozvala superrevizijska komisija. 

Vožnja in denarna hrana pregledanih invalidov 
zadeva proračun ministrstva za socialno politiko 
odnosno njegovih podrejenih oblastnih organov ' 

Letnikom. 
Člen 38. 

Ta uredba, stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

V B e o g r a d u , dne 27. junija 1921.; 
I. br. 15.580. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. V. Kukovec s. r; 
Minister za vojno in mornarnico: 

general Štev. S. Hadžić s.r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Stanje posevkov in vpliv vremena nt rast kul
turnih rastlin v prvi potorie! meseca juliji 1921.* 

Vreme lepo z visoko temperaturo, Mestoma pa
davina z viharji. 

Ozimni strneni posevki dozorevajo, kolikor niso 
že dozoreli. Pridelek srednji, ponekod jako dober, 
celo tudi izvrsten. 

Jari strneni posevki dozorevajo in se dobro pol
nijo. 

Koruza napreduje jako dobro in obeta obilno 
letino. 

Krmeka in sladkorna pesa uspevata jako dobro. 
Vrtni posevki so jako dobri in obetajo obilen 

pridelek. 
Deteljišča dajo že tudi tretjo košnjo, drugače' 

pa je pridelek sena manjši, nego. se je pričakovalo. 
Vinogradi kažejo povsod jako dobro in so do 

sedaj obvarovani bolezni Ponekod se —' zaradi sla
bega vremena — pojavljata peronospora in oidij; 
zatirata se z intenzivnim škropljenjem in žvepla-
njem. Pričakovati je obilne trgatve. 

Sadno drevje kaže skoro povsod dobro. 
Na listju sliv. in jabolk se pojavlja rja. 
Škodljivci: Gosenice na sadnem drevju so se po

javile v neznatni meri. 
Zatiranje kobilic v Bosni in Črni gori se je iz

borno obneslo. 
Toča je napravila občutno škodo na vseh kul

turah v rudniškem okrugu, ponekod v Črni gori in 
Sloveniji, v vinogradih pa v občinah V. suvodolski 
in gnjilanski pirotekega okruga. 

Deževje in poplave so v mnogih krajih ovirale 
žetev ter so prizadele posevkom občutljivo škodo. 

Iz oddelka za poljedelstvo ministrstva za kmetijstvo 
in vode v Beogradu, 

đne 15. julija 1921.; K br. 17.361. 

Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kul
turnik rastlin v drugI polovici meseca julija 

1981.** 

Člen 35. 

Člen 30. 

Ko superrevizijska komisija razmotri predmet, 
določi, ali se more odločiti o pritožbi na podstavi 
aktov samih, ali pa je treba, da pride invalid osebno 
prednjo. V prvem primeru izda odločbo takoj, v 
drugem pa pozove invalida, naj pride osebno prednjo, 
ter mii določi dan in kraj superrevizijo, pri čemer 
mu-j» puščati zadosten rok. 

Ako invalid ne pride na superrevizijo, izreče ko
misija odločbo v njegovi odsotnosti. 

Člen »31. 
Superrevizijska komisija potrjuje ali izpreminja. 

odločbo prvostopne komisije ter vodi po potrebi po
trebna poizvedovanja. 

Če izpremeni odločbo, teda invalidu «suporrevi-
sijsko izpričevalo». 

Invalidi in invalidi dobrovoljci Srbije in Črne 
gore, ki imajo po zakonu o podpori vojnih invalidov 
iz leta 1914. pravico do popolne invalidnine, jo pri
držujejo na ta način, da se jim priznava procent 
podpore 100%, ne glede na njih telesno nesposob
nost. 

Ko stopi ta uredba v veljavo, prestanejo veljati 
člena 14. m 23. zakona o podpori vojnih invalidov 
iz leta 1878. in člen 8. uredbe ó začasni pomoči in
validom z dne 14. februarja 1920., nadalje vsi pred
pisi, ki nasprotujejo določilom te uredbe. 

Člen 86. 

Po tej uredbi se-vrši tudi pregled oniK oseb, ki 
postanejo po splošnem pregledu invalidi, izvrševaje 
vojaško dolžnost, t^da njih pregled se izvršuje sa
mo pri komandah vojnih okrugov. 

Člen 87. 

Izvrševanje te uredbe se poverja ministru za 
socialno politiko in ministru za vojno in mornarnico. 

Vreme leto in večinoma suho z jako visoko tem
peraturo. Srednja dnevna toplota v drugi polovici 
t. m. je bila 29° C; 

Ponekod je bilo padavine z močnejšimi nalivi 
in neurji. 

Vsi ozimni strneni posevki so dozoreli, zlasti v 
južnih krajinah. Jare strnene posevke povsod žanje
jo in mlatijo. 

Koruza uspeva jako dobro. Nekoliko in mestoma 
vpliva pri pozno posejani koruzi suša neugodno na 
nastavljanje zrnja. Ostali poljski posevki obetajo 
srednjo žetev. 

Vrtni posevki napredujejo dobro, kolikor niso 
že dozoreli. 

Tobak uspeva dobro tako v, južnih' kakor v se
vernih krajinah. 

Mak se je izvrstno razvil. 
Pobiranje opijske smole je dokončano, nabiranje 

makovega semena v. najboljšem teku. • ; 
Riž napreduje povoljno. Lan in konoplja dozo

revata in se spravljata. 
Detelja in druge kraške rastline, kolikor jih' 

je, uspevajo dobro. 
Travniki obetajo za sedaj precej otave, pazniki 

imajo dobro pago. 

* Razglašeno v «Službenih" Novinati kraljevin? 
Srba, Hrvata i Slovenaca* 6t. 162, izdanih dne SSega1 

julija' 1921'. : 
**• Razglašeno v «Službenih NoviaaK laaljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 174, izdanih đne 8ega 
avgusta 1921. 

fci*3!ilL'<Î-iïïiiaâifeV" :• ./Žffi&J&i'dKS*. ; K4*5tiijdtóS.N£',*zv-... :^.?:^.:.::-Љ:' : i&;' - riirkwC&Éû^î^ii,*, .*;* лт; '.-•• шт 
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Vinogradi obetajo kvalitativno in kvantitativno 
izvrstno letino. Parasitnih bolezni je ponekod v 
7jiatni množini, zlasti kjer se niso pravočasno ukre
nile preventivne odredbo tudi po slabem vremenu. 

Sadovnjaki kažejo povsod dobro, razen oljik v 
Dalmaciji, ki bodo dale slabo bero. 

Toča je napravila občutno škodo na vseh kul
turah v skopljanskcm, štipskem in metohijskem 

• okrugu, kakor tudi v bolevažkem, svrljiškem, stu-
deniškem, ariljskem. moraviškem, užiškem, proku-
paškem, dobriškem, vršaškem in kosaniškem srezu. 

Močno neurje je prizadelo sadnemu drevju in 
sadju ponekod velike škode. 
Iz oddelka za poljedelstvo ministrstva za kmetijstvo 

in vode v Beogradu, 
dne 30. julija 1921.; K br. 18.556/IH. 

Št. 814/11 ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1303 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 8121. ~ 3 — 3 

Razglas. 
Na šoli za babice v Ljubljani se začne dne 

3. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
učni tečaj za babice 

s slovenskim učnim jezikom. Tečaj bo trajal do dne 
30. junija 1922., t. j . osem mesecev. V ta tečaj be 
sprejemajo ženske, ki še niso prekoračile 40. leta 
svoje starosti in ki so, ako so še neomožene, dovr
šile 24. leto ter so učnega jezika zmožne v besedi in 
pisavi. Pouk je brezplačen. Vse prosilke morajo vlo
žiti pismeno prošnjo za sprejem v babiško šolo pri 
pristojnem okrajnem glavarstvu, oziroma mestnem 
magistratu, do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
Prošnji naj prilože krstni in rojstni list, even

tualno poročni list, ali, če so vdove, smrtni list 
svojega moža, dalje oblastveno potrjeno nravstveno 
izpričevalo, potem izpričevalo uradnega zdravnika 
pristojnega političnega oblastva, da so zdrave in te
lesno in duševno sposobne za uk, potem izpričevalo, 
da imajo cepljene koze ali da so jim bile koze iz
nova cepljene, izpričevalo o šolski izobrazbi in, če 
so ubožne, tudi zakoniti ubožni list. 

Dne 3. novembra 1921. ob osmih se morajo pro
silke osebno javiti pri profesorju babiške šole (po
rodniški oddelek splošne javne bolnice v Ljubljani), 
kjer najprej opravijo predpisani sprejemni izpit. 

Vse učenke morajo ves čas bivati v internatu. 
Učenke, H so ubožne in potrebne, se sprejmejo 

v internat brezplačno, premožnejše pa morajo plače
vati hrano v internatu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. avgusta 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

81 503/pr, " 3 - 3 

Ruple učiteljskih služb. 
Na dvorazrednih trgovskih šolah v Ljubljani, 

Mariboru in Celju se razpisuje s pričetkom šolskega 
leta 1921./1922. 17 učnih mest. 

Pravilno kolkovane prošnje, naslovljene na od
delek ministrstva za trgovino in industrijo v Ljub
ljani, naj se vlože do dne 

2 0. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 94. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 1. avgusta 1921. 

Dr. Mara s.r. 

џ 
8*5 

4* 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Gorenja vas ät. 2 
(davčni okraj Logatec) 
Dolenji Logatec št. 40 
(davčni okraj Logatec) 

Ealec št. 2 
(davčni okraj Logatec) 

Primekovo št. 35 
Primskovo št. 69 

(davčni okraj Kranj) 

Ljubljana, 
Dolenjska cesta št. 12 

(davčni okraj 
Ljubljana mesto) 

Sodinja vas št. 16 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Cerknica 

Cerknica 

Cerknica 

Kranj 

Ljubljana U 
v Ljubljani 

Ljubljana П 
v Ljubljani 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K 

4515 

1880 

1412 

724 
1720 
2141 

17.237 

3892 

40 

10 

kolkih 

K 

84 

20 

8* 

10 

11 

12 

Rakek št. 48 
(davčni okraj Cerknica) 

Unec št. 10 
Unec št. 58 

(davčni okraj Logatec) 

Matena št. 31 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 
Šalka vas št. 2 

(davčni okraj Kočevje) 
Bafolče št. 26 

(davčni okraj Brdo) 

Cerknica 

Cerknica 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Kočevje 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Mokronog 

961 
927 

1889 

1890 

1726 

995 

2221 

66 

98 

94 

72 

poštnih 
znamkah 

K 

70 

06 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

v Ljubljani 

Jamščine 
je položiti 

do dne ure 
3./9.1921. 10 

5./9.1921. 10 

6./9.1921. 

7./9.1921. 

9./9.1921. 

10 

10 

K 

750 

300 

200 

400 

10 2900 

10./9.1921. 

12./9.1921. 

13./9.1921. 

14./9.1921. 

15/9. 1921. 

Ï0 

10 

10 

10 

600 

20C 

300 

300 

16./9. 1921. 

17./9.1921. 

10 

10 400 Dolenje Ponikve št. 4 
(davčni okraj Trebnje) 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 

pri finančnem okrajnem ravnateljstvo v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančee kontrole. . . . . ,, , . .. r ••< 3 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcin, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to Se posebe opozarjajo. 

Finančno okrajne ravnateljstvo v LjnMjani, dne 5. avgusta 1921. 

vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Vložna 
knjižica Ljubljanske kreditne banke,'podružnice v 
Celju, št. 1528 za 763 K 16 v, glaseča se na vrtni 
fond 39. pehotnega polka. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e e e v izza dne 23ega 
julija 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je vložna knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
' d n e 23.julija 1921. 

•'•' V i 

Ne I 170/21—1. 1 3 0 2 

Amortlzaolja. 
- Na prošnjo Metoda P e g a n a, tvorniškega urad
nika v Polzeli, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Hranilna knjižica Kmetske posojilnice ljub
ljanske okolice v Ljubljani št. 25.984 z vlogo dne 
4. septembra 1919. v znesku 500 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom g e s t i h m e s e e e v, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je hranilna knjižica brez 
moči. 

Okrajno sodiSče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 5. avgusta 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
T V 12/21—2. 1 2 7 S 

Amortlzaolja. 
Na prošnjo Ferdinanda P r i s t o š k a , naredni-

ka-vodnika pri ekonomatu 39. pehotnega polka v 
Celju, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 

Vpisale 

s sedežem 
obratni 
imetnik 

b) 
s sedežem 

obratni 
1 imetnik 
St. 23. 

Razglas. 1 Ш 

so se danes v trgovinski register firme: 

Firm. 1677, Rg.A IV 47/1. 

Anton Savnik 

v Š k o f j i L o k i , 
predmet: trgovina z meSanim blagom, 

: Anton Savnik, trgovec v škofji Loki. 

Firm. 1679, Rg.A IV 48/1. 

Mihael Iskra 
v H l e b c a h, 
predmet: trgovina z mlekom, 

: Mihael Iskra, posestnik v Hlebcah 

Firm. 1692, Rg.A IV 49/1. 

c) Anica šlmnic 
s sedežem, v R a d o v l j i c i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnica: Anica Šimnic, trgovka v Radovljici. 

" ' Firm. 1696, Rg.A IV 50/1. 
č) Valentin Reeman 
s sedežem v Z a p u ž a h št. 1, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 
in mlevskimi izdelki, 

imetnik: Valentin Resman, posestnik v.Zapu-
žah št. 1. 

Firm. 1697, Rg.A IV 51/1. 

d.) Franc Pere 
s sedežem v R a d o v 1 j i c i, 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 
in mlevskimi izdelki, 

imetnik: Franc Pere, posestnik v Radovljici. 

Firm. 1714, Rg.A IV 52/1. 

e) Jos. Terpin & Komp. . 
e sedežem na R a k e k u , 

obratni'predmet: trgovina z mešanim blagom, 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. marca 1921., 
družbenika: Josip Terpin, trgovec na Rakeku; 

Borivoj Sbii, trgovec v Kočevju. 
Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sa

mostojno. 
Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje firmo 

samostojno tako, da pod njeno natisnjeno alj s 
štampiljo odtisnjeno besedilo postavlja svoje ime. 

Firm. 1715, Rg. A IV 53/1. 
f) Anton Valant 
s sedežem v Z a s i p u št. 11, 

obratni predmet: trgovina z lesom, 
imetnik: Anton Valant, posestnik v Zasipu št. 11. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 30. junija 1921. 

À^.t-fi*s.-£Jt^y. 
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Firm. 194/21, Rg. C I 36/8. 1239 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
Vpisala se je danes v register, oddelek C, pri 

firmi: 
«Savinja», lesna trgovska in industrijska družba z 

, omejeno zavezo v Celju, 
e sedežem v C e l j u , nastopna izprememba: 

Prokura Franca Frangeša se je vsled preklica 
izbrisala. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek П, 

dne 15. junija 1921. 

Izpremembe pri delniikih družbah. 
Vpisala se je danes pri firmah: 918 

Firm. 205/21, Rg. B I 8/3. 
a) «Drava», 

lesna industrijska delniška družba v Mariboru, 
s sedežem v » M a r i b o r u nastopna izprememba: 

Izredni občni zbor z dne 3. marca 1921. je skle
nil povišati delniško glavnico od 2,000.000 K na 
10,000.000 K z izdajo 16.000 novih delnic v nominal
ni vrednosti po 500 K, ki se glase na prinosnika- in 
od katerih se 4000 delnic vplača v gotovini, ostanek 
pa po aportili. 

Firm. 291/21, Rg. B I 12/3. 
b) «Kovina», 

prva jugoslovanska metalurgična industrija, d. d., 
ß sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba : 

Izredni občni zbor z dne 25. maja 1921. je sklenil 
povišati delniško glavnico od 2,500.000 K na. 
6,000.000 K z izdajo 17.500 novih delnic v nominalni 
vrednosti po 200. K, ki se glase na prinosnika in ki 
se morajo vplačati takoj v gotovini. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 21. junija 1921. 

Firm. 298/21, Rg. A II 48/1. 1088 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala danes 

firma: P < R a t e j 

s sedežem v S l o v e n s k i B i s t r i c i , 
obratni predmet: trgovina z usnjem, s sedlarskimi 

in čevljarskimi potrebščinami, 
imetnica: Pavla Ratej, trgovka v Slovenski Bi

strici. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 21. junija 1921. 

Razglas. 1151 

Izbrisali sta se v registru danes vsled izvršene 
likvidacije zadrugi: F i m 1 5 0 5 > ^ ^ 6 5 Д 2 

a) Živinorejska zadruga v Smart nem pri Litiji, j 
r. z. z o. p. v likvidaciji, 

e sedežem v Š m a r t n e m pri Litiji. 

Firm. 1516, zadr. VI 96/18. 

b) Živinorejska zadruga v Zg. Tuhinju v likvidaciji, 
Г. Z. 7. O. Z., 

s sedežem v Z g o r n j e m T u h i n j u . 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 19. junija 1921. 

Razglas. 1 1 6 2 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-
àngah-- Firm. 1629, zadr. VI 163/7. 

a) Mizarska strojna zadruga v Š t Vidu nad Ljub
ljano, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Na občnem zboru dne 24. aprila 1921. se je skle
nila izprememba firme, ki se glasi odslej: 

Mizarska zadruga y Št. Vidu nad Ljubljano, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Firm. 1657, zadr. Ill 92/33. 

•b) Hranilnica In posojilnica v Preski, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načelništva Janez Bergant, vstopil 
pa je v načelništvo Anton Novak, posestnik v Va
sai, št. 9. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 
dne 24.junija 1921. 

Razglas. 1156 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
f i r m a h : Firm. 1674, Rg. C I 86/9. 

a) «Promet», industrijsko-tehnično podjetje, 
družba z o. z. v Ljubljani, 

s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 
Na izrednem občnem zboru dne 14. junija 1921. 

se je izpremenila družbena pogodba z dne 16. febru
arja 1920., št. 554, z dodatkom z dne 14. maja 1920., 
št. 826, v členih 6., 7., 10., 13. in 14.; odpadla sta 
člena 9. in 11'. 

Izvolila sta se nadaljnja poslovodji-nedružbeni-
ka: dr. Leon Tornago, uradnik družbe v Ljubljani, 
Gradišče št. 9, in Fran Žalar, ravnatelj Jugoslovan
skega kreditnega zavoda v Ljublajni. 

Firm. 1712, posam.II 184/2. 
b) B. Jesenko 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: konfekcijska trgovina, 
nastopna izprememba: 

Imetnik odslej Alojzij Jesenko, trgovec v Ljub
ljani, Stari trg št. 11. 

Izbrisal se je dosedanji imetnik Blaž Jesenko ii 
izbrisala se je prokura, podeljena Alojziju Jesenku. 

Firm. 1721, Rg. A II 198/10. 
c) Anton Kušlan 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
nastopna izprememba: 

Imetnik Anton Kušlan je umrl; imetnica odslej: 
Ivana Kušlan, trgovka v Ljubljani. 

Sedež firme odslej tudi: Gorenja Šiška kot po
družnica. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 
dne 30. junija 1921. 

Razglas. 1157 

V zadružni register so se vpisale danes zadruge: 
Firm. 1667, zadr. VII 104/1. 

a) Akademski kolegij, 
stavbena in konsumna registrovana zadruga z ome

jeno zavezo, 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Obratni predmet: Zadruga preskrbuje in vzdržuje 
na podstavi skupnega gospodarstva svojim članom 
visokošolcem in članom visokošolskih.korporacij, ki 
so včlanjene v tej zadrugi, zgradbe in prostore za 
stanovanje, čitalnice in knjižnice, telesna vežbališča 
itd. ter jim tudi v skupnih jedilnicah pribavlja рсн 
trebno hrano. 

, Zadružna pogodba (Statut) z dne 23. aprila 1921. 
Oznanila se izvršujejo z razglasili v «Uradnem 

listu deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani». Občni 
zbor se razglasi vsaj teden dni prej v «Uradnem 
listu deželne vlad3 za Slovenijo v Ljubljani». 

Načelništvo sestoji iz najmanj sestili in največ 
12 zadružnikov; člani načelništva so: Adolf Ribnikar, 
poverjenik za socialno skrbstvo; dr. Rihard Zupan
čič, univerzitetni profesor in rektor univerze; inž. 
Anton Klinar, vodja poverjeništva za javna dela; 
dr. Otmar Krajec, mestni fizik; Avgust Praprotnik, 
centralni ravnatelj Jadranske banke; Aleks. Tram-
puš, cand. iur.; Ivan Vurnik, univerzitetni profesor; 
Fran Jeran, profesor na realki; Gustav Nebenführer, 
višji upravitelj — vsi v Ljubljani. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno dva člana na

čelništva ali pa en član načelništva in en zadružni 
uradnik, ki ima pravico sopodpisovanja. 

•" Firm. 1630, zadr. VII 107/1. 
b) Jugoslovanska Sokolska Matica v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zaveze, 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Namen zadrugi je, da pospešuje gospodarsko ko-
rist^ zadružnikov z izdajanjem periodičnih listov, 
knjig, brošur, muzikalij, umetnin, z izvrševanjem 
knjigotiska in grafičiio-artističnega obrta in z založ-

пШл • m knjig vseh vrst. Izdajala bo poglavitno iz
vode svojih zadružnikov in izvrševala ostala zadruž
na opravila, zlasti po zadružnikih. 

Zadružna pogodba z dne 20. aprila 1921. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom na tablo v za

družni pisarni. Občni zbor se razglasi vselej 14 dni 
prej v uradu z nabitim vabilom in z oglasi v «Sokol-
skem glasniku». 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, njegovega 
namestnika, tajnika in blagajnika in enega do petih 
članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo treh let 
izmed zadružnikov, nadalje iz treh zastopnikov sta-
rejšinstva Juiroslavenskega sokolskega saveza, ki 
pa morajo Diti člani zadruge. 

Člani prvega upravnega odbora so: dr. Vladimir 
Ravnihar, odvetnik; dr. Riko Fux; Ivan Bajžeij, pro
fesor; Bogumil Kajzelj, Prokurist; Engelbert Gang], 
dvorni svetnik; Verij Svajgar, uradnik državnih že
leznic — vsi v Ljubljani; Josip Kramar, trgovec y 
Celju; dr. Laza Popović, zdravnik v Zagrebu. 

Pravico zastopati zadrugo ima upravni svet Za 
zadrugo podpisuje tako, da se pod zadružno firmo 
podpisujeta predsednik in še en upravni svetnik. 

Firm. 1634, zadr. VII 110/1. 
c) Pašna zadruga za občino Križe, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v K r i ž a h pri Tržiču. 

Zadrugi je namen, da povzdigne živinorejo za
družnikov. 

Zadružna pogodba z dne 6. junija 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega štirikratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po objavi v «Uradnem 

listu deželne vlado za Slovenijo». Občni zbor je 
vselej razglasiti vsaj osem dni prej. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, tajnika, ki je 
obenem blagajnik, in iz treh odbornikov, ki jih izvoli 
občni zbor za tri leta.. 

Člani načelništva so: Ivan Grašič, posestnik v 
Colniku š t 13 pri Tržiču; Janez Markič, posestnik v 
Žiganji vasi št. 3; Fran Stular, posestnik v Spodnjih 
Dupljah št. 52; Fran Ribnikar, posestnik v Golniku 
š t 5; Peter Ahačič, posestnik v SniČnem št. 6 pri 
Tržiču. 

Pravico zastopati, zadrugo ima načelništvo, ki 
podpisuje za zadrugo tako, da se pod njeno napisa
no, natisnjeno ali štampiljirano besedilo skupno pod
pisujeta načelnik in en odbornik. 

Firm. 1688, zadr. VII 1&/1. 
č) Centralno zadružno skladišče, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
s, sedežem v, L j u b 1 j a n i. 

Zadrugi je namen, ida pospešuje; gospodarsko 
stremljenje svojih članov s skupnim poslovanjem. 
Zato: 

1.) skupno nabavlja članom gospodarske po
trebščine; 

2.) ustanavlja in vzdržuje za te namene potrebne 
gospodarske institucije; 

3.) dovoljuje članom kredite in,sprejema od njih 
vloge; 

4.) sodeluje pri drugih zadrugah in družbah, ki 
imajo gospodarski značaj in ki niso nasprotna tež
njam zadružmštva. 

Zadružna pogodba z dne 3. junija 1921. 
Oznanila se izvršujejo po enkratnih objavah v 

obratovališču. Prav tako se skliče občni zbor vselej 
14 dni/prej. 

Načelništvo S'jstoji iz načelnika, blagajnika iri 
tajnika, ki jih izvoli občni zbor za tri leta. 

Člani načelništva so: dr. Josip Klepec, odvetnik; 
dr. Milko Brezigar, odvetniški kandidat; Franc Maj
cen, privatni uradnik — vsi v Ljubljani. 

Zadrugo zastopa načelništvo, ki podpisuje tako, 
da se pol zadružno firmo podpisujeta dva člana. 

Firm. 1689,- zadr. VÏI 116/1. 

d) Društvena nabavna zadruga v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

s .sedežem v L j u b l j a n i . 
Zadrugi je namen, da pospešuje gospodarske ko

risti zadružnikov. Zato 
1.) nabavlja zadružnikom ob ugodnih pogojih take 

predmete, ki jih potrebujejo nepolitična društva ali 
člani teh društev za društvene svrhe, kakor telo
vadno obleko in orodje, godala, muzikalije, potreb
ščine za gledališke in skioptične predstave, tisko
vine in druge izdelke grafično-artističnega obrta; 

2.) zalaga in izdaja za člane knjige, brošure in 
časopise, ki se tičejo delovanja nepolitičnih društev;. 
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3.) posreduje za zadružnike nakup; predmetov, 
opisanih v točki 1.); 

4.) posreduje zadružnikom, morebitna popravila 
označenih potrebščin. 

Zadružna pogodba z dne 15. junija 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po razglasih v ljubljan

skem «Narodnem gospodarju». Občni zbor se prav 
tako razglasi vselej osem dni prej. 

Načelništvo sestoji iz načelnik», njega namest
nika in 4 odbornikov, ki jih izvoli občni zbor za ti i 
leta. 

Zadrugo zastopa načelništvo ter podpisuje firmo 
tako, da se pod njeno po komerkoli napk-ano ali 
natisnjeno besedilo podpisujeta skupno dva, člana 
načelništva. 

Člani načelništva so: Franc Zabret, stolni vikar; 
dr. Josip Basaj, uradnik Zadružne zveze; Ludovi4 
TomažiČ, faktor Jugoslovanske tiskarne; Viktor Ma-
šič, konceptni praktikant deželne vlade; Anton Pe-
stotnik, računski oficial — vsi v Ljubljani; Rudolf 
.Wagner, učitelj v Mostah. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v LJubljani, odd. III., 

dne 30. junija 1921. 

Firm.'67/21, zadr.ll 250 2. 

o) Dne 3. junija 1921. se je vpisal pri zadrugi: 
Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Prečni, 
reg. zadruga z omejeno zavezo, sklenjeni razpust 
vsled likvidacije. Likvidatorji so dosedanji člani -n-
čelništva. 

Firm. 82/21, zadr. II 242/2. 
č) Dne 9. junija 1921. se je vpisal pri zadrugi: 
Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Ribnici, 
rcg. zadr. z omejeno zavezo, razpust po likvidaciji. 
Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 

Ad a) do č): Upniki se pozivljejo, naj se zglase 
pri zgoraj navedenih zadrugah. 

OkrdiBO kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 10. junija 1921. 

Firm. 1811, zadr. VI 205/15. " 6 9 

Razglas. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

firmi: 
«Samopomoč», gospodarska zadruga Javnih name

ščencev in upokojencev y Ljubljani, 
r. z. z o. z., 

da se je zadruga po sklepu občnega zbora z dne 
30. junija 1921. razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Ivan Korun, poštni računski revi-
dent; Rudolf Sterle, višji sodni svetnik; Fran Slana., 
okrajni tajnik; Andrej Sturm, kanclist pri poverje-
ništvu za socialno skrbstvo; Fran Žagar, davčni 
upravitelj. 

Likvidacijska firma: 
«Samopomoč», gospodarska zadruga javnih name

ščencev in upokojencev v Ljubljani, 
r. z. z o. z., v likvidaciji. 

Podpis firme; Likvidatorji podpistijejo likvida
cijsko firmo skupno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 7. julija 1921. 

K Št. 119/15. 
Razglas. 

Seznamek kgabljenlh stvari, prijavljenih prt poli
cijskem ravnateljstvu v LJubljaai v 8aeu «d dne 

15. julija da dne 31. julija 1921. 
1 torbica s srednjo vsoto denarja; 1 zlat Söipal-

шк; 5 listnic z vsebino od 4 K do 2000 K; 1 želez
niška legitimacija; 3 denarnice z vsebino od 32 K 
do 400 K; 1 zlata zapestnica z obeskom; 1 svilnata 
ruta; 2 zlati igli; 1 kreraast šal; 1 potni list; 1 za 
vitek s srednjo vsoto denarja; 2 srebrni žepni uri; 
1 zlat gumb z rubinom; 1 srebrn gumb; 1 stenska 
slika; 1 črna pompadura; 1 knjiga z 800 K; 1 vrv 
13 m dolga; 1 zlat prstan; 600 K v različnih ban-

.kovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli 
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. julija do dne 31. julija 1921. 
1 srečka efektne loterije; 1 zlati naočniki; 6 de

narnic z vsebino od 6 K do 8Z K; 1 ročna torbica z 
večjo vsoto denarja; 1 jeklena moška ura; 1 knjiga 
z manjšo vsoto Senarja; 1 bela čepica; 1 zavitek s 
srednjo vsoto denarja; 1 zlat uhan; 1 srebrna za
pestnica; 9 moških ovratnikov; 1 delavska knjižica; 
454 K v različnih bankovcih. — V železniških vo
zovih so se našli ti-le predmeti: 2 palici; 2 dežnika; 
2 slamnika; 2 klobuka. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 2. avgusta 1921. 

Pravilno opremljene prošnje je treba vložiti p* 
službeni poti najkesneje do dne 

5. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 4. avgusta 1921. 

3 - ; Št. 871. 
Razpis. 

V stalno namestitev se razpisujeta nastopni učni 
mesti za učiteljici ženskih ročnih del: 

1.) za šestrazrednico v Prevaljah in za petrazred-
nico v Guštanju z uradnim sedežem v Prevaljah; 

2.) za štirirazrednico z eno vzporednico v Dravo
gradu, za enorazrednico v Crnečah in za enorazred-
nico na Ojstrici z uradnim sedežem v Dravogradu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

4. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri okrajnem šolskem svetu v Prevaljah. 

Okrajni šolski svet v Prevaljah, 
dne 4. avgusta 1921. 

Št, 130S 

Finu. 192/21, zadr. I 261/21. 1242 

Izpremembe pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: Zadruga za rejo bikov v Solčavi, 
registi irana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva so izstopili: Matevž Klemenšek, 

Martin Vršnik, Matija Suhodolnik in Franc Pleanik, 
vstopili pa so v načelništvo Peter Stiftar, posestnik 
pri Sv. Duhu; Andrej Vršnik, posestnik v Solčavi; 
Ignacij Plesnik, posestnik pri Sv. Duhu; Urban Ples-
nik, posestnik y „Solčavi. 
Ofcroino kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 15. junija 1921. 

Št. 283/21. bi. 1307 
Razpis. 

Državna žrebčarna na Selu pri Ljubljani raz
pisuje ofertalno licitacijo mesa za dobo od dne 
1. septembra 1921. do dno 31. avgusta 1922., ki bo 
dne 20. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
ob desetih v pisarni državne žrebčarne. 

Pogoji za dobavo mesa, se lahko vpogledajo 
istotam. 

Poveljništvo državne žrebčarne na Selu 
pri Ljubljani, 

dne 9. avgusta 1921. 

153 pr./21. 
Razpis. 

Predsedstvo mestne občino celjske razpisuje 
nastopna službena mesta: 

1.) provizornega pisarniškega pomočnika pri 
mestnem knjigovodstvu s plačo najnižjega razreda 
in z dnevnico, primerno tej plači (pogoj: primerna 
teoretična ali praktična izobrazba); 

2.) stavbnega inženjerja v IX. plačilnem razredu; 
3.) mestnega fizika za stalni mesečni pavšal s 

področjem, ki ga predpisuje mestni statut; 
4.) mestnega uradnega predstojnika (pogoji: ju-

ridične študije, dovršene z dobrim uspehom, in po
litični izpit). 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, 
naj se vlože do dne 

2j0. a v g u s t a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem uradu. 

Mestni magistrat celjski, 
dne 8. avgusta 1921. 

Župan ; dr. Hrašovec s. r. 

razpisuje 

130e* 

t 
mesto 

Razglas. 1 3 0 5 2 - 2 

I z p r e m e m b e p r i z a d r u g a h . 
V zadružnem rîgistru se je vpisalo to-le: 

Firm. 42/21, zadr. П 222/3. 

a) Dne 18. aprila 1921. sta se pri zadrugi. «Samo
pomoč», gospodarska zadruga javnih nameščencev in 
upokojencev, reg. zadr. z omejeno zavezo v Novem 
mestu, vpisala nova člana načelništva Josip Kovač, 
višji deželnosodni 3vetnik v p. v Kandiji, in Josip 
Mrvar, kanclist v Novem mestu. 

Nadalje se je vpisal razpust zadruge po likvida
ciji. Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 

Firm. 60/21, zadr. II 226/2 
b) Dne 20. maja 1921. se je vpisal pri zadrugi: 
Gospodarska zadruga Javnih nameščencev, reg. zadr. 
z omejeno zavezo «Samopomoč» v Metliki, razpu.!. 
zadruge po likvidaciji. Likvidatorji so dosedanji 
člani načelništva. 

St. 599. 
Razpis učiteljskih mest. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 9. ju
lija t. L, š t 5162, in 8. julija ,L L, št. 5163, se raz
pisujeta na petrazredni osnovni šoli v Pišecah v 
stalno namestitev 

1 učno mesto za učitelja in v ~ 
1 učno mesto za učiteljico. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 
15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet v Brežicah, 

dne 8. avgusta 1921. 

Št L531 o. s. sv. f 

Razpis stalnega katehetskoga 
mesta. 

Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 27. ju 
lija 1921., št. 5757, se razpisuje stalno učno mesto 
za veroučiteija na slovenski ljudski šoli v Kočevju z 
učno obveznostjo tudi na slovenski zasebni meščan-
ski šoli in pa do popolnega števila predpisanih učnih 
ur na nemški ljudski šoli v Kočevju. 

Št. 291/21/pr. 
Razpis. 

Mestni magistrat mariborski 
magi.itratnega ravnatelja. 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, trije dr
žavni izpiti in politično-praktični izpit. Plača po do
sedanjih službenih letih enaka plači državnih usluž
bencev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože pri 
podpisanem magistratu t e k o m 14 d n i . 

Mestni magistrat v Mariboru, 
dna 9. avgusta 1921. 

Grčar s. r., župan. 

Št. 1259. 1289 
Razglas. 

Na prošnjo Rada Medica v Ljubljani bo dne 
18. a v g u s t a t. 1. ob pol šestnajstih dražba pri
bližno 300 m3 losa, in sicer: 

ca. 25 m8 desak 35mm; 
ca. 40 m3 desak 33 mm; 
ca. 50m8 desak^Omm; 
ca. 75 m8 desak 25 mm; 
ca. 25 m3 desak 20 mm; 
ca. 25 m8 desak 13 mm in 
ca. 60 m8 moralov v dimenzijah T/7,

 8/8, •/» i>ï 
10/io ob teh-le dražbenih pogojih: 

1.) Vsak dražitelj mora pred pričetkom dražbe 
založiti vsoto 20.000 K ter si mora tudi pred pri
četkom dražbe ogledati les, ker so kesnejši ugovori 
zoper kvaliteto nedopustni. 

2.) Najmanjši ponudek pri deskah znaša 600 K, 
pri moralih in polovicah pa 800 K za m3. Les se mor» 
po končani dražbi takoj prevzeti in kupnina v po
polnem znesku poravnati takoj po domiku. 

3.) Zdražitelj mora poravnati tudi vse dražbeno 
stroške in pristojbine. 

Mestno županstvo v Kamniku, 
dno 4. avgusta 1921. 

,: 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

^JK^fcSv^a^Vafirt* 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V. Ljubljani, dne 16. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vtebtna: \i „SluShenib Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Izpremembe v oeebjn. — Uredba o pnbijanjo draginje življenskib potreb&èin in brezvestne spekulacije..* 
Uredba o izenačitvi plač nastavnikov srednjih in strokovnih Sol v Vojvodini, Hrvatski in Slavoniji, Boeni in Hercegovini, Dalmaciji in Sloveniji. — Naredba ministra ca socialno 
politiko v sporazumu z mi metrom za notranje zadeve, ministrom za znnanje zadeve, ministrom za vojno in moroarnico in ministrom za narodno zdravje o izdajanja potoih listov 
za prekmoreke kraje. — Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo o pobiranju 612'/0ne občinske doklsde v občini Nemški Loki. — Razglasi osrednje vlade: Razglas glede pošiljk 
ca Avstrijo in Češkoslovaško v tranzitu preko Ogrske. Razglas o pristojbinah, ki se pobirajo za preiskovanje in sojenje dejanj po uredbi o pobijanju draginje živijenskih potrebščin 
in brezvestne spekulacije. Razglas, da so labki čolni za športno veslanje oproščeni carinskih davščin. Razglas o izvozu Belitienib stvari bivših avstrijskih častnikov. Razglas, da je 
prehod potnikov v inozemstvo prepovedan na vseh potih razen po železnici. Razpis ministra za finance, 8 katerim se prepoveduje izvoz živalske brane. — R»zglasi pokrajinske 
npr».« za Kb.vt-niio: Razglas o izpopolnitvi gerentskega sosveta okrajnega zastopa celjskega. Ra>glas o pntnih izkaznicah. Preklic razglasa glede izpremembe občinskega gerentetva 
na Blanc. Rajg'ai-a o izpremembah v občinskih gerentstvih. — Razglas delegacije^ ministrstva financ v Ljubljani o razpisu volitev v cenilne komisije za dohodnino v Sloveniji.— 
Razitlasi gradbene direkcije za Slovenijo: Razpis mesta pisarniškega pomočnika (pisarniške pom čnice) pri okrožni gradbeni sekciji v Murski Soboti. — Razglasi zdravstvenega od
seka za Slovenijo. Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske oprave za Slovenijo od dne 24. do dne 30. julija 1921. — Razglasi vojaških oblastev: Razglas o 

prodaji različnih odpadkov v delavnici za vojaška oblačila v Vevčah. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz ..Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 175 z dne 9. avgusta 3921.: 
Ponatisk pravilnika, kako je dajati podpore iz 

čirtcga dobička državne razredne loterije («Službene 
No\ine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 12 
iz leta 1921.; Uradni list pod št. 33 iz leta 1921.) s 
popravki nekaterih pogreškov. — V slovenskem be
sedilu naj stoji povsod namesto besede: «uredba» 
beseda: «pravila»; v členu 2. naj se beseda: «mini
stru.-» nadomesti z besedo: «ministrstvu»; v členu 4. 
naj stoji v 5. vrsti točke c) namesto besede: «stvar-
ja» bfspfla: «otvarja»; končno naj so datirajo ta pra
vila namesto z dnem 16. decembra z dnem 15. de
cornila in namesto poslovna številko 23.93G/J. i-.i 
se i ostavi številka 23.836/1. 

Številka 176 z dne 10.- avgusta 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 6. avgusta 

19J1., s katero se za čas, dokler bo minister za ver
stvo, dr. Milivi.je J o v a n o v i ć , odsoten od služ
be, postavlja za njegovega namestnika dr. Kosta 
K u m a n u d i, minister za finance. 

Številka 177 z dne 11. avgusta 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 18. julija 1921., 

s katero se določajo območja gozdarskim direkri-
jam. — Gozdarska direkcija v L j u b l j a n i obstza 
bivše pokrajine Kranjsko, Štajersko in Koroško. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 2. junija 1921., 
s katero se dr. Cvetko G r e g o r i č , dosedanji inr 

spektor ministrstva za finance, postavlja za načelni
ka I. razreda ministrstva za socialno politiko. 

številka 178 z dne 12. avgusta 1921.: 
1 Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 27.junija 1921., 
ß katero se Karel S u š a , pravnik, in Milan M a t ' -
j a š i 6 , policijski pisar v ostavki, postavljata za 
začasna pomočnika komisarjema železniške policije v 
Mariboru, odnosno na Rakeku. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 28. junija 1921., 
s katero se inž. Josip V r e g , sedanji podravnatelj 
pri patentnem uradu na Dunaju, postavlja za red
noga profesorja za anorgansko tehnologijo na teh
nični fakulteti v Ljubljani. 

Naredbe Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 27. junija 1921., 
s katerimi bo postavljajo: 

na teološki fakulteti v Ljubljani: dr. Franc L u k-
m a n, izredni profesor na isti fakulteti, za rednega 
profesorja historične dogmatike; dr. Matija S l a v i c , 
izredni profesor na isti fakulteti, za rednega profe
sorja biblijskih ved starega zakona; dr. 'Janez F a -
b i j a n , honorarni nastavnik na isti fakulteti, za 
doeenta sistematično dogmatike; 

. na tehnični fakulteti v Ljubljani; Teodor G r u -
s k in s k i j , profesor na politehničnem institutu v 
Kijevu, za kontraktualnega rednega profesorja za 
matematiko; Lev S o p o c k i j , redni profesor don-

skega politehničnega instituta, za kontraktualnega 
rednega profesorja za geodezijo; 

na, medicinski fakulteti dr. Evgen K a n s k i j , 
asistent fiziološkega instituta iste fakultete, za do
centa za fiziologijo. 

- * ' ^ H » - ~ -

Izpremembe v osebju. 
Z ukazom Njegove Visokosti prestolonaslednika 

z dne 27. junija 1921. je za načelnika oddelka za 
socialno skrbstvo v Ljubljani v IV. činovnem raz
redu postavljen Adolf R i b n i k a r , dosedanji po
verjenik za socialno skrbstvo v Ljubljani. 

Dr. Baltic s. r. 

2S3. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petpa I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Alek s andep, 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo od

redili in odrejamo • 

Uredbo o pobijanju draginje žlvljenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije.* 

Člen 1. 

Minister za socialno politiko skrbi za to, da je 
prebivalstvo kraljevine v zadostni količini in po 
zmernih cenah založeno z življenskimi potrebšči
nami. 

Za življenske potrebščine po tej uredbi se sma
trajo: hrana (semkaj spadajo tudi živali, namenjono 
za klanje), obleka, obutev, kurjava, razsvetljava in 
milo kakor tudi material za izdelovanje teh pred
metov. 

Člen 2. 

Da se doseza namen, razložen v prejšnjem členu, 
uporablja. minister za socialno politiko po potrebi 
te-le odredbe: 

1.) podpira vzdrževanje dosedanjih in otvarjanje 
novih prodajalnic potrošnih zadrug in samouprav
nih teles, po potrebi pa tudi ustanavlja državne pro
da jalnice; 

2.) posreduje pri pristojnih ministrstvih glede 
olajševanja prometa z življenskimi potrebščinami 
tako glede prevoza kakor tudi glede pobiranja 
raznih davščin; 

3.) odpravlja nepotrebno posredovanje med pro
izvajalci in potrošniki; 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 159, izdanih dne 
20. julija 1921. 

4.) izdaja odredbe občinskim sodiščem za pobi
janje draginje (člen 17.), da ustanavljajo najvišje 
cene (maksimiranje), najvažnejšim vrstam potreb
ščin; in 

5.) zaprečuje nakopičevanje potrebščin po skla
diščih kakor tudi vse druge postopke, ki bi na-
merjali podražiti življenske potrebščine. 

Ölen 3. 

Potrošne in poljedelske zadruge in samoupravne 
aprovizacije ' po točki 1. prejšnjega člena dobivajo 
podporo v brezobrestnem kreditu v mejah prora
čunske možnosti. 

Postopek o dajanju tega kredita in o kontroli
ranju njegove uporabe se predpiše s pravilnikom. 

Člen 4. 

Kolikor bi potrošne in poljedelske zadruge do
bivale od države potrebščine in kredite za njih na
bavo, da se prehranja prebivalstvo, morajo iz dob
ljenega kredita kakor tudi iz dobljenih količin živ-
ljenskih potrebščin enako zalagati svoje člane in 
ostalo prebivalstvo dotičnega kraja. 

Člen 5. 

Vsakdo, ki prodaja življenske potrebščine v 
trgovini, na trgu ali na drugem kraju, mora ozna
čiti cono posameznim predmetom tako, da jih vsa
kdo lahko jasno vidi. 

Od te dolžnosti so izvzeti samo proizvajalci, ki 
nimajo stalnega kraja za prodajo lastnih proiz
vodov. 

Ölen 6. 

Vsak prodajalec mora imeti na prodaj vse živ
ljenske potrebščine, ki jih je nabavil za prodajo. 

Prepovedano je kopičiti potrebščine, navedene 
v členu 1. Semkaj зраЛа vsako kupovanje in hra
njenje teh predmetov v večjih količinah, nego jih . 
sme običajno imeti v zalogi dotični trgovec glede 
na obseg svojega poslovanja. 

Člen 7. 

Za vse vrste potrebščin, naštetih v členu 1. 
te uredbe, katerih cena ni maksimirana, je proda
jalcem prepovedano zahtevati višjo ceno, nego je 
ona, ki zavaruje običajni in dovoljeni trgovski čisti 
dobiček. 

Istotako je prepovedano tudi obrtnikom zahte
vati pretirano ceno za storitve pri izvrševanju njih 
obrta, V tem primeru se smatra za pretirano ceno 
ona, ki je višja od pristojnega zaslužka dotičnega 
obrtnika glede na draginjo v kraju, kjer posluje, 
in na dejanske režijske stroške njegovega obrta. 

Člen 8. 

Prepovedano je kupovati potrebščine na trgih 
in semnjih zaradi preprodaje v istem kraju in v 
času, dokler traja ta semanji dan (spekulacija, ve
rižna trgovina). 

Prodajalci na debelo in prodajalci na drobno 
sklepajo za to, da zalagajo prodajalce na drobno, 
med seboj prodaje, odnosno nakupe, izvun Časa, do
ločenega za nadrobno prodajo v dotičnem kraju. 

&ШАЖЕТ^Ш^.У^Њ',. . . ^.t'-AUAAir:?'-!»... ! ^ : Ж А 2 'JžŠa&iA^Lić.: ••:'*££ i i ì E S i a t ó K : : 
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480 Letnik Ш. 

Člen 9. 
Kupcem je prepovedano, plačevati za potreb

ščine višje cene, nego so določene po predpisih te 
uredbe. 

Člen 10. 
Prepoveduje se vsak postopek, ki bi hote na-

merjal posredno ali neposredno vplivati na podra-
ževanje cen življenskim potrebščinam. 

Semkaj spada tudi umetno zniževanje vrednosti 
našega državnega denarja. 

Za umetno zniževanje našega denarja se smatra 
vsako nakopičevanje tujih valut in deviz pri ban
kah, menjalnicah ali privatnih osebah z namenom, 
da bi se provzročalo motenje pravega stanja kur-
zov na naših denarnih tržiščih; istotako pa tudi 
prikrito nakupovanje in prodajanje deviz, vseh dru
gih sredstev za plačila v inozemstvu, tujih valut, 
srebra in zlata, izvršeno iz istega namena. 

Člen 11. 
Kdor prekrši dolžnost dobavljanja življenskih 

potrebščin, ki temelji v pogodbi, sklenjeni z držav
no ali samoupravno napravo, če kot komisionar ali 
podkomisionar ali kot uradnik (nameščenec) pri 
nabavnem poslu namenoma spravlja v nevarnost 
ali ovira izvršitev dobave, se kaznuje z zaporom od 
enega meseca do šestih mesecev in v denarju od 
25.000 do 200.000 dinarjev. 

Člen 12. 
1 ) Kdor koga odvrača, naj ne prinese na "trg 

življenskih potrebščin zato, da ne bi bilo blaga na 
trgu ali da bi ga bilo malo; 

2) kdor od onega, ki prinaša živi jonske potreb
ščine na trg, še na poti do trga kupi te potreb
ščine zato, da bi jih ne bilo na trgu ali da bi jih 
Mo malo in da bi jih sam lahko drago prodajal, se 
kaznuje z zaporom od desetih dni do treh mesecev 
in v denarju od 1000 do 50.000 dinarjev. 

Člen 13. 
1 ) Kdor naredi potrebščine nerabne ali jih uniči 

zato, da bi zmanjšal njih količino ali omejil njih 
prodajo; in . . 

2) kdor zato, da bi si zagotovil nabavo najnuj
nejših potrebščin ali da bi si odslej zagotovil prven
stvo pred drugimi kupci (zaarovarije) ponudi ceno, 
ki je višja od navadne cene, se kaznuje z zaporom 
od enega do šestih mesecev in v denarju od 25.000 
do 150.000 dinarjev. 

Člen 14. 
1 ) Kdor ne označi cen življenskim potrebščinam 

v zmislu člena 5. ali jih neče izobesiti na vidnem 
kraiu, se kaznuje z zaporom od desetih dni do treh 
mesecev in v denarju od 1000 do 10.000 dinarjev. 

2) Kdor se pregreši zoper določila člena 6., se 
kaznuje z zaporom od enega meseca do enega leta 
in v denarju od 25.000 do 200.000 dinarjev. 

3.) Kdor prodaja življenske potrebščine preko 
cen, določenih s cenovnikom, se kaznuje z zaporom 
od enega meseca do enega leta in v denarju od 
25.000 do 200.000 dinarjev. • 

Tako se kaznuje tudi oni, ki knvo tehta ali 
zmanjšuje porcije življenskih potrebščin pri prodaji. 

4 ) Kdor pobira pretirane cene za življenske po
trebščine v zmislu prvega odstavka člena,1., se 
kaznuje z zaporom od treh mesecev do dveh let .n 
v denarju od 10.000 do 100.000 dinarjev. 

5.) Kdor pobira pretirane cene v zmislu drugega 
odstavka člena 7., se kaznuje po točki 2. tega 

6 ) Kdor kupuje življenske ' potrebščine, plače
vaje višje cene, nego jih je določil-pristojni občin
ski odbor se kaznuje z zaporom od desetih dni do 
treh mesecev in v denarju od 1000 do 10.000 di-
narjev. . 

7) Kdor se bavi z verižno trgovino življenskih 
potrebščin ali se spušča v druge nečiste spekula
cije, ki merijo na podraževanje cen življenskim po
trebščinam, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev 
do petih let in v denarju od 50.000 do 200.000 di
narjev. 

8.) Vsaka oseba kakor tudi vsaka banka ali me
njalnica na ozemlju kraljevine, ki bi delovala ua 
umetno zniževanje vrednosti našega državnega de
narja (člen 10., drugi odstavek), se kaznuje z de
narno kaznijo do 200.000 dinarjev in z zaporom do 
dveh let. 

9 ) Kdor učini v povratu eno izrned dejanj, ome
njenih v točkah 2., 3., 4., 7. in 8., se kaznuje z naj
višjo kaznijo, ki je določena za dejanja, za katera 

se sodi; razen tega se mu prepove nadaljnje poslo
vanje začasno ali za vselej. 

Najvišja kazen in prepoved poslovanja se izvrši, 
če dejanje iz točk 2., 3., 4., 5., 7. in 8., ni v povra
tu, toda ga je učinila oseba, ki nima pravice, da oi 
vodila obrat. 

Člen 15. 
V primerih iz člena 14., točk 2., 3., 4., 7. in S. 

se obsojencu poleg kazni zapora in denarne kazni 
odvzame tudi vsa količina blaga, ki jo bila predmet 
kazenskega dejanja. To blago se zapleni na korist 
državni blagajni. 

Člen 16. 
Kazni zapora, izrečene po tej uredbi, se ne sme

jo nikakor in nikoli izpreminjati v denarne kazni, 
denarne kazni pa, kolikor bi se dognalo, da se ne 
dado popobioma izterjati niti s prodajo polovice 
obsojenčeve imovine, se izpreminjajo v zapor samo 
za nepoplačani del; pri tem se za vsakih 50 dinar
jev šteje en dan zapora. 

Člen 17. 
Za predpisovanje maksimalnih cen življenskim 

potrebščinam (člen 2., točka 4.) kakor tudi za pre
iskovanje in presojanje kaznivih dejanj po tej 
uredbi, razen primerov iz drugega odstavka člena 
10. in točke 8. člena 14., se ustanavlja v vsaki ob
čini po eno sodišče za pobijanje draginje. 

To sodišče je sestavljeno: 
a) v samoupravnih mestih in okružnih (županij

skih) krajih iz sedmih članov, in sicer voli tri 
občinski odbor izmed sebe, po dva pa volijo 
državni uradniki in delavci po svojih knjeviiil. 
organizacijah, ali če teh ni, na zborih, sklicanih 
epccialno v ta namen; in 

b) v vseh drugih krajih iz petih članov, in sicer voli 
dva občinski odbor izmed sebe, po enega pa 
volijo državni uradniki (odnosno učitelji ;.li du
hovniki) in delavci (odnosno seljaki) kakor pod 
a), a petega člana volijo prvi štirje izmed prebi
valcev. Ob enakosti glasov odloči žreb. 
Predsednika in poslovodjo voli sodišče sanic-

izmed sebe. 
Potrebno pomožno osebje kakor tudi lokal za 

pisarno in pisarniški material mora dati občinsko 
oblastvo. . , 

Dnevnice članom sodišča določa občinski od
bor, izplaöuje pa jih ohčinslco sodišče iz proračuna 
dotične občine. 

Člen 18. 
Na poziv občinskega oblastva ali po svoji inicia

tivi predpisuje sodišče za pobijanje draginje cene 
najvažnejšim življenskim potrebščinam, ki se pro
dajajo v trgovinah ali na tržiščih dotičnega kraja. 

Člen 22. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko jo kralj 

podpiše, obvezDO moč pa dobi z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrva
ta i Slovenaca*. Od tega dne prestanejo v d jati vse 
naredbe in vsi predpisi zakonov, ki bi nasprotovali 
odredbam, navedenim v tej uredbi. 

V P e o g r a d u , dne 17. junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. V. Kukovec s. r. 

Člen 19. 
Dejanja iz drugega odstavka člena 10. v zvezi s 

točko 8;, člena 14. preiskujejo in kazni zarije izre
kajo pristojna prvostopna sodišča na podstavi tož
be generalnoga inspektorata ministrstva za finan
ce Zoper razsodbo prvostopnega sodišča, ki r.e 
mora izdati najkesneje v dveh mesecih je dopustna 
pritožba na pristojno apelacijske sodišče, ki odloči 
o pritožbi v enem mesecu od dne, ko jo je. prejelo. 
Odločba apelacijskega sodišča je izvrsna. _ _ 

Preiskovanje in presojanje vseh drugih dejanj, 
kaznivih po tej uredbi, izvršuje sodišče za pobija
nje draginje uradoma (ne glede na to, kdo je pri
javu dejanje). Odločbe so polnoveljavne, če je pri
sotnih najmanj pet članov (točka a člena 17.), od
nosno trije člani (točka b člena 17.). Odločbe o ob
stoju dejanja izreka sodišče na podstavi podatkov, 
prejetih z brzo preiskavo, porotniSko z večino gla
sov, kazni pa odmerja po predpisih te uredbe. Ob 
enakosti glasov pri sklepanju odloči glas onega, ki 

predseduje. 
F Člen 20. 

Zoper odločbo sodišča za pobijanje draginje ima 
prizadeti pravico pritožbe na pristojno prvostopno 
sodišče v treh dneh. Prvostopno sodišče odloči o 
pritožbi najkesneje v 30 dneh od dne, ko. je prejelo 
pritožbo. Odločba prvostopnega sodišča je izvršna. 
Pritožbe se izročajo onemu sodišču za pobijanje dra
ginje, zoper katerega odločbo se je vložila pritožba, 
in sicer neposredno ali pa po pošti na povratni re-

" ' ^ Člen 21. 

Izvršna določbe se objavljajo v «Službenih Ro
vinali kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» oo 
stroških obsojenčovih; overjeni prepis se nabije na 
javnem kraju v občini, izvirnik pa se pošlje pristoj
nemu izvršilnemu oblastvu v izvršitev. 

254. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petra I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra-za prosveto in po zar 
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili in 

predpisujemo 

Uredbo o izenačitvi plač nastavnikov 
srednjih in strokovnih šol v Vojvodini, 
Hrvatski in Slavoniji, Bosni in Hercego

vini, Dalmaciji in Sloveniji, 
ki se glasi: 

Izenačitev plač nastavnikov srednjih in strokov
nih šol v omenjenih pokrajinah s plačami srednje
šolskih nastavnikov v Srbiji se mora izvršiti po teh 
osnovah: 

I. 
Direktorji (ravnatelji, upravitelji) popolnih sred

njih šol v posameznih pokrajinah, ako imajo najmanj 
sedemnajst priznanih službenih let, se morajo potr
diti za direktorje I. razreda, ako pa imajo petnajst 
do sedemnajst priznanih službenih let, za direktorje 
II. razreda. 

Direktorji popolnih srednjih šol z manj nego pet
najst priznanimi službenimi leti dobivajo po službe
nih letih profesorsko plačo in direktorsko doklado 
600 dinarjev na leto do dovršenega petnajstega služ
benega leta. po katerem se potrjajo za stalne direk
torje. Ti direktorji se brez svoje privolitve ne morejo 
postavljati za profesorje. 

Direktorji nepopolnih srednjih šol imajo profesor
sko plačo po službenih letih in direktorsko doklado 
šeststo (600) dinarjev na leto. (Člen 71. zakona o 
srednjih šolah' v Srbiji.) 

Direktorji, ki stanujejo v šolskem poslopju, pla
čujejo za, stanovanje toliko vsoto, kolikršna se je 
računila do sedaj. 

II. 
Profesorji imajo plačo kakor profesorji srednjih 

šol v Srbiji. (Člen 72. zakona o srednjih šolah.) 

Ш. 

Namestni učitelji z doktoratom, z opravljeno prvo 
polovico strokovnega izpita (za nižjo srednjo šolo) 
ali s popolnim izpitom, toda brez triletne priznane 
službe, se morajo potrditi za suplente, oziroma pre
vesti na plačo 1800 dinarjev na leto. (Člen 73. za
kona o srednjih šolah.) 

Namestni učitelji z opravljenim popolrum izpitom 
in z najmanj triletno priznano službo dobe profesor
sko zvanje in vse pravice, združene s tem zvanjem. 
'Člen 72. zakona o srednjih šolah.) 

Namestni učitelji brez doktorata kakor tudi broa 
prve polovico strokovnega izpita se morajo prevesti 
na plačo 1500 dinarjev na leto (plača začasnih pred
metnih učiteljev v Srbiji). (Člen 77. a zakona o sred
njih šolah.) . u 

Za, hamestne učitelje, ki zaradi vojne niso motfrt 
opraviti državnega izpita, velja «Uredba o roguU-
sahju položaja nastavnicima i nastavmeama srednjih 
škola* z dne 14. februarja 1920., S N br. 1507. 

IV. 
Nastavnike naučnih predmetov srednjih in stro

kovnih šol, ki so po pokrajinskih zakonih že dobüi 
profesorski naslov in profesorske pravice, a nimajo 
usposobljenosti za profesorje srednjih šol, bodisi.P° 
zakonih v omenjenih pokrajinah, bodisi po zakonu o 
srednjih šolah v Srbiji, je prevesti v profesorje V° 
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členu 72. zakona o srednjih šolah v Srbiji, ako so do 
dne, ko stopi v veljavo la uredba, služili deset let kot 
nastavniki osnovne ali srednje šole; odbije pa se jim 
pet let od vseh službenih let samo za osnovno plačo 
in poviške, a ne tudi za pokojnino. 

Nastavniki iste kategorije, ki nimajo desetletne 
službe, a imajo naslov «profesor», obdrže ta naslov, 
toda uživajo plačo predmetnih učiteljev (člen 75. za
kona o srednjih šolah), dokler ne pridobe kvalifika
cije za profesorje srednjih ali strokovnih šol. 

V. 
Nastavniki veščin, ki so sedaj profesorji ter 50 

opravili zrelostni izpit na srednji šoli, dovršili fakul
teto ali šolo, istovrstno z univerzo, in opravili na-
stavniški izpit iz veščin, obdrže profesorsko zvanje 
in dobivajo profesorsko plačo (člen 72.) po priznanih 
službenih letih. 

Nastavniki veščin, ki so dobili naslov «profesor», 
a nimajo fakultete, ali šole, istovrstne z univerzo, 
ali če ju imajo, pa niso opravili nastavniškega iz
pita, obdrže naslov «profesor», toda uživajo plačo 
učiteljev veščin (po členih 75. in 77. zakona o sred-

• njih šolah). 
VI. 

Duhovniki s fakultetno bogoslovno izobrazbo se 
imenujejo za suplente samo za verski nauk in cer
kveno petje, če pa imajo tri leta nastavniške službe 
in opravljen katehetski ali profesorski izpit za pre
davanje verskih predmetov na srednji ali strokovni 
šoli, se imenujejo za profesorje po členu 72. zakona 
o srednjih šolah. 

VII. 
Vračunavanje službenih let za periodične poviške, 

oziroma za dobivanje profesorskega in direktorskega 
zvanja, in določanje razreda po I. točki teh osnov se 
mora vršiti po teh načelih: 
a) čas, ki ga je nastavnik prebil kot neusposobljen 

namestni učitelj (brez doktorata ali brez najmanj 
polovice izpita), se mu šteje do dne 1. januarja 
1921. največ do pet let; 

b) čas, ki ga prebije v službi izza dne 1. januarja 
1921., naj se vračunava povsem tako, kakor je 
določeno z zakonom o srednjih šolah v Srbiji. 

VIII. 

Inšpektorje srednjih'in strokovnih šol v pokraji
nah je prevesti na plačo inšpektorjev pouka pri mi
nistrstvu za prosveto analogno, kakor se prevede di
rektor popolne srednje šole po točki I. teh osnov. 

IX. 
Ta uredba velja od dne kraljevega podpisa, ob

vezno moč pa dobi, ko se objavi v «Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca»; takrat 
izgubi odločba ministra za prosveto S N br. 1460 z 
dne 3. februarja 1921. vsako veljavo. 

V B e o g r a d u , dne 27. junija. 1921. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Aleksander e. r 

Naredbe osrednje vlade. 
255. 

Naredba ministra sa socialno politiko v 
sporaznnra s ministrom za notranje zadeve, 
ministrom za znnanje zadeve, ministrom 
sa vojno in mornarnico in ministrom za 

narodno zdravje 
o izdajanja potnih listov sa prekmorske kraje.* 

Na podstavi §§ 8. in 9. uredbe o Izseljevanju z 
dne 21. maja t. 1.,- «Službene Novine kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» st. 151,** se odreja: 

Prošnje za potne liste zaradi izseljevanja so mo
rajo v , državi vlagati pri sreskem (kotarskem) ob-
lastvu (okrajnem glavarstvu), pri upravi mesta Beo
grada, okružnem načelništvu, v svobodnih munici
palnih mestili pri najvišjem upravnem obl&stvu, v Ino
zemstvu pa pri pristojnem konzulatu. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
• Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 169, izdanih dne 1. av
gusta 1921. 

** Uradni list pod št. 228. 

Te prošnje morajo biti opremljene s kolkom po 
veljavnih predpisih, ker se drugače ne jemljejo v 
službeni postopek. 

§ 2."/ 
Tej prošnji mora prosilec priložiti: 
1.) ako je moški: a) predpisano taksirano potr

dilo svoje komande vojnega okruga, da je po letih 
starosti izvun.vojaškc službe; b) ako mu je 31 do 
50 let, potrdilo, da se je prijavil svoji komandi 
vojnega okruga in da je tam vpisan za njenega ob
veznika ali pa oproščen osebne službe; c) ako mu 
je 18 do 31 let, potrdilo, da je stalno nesposoben za 
osebno službo v kadru in pozivih" ali da je izpolnil 
ali uredil svojo kadrsko obveznost; ali da se je pri
javil svoji komandi vojnega okruga in da je UVT-
ščen kot obveznik prvega poziva, toda da ni zave
zan pozivu na vaje ali da je oproščen osebne službo; 
č) ako je začasno nesposoben nabornik, potrdilo, da 
je dovršil 24 let in da ga je superrevizijska komisija 
spoznala za nesposobnega za kadrsko službo, ker je 
po zakonu dolžan do dovršenega 24. leta starosti 
vsako leto ob naboru priti pred naborne komisije 
na pregled. 

2.) Po predpisih taksirano potrdilo policijskega 
oblastva za dokaz: a) da je pismen, ako ima 15 let
in več; ako ne predloži tega potrdila, so izda potni 
list: moškemu, ako je starejši nad 65 lot in ako se 
seli na poziv svojega sina ali vnuka; omoženi ženski, 
ako se seli na poziv svojega moža ali svoje hčere, 
svojega vnuka ali svoje vnukinje; vdovi ali neomo-
žeiii hčeri, ako se seli s svojimi roditelji; b) da ni 
bil obsojen zaradi hudodelstva; c) da ni kontraktni 
delavec; č) ako je Neslovan, ki ima pravico opcije 
v zmislu sklenjenih mirovnih pogodb, da je optiral ali 
za našo ali za tujo državo; d) da ni profesionalen 
prosjak ali vlačugar; e) dà ni poligamist; f) da se ne 
bavi •/. nabiranjem žen ali deklic zaradi prostitucije;, 
g) cla ni prostitutka: h) da ne pripada organizacijam 
ali strujiun, ki zagovarjajo ali uče,'naj se veljavni 
zakoni in oblastva ukinejo ali porušijo s silo ali z 
niuiljem, ali ki zagovarjajo ali uče, naj se imovina 
ш zakonito uniči; i) da ima v dolarjih vsaj 25 dolar
jev, ako potuje v Združene ameriške države, in 
\'зај 250 dolarjev, ako potuje v Kanado. 

3.) Po predpisih taksirano izpričevalo uradnega 
zdravnika in dokaz: a) da ni idiot, glupec, slabo-
umnik, epiloptik, bebec, in da ni nikoli prej hnei 
teh bolezni; b).da ni bolan za trahomom ali za drugo 
očesno boleznijo; c) da ni tuberkulozen in da nima 
druge bolezni, zlasti ne venerične nalezljive bolezni; 
č) da ni gluhonem, slep ali drugače telesno defekti
ven, razen če ima poklic ali posel, s katerim more 
tudi navzlic telesni defektivnosti služiti za življenje, 
in razen če se seli skupaj s svojo rodbino ali se seli 
k rodbini, ki jamči za njegovo vzdrževanje; d) da 
ni alkoholik: e) da ni konstitucionalno psihopatično 
inferioren. 

S 3. • . 
To prošnjo mora v državi pristojno oblast v o 

predložiti v rešitev ministrstvu za notranje zadeve, 
ki jo reši sporazumno z mirnstjstvom za socialno 
politiko, odnosno v novoosvobojenih krajinah izvun 
stare kraljevine Srbije, črne gore in Vojvodine po
krajinski upravi. 

Po rešitvi ministrstva, odnosno pokrajinsko 
uprave, izda pristojno policijsko oblastvo potivi list, 
na katerom zabeleži številko in datum odločbe mi
nistrstva za notranje zadeve, odnosno pokrajinske 
uprave s pripombo: «izseljeniški potni list». 

V inozemstvu rešuje te prošnje dokončno kon
zulat. 

Ta oblastva morajo pri izdajanju potnih listov 
obračati posebno pozornost na čitljivo pisanje imena 
in priimka v potnem listu, in sicer po ortografiji, 
ki jo .uporablja prosilec. 

V B e o g r a d u , dne 19.julija 1921. 

Minister za socialno politik'): 
dr. V. Kukovec e. r. 

Naredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

256. 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o pobiranju 612V.ne občinske doklade v občini 

Nemtki Loki 
Občini Nemški Loki, okraj kočevski, se dovo

ljuje sporazumno z delegacijo ministrstva financ v 

Ljubljani, da sme pobirati na vsem svojem ozemlju 
za popolno poplačilo dolga pri Kranjski deželni 
banki v Ljubljani v znesku 11.800 K v. letu 1921. 
posebno 612%no občinsko doklado na vse direktne 
davke, razen dohodarine, plačarine invalidskega 
davka in davka na poslovni promet, in sicer na 
podstavi davčnega predpisa za leto 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 8.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas glede pošiljk za Avstrijo in Češko

slovaško T tranzitu preko Ogrske.* 
Po priobčilu direkcije ogrskih državnih železnic 

se pošiljke, odpremljene za postaje v Avstriji in Ce- ^ 
škoslovaški v tranzitu preko Ogrske, n e m o r e j o 
sprejemati v vožnjo z direktnimi tovornimi, listi, 
nego samo do ogrsko-avstrijske, odnosno ogrško-
češkoslovaške meje. 

Na obmejnih postajali proti tema državama se 
morajo izročati pošiljke iznova, z novimi tovornimi 
listi. . . . 

Iz ministrstva za promet v Beogradu; 
št. 25.568. 

Razglas o pristojbinah, ki se pobirajo za pre
iskovanje in sojenje dejanj po nredbi o pobi-
janjn draginjo življenskih potrebščin in brez

vestne spekulacije.*41 

Ob razglasitvi uredbe o pobijanju draginje živ
ljenskih potrebščin in brezvestne spekulacije je 
vzela generalna direkcija v pretres vprašanje, ali 
in kakšne pristojbine je treba pobirati za preisko
vanje in sojenje dejanj po tej uredbi kakor tudi za 
uporabo pravnih pripomočkov zoper izrečene obsod
be, ter je odločila tako-le: 

Za preiskovanje in sojenje vseh dejanj, označe
nih v tej uredbi, se mora v Srbiji in Orni gori pri
sojati taksa tar. post. 193. taksne tarife zakona o 
taksah kraljevine Srbije, v ostalih pokrajinah pa je 
uporabljati p-edpise pokrajinskih zakonov o tem. 

-Za pritožbe zoper obsodbe, izrečene po tej ured
bi, bodisi da se vlagajo pritožbe pri prvostopnem 
sodišču, bodisi pri apelacijskem sodišču, v Srbiji in 
Crni gori, je pobirati takso po tar. poet. 196. taksne 
tarife zakona o taksah kraljevine Srbije, v ostalih 
pokrajinah pa je uporabljati predpise pokrajinskih 
zakonov o tem. 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjib davkov 
v Beogradu, 

dne 22. julija 1921.; št. 10.862. 

Razglas, da so lahki čolni za športno veslanje 
oproščeni carinskih davščin.*** 

Carinski svet je odločil v seji dne 26. julija t. i. 
in njegovo odločbo je odobril dne.27. julija t. 1. go
spod minuter za finance, da se v zmislu točke 17. 
člena 6. zakona o splošni carinski tarifi dovoljuje 
brez carinskih davščin uvoz čolnov jakö lahke kon
strukcije n a v e s l a (Yole, Skull in podobnih) e 
premičnimi sedeži in z vso opremo, ki služijo veslar-
skim društvom za športno veslanje ter imajo izključ
no gimnastičen namen, ako jih uvažajo veelareka 
društva za svojo uporabo in za uporabo svojih čla
nov — toda ob očarin^anju se mora pristojni cari
narnici predložiti potrdilo ministrstva za trgovino 
in industrijo, V. oddelka, v Beogradu, da se taki 
Čolni ne izdelujejo v zadostni količini v državi. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
.Srba, ^rvata i Slovenaca» št. 176, izdanih dne ÌOega 
avgusta 1921. 

*.* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» it. 168, izdanih dne 
30. julija 1921. 

*** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
STba, Hrvata i Slovenaca» š t 172, izdanih dne 5ega 
avgusta 1921. 
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Od tega so izvzeti vsi čolni z motorjem in ostaii 
čolni na vesla. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 29. julija 1921.; C br. 50.982. 

Razglas o izvozu selitvenih stvari bivših 
avstrijskih častnikov. 

Ministrstvo za zunanje zadeve naznanja z dopi
som A št. 14.531 z dne 28. julija t. 1., da se zopet 
dovoljuje svoboden izvoz selitvenih stvari — pohištva 
bivših avstrijskih častnikov in uslužbencev, ker зо 
odpravljeni razlogi, ki so provzročili to prepoved. 

Zato ne veljata več razpisa C br. 32.027 z dne 
16. maja 1921.* in C br. 38.843 z dne 16. junija 
1921.** 

Iz pisarne generatine direkcije carin v Beogradu, 
dne 1. avgusta 1921.; C br. 51.691. 

Razglas, da je prehod potnikov v inozemstvo 
prepovedan na vseh potih razen po železnici. 

Ministrstvo za notranje zadeve je priobčilo z do
pisom J B br. 21.408 z dne 20. julija 1921. podpisani 
direkciji to-le: 

«Pogostoma odhajajo posamezne osebe iz nase 
države v Italijo in Nemško Avstrijo, ne da bi se 
javile podpisanemu komisariatu. Istotako se vračajo 
od ondod — ne po železnici — a prepuščajo jin razni 
orožniki in finančni organi kakor tudi lokalna ob
lastva. 

Tako lahko prihajajo v našo državo, pa tudi od
hajajo iz nje vse sumljive osebe, ne samo, da se jim 
pri tem ile delajo nobene ovire, ampak da se celo 
niti ne kontrolirajo. 

I s t o t a k o p r e h a j a j o p o t n i k i t u d i po 
d o v o l j e n i h c a r i n s k i h p o t i h , z a k a t e r e 
še ne veni. k j e so, k e r me n i n i h č e ob-/ 
v e s t i i . 

; V interesu državne varnosti prosim ministrstvo, 
naj izvoli izdati nujno odredbo, s k a t e r o s e p r e -
p o v e d u j e v s a k p r e h o d p o t n i k o v v i n o-
z e m s t v o n a v s e h p o t i h , razen po železnici 
in carinskih potih — na teh naj se dovoli šele po
tem, k o s e ž e t j a o d p o š l j e j o o r g a n i p o d -
p i s a n e g a k o m i s a r i a t a . 

Dokler se ta stvar končno ne reši, so ta pota za
varovana s komisariatskimi orožniki, toda to ne more 
dolgo trajati, ker so potrebni tukaj, da spremljajo 
vlf ke.» 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 3. avgusta 1921.; C br. 50.986. 

vlačilnice že natovorjene vsaj do polovice prostor
nine, služijo potrdila dotične parniške (vtovorne) po
staje, kjerkoli pa je mogoče, naj se carinarnice o tem 
uverijo še s pregledom in ugotovitvijo po svojih or
ganih na licu mesta; poročilo o tem, kar ugotove, 
naj se priloži izvoznim carinskim listinam. 

3.) Bkgo, c katerem govorita točki 1. in 2. tega 
razpisa, se mora izvoziti iz države, t. j . prestopiti 
mora mejo, najkesnoje do vštetega dne 7. septembra 
t, 1.; po tem roku je tudi takemu blagu izvoz pre
povedan. 

4.) Zaradi eventualne kontrole o pravilnem upo
rabljanju določil točk 1. in 2. tega razpisa morajo 
carinarnice takoj, sklicevaje se na ta razpis, pred
ložiti pismeno poročilo generalni direkciji carin, ka
terega dne in ob kateri uri so prejele telegram 
št. 53.227 z dne 9. avgusta t. 1. 

5.) Samo po sebi se umeje, da je tudi prepovj-
dano izvažati moko in druge izdelke iz ovsa, isto
tako izdelke iz plev, t. j : odpadkov pri čiščenju žita. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 9. avgusta 1921.; C br. 53.606. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 21.744. 
Razglas o izpopolnitvi gerentskega sosveta 

okrajnega zastopa celjskega. 
Poleg dosedanjih prisednikov (Franca Sušteršiča, 

Martina Kranjca, Miloša Levstika, drja. Jurija Hra-
šovca in Josipa Divjaka) so še imenovani za pris.'d-
rike gerentskega sosveta okrajnega zastopa celj
skega: Franc T r a t a r v Zabukovici, Josip G o r 
j a n e c v Gabrjah, Franc P i k i v Žalcu, Anton 
M a h e n v Trnovi jah in^Martin S t o j a n v Tehar-
jih. 

Franc R o b 1 e k v Žalcu in Josip R a t e j v Še .t 
Juriju sta razrešena kot prisednika tega sosveta. 

V L j u b l j a n i , dne, 2. avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 
Št. 22.126. 

St. 22.669. 

Tukajšnji razglas z dne 15. julija t. L, št. '18.611. 
glede izpremembe občinskega gerentstva na Blanci 
se preklicuje. 

V L j u b l j a n i , dne 11.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadevo. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
•dr,. Baltic s. r. 

Razglasa oizpremembah v občinskih gerentstvih. 
Št. 22.731. 

Namesto Alojzija P o g a č a , Miloša O v i d a in 
Franca L e č n i k a se imenujejo za prisednike ob
činskega gerentskega sosveta v Guštanju: tvorniški 
tesar Fran K a v e , posestnik Anton Č a d e ž in po
sestnik Franc S u š n i k — vsi v, Guštanju. 

Št. 22.733. 
Namesto Aleksandra K o 1 o š a, ki je razrešen po-

slvv občinskega gsrenti v Pordašincih, se imenuje 
za gerenta te občine Janez L i p i č, posestnik v Por-
dašineih. 

V L j u l 1 j a n i, dne 12. avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Raspis ministra za finance, 
i katerim se prepoveduje izvoz živalske hrane.* 

Z odločbo ministrskega sveta z dne 9. avgusta 
t. 1.. ki je bila carinarnicam priobčena s telegramom 
Г. br. 53.227 z dne 9. avgusta t. 1., se je prepove
dalo izvažati vse vrste živalske hrane, in sicer vse 
vrsto sena in slame, ovsa, otrobov, istotako drozge pri 
fabrikaciji špirita in olja, melase, krmsko peso vsake 
vrste, suho in svežo, odrezke pese, dobljene pri fabri
kaciji sladkorja, in pleve, t. j , odpadke pri čiščenji 
žita. 

Od te prepovedi so izvzete one količine zgoraj 
naštenh predmetov, ki so bile onega dne, ko je sto
pila v veljavo ta odločba, že vtovorjene v vagone in 
vlačilnice r. destinacijo za inozemstvo. Pri vlačilni-
cah se dopušča vtovarjanje še tri dni potem,' ko je 
stopila v veljavo ta odločba,, ako so bile te vlačil
nice na večer pred tem dnem natovorjene vsaj do 
polovice prostornine. 

Ta odločba stopi takoj v veljavo. 
Ztratii pravilne uporabe te odločbe dajem cari

narnicam nastopna navodila: 
1.) Izvoz prepovedanega blaga пај"ве pripusti ne 

glede na to prepoved, ako je bilo blago v trenutku, 
ko so carinarnice prejele depešo C br. 53.227 z dna 
У. a- gusta t. 1., že vtovorjeno v vagone in vlačilnice 
ter se to nedvojbeno vidi iz tovornih listin. Seveda 
mora biti iz tovornih listin razvidno, da je blago na
menjeno neposredno za inozemstvo. 

2.) Pri vlačilnicah, ki so bile na večer pred dnem 
omenjene odločbe že natovorjene vsaj do polovice 
prostornine, naj se dopusti natovarjanje še tri did 
petem, ko je stopila omenjena odločba v veljavo, 
t. j . od dne 10. avgusta t. 1. Za dokaz, da so bile 

* Uradni list pod št. 147. 
** Uradni list 70, str. 348. 

Razglas o potnih izkaznicah. 
Po odloku ministrstva za notranje zadevo z dne 

27. julija 1921., št. J B 21.825, se mora tudi v no
tranjem prometu v državi vsak potnik izkazati s 
potno izkaznico. 

Ti potni izkazi v notranjosti države se uvajajo 
zato, da se za vsakogar lahko ugotovi identiteta. 

1.) Temu namenu je zadoščeno, ako ima posa
mezna oseba u r a d n o 1 e g i t i m a c i j o, o p r e m -
1 j e n o s f o t o g r a f i j o, ali pa v e 1 j a v e n p o t-
n i l i s t za inozemstvo, istotako opremljen s foto
grafijo in vidiran po 20. juliju 1921. 

2.) Kdor nima take legitimacije, si mora preskr
beti za potovanje v notranjosti države p o s e b n o 
p o t n o d o v o l i l o , ki obseza osebni opis in cilj 
potovanja. Taka dovolila izdaja občinsko oblastvo 
ali pa okrajno politično oblastvo za eno potovanje 
tja in nazaj in veljavna za mesec dni; pred vsakim 
novim potovanjem se morajo zopet vidirati. 

3.) Politična oblastva lahko izdajajo popolnoma 
zanesljivim osebam za potovanje v notranjosti dr
žave tudi l e g i t i m a c i j e s fotografijo, veljavne 
za leto dni. Taka legitimacija nadomešča potno do 
volilo; tekom leta je ni treba zopet vidirati. 

4.) Kmetje v okolici večjih mest, ki prinašajo 
redno ?vr>je izdelke na trg, dijaki, ki se redno vozijo 
v mesto v šolo, delavci, ki so redno zaposleni v me
stu in stanujejo izvun mesta, meščani, ki se redno 
vozijo v bližnjo okolico rednega bivališča zaradi 
kopanja, dobe od občine aH od političnega oblastva 
s t a l n e l e g i t i m a c i j e (z osebnim opisom in s 
ciljem potovanja), veljavne za dva meseca. 

V L j u b l j a n i , dne 9. avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s.r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. A I 786/8 ex 1921. 

Razglas o razpisa volitev v centine komi
sije za dohodnino v Sloveniji. 

Cenilne komisije za priredbo dohodnine, ,razpu-
ščene z naredbo celokupne Narodne vlade za Sl-j-
venijo z dne 29. januarja 1919., št. 336 Ur. 1., so z 
začasnim zakonom z dne 27. junija 1921., št. 240 
Ur. 1., upostavljene v tem zmislu, da se zato, ker je 
opravilna doba razpuščenih komisij brez izjeme že 
potekla, sesUvijo iznova. 

Na podstavi pooblastila, ki ga daje delegaciji 
člen 36., B. IV. št. 10. navedenega zakona, se do
loča število komisijskih članov in namestnikov za 
posamezne cenilne okraje tako-le: 

1.) cenilni okraj Brežice po 6 komisijskih članov 
in namestnikov; 

2.) cenilni okraj Celje mesto po 6 komisijskih 
članov in namestnikov; 

3.) cenilni okraj Celje okolica po 12 komisijskih 
članov in namestnikov; 

' 4.) cenilni okraj Črnomelj po 6 komisijskih čla
nov in namestnikov; 

5.) cenilni okraj Kamnik po 6 komisijskih članov 
in namestnikov; 

6.) cenilni okraj Kočevje po 6 komisijskih članov 
in namestnikov; 

7.) cenilni okraj Konjice po 6 komisijskih članov 
in namestnikov; 

8.) cenilni okraj Kranj po 6 komisijskih članov in 
namestnikov; 

9.) cenilni okraj Krško po 6 komisijskih članov in 
namestnikov; 

10.) cenilni okraj Litija, po 6 komisijskih "članov in 
namestnikov; 

11.) cenilni okraj Ljubljana mesto po 12 komisij
skih članov in namestnikov; 

IS.) cenilni okraj Ljubljana okolica po 12 komisij
skih članov in namestnikov; 

13.) oenilni okraj Ljutomer po 6 komisijskih čla
nov in namestnikov; 

14.) cenilni okraj Logatec po 6 komisijskih članov 
in namestnikov; 

15.) cenilni okraj Maribor mesto po 12 komisijskih 
članov in namestnikov; 

Ì6.) cenilni okraj Maribor okolica po 12 komisij
skih članov in namestnikov; 

П.) cenilni okraj Novo mesto po 6 komisijskih 
članov in namestnikov; 

18.) cenilni okraj Ptuj mesto po 6 komisijskih čla
nov in namestnikov; 
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19.) cenilni okraj Ptuj okolica po 6 komisijskih 
članov in namestnikov; 

20.) cenilni okraj Radovljica po 6 komisijskih čla
nov in namestnikov; 

21.) cenilni okraj Slovenjgradcc po 6 komisijskih 
članov in namestnikov. 

Polovico članov in namestnikov volijo po § 170. 
zakona o osobnih davkih davčni zavezanci, polovico 
pa imenuje delegat ministra financ v Ljubljani. 

Da se izvrše volitve polovice komisijskih članov 
in namestnikov, so davčna oblastva (za Ljubljano 
mesto davčna administracija, za ostale cenilne okni je 
pristojna davčna okrajna oblastva) sestavila volilne 
imenike. V imenike so vpisani po abecednem redu 
za volilne upravičence vsi davčni zavezanci brez 
ozira na spol, če uživajo vse državljanske in politič
ne pravice, ako jim je dohodnina za leto 1920. pred

pisana, odnosno se jim še predpiše, in brez uvrstitve 
v posamezne volilne skupine, ker tvorijo vsi davčni 
zavezanci enega cenilnega okraja le eno volilno 
skupino. 

Ti imeniki bodo v času od d n e 22. a v g u s t a 
d o v š t e t e g a d n e 29. a v g u s t a t. 1. ob na
vadnih uradnih urah v uradmh prostorih davčnih 
oblastev I. stopnje razgrnjeni na vpogled davčnim 
zavezancem. Vpogledati smejo imenike samo dohod
nini zavezane osebe dotičnega. cenilnega okraja meti 
navadnimi uradnimi urami. Prepisati imenike, odnos
no napravljati izpiske, je dopustno samo, kolikor to 
ne ovira rednega poslovanja davčnega oblastva. 

Voliti bodo smele le osebe, ki so vpisane v ime
nike, in one. ki si izposlujejo vpis v imenike na pod
stavi reklamacijskega postopanja. R o k za v l a 
g a n j e r e k l a m a c i j je d o l o č e n od d n e 

2 2. a v g u s t a d o v š t e t e g a d n e 2 9. a v g u 
s t a t. 1. Vsak davkoplačevalec sme vložiti rekla
macijo le za svojo osebo. Reklamacije se vlagajo 
pri davčnih oblastvik I. stopnje in so proste kolka. 
O njih odloča končnoveljavno delegacija. Vložitev re
klamacij sama na sebi ne zavira izvršitve veljavnih 
volitev. 

Po poteku reklamacijskega roka Tiodo smeli 
da\č'..i save/anci vpogledati volilni imenik še na
dalje do vštetega dne 20. septembra t. 1. samo, če se 
primerno legitimirajo, da se jim na ta način omo
goči izbrati kandidate izmed volilnih upravičencev. 

V o l i t v e se b o d o v r š i l e v n e d e l j o 
d n e 25. s e p t e m b r a t. 1. 
' število komisijskih članov in njih namestnikov, 
ki jih je voliti, potem kraj in čas volitev kaže na
stopna razpredelnica: 

Cenilni okraj 
Yolilci, stanujoči 

v področju 
davčnega okraja 

Volijo v uradnih 
prostorih 

Število 

V času 'članov 
na

mest
nikov 

ki jih je 
voliti 

Brežice 

Brežice 

Celje mesto 

Celje okolica 

Črnomelj 

Kamnik 

Kozje 

Sevnica 

Volilci, stanujoči 
v celjskem mesto, 

Volilci, stanujoči 
v celjski okolici, 

Laško 

Šmarje 

Gornji grad 

Vransko 

Črnomelj 

davčnega urada 
v Brežicah 

davčnega urada 
v Kozjem 

davčnega urada 
v Sevnici 

davčnega okrajnega 
oblastva v Celju 

davčnega urada 
v Celju 

davčnega urada 
v Laškem 

davčnega urada 
v Šmarju 

davčnega urada 
v Gornjem gradu 

občinskega urada 
na Vranskem 

Metlika 

Ribnica 

Konjice 

Kranj 

Krško 

Brdo 

Kamnik 

Kočevje 

Ribnica 

Velike Lašče 

Konjice 

Kranj 

Škofja Loka 

Tržič 

Krško 

davčnega urada 
v Črnomlju 

davčnega urada 
v Metliki 

davčnega urada 
na Brdu 

davčnega okrajnega 
oblastva v Kamniku 
davčnega okrajnega 
oblastva v Kočevju 

davčnega urada 
v Ribnici 

davčnega urada 
v Velikih Laščah 
davčnega urada 

v Konjicah 

davčnega okrajnega 
oblastva v Kranju 

davčnega urada 
v Škof j i Loki 

davčnega urada 
v Tržiču 

Kostanjevica 

Litija 

Ljubljana mesto 

Mokronog 

Radeče 

Litija 

Višnja gora 

Ljubljana meeto 
z začetnimi črkami 

A do K 
L do R 
S do Ž 

davčnega okrajnega 
oblastva v Kršk«m 

davčnega urada 
v Kostanjevici 

davčnega urada 
v Mokronogu 

o a. 

eu 
o 

a 

občinskega urada 
v Radečah 

davčnega urada 
v Litiji 

davčnega urada 
v Višnji gori 

davčne administracije 
v Ljubljani, Breg št. 6, 

I. nadstr., soba št. 2 
II. nadstr., soba št. 3 
II. nadstr., soba št. 5 

o o. 

p. 
o 

i. 

Cenilni okraj 
Volilci, stanujoči 

v področju 
davčnega okraja 

Volijo v uradnih 
prostorih 

Ljubljana okolica 

Ljubljana okolica 
z začetnimi črkami : 

A do'L 
M do Ž 

Ljutomer 

Logatec 

Maribor mesto 

Vrhnika 

Ljutomer 

Gornja Radgona 

Cerknica 

Logatec 

Lož 

Volilci, stanujoči 
v mariborskem 

mestu, 
z začetnimi jirkami 

A do J 
K do R 
S do Ž 

davčnega okrajnega 
oblastva v Ljubljani 

v sobi št. 1 
v sobi št. 2 

davčnega urada 
na Vrhniki 

davčnega urada 
v Ljutomeru 

davčnega urada 
v Gornji Radgoni 

davčnega urada 
v Cerknici 

davčnega okrajnega 
oblastva v Logatcu 

davčnega urada 
v Ložu 

V času 

Maribor okolica 

Volilci, stanujoči 
izvun Maribora 

v okolišu davčnega 
urada y Mariboru, 

Novo mesto 

Ptuj mesto 

Mariboru, pritličje, 
soba it. 9 
soba št. 12 
soba št. 13 

davčnega urada 
v Mariboru soba št. 17 

Slovenska Bistrica 

Št. Lenart 

Novo mesto 

Trebnje 

Žužemberk 

Ptuj okolica 

Radovljica 

Slovenj gradeč 

Volilci, stanujoči 
v ptujskem mestu 

Volilci, etanujoči 
izvun Ptuja 

v okolišu davčnega 
urada v Ptuju 

davčnega urada 
v Slovenski Bistrici 

davčnega urada 
v Št. Lenartu 

davčnega okrajnega 
oblastva 

v Novem mestu 
davčnega urada 

v Trebnjem 

davčnega urada 
v Žužemberku 

davčnega okrajnega 
oblastva v Ptuju 

davčnega'urada 
v Ptuju 

Ormož 

Rogatec 

Radovljica in 
Kranjska gora 

Marenberg 

Slovenjgradeč 

Šoštanj 

Prevalje 

davčnega urada 
v Ormoža 

davčnega urada 
v Rogatcu 

davčnega okrajnega 
oblastva v Radovljici 

davčnega urada 
v Marenbergu 

davčnega okrajnega 
oblastva 

v Slovenj gradcu 
davčnega urada 

v Šoštanju 
davčnega urada 

v Pre val j ah 

Število 

članov 
na

mest
nikov 

ki jih je 
voliti 

o 
p. 

6 

e 

3 

3 

s 

3 

3 

e 

6 

8 

3 

3 

3 

3 
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Volilna komisija bo sestavljena iz predstojnika' 
davčnega oblaUva ali davSnega urada in dveh pri-
•sednikov, ki ju pred volitvijo imenuje predsednik 
(predstojnik davčnega oblastva aH davčnega urada} 
izmed davčnih zavezancev, kateri niso državni na
meščenci. 

Ako določena prisednika ne prideta ob pravem 
času na konstituiranje komisije, sme predsednik ime
novati dva druga prisednika izmed navzočnih davč
nih zavezancev, če pa tudi takih ni, smo voditi vo
litve sam. 

Volilni kraji so sedeži davčnih uradov, v katerih 
območju stanuje volilec. 

Volitev bo o s e b n a in u s t n a z izključitvijo 
katerihkoli pooblastil, le nedoletniki in osebe pod 
varstvom morajo svojo volilno pravico izvrševati 
po zakonitih zastopnikih. Posebne legitimacije m 
volil-... glasovnice se ne razpošljejo; zato je tudi vo
litev po poŠti, kakor je bila dovoljena ob času, ko 
»o se legitimacije in glasovnice še razpošiljale, ne
mogoča. 

Volilci, katerih ne pozna niti predsednik, niti 
člani volilne komisije, se morajo legitimirati s pla
čilnim nalogom ali na drug verodostojen način. 

V zmislu § 185. navedenega zakona se smejo vo
liti le v dotičnem cenilnem okraju dohodnini zave
zane osebe moškega spola, ki so izpolnile 24. l e t i 
ter uživajo vse državljanske in politične pravice. 

Po § 186. omenjenega zakona se ne morejo vo
liti take osebe, ki so zakrivile davčni prestopek po 
§§ 2:39., 240., 242. in 243. 1. c , če ni preteklo pet 
let po pravnomočnosti razsodbe. 

Izid volitve objavi predsednik volilne komisije ta
koj po volitvi ustno s pristavkom, da ugotovi celotni 
izid za cenilni okraj davčno okrajno oblastvo (davč
na administracija). 

Voljeni so. tisti kandidati, ki dobe v cenilnem 
okraju relativno največ glasov; ob enakem številu 
(./•lasov odloči žreb, ki ga potegne predsednik volilne 
komisije na sedežu davčnega okrajnega oblastva. 
Komisijski člani in njih namestniki se volijo po § 180. 
zakona o osebnih davkih za dobo šestih let. 

Koncem tretjega leta se izloči polovica voljenih 
članov in namestnikov. Od lihega števila se izločith 
premenoma večji in manjši del, prvikrat pa večji 
del. Kateri člani naj prvič izstopijo iz komisije, do
loči žreb. Pred potekom poslovne dobe se po § 189., 
zadnjem odstavku, izločijo oni člani, ki izgube po 
izvolitvi pravico, voljeni biti, 11. pr. če niso več zave
zani dohodnini ali če pridejo v konkurz itd. 

Pritožbe zoper volilno postopanje, odnosno zoper 
izvršene volitve, se po § 41., odstavku 2., volilnega 
predpisa (priloga D izvrševalnega predpisa l. k тл-
komi o osebnih davkih) lahko vlože tekom osmih dni 
I>o volitvi pri davčnem oblastvu I. stopnje. O njih 
odloča delegacija ministrstva financ v Ljubljani. 
Take pritožbe ne ovirajo konstituiranja komisije. 

Volitve v cenilno komisijo za cenilni okraj Mur
sko Soboto se razpišejo kesneje. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 10. avgusta 1921. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 9402/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske nprave za Slovenijo. 

(Od dne 24. do dne 30. julija 1921.) 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 271/preds. 
Razpis službe. 

Gradbena direkcija za Slovenijo razpisuje mesto 
pisarniškega pomočnika, oziroma pisarniške pomoč
nico, pri okrožni gradbeni sekciji v Murski Soboti •. 
sietemizirano dnevnino in pripadajočo draginjsko 
doklado. 

Prošnje, opremljene s krstnim listom, domovin
skim listom, nravstvenim izpričevalom, zdravstvenim 
izpričevalom o fizični sposobnosti za to službo, z iz-
piičevalom o šolski izobrazbi, naj se vlože do dne 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisani direkciji. 

Pogoj: spretnost v pisanju s pisalnim strojem in 
\ računstvu. 

Prednost imajo vojni invalidi in dobrovoljci ••-
to lastnost je treba dokazati z veljavnimi listinami 
— in vdove ali hčere državnih uradnikov ali voja
ških oseb. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. avgusta 1921. 

O k r a j O b č i n a 
- S 

P 
K o z e ( V a r i o l a ) . 

Gel j e okolica 
Slovenjgradec 

Ljnbno . . . 
Slovenjgradec 
Trbonje . . . 

T r e b n S n i t i f u z ( T y p h u s ' a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 

Celje 

'Kamnik 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

NOTO mesto 
Radovljica 

Slovenjgradec 
Prevalje 
Logatec 

Brežice . . . 
Rajhenburg . 
Bianca . . . 
Celje okolica. 
Ljnbno . . . 
8т. Jari . . . 
ST. Krištof. . 
Laško. . . . 
FrankoloTO 
Višnja vae. . 
Vojnik . . . 
Kalobje . . . 
Kamnik . . . 
Krašnja , . . 
Lukovica . . , 
Mekine . . . " 
črni тгп ' . . 
Ljubljana . . 
Šmihel-Stopiče 
Jesenice. . . 
Podgorje . . 
Mežica . . . 
Rakek . . . 

G r i ž a ( D y e e n t e r i a ) . 

Brežice 
Celje okolica 

Kamnik 

Kranj 

Krško 

Kočevje 

Ljubljana okolica 

Ljubljana meato 
Maribor okolica 

NOTO mesto 
Radovljica 

Slovenjgradec 
Prevalje 

Logatec 

Brežice 
Trbovlje . . . . . . 
Loka pri Zidanem 

mostu 
Kamnik . . . . . . 
Mekine 
Nevlje 
Šmartno 
Sora 
Preddvor 
Železniki . . . . . 
Stara Loka . . . . 
Skofja Loka . . . . 
Zminec 
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S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Celje 
Kranj 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

I* Murska Sobote 

Celje okolica. . 
Poljane . . . . 
Ljubljana mesto 
Bolebneci • • • 
Trbegovci . . . 
Potaja Lendava 
Petešovei . . • 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Kranj 
Novo mesto 

Ptuj 

Radovljica 
Slovenjgradec 

Kranj 

Trata 
Šmibel-Stopice . 
8v. Flotijau . . 
Ragozniča . . • 
8eše 
Otiiki vrh . . . 
Šoštanj . . • • 

T r a h o m : 

Kovor H I . 

O k r a j O b č i n a 

Ü Ž'S 

1's 
03 

O š p i c e : 

Kranj J Serica I 6 I . I 6 I . j , 
Murska Sobota | Murska Sobota. . . 111 . 111 . | 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 12. avgusta 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec 8. r. 

Razglasi vojaških oblaste., 
E. St. 122. 1318 

Bazglas. 
Uprava delavniee za vojaška oblačila v Vevčah 

pri Ljubljani bo dne 5. o k t o b r a 1 9 2 1 . prodajala 
stare odpadke, ki so v njenih skladiščih, in sicer 
usnjene (stare obutve), odpadke sukna, platna, krz
na, pločevine, medi, železa itd., potem nove odpadke 
sukna, platna, satina in usnja, ki jih je skupaj okoli 
218.154 kg. 

Pričetek prodaje ob osmih. 
Prodaja so izvrši izvun Jicitacijskega postopanja, 

z d i r e k t n i in pogajanjem, odnosno s s k l e p o m 
d i r e k t n o p o g o d b e . Udeleže se je lahko tudi 
manjši kapitalisti in obrtniški mojstri, k e r bodo po
samezne vrste odpadkov razdeljene na več skupin. 

Ko se sklene pogodba, morajo položiti domači 
kupci kavcijo 10 %', inozemski pa 20 % dogovorjene 
kupnine. 

Natančnejša pojasnila daje podpisana delavnica 
ustno in pismeno. 

Iz pisarne delavnice za vojaška oblačila v Vevčah 
pri Ljubljani, 

dne 6. avgusta 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Pr VI 24/21—2. 

Izreoilo. 
1312 

V . i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 
K r a l j a ! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po policijskem komiaarialu v 

Mariboru ukrenjeno zaplembo št. 58 periodične ti
skovine «Volksstimme.», izhajajočo v Mariboru, z 
dne 21. julija 1921. ter v zmislu § 493. k. pr. r. od
ločilo tako-le: 

Vsebina članka gorenje tiskovine na strani 3., in 
sicer odstavka z naslovom: «Neue Bewaffnung*: 
«Jedenfalls wäre es am Platze, sie auch mit einer 
entsprechenden Anzahl von Nürnberger Trichtern 
zu bewaffnen — vielleicht eher und früher als mit 
den Säbeln» tvori dejanski stan pregreška po § 104. 
srb. k. z. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenega odstavka ter se v zmislu § 37. tiskovnega 
zakoria odreja, da je uničiti izvode imenovane tisko
vine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih je še zaseč 
da se mora razmetati dotični tiskarski stavek in da 
iv objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 22. julija 1921. 

Cg I 22/21—6. 1286 

Oklio. 
Rudolf Pevec, trgovec v Mozirju, je vložil zoper 

Fortunata Z a m a n a in Franca P a c c h i e g a, tr
govca v Cavarzereju na Italijanskem, tožbo zaradi 
220.556 K 87 v in 45.000 K s pripadki. * 

P n i narok za ustno razpravo «e je določil na dan 
3 1 . a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče obeh. tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Alojzij Gregorin, odvetnik v 
Celju, Üi ju bo zastopal nâ njiju nevarnost in stro
ške, cjokler se ne zglasita sama ali ne imenujeta po
oblaščenca. 

Okrožno sodiSče v Celju, oddelek L, 

dne 28. julija 1921. 

-Jte* 



Fï-'à£4v"a 

97. 485 Letnik HL 

C 17/21—3. Ш 4 

Oklio. 
Frančiška Bitenc v Zgornjem Bitnju jo vložila 

zoper Antona B e r č i č a iz Zgornjega Bitnja, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo zaradi očetstva. 

Narok, je določen na dan 
. , ,., 2.7. a v g u s t a 1 9 2 1 . ob devetih. ° 

Tožencu se postavlja za skrbnika Andrej Bcrčič 
v Srednjem Bitnju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 10. avgusta 1921. 

C 55/21. 1203 
Oklio. 

Ana Oblak, zasebnica v Tolstem, je vložila zoper 
Janeza P i n t e r j a v Mariji Gradcu tožbo zaradi 
alimentacije. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče Janeza Pinterja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod višji oficial Jug v 
Laškem, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek L, 
dne 15. julija 1921. 

E 807/21—7. i 1281 
Dražbeni oklio. 

Dne 1. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . dopoldne ob de
setih se bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 25 vr
šila dražba zemljišča vi. št. 17 katastralne občino 
limbuške. 

Zemljišče, h kateremu spadata hiša in gospo
darsko poslopje, meri 5 ha 45 a in 62 m2 ter je cenje
no na 158.703 K, pritekline pa, ki sestoje iz razno
vrstnega kmetijskega orodja in gospodarskih potreb
ščin, so cenjene na 1335 K, skupno torej na 
160.043 K. . 

Najmanjši ponudek znaša, ker mora zdražitelj 
prevzeti preužitek v cenilni vrednosti 57.700 K, 
68.228 K." 

Dražbeni pogoji in drugi natančnejši podatki se 
lahko vpogledajo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 26 med običajnimi uradnimi urami. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 14. julija 1921. 

Skrbnik mu je Karel Kromar v Doienji vasi 
§ t- 8 8 - Okrajno sodišče v Ribnici, 

dne 23. jidija 1921. 

L I 20—49. 
Oklio. 

1296 

Cb 6/21. J- 2 7 5 

OkUo. 
O tožbi Iranca Levca v Višovku zoper Franca 

L e v c a st. istotam, oziroma zoper njegove neznane 
pravne naslednike, zaradi zastaranja terjatve 400 K 
bo narok dne 

. , ... 1. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob devetih. 
Skrbnik tožencev: Alojzij Žnidaršič v Ložu. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 1. avgusta 1921.' 

Cb 11/21—1. 
Oklio. 

131 ; 

O tožbi Jerneja Onušiča v Viševku št. 10 po no-
m j u Viktorju FoznikuvLožu zoper Jerneja Š k r b -
c. a in Marijo И k r h č e v o iz Viševka št. 10, Nežo 
M l a k a r j e v o iz Viševka št. 10, Pavla M a l n a -
r i č a iz Cerknice, Tomaža K r a š o v c a iz Viševka 
št. 5, Franca V r b i č a iz Koče vasi in Blaža R a k-
t e 1 j a iz Starega trga, oziroma njih neznane pravne 
naslednike, zaradi izbrisa zastaranih terjatev bo 

Kr. stol sedmorice, odd. B, v Zagrebu je tusodni 
sklep z dne 18. oktobra 1920., L 1/20—36, s katerim 
je bil Juri M e d e n , posestirik v Begunjah št. 40, 
zaradi slaboumnosti popolnoma ргекНсап,_ izpreme-
nil tako, da se izreka Juri Meden le za omejeno pre

klicanega. 
Pomočnik mu je Andrej Debevc, posestnik v Be

gunjah št. 20. 
Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 

dne 1. avgusta 1921. 

P 13/21—6. 
Oklio. 

1316 

S tusodnhn sklepom z dne 24. marca 1921., 
L 3/21—2, je bila Marija M o d i c, hišarjeva žena 
v Hribarjevem št. 7, zaradi pijančevanja omejeno 
preklicana. 

Pomočnik ji je Janez Modic, posestnik v Sle
menu š t 4. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 
dne 4. avgusta 1921. 

9. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . narok dne 
ob devetih. 

Skrbnik vseh tožencev: Alojzij Žnidaršič v Ložu. 
Okrajno sodišče v Ložu, 

dne 10. avgusta 1921. 

1327 P I 142/21—1. 
Razglasitev preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 8. julija 
1921., opr. št. L I 146/21—7, je bil Avgust T o 
rn a ž i č y posestnik in trgovec, prej stanujoč v Ljub
ljani, Dunajska cesta št. 9, zaradi umobolnosti po
polnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen dr. Miljutin Zar-
nik, magistratni ravnatelj v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 5. avgusta 1921. 

Firm. 1682, Rg. C I 127/1. 1154 

Razglas. 
V register se je vpisala danes firma: 

Slovenska gradbena družba z o. z., 
francosko: 

Société slovène de construction à garantie limitée, 
italijansko: 

Società slovena di construzioni a garantia limitata, 
nemško: 

Slovenische Baugesellschaft mit beschränkter 
Haftung, 

s sedežem v L j u b l j a n i . 
Obratni predmet: 

a) projektiranje in izvrševanje v«eh del in obrtov, 
spadajočih v gradbeno stroko; visoke stavbe, 
globoke stavbe, železniške, vodne in mostne 
stavbe, betonske in železnobetonske stavbe, ce
mentni izdelki; 

b) lesna industrija in trgovina; 
c) vsakovrstne instalacije, oprema in ureditev vsa

kovrstnih naprav. 
Družbena pogodba z dne 1. junija 1921. 
Višina osnovne glavnice znaša 700.000 K. ki je 

vplačana z gotovino 400.000 K in s stvarno vlogo 
družbenika, drja. Alojzija Krala, sestoječo iz njegove 
civilne inženjerske pisarne s prakso in področjem v 
denarni vrednosti 100.000 K in s stvarno vlogo 
družbenika inženjerja Josipa. Dedka, sestoječo iz 
njegove stavbne inženjerske pisarne s prakso v de
narni vrednosti 100.000 K in iz njegovega stavbne
ga materiala" in vse blagovne zaloge v denarni vred
nosti 100.000 K; za te cene so stvarne vloge pre
vzeli v-i družbeniki. 

Poslovodje: dr. inž. Alojzij Kral, avtoriziran ci
vilni ir.ž(njer v Ljubljani; inž. Josip Dedek, konce-
sioniraii stavbnik v Ljubljani; Milan Bogady, rav
natelj Slovenske eskomptne banke v Ljubljani. 

Poslovodje zastopajo družbo kolektivno. 
Firma se podpisuje tako, da se pod njeno napi

sano, s štampiljo odtisnjeno ali natisnjeno besedilo 
podpisujeta kolektivno dva poslovodji ali en po
slovodja skupno z enim prokuristom, le-ta pa vselej 
s pristavkora: p. p. (per procura). . 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 30. junija 1921. 

C 74/21—1. 1315 
Oklio. 

Anton Bajuk, posestnik v Drašičah, je vložil zo
per Justa M a r c a , zidarja iz Metlike, tožbo zaradi 
2000 K. 

Narok za ustno sporno razpravo je določen na dim 
29. a v g u s t a 1 9 2 1 . 

ob osmih pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 20. 
Ker je bivališče Justa Marca neznano, se mu po

stavlja za skrbnika gospod Jože Hrehorič, posestnik 
v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 9. avgusta 1921. 

A V 293/21 - 5 , 1277 3—1 
Oklio. 

Dne 17. maja 1921. je umrla Julijana P © l a n 
c i č, bpmfka perica v Mariboru, Maistrova ulica 
š t 1, ne da bi bila zapustila, naredbo poslednje volje. 

Med zakonitimi dediči so Ivan Polančič, Marija 
Pdančič, Alojzij Lepenik, Ivan Lepenik in Anton 
Lepenik,, katerih bivališče je neznano. Zato se ti de
diči pozivi jejo, naj se oglase tekom e n e g a l e t a 
ter pri podpieanem sodišču podado svoje dedne ogla
se; siewr bi se zapuščina obravnavala s priglašenimi 
dediči in za neznane dediče s postavljenim skrbni
kom Jakobom Polančičem, viničarjem v. Kamnici 
š t 30. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 14. julija 1921. 

1276 P L V 15/20. 
Razglasitev preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 28. decem
bra 1920., opr. št. L V 15/20—9, je bil Janez J a -
g er, posestnik, stanujoč v Voseku, zaradi slabo
umnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Franc Urbančič, po
sestnik v Vilkomu št. 37. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 12. julija 1921. 

P V 176/21—1. 1313 
Razglas preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 5. julija 
1921., opr. Št. L V 8/21—6, je bil Ivan G i r s t -
m a y e r, posestnik iz Maribora, rojen dne 22. sep
tembra 1842. v Mariboru, pristojen v Maribor, stanu
joč v Gradcu, Albertstrasse 15/V, zaradi duševne 
bolezni popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen dr. Oskar Orosel, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 8. avgusta 1921. 

Firm. 182/21, Rg. A П 81/1. 1241 

Vpis družbene firme. 
V register za družbene firme se je vpisala danes 

firma: i v a n m peter Matkovič 
s sedežem v C e l j u , 

obratni predmet: trgovina z vinom in drugimi 
dalmatinskimi produkti, 

družbena oblika: javna trgovska družba z dne 
1. maja 1921. 

osebno zavezana družbenika: Ivan MatkoviS, tr
govec in posestnik v Vrbovski (Dalmacija), in Peter 
Matkovič, trgovec v Celju. 

Pravico družbo zastopati ima družbenik Poter 
Matkovič. 

Podpis firme: Za firmo podpisuje Peter Matkovič. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 15. junija 1921. 

P 53/21—1. 
Oklio. 

1193 

Ludovik M r h a r , posestnik in trgovec v Do
lenji vasi št. 48, je bil zaradi slaboumnosti popol
noma preklican. 

Firm. 206/21, pos. II 124/7. 1244 

Izbris firme. 
V registru za firme posameznih trgovcev se je Ls-( 

brisala danes vsled opušta kupčije firma: 
Baumbachs Erben Nachfolger M. Rauscher, Apotheke. 
s sedežem v C e 1 j u, 

obratni predmet: lekarna. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 18. junija 1921. 

Firm. 193/21, Rg. A II 83/1. 1245 

Vpis firme. 
V register, oddelek A, se je vpisala danes firma: 

Franjo Rozman 
s sedežem v C e l j u , 

: ; i j 
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obratni predmet: trgovina z meSanim blagom, 
imetnik: Franjo Rozman, trgovec v Celju, stanu

joč v Gaberju št. 89. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 18. junija 1921. 

Firm. 224/21, Rg. A П 58/3. 1246 

Izbris firme. 
Izbrisala se je danes v registru, oddelku Л, vsled 

opušta kupčije z dnem 1. julija 1921. firma: 
Kirac & drag, 

trgovina z vinom v Celju, 
s sedežem v C e l j u . 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. IL, 

dne 5. julija 1921. 

Firm. 319/21, Rg. A II 51/1. 118.0 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala da

nes firma: Alojzij PIoj 
s sedežem v F a l i ob D r a v i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom r.a 
drobno in z deželnimi pridelki, 

imetnik: Alojzij Ploj, trgovec v Fali ob Dravi 
št. 105. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 5. julija 1921. 

St. 844. 
Oglas. 

1804 

Firm. 989/20, zadr. I 67/18. 1182 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V registru se je vpisala danes pri firmi: 

Stierhaltungsgenoesenechaft in Windisch-Feistritz, 
reg. Gen. mit beschr. Haftung, 

v S l o v e n s k i B i s t r i c i nastopna izprememba: 
Izbrisal se je član načelništva Anton Arzenšek, 

vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Vinko 
Pristovnik, posestnik v Spodnji Novi vasi št. 28. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I«. 

dne 3. julija 1921. 

Firm. 111/21, zadr. II 222/4. 1141 

Izbris zadruge. 
^Izbrisala se je danes vsled končane likvidacije 

zadruga: J 
«Samopomoč«, gospodarska zadruga ' javnih name
ščencev in upokojencev za politični okraj Novo mesto 

v likvidaciji v Novem mestu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Zadružne knjige hrani nadučitelj Martin Matko v 
Novem mestu. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 14. julija 1921. 

Št. 167/14. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni 
razdelbi skupnega sveta posestnikov iz 

Krnice. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcel št. 508, 536/1, 

536/2. 536/3, 546, 558/1, 633 in 635, ležečih v ka 
tastralni občini krniški, bo na podstavi § 9б. za
kona z dne 26. maja 1909., staj. dež. zak. št. 44, od 
dne 26. avgusta 1921. do vštetega dne 5. septembra 
1921. v občinskem uradu na Lučah razgrnjen na vpo-
gltd vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dno 25. avgusta 1921. od pol desetih 
do desetih pojasnjeval v občinski pisarni na Lučah. 
K temu pojasnjevanju morata priti oba udeleženca. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 23. avgustu 
1921. do dne 21. septembra 1921., pri krajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne e.avgusta 1921. 
Okrajni glavar 

kot krajni komisar ta agrurske operacije: 
dr. Spiller-Mnys s.r. 

Y uniela poitnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej postni in orzojavni naredbemk št. 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. et. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu j u l i j u 1921. nevročljive poštne 
poeiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu pustnega in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po
eiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v poMljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) '?, dne ?, naslov: Rumkov, ? 
2.) Ljubljana, 3, dne 18. 6. 1921., n.: fontanka v Rad-

novi. 
3.) Ljubljana 1, dne 19. 6. 1921., n.: Borek Josefine, 

Wien I. 
4.) Ljubljana Ì, dne 19. 6. 1921., n.: Čater Л., 

Wien XIX. 
5.) Ljubljana 1, dno 20. 6. 1921., n.: Pfeifer Josef, 

Bukarest. 
6.) Ljubljana 1, dne 16. 6. 1921., n.: Abdulahefcndič 

Rizabeg, Derventa. 
7.) Ljubljana 6, dne 18. 4. 1921., n.: Schmicherg, 

New York. 
8.) V, dne ?, n.: Turk Jakob, Amerika. 
9.) Ljubljana 1, dne 27. 6. 1921., n.: Wertnik Poldi, 

Wien. 
10.) Ljubljana 1, dne 23. 6. 1921., n.: Zupan Matija, 

Ljubljana. 
11.) Dolnja Lendava, dne 22. '2. 1921., n.: Hazian 

Josef, Cleveland. 
12.) Dolnja Lendava, dne 28. 1. 1921., n.: Menadziga 

Ilija, Glina. 
13.) Celje, dne 3. 4. 1921., n.: Geršak Ivan, Dugo 

Selo. 
14.) Celje, dne 19. 4. 1921., n.: Geršak Ivan, Dugo 

Selo. 
15.) Celje, dne ?, n.: čeme Vladimir, Otip. 
16.) Maribor 1, dne 20. 6. 1921., D.: Frisch Alois, 

Markt Neulenbach. 
17.) Maribor 2, dne 28. 2. 1921., n.: Osterman Ana, 

Celje. 
18.) Maribor 1, dne 23. 6. 1921., n.: Aničič Marica, 

Os jek. 
19.) Maribor 2, dne 21. 6. 1921., n.: Gruber Franja, 

Egenberg. 
20.) Maribor 2, dne 25. 6. 1921., n.: Muršič Micika, 

Sv. Juri ob Ščavnici. 
21.) Radovljica, dne ?, n.: Zupan Ivan, St. Louis. 
23.) Radovljica, dne ?, n.: Wouk Feny, Cleveland. 
24.) Ljubljana 1, dne 10. 7. 1921., n.: Kirchschlager 

Franc, Scharnstein. 
25.) Ljubljana 1, dne 11. 7. 1921., n.: Mencin Olga, 

Trieste. ' 
26.) Ljubljana 1, dne 3. 6. 1921., n.: Peruzzi August, 

Wien. 
27.) Ljubljana 6, dno 19. 5. 1921., n.: Podpcčan Ma

rija, Brooklyn. 
28.) Ljubljana 2, dne 17. 6. 1921., n.: Sunter Josip, 

Novi Sad. 
29.) Ljubljana 2, dne 13. 6. 1921., n.: Virant Franc, 

Ljubljana. 
30.) Maribor 1, dne 2. 7. 1921., n.: Propst Viktor, 

Mureck 
31.) Ptuj, dne 25. 6. 1921., n.: Vretsko Mude, 

Wien IV. 
32.) Ptuj, dne 15. 7. 1921., n.: Papinutti Terezija, 

Maribor. 
33.) Ptuj, dne 13. 5. 1921., n.: Ribič Jožef, Zagreb. 
34.) Brežice, dne 7. 7. 1921., n.: Bobek Josip, Zagreb. 
35.) Cerknica, dne 24. 2. 1921., n.: Cimperman Toni, 

Ohio. 
36.) Stražišče pri Kranju, dne 3. 5. 1921., n.: Berger 

Veronika, Slovenjgradec. 

II. Poštne nakaznice. 
1.) Radovljica, dne 21. 5. 1921., n.: Zadruga gostil

ničarjev, Bled. 
2.) Ljubljana 1, dne 9. 7. 1921., n.: Ivančič Drago-

tin, Karlovac. 
3.) Ljubljana 1, dne 27. 6. 1921., n.: Božič Božidar, 

Kranj. 
III. Poštni zavitkL 

1.) Ljubljana 1, št. 1362, n.: Majer Berta, Novi Sad. 
2.) Ljubljana 2, št. 188, n.: Dencht, Trst. 

Shranjevalni nrad poštnega in brzojavnega rav
nateljstva za slovensko ozemlje v Celja, 

dne 1. avgusta 1921. 

4.) popis dosedanjega službovanja (curriculum 
vitae); 

5.) potrdilo, da je prosilec zadostil vojaški dolž
nosti, ako ima domovinstvo v kraljevini: 

6.) potrdilo, ali je oženjen ali ne; 
7.) izpričevalo železniškega zdravnika, da je spo

soben za železniško službo; 
8.) nravstveno izpričevalo. 
Prosilci naj se obrnejo s pravilno kolkovano рток-

jeziku. Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 6. avgusta 1921. 

Št. 871. 3 - 3 
Razpis. 

V stalno namestitev se razpisujeta nastopni učni 
mesti za učiteljici ženskih ročnih del: 

1.) za šestrazrednico v Pre valjah in za petrazred-
nico v Guštanju z uradnim sedežem v Prevaljah; 

2.) za šttrirazr eùnico z eno vzporednico v Dravo
gradu, za enorazrednico v Crnečah in za enorazred-
nico na Ojstrici z uradnim sedežem v Dravogradu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se viože po pred
pisani službeni poti do dne 

4. s e p t e m b r a 1 92 1. 
pri okrajnem šolskem svetu v Prevaljah. 

Okrajni šolski svet v Prevaljah, 
dne 4. avgusta 1921. 

1322 Št. 176. 
Razglas. 

Občinski in mestni uradi v kraljevini Srbov, Hr
vatov in Slovencev se s tem svare, dajati osem-
najstletnemu dolomrznemu Rudolfu H a r c u nujno 
podporo na račun podpisane pristojne občine, kakor 
se je to doslej večkrat zgodilo, sicer bo ođslej do
tična občina plačnik. 

Občinski urad v Vosku, 
dno 10. avgusta 1921. 

Gèrent: Ivan Čep s.r. 

1811 St. Ï6.211/E. 1921. 

Razpis natečaja. 
V območju podpisane direkcije je izpraznjenih 

več mest za inženjerje in tehnične uradnike grad
bene in strojne stroke. 

V prvi vrsti prihajajo v poštev absolventi visoke 
tehnične Sole, v drugi vrsti pa absolventi drugih teh
ničnih zavodvv (technikum). 

Prosilci naj se obrnejo s pravilno kolkovano 
njo пл splošiii oddelek te direkcije ter naj ji prilože: 

1.) roJ3fcni list; 
2.) domovnico; 
3.) izpričevalo o opravljenih izpitih v originalu 

ali v poverjenem prepisu; 

Št, 45. 

Razne objave. 
OklJo. 

1320 

Kmetska posojilnica in hranilnica na Vinici, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo, sklicuje svoj 

občni zbor za leto 1920. 
na dan 2 1 . a v g u s t a 1 9 2 1 . ob petnajstih (ob 
treh popoldne) v uradnem prostoru s tem-le 

s p o r e d o m : 
Nagovor predsednikov. 
Poročilo blagajnikovo. 
Volitev nadzorništva. 
Volitev treh pregiedovalcov računov. 
Razni nasveti in predlogi. / 

Načelništva 
1310 St. 537. 

Razid drnltva. 
Veteransko društvo pri Sv. Benediktu v Sloven

skih goricah s podružnico pri Sv. Treh kraljih se 
je na podstavi sklepa občnega zbora dne 7. avgusta 
1921. prostovoljno razšlo. 

Fran Kaučič s.r., Fran Kocuvan s.r., 
poveljnik. podnačelnik in tajnik. 

Razld društva. 1 3 2 1 

Ciril-Metodova podružnica pri Sv. Jakobu v Slo
venskih goricah se je prostovoljno razšla, ker je 
imela premalo članov. 

V S m a r j e t i ob Pesnici, dne 10.avgusta f92l. 
Jernej Črnko s. r., bivši predsednik. 

Na mnoga vprašanja, ki nam še vedno dohajaj) 
iz raznih krajev, naznanjamo: 

1.) da izhaja Uradni list p o p o t r e b i ; 
2.) da velja na mesec, po pošti prejeman 12 kron, 

v Ljubljani na dom pošiljan 13 kron; 
3.) da veljajo p o s a m e z n e š t e v i l k e toliko 

kron, kolikor imajo pol (če imajo torej 4 strani, 
1 krono, če imajo 6 strani, 1 krono 60 vinarjev, Če 
imajo 8 sirani, 2 kroni itd.). U p r a T O l g t v o . . 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 17. avgusta 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
fay ' 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 

x 

V.eMna: Kralj Peter I. f - spremembe v osebju. - Razglasi pokrajineke пргате za Slovenijo: Razglas o zglaševalni dolžnosti y nekaterih zdraviliščih in letoviščih т В1оте-
niji. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. 

Beograd, dne 16. avgusta 1921. 

Njegovo Veličanstvo kralj 

je danes ob 17. uri 3 0 minutah umrl. 

Izpremembe v osebju. 
Minister za narodno zdravje je Viktorja J e 1 -

n i k a r j a, pisarniškega pomočnika pri zdravstve
nem odseku za Slovenijo v Ljubljani, imenoval za 
pisarniškega oficianta 1. plačilne stopnje na dose
danjem službenem mestu. 

Dr. Krajec s. r. 

Ivan T i l l e r , kanelist preko sietemiziranega 
stanja in brez določenega službenega mesta pri 
okrajnem sodišču v Brežicah, je na lastno prošnjo 
upokojen. 

Kavčnik s. r. 

Sodni sluga Ivan S r i ni š e k v Cerknici je na 
lastno prošnjo trajno upokojen 

Dr. Rogina s. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 8806/Г7. 

Razglas o zglaševalni dolžnosti v nekaterih 
zdraviliščih in letoviščih v Sloveniji. 

Na podstavi § 9. naredbe z dne 15. februarja 
1857., drž. zak. št. 33, sklicevaje se na, ukaz bivšega-
namestništva za Kranjsko z dne 12. septembra. 1858., 
de ž. zak. št. 24, ter oziraje ce nadalje na nan-dho biv
šega poverjeništva za javna dela z dne 14. aprila 
1921., Ur. 1. št. 115, in na ukaz bivšega štajerskega 
namestništva z dne 14. maja 1908., št. 92.551/5, od
re jam tako-1 e : 

V krajevnih občinah: Bledu, Bohinjski Bistrici, 
Bohinjski Srednji vasi, Dovjem, Gorja.h, Koroški 

Beli, Kranjski gori, Radovljici, Ratečah in Ribnem, 
v krajih: Breznici, Mostah, Vrbi, Žirovnici, Lescah, 
Zapužah, Begunjah, Poljčah, Zgiošah in Brezjah 
(vseli v političnem okraju radovljiškem), nadalje v 
krajih: Dolenjskih toplicah, Rogaški Slatini, Rogat
cu, Laškem, Rimskih toplicah, Dobrni pri Celju in 
Radencih pri Ljutomeru morajo stanodajalci vsako
mur, lei najame pri njih stanovanje, takoj predložiti 
v izpolnitev zglasilne liste, ki se dobivajo pri občin
skem uradu. 

Tujec izpolni zglasilni list, v dveh enakoglasnih 
izvodih, ki ju mora stanodajalec potrditi s svojim 
podpisom ter ju, da se izogne kazni, določeni v 
§ 320. kazenskega zakona, še isti dan ali, če je pri
šel tujec pozno na večer, drugi dan do 9. ure izročiti 
ali poslati županstvu (v Rimskih toplicah orožni-
štvu, v Rogaški Slatini zdraviliškemu nadzorniku) 
v presojo in zabeležbo. En izvod zglasilnega lista 
ostane pri županstvu,, drugi izvod pa se po župan
stvu vidira in vrne stanodajalcu. 

Ko tujec odpotuje ali tudi le izpremeni stano
vanje, je to javiti županstvu (v Rimskih toplicah 
orožništvu, v Rogaški Slatini zdraviliškemu nadzor
niku) s tem, da, predloži stanodajalec svojedobno 
po županstvu vidirani in vrnjeni zglasilni list, v ka
terega je tujec vpisal dan in smer odhoda. 

Dolžnost gostilničarjev, upravičenih prenočevati 
tujce, da vodijo tujsko knjigo, predpisano pod črko 
E razglasa bivšega namestnika za Kranjsko z dne 
20. septembra 1858., dež. zak. št, 24, se s tem ne 
razveljavlja. 

V L j u b l j a n i , dne 11. avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

"Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic в.г. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg 1 a 307/21—3. 

Oidi« 
132.3 

Zoper odsotnega Rajka P e i t l e r j a, trgovca 
v Ljubljani, Židovska ulica št. 6, je podala pri de
želnem sodišču v Ljubljani Leopoldina Weiss,' tr
govka, v Ljubljani, ki jo zastopa dr. Stare, odvetnik 
v Ljubljani, tožbo zaradi 12.000 K. 

Prvi narok se je določil na dan 
1. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 

skrbnika gospod dr. Sajovic, odvetnik v Ljubljani, 
Gosposka ulica. Ta skrbnik ga bo zastopal, dokler 
se toženec ali ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Deželno sodiSče v Ljubljani, oddelek h a, 
dne 13. avgusta 1921. 

Firm. 1803, Rg. C I 104/8. 1228 

Razglas. 
V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 

firmi: «Lana», tekstilna tovarna, 
družba z o. z. na Zgoši, 

s sedežem na Ž g o š i nastopna iaprememba: 
Izstopila sta dosedanja poslovodji Milan Ötubelj 

in Lujo Matijan. Poslovodji sta odslej poleg Bruna 
Nusdorferja na novo vstopivža družbenika Anton 
Lavrenčič, prokurist Kreditne banke v Trstu, in 
Franc Sancin, upravitelj tvornice na Zgoši. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 8. julija 1921. 
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Letnik Ш. 

Firm. 1826, Rg. B II 4/1. 12-29 

Razglas. 
V register se je vpisala danes firma: 

slovensko: 
Tovarna izdelkov iz pločevine in kovin Emil Lajovic 

in drog) d. d., 
;»rbsk.o: 

Fabrika izrada od lima i kovina Emil Lajovic i Ko., 
A.D., 

francosko: 
Fabrique de produits de îer blanc et de métaux 

Emile Lajovic & Co., S. A., 
nemško: 

Blech- und Metallwarenfabrik Emil Lajovic & Co., 
A.-Qr, 

s sedežem v L j u b l j a n i . 
Obratni predmet: izdelovanje pločevine, vsako

vrstnih izdelkov iz pločevine in kovin, tudi litogra-
firanih, emajliranih in kovanih, in strojev, spadajo-
čih v to stroko. . -. u 

V to svrho sme družba po vsej kraljevini orbov, 
Hrvatov in Slovencev ustanavljati tvornice, ki bi 
izdelovale navedene predmete, kupovati že poslu
joča podjetja te vrste ali pa se udeleževati pri nuli. 

Družbena obUka: delniška družba- Ustanovitev 
družbe dovoljena in pravila odobrena z odlokom 
z dne 9. marca 1921., VI. St. 1135, ministra za trgo
vino in industrijo, s koncesijsko listino ministrstva 
za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 
21. aprila 1921., št, 2772/21. , , . ! 

Ustanovljena dne 30. junija 1921. za nedoločen 
ča* 

^Delniška glavnica: 600.000 K, razdeljena na 1500 
delnic po 400 K, ki so v gotovini popolnoma vpla
čane ter se glase na prinosnika. 

Ta delniška glavnica se sme po ^lepu o b°-
nega zbora na predlog upravnega sveta zvišati do 
2000 000 K. Za vsako nadaljnjo zvišbo delniške 
glavnice pa je treba dovolitve državnega oblastva. 

Firma se pravnoveljavno podpisuje tako, da ™ 
pod njeno napisano, natisnjeno aH » štampilijo odtis
njeno besedilo podpisujeta dva člana upravnega 
sveta ali en ola« upravnega sveta in en Prokurist 
ali ravnatelj s prokuro.in prokurist, vsi kolektivno 
ravnatelj in prokurist vselej s pristavkom «pp.» (per 
procura). . . 

Zaradi lažjega poslovanja .me upravni svet po
deliti pravico podpisovanja za posamezne posle po 
dvema ali več uradnikom družbe, ki podpisujejo fir
mo kot pooblaščenci s pristavkom «pp». 

Člani upravnega sveta so: inž. Dušan ћегпес, 
upravni svetnik Zadružne gospodarske banke, d. d. 
v Ljubljani; Janko Jovan, ravnatelj Gospodarske 
zveze v Ljubljani: dr. Ivan Slokar, ravnatelj Gospo
darske banke v Ljubljani; Anton Lampret trgovec 
v Ljubljani; Emil Lajovic, tvomičar v Ljubljani 

Objave se izvršujejo v uradnem listu na sedežu 
družbe in v uradnih lUtih na sedežih njenih podruž
nic. 
Deželno kot trgovinAo sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne'8. julija 1921. 

Firm. 1801, Rg. A IV 55/1. 

ђ\ Miroslav Marušič 
s sedežem na V r h n i k i , 

obratni predmet: trgovina s kolesi, 
"imetnik: Miroslav Marušič, mehanik na Vrhniki. 

Firm. 1802, Rg. A IV 56/1 

c\ Pavel Sedej 
s sedežem na J a v o r n i k u , 

obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
imetnik: Pavel Sedej, trgovec na Javormku št. 6. 

Firm. 1806, Rg- A IV 57/1. 

g) Suchy & GabrovSek, 
tehnično elektroinštalacijsko podjetje — Kranj, 

s sedežem v K r a n j u . 
Obratni predmet: trgovina s tehničnimi m 

elektrotehničnimi predmeti, elektromehanicna delav
nica, montiranje in instalacija central za razsvetljavo 
in gonilno moč. . 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
12. februarja 1921. т г . . 

Družbenika: Alfred Suchy, zasebnik v Kranju, m 
Jožef GabrovSek, elektrotehnik v Kranju. 

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika 
S "podpis firme: oba družbenika podpisujeta firmo 
tako, da pod njeno natisnjeno ali Stainpiljirano be
sedilo postavljata svoje ime. 

Firm. 1807, Rg. A IV 58/1. 

cn Pičulin Ivan 
s sedežem v K r i ž a h pr i T r ž i č u . 

obratni predmet: trgovina z usnjem in čevlji, 
imetnik: Ivan Pičulin, trgovec v Križah pri Tr-

Firm. 1820. Rg. A IV 59/1. 

e) Franc Jaklič 
s sedežem v R a d o v 1 j i c i , 

obratni predmet: trgovina s papirjem in pisar
niškimi predmeti, 

imetnik: Franc Jaklič v Radovljici. 

Firm. 1824, Rg. A IV 60/1 

f) Vatovac & Svetina 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 
drobno, . 

družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
11. januarja 1921., . 

družbenika: Josip Vatovac, trgovec v Ljubljani: 
Ana Svetina, trgovka v Ljubljani. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo
stojno. ., , . . .. 

Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje firmo 
samostojno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. julija 1921. 

Družbenika: Boris Batič v Celju, Ljubljanska 
cesta št. 14, in Vladimir Batič v Celju, Ljubljanska 
cesta št. 14. . . , , . _ . 

Pravico zastopati družbo imata Boris Batic m 
Vladimir Batič. 

Podpis firme: Pod besedilo gorenje firme se pod
pisujeta, on družbenik in pooblaščenec Zvonimir 
Govinšek, zasebnik v Celju, Kersnikova uhca »t. .1. 

Prokura se je podelila Zvonimiru Govinšku. 
Začetek obrata: meseca julija 1921. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 15. julija 1921. 
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Razglas. 
Izbrisali sta se danes v registru vsled opustitve 

obrta firmi: Yarn. 1747, Rg. A III 44/3. 

a ) • ' Vitek & Prelog 
s sedežem v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina z galanterijskim bla
gom na debelo. ^ ад R g д n g 8 / , 

b) Josip Mrak in dr. 

s sedežem v L j u b l j a n i , 
obratni predmet: pekovski obrt. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III. 
dne 8. julija 1921. 

Firm. 216/21, Rg. Л II 44/4. 1247 

Izpremembe pri že vpisani firmi. 
' V register, oddelek A. se je vpisala danes pri 

firmi šavcer in Plevčak, 
s sedežem v S p o d n j i H u d i n j i p r i C e l j u 
nastopna izprememba: 

Firma se glasi odslej: 
Ivan Šavcer, 

Sedež firme je-odslej: Š t. P e t e r v S a v i n » k i 

Iz-topila sta javna družbenica Terezija Ple*'čak 
hi komanditist Jožef Kanzian. Sedanji edini imet. 
nik: Ivan Savcer. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. II., 

dne 5. julija 1921. 

Razglas. 123° 
Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 

Firm. 1735, Rg. A IV 54/1. 

a\ Alojzij Kristan 
e sedežem v Z a p u ž a h št. 10, 

obratni predmet: izdelovanje sukna, 
imetnik: Alojzij Kristan, tvomičar v Zapužah 

št. 10. 

Firm. 246/21, Rg. A II 84/1. 1249 

Vpis Javne trgovske dražbe. 
V register so je vpisala danes firma: 

Brata Batič 
s sedežem v C e 1 j u, 

obratni predmet: trgovina z lesom, drvim 111 
stavbnim gradivom, 

družbena oblika: javna trgovska družba. 

Finn. 244/21, Rg. B I 39/1. 

Vpis družbene firme. 
V register za družbene firme, oddelek B. se je 

vpisala danes firma: 
Javno skladišče In prevozna družba, 

delniška dražba v Celju, 
s sedežem v C e 1 j u. 
. Obratni predmet: Družba 

1.) vskladišča blago vsake vrste za tuj račun v 
lastnem skladišču ter izdaja prenosne skladiščne 
listine; * - 1 1 1 -

2.) ustanovi in obratuje javno svobodno skladi
šče v zmislu § 2. z dne 28. aprila 1889., drž. zak. 
št. 64; ,, 

3.) posreduje pri ocarinjanju shranjenega blaga; 
4) prevaža blago po voznikih ali brodnikih; 
5.) prevaža blago na kopnem, morju, rekah in 

po vseh vodnih potih; 
6.) ustanavlja in vzdržuje za navedeno obrato

vanje lastne naprave in obratna sredstva vsake 
vrste; , , _ , , 

7.) zgradi in vzdržuje železnico in dovi acne kolo
voze za družbene skladanice in skladišča. 

Družba je upravičena ustanavljati podružnice 111 
agenture v drugih krajih tuzemstva, a naznanjati jih 
mora pristojnemu oblaetvu. Tudi je upravičena raz
širiti svoje poslovanje v inozemstvo, kolikor je- to 
dopustno po veljavnih zakonih in pogodbah. 

Za opravila, ki so zavezana koncesiji, si mora 
družba pridobiti oblastveno dovolitev. 

Družbena oblika: Delniška družba, ustanovljena 
z dovolitvijo in z odobritvijo pravil po odloku mi
nistrstva za trgovino in industrijo z dne 23. aprila 
1921., VI št. 2292, oziroma ministrstva za trgovino 
in industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 12. maja 
1921., št. 3365/21. Ustanovni občni zbor je bil dne 
28. maja 1921. Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. , , ,. 

Delniška glavnica: 3,000.000 K, razdeljena na 
750 delnic po 4000 K, ki so v gotovini popolnoma 
vplačane in se glase na imetnika. Delniška glavnica 

i se sme s sklepom občnega zbora brez dovolitve dr-
'žavnega oblastva zvišati na 6,000.000 K. 

Podpis firme: Firma se podpisuje pravnoveljavno 
tako, da se pod njenim natisnjenim aH s štampilij;.) 
označenim ali napi&anim besedilom kolektivno pod
pisujeta ali dva člana upravnega sveta ali en član 
upravnega sveta in en prokurist ali dva prokurista, 
oziroma prokurist in pooblaščenec, ti zadnji vedno 
s pristavkom, označujočim prokuro. 

Upravni svet sestoji iz najmanj sedmih in naj
več desetih članov. Člani prvega upravnega sveta м>: 

Rudolf Stermecki, trgovec v Celju; > 
Danijel Rakusch, trgovec v Celju; 
Ivan Ravnikar, trgovec v Celju; 
dr Josip Sernec, odvetnik v Celju; 
Rudolf Bönisch, ravnatelj Prve hrvatske štedio

nice, podružnice v Celju; 
Fran Strupi, trgovec v Celju; 
Josip Pfeifer, ravnatelj tvornice A. Vvestua 

v Gaberju; _ 
Mirko Gruden, ravnatelj podružnice Ljubljana. 

kreditne bank.j v Celju; # 

Franc König, trgovec v Celju; 
Dušan Zangger, trgovec v Celju. 
Družbeni razglasi se objavljajo pravnoveljavno 

v uradnem listu, izhajajočem v Ljubljani", oziroma 
v uradnem listu, ki bi izhajal namesto imenovanega 
uradnega lista. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek H-, 

dne 15. julija 1921. 
Firm. 144/21, Rg.B 116/1. 1077 

Vpis delniške družbe. 
Vpisala se je danes firma: 

«Celeritas», Jugoslovensko odpremničko, importno 
i exportno dion. društvo u Zagrebu, 
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as. 
«Celeritas», Jugoslavische Transport-, Import- uud 

Export-A.-G. in Zagreb, 
«Celeritas», S. A. Yougoslave pour les affaires de 

Spedition, import et export à Zagreb. 
Kraj glavne naselbine: Z a g r e b . 
Sedež podružnice: M a r i b o r . 
Obratni predmet: Transportni i odpremnički po

slovi svake vrste, kupnja i prodaja te eksport i im
port kolonijalne robe, zemaljskih proizvoda, plo
dina i ine robe. 

Višina osnovne glavnice: 1,000.000 K. 
Število in značaj posameznih delnic: 2500 delnic 

po <i00 K, ki so vplačane v gotovini ter se glase na 
prinosnika. 

Člani ravnateljstva: Aleksander Hirschl, Anton 
Sommer, Viljem Hirschl, Žiga Hirschl, Albert Som
mer, R. Hauptfeld in Dušan Truinić — vsi trgovci 
v Zagrebu. 

Prokurist za podružnico: šandor Mayerhof er, 
upravitelj v Mariboru. 

Pravne razmere družbe: Delniška družba, usta
novljena na podstavi družbene pogodbe z dne 7. av
gusta 1010., deloma izpremenjene dne '5. decembra 
1920., za nedoločen čas, pripuščena k poslovanju v 
Slavoniji z odlokom gospoda ministra za trgovino 
bi industrijo z dne 8. oktobra 1920., VI št. 2770, in 
z odlokom ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka v Ljubljani, z dne 19. januarja 1921., 
št. 10.492/20. 

Firma se podpisuje tako, .da se pod njeno bese
dilo z osebnim imenom podpisujeta aH dva člana 
ravnateljstva ali eu član ravnateljstva in en Proku
rist, le-ta z označbo prokure. 

Družba objavlja svoje oglase- v «Uradnem listu 
deželne vlade za Slovenijo». 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. 1., 

dne 14. junija 1921. 

489 . 

- obratni predmet: trgovsko spedicijsko podjetje, 
družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

16. aprila 1921. 
Družbenika: Nicifor Pivljakovič v Mariboru, 

Aleksandrova cesta št. 25; Milan: Jakovljević v 
Subotici, Cirila m Metoda trg št. 14. 

Pravico zastopanja ima vsak družbenik sam zase. 
Podpis firme: Napisanemu ali odtisnjenemu be

sedilu firme pristavlja po en družbenik svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 5. julija 1921. 

Firm. 313/21, Rg. C I 5/75. 1184 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V regis tru se je vpisa la danes pr i firmi: 

Križevska opekarna, 
družba z. o. z., 

s sedežem v K r i ž e v c i h n a M u r s k e m p o 
l j u , sodni okraj l jutomerski, n a s t o p n a izprememba: 

Novo besedilo firme: 
Križevska opekarna v Križevcih, 

družba z o. z. v. likvidaciji. 
Družba se je razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dr. Karel Grossman, odvetnik v Ljuto
meru; Ivan Žnidarič, posestnik v Križevcih št. 25; 
Franc Slavic, posestnikov sin v Ključarovcih št. :); 
Alojzij Jureš st., posestnik v Boreoih št, 9; Ivan 
Pentek, trgovec v Radgoni. 

Podpis firme: Likvidator dr. Karel Grossman 
in še eden ostalih likvidatorjev pristavljata na
pisanemu ali natisnjenemu besedilu firme svoji 
imeni. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 5. julija 1921. 

Firm. 302/21, Rg. B I 5/5- 1183 

Izpremembe pri delniški družbi. 
V registru se je vpisala danes pri fix-mi: 

Mariborska tiskarna, 
d. d. v Mariboru, 

n a s t o p n a izprememba: 
1.) N a drugem rednem občnem zboru delničarjev 

dne 25. apri la 1921. se je sklenilo zvišati delniško 
glavnico od 2,000.000 K n a 2,500.000 K z izdajo 
2500 novih delnic po 200 K nominalne vrednost i . 

2.) Izbrisal se je č lan u p r a v n e g a sveta "Vilko 
Weixl vpisal pa se je. novoizvoljeni č lan u p r a v n e g a 
s v e t a E d v a r d Pogačnik, t rgovec v Mariboru. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

d n e 5. julija 1921. 

Firm. 301/21, Rg. A II 60/1. 118« 

Vpis javne trgovske družbe. 
V regis ter se je vpisa la danes firma: 
Adrija, spediterska radnja Pivljakovič i Ko. 

v Mariboru 
s sedežem v M a r i b o r u , Aleksandrova ceste 
št. 25, 

Firm. 326/21, Rg- C 136/1. H 87 

Vpis družbe z omejeno zavezo. 
V register se je vpisala danes firma: 

«Elin», družba za električno industrijo v Mariboru, 
d. z o. z., 

«Elin», društvo za električnu industriju u Mariboru, 
d. s. o. s., 

odnosno: 
„Елин", друштво за електричну инду-

стрију y Марибору, 
Д. С. 0. с , 

«Elin», Société d'industrie électrique à Maribor, 
s. a. o. 1., 

«Elin», Gesellschaft für elektrische Industrie in 
Maribor, 

G. m. b. H.. 

s sedežem v M a r i b o r u , 
Obratni predmet: Družba projektira in izvršuje 

električne naprave za razsvetljavo in pogon vsa
kega obsega, tako kalorične kakor hidrotelinične 
naravi, trguje z elektrotehničnim in drugim pred
metnim materialom, pridobiva koncesije za zgradbo 
in obrat električnih naprav ter jih finansira, izdeluje 
stroje, potrebščine in inaterialije, potrebne za na
vedene namene, ustanavlja podružnice, se udeležuje 
pri podjetjih in pridobiva podjetja enake vrste. De
lovanje družbe je omejeno na kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

Družbena pogodba z dne 25. aprila 1921. 
Višina osnovne glavnice: 960.00T) K, vplačana 

• gotovini. 
Poslovodje: stavbni svetnik Hans Altmanu, vo

dilni upravni svetnik in ravnatelj družbe za elek
trično industrijo, d. d. na Dunaju, L, Volksgarten
strasse 3; Dragotin Klobučar, ravnatelj podružnice 
Ljubljanske kreditne banke v Mariboru; dr. Vladi
mir Ravnihar, odvetnik v Ljubljani; dr. Fritz Schle
singer, prokurist družbe za električno industrijo, 
d. d. na Dunaju, L, Volksgartenstrasse 3; Hugon 
.Weinberger, ravnatelj hrvatske podružnice društva 
< Wiener Bankverein»" v Zagrebu. 

Pravico zastopanja imata dva poslovodji ali pa 
en poslovodja in en prokurist kolektivno. 

Podpis firme: Firma se podpisuje tako, da pod 
njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali štam-
piljirano besedilo dva poslovodji ali en poslovodja 
in en prokurist, le-ta z označbo prokure, postavljata 
svoj podpis. 

Razglasitve se vrše s priporočenimi pismi, na
slovljenimi na družbenike. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 5- iiüija 1921. 

' Letnik M. 
obratni predmet: a) pridobitev, obrat in nadalj

nja izpopolnitev tvornice za izdelovanje gumbov in 
kovinskih predmetov v Slovenski Bistrici; b) raz-
pečavanje izdelkov: c) opravljanje vseh poslov, slu-
žečih pospeševanju družbenih strok; č) pridobivanje 
podobnih podjetij in udeleževanje \wi takih. 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme: 
«Bistrica», prva jugoslovanska tovarna za gumbe in 

kovinske predmete v Slov. Bistrici, 
družba z o. z., 

«Bistrica», erste jugoslavische Knopf- und Metall
warenfabrik in Slov. Bistrica, 

Gesellschaft m. b. H. 
Družba temelji sedaj na družbeni pogodbi z dne 

30. oktobra 1920., izpremenjeni v §§ 3., 7., 8., 11., 
12. in 15. po dodatm družbeni pogodbi z dne 29. ju
nija 1921. pod št. 271. 

Osnovna glavnica se je zvišala od 500.000 K na 
900.000 K ter je v celoti vplačana. 

Poslovodje: Dosedanji poslovodja Avgust Jug w< 
je izbrisal; sedanji poslovodja^ Artur baron Marenzi 
v Slovenski Bistrici in na novo izvoljena poslovodji: 
Hanuš Krofta, bančni ravnatelj v Ljubljani, in Ciril 
Dolenec, ravnatelj Obrtne banke v Ljubljani. 

Firma se podpisuje takò, da postavljata pod nje
no besedilo svoja podpisa ali dva poslovodji ali pa 
en poslovodja in en prokurist, le-ta s pristavkom, 
ki označuje prokuro. 

Finn. 355/21, Rg. A T 272/3. 
c) Katarina Glaser 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme se glasi odslej: 
Katarina Dobljekar. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 19. julija 1921. 

1'irm. 367/21, Rg. dr. I 4£40. 118« 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
V trgovinskem registru se^ je vpisala d a n e s pri 

firmi: Mariborska eskomptna banka 
ali: 

Marburger Eskomptebank 
ali: 

Banque d'escompte de Maribor 
s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 

1.) Izbrisal se je član upravnega sveta Avgust 
Praprotnik. 

2.) Prokura se je podelila Francu Knificu, pod-
iavnatelj.1 Mariborske eskompte banke, in njenemu 
uradniku Antonu Geržiniču, ki podpisujeta firmo ta
ko, da vsak zase njenemu besedilu kolektivno z enim 
upravnim svetnikom ali z drugim prokuristom pri
stavlja svoj podpis s pristavkom «p. p.>. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. 1., 

dne 19. julija 1921. 

1189 izpremembe pri že vpisanih 
firmah. 

V trgovinskem registru sc je vpisala danes pri 
firmah: Firm. 344/21, Rg. A II 33/3. 

a) G. Hoffmann in drug — G. Hoffmann et Co. 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina, z lečilnimi rastlinami 
na deb.olo, 
nastopna izprememba:' 

Izbrisala se je prokura Ludovika Ujhazyija. 

Firm. 350/21, Rg. C I 29/3. 

b) Jug & Marenzi, prva jugoslovanska tovarna za 
gumbe in kovinske predmete v Slovenski Bistrici, 

družba z o. z., 
Jug & Marenzi, erste jugoslavische Knopf- und Me

tallwarenfabrik in Slov. Bistrica, 
Genossenschaft m. b. H., 

s sedežem v S l o v e n s k i B i s t r i c i , 

Razglas. " 5 8 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
zadrugah: F i r m . i633, zadr. II 96/72. 

a) Zadružna zveza v Ljubljani, 
reg i s t rovana zadruga z omejeno zavezo, 

nas topna izprememba: 
Izstopil je iz nače ln i š tva dr. Jos ip Hohnjec, vsto

pil p a je v načelniš tvo dr. Kare l Verstovšek, gim
nazijski profesor v Mariboru. 

Firm. 1658, zadr. VI 256/6. 

b) Stavbena zadruga «Akademski dom» v Ljubljani, 
reg i s t rovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta iz načelništva: dr. Jakob Mohorič 

in Bogumil Remec, vstopila pa. sta v načelništvo:. 
Ivan Brozovič, komisar v Ljubljani, in dr. Stefan 
Skubio* komisar v Ljubljani. 

Predsednik je odslej Ivan Mazovec, profesor v 
Ljubljani. 

Firm. 1685, zadr. Ü 78/46. 
C ) Mlekarska zadruga Izlake-Zagorje, 

r e g i s t r o v a n a z a d r u g a z omejeno zavezo, 
n a s t o p n a izprememba: 

ш$ 
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98. 490 Letnik Ш. 

Izstopil je iz načelništva Franc Sešlar, vstopil pa 
je v načelništvo Ivan Lovrač, posestnik v Podlip-
nici. 

Firm. 1695, zadr. IV 246/25. 
i) Živinorejska in konjerejska zadruga v Gorjah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopil je iz načeliiištva Ivan Fiber, vstopil pa 
j • v načelništvo Juri Vidie, posestnik v Zasipu št, 32. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 30. junija 1921. 

1232 

a)-

1283 

Razglas. 
zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Firm. 1743, zadT.VIl 119/1. 
Stavbeno dijaško društvo, 

registi irana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v L j u b l j a n i . 

Namen zadrugi je, da preskrbuje svojim članom, 
zlasti dijaškim organizacijam, cenena in zdrava sta
novanja; zato zida, nakupuje ali jemlje hiše v na
jem ter opravlja in upravlja hiše, ki jih potem čla
nom prodaja ali prepušča v najem, oziroma j mi 
oddaja v njih posamezne prostore. " 

Zadružna pogodba z dne 13. maja 1921. 
Oznanila se izvršujejo po objavi v zadružnih pro

storih. Na občni zbor se vabijo zadružniki z ozna-
nilom, objavljenim v zadružnih prostorih, obsezajo-
čim spored, dan, uro in kraj občnega zbora, Го 
t.znanilo mora biti objavljeno vsaj osem dni prej. 

Načelništvo sestoji iz petih do devetih članov, 
ki jih izvoli občni zbor za dobo petih let. 

Člani načelništva so: dr. Karel Triller, odvetnik 
in podžupan v Ljubljani; dr. Mirko Brezigar, odvet
niški kandidat v Ljubljani; Igo Štembov, stavbni 
svetnik v Ljubljani; Ernst Hieng, veleindustrijec v 
Ljubljani; Gustav Omahen, stud. med. v Ljubljani. 

Zadrugo zastopa načelništvo, ki podpisuje za 
zadrugo tako, da. se pod zadružno firmo podpisujeta 
po dva člana načelništva ali en član načelništva in 
en zvezni uradnik, ki mu je zadruga podelila pra
vico sopodpisovanja. 

Firm. 1748, zadir. VII 122/1. 

It) škrlolomska zadruga v Dolskem, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

s sedežem v D o l s k e m . 
Zadrugi je namen: 

a) da izvršuje škrlolomski obrt; 
b) da ustanavlja, nakupuje in upravlja škrlolomska 

podjetja; 
c) da nakupuje in prodaja škrlolomske predmete 

vsake vrste; 
č) da preskrbuje članom vse predmete, potrebne za 

škrlolomski obrt, zlasti orodje in stroje; 
d) da razpečava škrlolomske izdelke svojih članov, 
t.) da napravlja in vzdržuje za člane poslopja, po

trebna za stanovanja in delavnice, in zadružna 
skladišča ter v to svrho nakupuje potrebne ne
premičnine; 

f: da isploh pospešuje škrlolomsko-obrtno gospo
darstvo svojih članov; zato zlasti: 
1.) daje v škrlolomsko-obrtnih gospodarskih za

devah svojim članom svete ter jim preskrbuje po
trebni kredit; 

2.) skrbi za. strokovni pouk in prireja poučne 
shode in razstave ter izdaja primerne 
knjige. 

Zadružna pogodba z dne 1. maja 1921 
Oznanila se izvršujejo z enkratno objavo v «Urad

nem listu deželne vlade za Slovenijo» v Ljubljani. 
Občnfzbor se skliče vselej osem dni prej v tem 
listu. 

Načelništvo sestoji iz devetih članov, ki jih iz
voli občni zbor izmed zadružnikov na tri leta. 

Člani načelništva so: Anton Doležal, podpolkov
nik v Žerjavgradu, Sv. Helena; Leopold Hindi, po
sestnik v Dolskem št. 40; Franc Jerina, rečni moj
ster v Dolskem št. 26; inž. dr. Miroslav Kasal, stavb-
nik v Ljubljani; Miroslav Medved, posestnik v Dol
skem št, 24; Ferdinand Vode, posestnik v Kaplji 
vasi št. 23; Jernej Vode,, posestnik na Skaručni 
št. 20; Franc Zupančič, posestnik v Kamnici" št. 11; 
<lr. Janko Zirovnik, odvetnik v Ljubljani. 

Zadrugo zastopa načelništvo, ki podpisuje v 
imenu zadruge tako, da se dva člana podpisujeta 
pod njeno, firmo. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v LJubljani, odd. Hi., 

' dne 8. julija 1921. 

Razglas. 
V zadružnem registru sc. je vpisala danes pri za

drugah: Firm. 1737, zadr. II 1(50/36. 
a) Zadružna tiskarna v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba-

Izstopili so iz načelništva dr. Mirko Božič, Evge-h 
Legat, Bogumil Remec, Valentin Zabret in dr. Jakob 
Mohorič, vstopili pa so v načelništvo dr. Valentin 
Kožic, profesor tehniške, srednje šole; Franc Finž-
gar, mestni župnik; dr. Joža Basaj, uradnik Zadruž
ne zveze; Franc Mazovfc, gimnazijski profesor — 
vsi v Ljubljani. 

Firm. 1739, zadr. VI 166/7. 
bj Zadružna zvonarna v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva Franc Aleš, dr. Franc 
Kimovec in Viktor Steska, vstopili pa so v načel
ništvo dr. Andrej Snoj, vseuciliški profesor; Janlo 
Mlakar, licejski profesor;, Ivan Kogovšek, kaplan 
— vsi v Ljubljani. 

Firm. 1742, zadr. VII 49/5. 
ci Prva slovenska zidarska zadruga v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Anton Celare in Jo
sip Martinuč, vstopila pa sta v načelništvo Josip 
Mozetič,, zidarski mojster, in Valentin Mozetič, zi
darski mojster — oba v Ljubljani. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

Firm. 219/21, zadr. III 42/3. 

b) - «Samopomoč», 
b) «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na

meščencev in upokojencev v Gornjem gradu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

S sklepom občnega zbora z dne 22. maja 1921. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani načelništva Frane 
Flux, Josip K orba n, Franc Kocbek, Marko Rakuš 
in Alfonz Ribič. 

Likvidacijska firma je dosedanja firma s prista-v-
koni: «v likvidaciji». 

Podpis firme: Izmed likvidatorjev podpisujeta 
likvidacijsko firino skupno vedno po dva likvida
torja. 
Okrožno kol trgovinsko sodišče v Celju, odd. II , 

dne 5. julija 1921. 

tiskovine in 

Finn. 1770. zadr. 1 78 /3t. 

č\> Hranilnica in posojilnica v Tomišlju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta iz načelništva Ivan Mavec in Jakob 

Mav;C, vstopila pa sta v načelništvo Frančišek G i-
bršček, župnik v Tomišlju, in Peter Kraljic, posest
nik v Strabomeru št. 6. 

Firm. 1827, zadr. V 133/22. 

d) Občekoristn#stavbena zadruga «Ljudski dom» 
v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sla iz načelništva Josip Šiška in Vojteh 
Jeločnik, vstopila pa sta v načelništvo Anton Med
ved, računski oficial deželne vlade, in Valentin 
Tomo, kaplan pri Sv. Petru — oba v Ljubljani. 

Firm. 1846, zadr.I 88/34. 

e) Hranilnica in posojilnica v Zgornjem Tuhinju, « 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopila sta iz načelništva Jakob Hribar in Vid 

Kadunc, vstopila pa sta v načelništvo Alojzij Berlic, 
mlinar in posestnik v Zgornjem Tuhinju št, 1, in 
Franc Hribar, posestnik v Cirkušah št. 8. 

Firm. 1849, zadr. V 41/25. 

f) čevljarsko-gospodareka zadruga na Dobračevi 
pri Žireh, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz načelništva Anton Žakelj, Ivan 
Strile in Martin Kopač, vstopili pa so v načelništvo 
Jakob Strlič, čevljarski mojster v Žireh št. 11; Ma
tevž Strlič, čevljarski mojster v Dobračevi št, 11: 
Anton Anzelm, čevljarski mojster v Stari vasi št. 40. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne .8. julija 1921. 

1089 Izprememba pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za-
'l™gah: Firm. 222/21, zadr. II 52/34. 

Hranilnica in posojilnica v Artičah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
J z načelništva je izstopil Mihael Krošelj, posest

nik v Okljukovki gori št, 17; vstopil pa je v »ačol-
ništvo Mihael Krošelj, posestnik v Okljukovi gori 
št. 16. 

Firm. 225/21, zadr. 1 169/40. 
Posojilnica v Trbovljah, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Krammer; vstopil 
pa je v načelništvo Franc Dežman, trgovec v Tr-
bovljah-Lokah I. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. IL, 

dne 5. julija 1921. 

Firm. 234/21, zadr.I 310/28. 1254 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: 
Hranilnica in posojilnica v Braslovčah, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Iz načelništva je izstopil Florijan Rak, vstopil pa 
je v načelništvo Franc Rojnik, posestnik v Podvrhu. 
kot predsednikov namestnik. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek H., 

dne 8. julija 1921. 

Finii. 169/21, zadr. II 124/32. 1163 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: 
Stavbena in gostilniška zadruga «Delavski dom» 

v Trbovljah, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva je izstopil Ignacij Stiker, vstopi) 

pa je v načelništvo Ivan Krušič, strugar v Trbov
ljah. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek H., 

dne 9. julija 1921, 

1251 

danes pri 
Llkvidaolja zadrug. 

V zadružnem registru se je vpisalo 
zadrugah: F i r m > 211/21, zadr. Ill 32/3. 

a) «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na
meščencev in upokojencev, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo v Konjicah: 
S sklepom občnega zbora z dne 29. maja 1921., 

se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji: dosedanji člani načelništva: Štefan 

Šuc, Josip Ferenc, Miško Zorčič, Franc Pečnik, Av
gust Mastnak in Miha Grobovšek.^ 

Likvidacijska firma je dosedanja firma s pristav-
kom: «v likvidaciji». 

Firm. 210/21, zadr. II 76/23. 1250 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zad rugir' 
Kmečka hranilnica in posojilnica v Konjicah, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Viktor Preglej, žup
nik pri Sv. Lovrencu nad Mariborom, in Ant.>n 
Stebernak, posestnik na Dobrovi, vstopila po sta v 
načelništvo Franc Gologranc, stavbnik v Prevratu, 
in Alojzij Adamič, posestnik v Polenah. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 15. julija 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



99. 

' Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 20. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

RADUTI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

^ ^ T u r e đ b a o delavcih zbornicah. - Naredba o kupovanja in prodajanja efektivnega zlata in dateg» denarja - Bazglaei pokrajinske uprave za Slovenijo: Izkaz o stanju VseMaa: Uredba o delaven ^огшсап^^ д ^ ^ ^ ^ ^ ^ . P ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ R ^ ^ J r a z n i h đ r n g l h д г а ( 1 „ т i n „blaatev. 

257. 
V imene Njegovega Veličanstva 

Petpa I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Aleksander, 

prestolonaslednik, 
na -predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

i n odrejamo 

Uredbo o delavskih zbornicah.* 
Člen 1. 

Kot intere&na predstavništva delavcev in name
ščencev v pokrajinah izvun meje prejšnje kraljevine 
Srbije se ustanavljajo delavske zbornice, in sicer: 

1.) za Hrvatsko in Slavonijo s sedežem v Za
grebu: 

2.) za Slovenijo s sedežem v Ljubljani; 
3.) za Возпо in Hercegovino s sedežem v Sara

jevu; 
4.) za Dalmacijo s sedežem*-^ Splitu; 
5.) za Vojvodino s sed6Žem v Novem Sadu. 
Za drlavca ali nameščenca v zmislu te uredbe 

je smatrati vsakogar, brez razlike spola, ki daje 
na temelju delovnega, službenega ali učnega raz
merja svojo umstveno ali telesno moč v najem, ra
zen oseb, katerih poklic je javnopravnega značaja. 

Minister za socialno politiko sme po administra
tivni porazdelitvi državo izpremeniti območje po
sameznih delavskih zbornic. 

0.) ustanavljajo in organizirajo iz lastnih sredstev 
in iz lastne iniciative naprave za pospeševanje eko
nomskega, socialnega in kulturnega položaja delav
cev in nameščencev. 

Člen 3. 
Delavsko zbornice so pravne osebe ter smejo na 

svoje ime nabavljati pravice lastnine in nepremični
ne, kolikor so jini potrebne, kakor tudi prevzemati 
obveznosti, tožiti in biti tožene. Zbornico jamčijo 
za svoje obveznosti samo s svojo imovino. 

Delavske zbornice so samostojna samoupravna 
telesa, ki se upravljajo in izvršujejo svoje naloge po 
določilih te uredbo in svojega statuta, ter so pod 
nadzorom ministrstva za socialno politiko po povei-
jeništvih za socialno skrbstvo, kjer so, taka ust«r 
novljena. 

i Ölen 4. 
I rlavske zbornice morajo vsem državnim in avto

nomnim oblastvom v mejah svojega področja dajati 
pojasnila in mnenja ter neposredno dopisujejo z 
njimi. 

Ministrstvo daje vse zakonske načrte, s katerimi 
se urejajo vprašanja, omenjena v točki 1. člena 2., 
v izjavo delavskim zbornicam, preden se predlože 
zakonodajnemu teleBu,"vw$si4-ko pa tudi „naredbe in 
uredbe istega značaja. 

Državna in občinska oblastva, vse korporacije in 
družbe, potem obrtna, industrijska, trgovska, kredit
na, prometna, rudarska in kmetijska podjetja, trgov
ske, obrtniške in industrijske in druge zbornice, de 
lavske organizacije in delavska udruženja morajo 
delavski zbornici na zahtevo dajati vsa strokovna 
pojasnila, ki so ji potrebna. 

Člen 2. 
V področje delavskih zbornic spada zaščita vseh 

ekonomskih, socialnih in kulturnih interesov delav
cev in nameščencev; zlasti pa delavske zbornice: 

1.) oddajajo poročila, mnenja in podajajo pred
loge zakonodajstvu in vladi o ureditvi delovnega 
razmerja, delavske zaščite, delavskega zavarovanja, 
delovnega trga, o skrbstvu za stanovanja, o stvareh 
narodnega zdravja, prehrane, prosvete in o vseh 
vprašanjih narodnega pridobivanja; 

2.) oddajajo mnenja o zakonskih načrtih in dru
gih predpisih, s katerimi se urejajo predmeti, ome
njeni v točki 1.; 

3.) oddajajo mnenja pri ustanavljanju in organi
zaciji javnih zavodov in naprav za pospeševanje 
obrta, industrije, trgovine, prometa, rudarstva in 
kmetijstva, kolikor se tičejo interesov delavcev in 
nameščencev; 

4.) sodelujejo pri posredovanju za sklepanje ko
lektivnih pogodb in pri sporih, ki nastajajo iz delov
nega razmerja med delavci (nameščenci) in deloda
jalci, na zahtevo prizadetih strank ali državnega 
upravnega oblastva; 

6.) vodijo statistiko in zbirajo podatke o pred
metih, ki se tičejo delavcev in nameščencev; 

6.) zbirajo in hranijo delovne pogodbe, ki so skle
pajo v njih območju; 

7.) vodijo razvidnost o delavskih strokovnih 
udružen jih; 

8.) direktno posredujejo in intervenirajo pri vseh 
državnih oblastvih, napravah in delodajalcih, kadar
koli to zahtevajo interesi delavcev in nameščencev; 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 167, izdanih dne 18ega 
julija 1921. 

Člen 5. 
Vsaka delavska zbornica sestoji iz 40 do 60 čla

nov, ki morajo pripadati raznim pridobitnim strokam, 
v vsaki zbornici pa morajo biti poleg delavcev zasto
pani tudi nameščenci raznih strok. Teh 40 do 60 čla
nov zastopa skupščino (plenum) delavske zbornice. 
— Število članov posameznih zbornic določi zbornica 
s statutom. 

Člen 6. 
Člane delavske zbornice volijo vsi delavci in na

meščenci brez razlike spola, ki so dovršili 18. leto in 
ki so zavezam zavarovanju zoper bolezen ali nezgode. 

Nosilci bolniškega zavarovanja (okrajne in sre-
ske, podjetniške in zadružne blagajne za zavaro
vanje delavcev, bratovske skladnice in društvene 
blagajne itd.) dajo delavskim zbornicam na razpo
lago popis vseh onih oseb, ki so zavezane zavaro
vanju. 

Oni delavci, ki niso zavezani zavarovanju, m o 
rajo tudi biti zastopam v zbornici. Način zastopstva 
predpišejo zbornice s svojim statutom. 

Glasuje se z listki, tajno po proporčnem sistemu. 
Hkrati s člani se mora voliti enako število namet*. -
nikov. 

Volilni red in postopek predpišejo zbornice s 
svojim statutom. 

Člen 7. 
Za člana, delav3ke zbornice sme biti izvoljen brez 

razlike spola samo oni, ki ima aktivno pravico gla
sovanja in ki je: 
a) državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

ter uživa državljanske pravice/ 
b) ki je dovršil 21. leto; / 
c) ki je najmanj leto dni stalno in neprestano na

stanjen v območju dotične delavske zbornice. 

Člani delavske zbornice opravljajo svojo dolž
nost brezplačno, vendar pa se odškodujejo za izgub
ljeno dnevno mezdo. Člani, ki stanujejo izvun nje
nega sedeža, imajo tudi pravico do povračila potidu 
stroškov. O količini odškodnin odloča skupščina 
zbornice v mejah svojega proračuna. 

Člen 8. 

Koliko časa traja mandat zborničnih članov, se 
določi s statutom zbornice. 

Mandat članov prestane pred določenim rokom: 
a) s smrtjo; 
b) s prostovoljno odpovedjo; 
c) s prestankom zaposlenosti, ako traja preetanek 

nad šest mesecev; 
č) z izgubo državljanskih pravic; 
d) s sklepom skupščine v zmislu člena 11. 

Na izpraznjeno mesto etopi namestnik po vrati 
volitve. 

Člen 9. 
Organi delavske zbornice so: 
1.)-skupščina (plenum); 
2.) izvrševalni odbor; i 
3.) predsednik. 

Člen 10r 

Skupščino delavske zbornice tvorijo vsi njeni 
člani. 

V njeno področje spada zlasti to-le: Skupščina 
a) voli predsednika in predstavnike strok; 
b) sestavlja in izpreminja statut in poslovnik; 
c) voli zborničnega tajnika, postavlja in odpušča 

potrebno zbornično uradno osebje ter določa nje
gove prejemke; 

č) odobruje letni proračun; 
d) preizkuša in odobruje zaključni letni račun in 

letno poročilo; 
c) sklepa o mnenjih in predlogih, ki jih podaja zbor

nica v svojem področju; 
f) voli izmed sebe posebne odbore za proučevanje 

posameznih vprašanj. 

Člen 11. 
Vsi člani se morajo vestno udeleževati sej ter 

zadoščati nalogam, katere jim poverja skupščina ali 
predsednik v mejah svojega področja. Člana, ki bi 
trikrat neopravičeno ne prišel na seje skupščine ali 
izvršilnega odbora ali bi se sicer težko pregrešil zo
per svoje dolžnosti, sme skupščina razrešiti članetTa. 

Zoper ta sklep je dovoljen priziv na ministrstvo 
za socialno politiko v 14 dneh po pristojnem pover-
jeništvu, kjer so taka ustanovljena. 

Člen 12. 
Skupščina delavske zbornice rešuje^ predmete, ki 

spadajo v njeno področje, v skupščinskih sejah. 
Skupščinske seje se vrše po potrebi. 

Seje sklicuje pismeno z označbo dnevnega reda 
zbornični predsednik iz svojega nagiba, odnosno na 
zahtevo polovice članov, ter jim obenem predseduje. 

Na podstavi skupščinskega sklepa se smejo v 
seji obravnavati tudi predmeti, ki niso postavljeni 
na dnevni red. O vsaki seji se mora voditi točen za
pisnik. V ta zapisnik je treba vpisati imena prisot
nih članov, potek seje, posamezna glasovanja Ш 
sklepe. Zapisnik podpisujeta predsednik in zapitmi* 
kar, ki je za to določen. Vsak član je upravičen za
htevati, da se mu njegovo mnenje, ki ga je izrazil 
v seji, uvrsti v zapisnik ali da se zapisniku priloži 
pismeno (separatni votum). 

fc^V^VJ^i, Ж<^ш2^1ЕаЕЕШ: •iiMîÈ)Êa:ii:È 
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Zbornične razprave so praviloma javne. Od teg:i 
so izvzeta posvetovanja o takih zadevah, za katere 
zahteva večina prisotnih članov tajno sejo.^ 

O stvareh, ki obremenjajo zbornični proračun, se 
sme skleniti samo v javni seji. 

Zbornice morajo o skupščinskih sejah obveščati 
pristojno nadzorno oblastvo, ki sme k tem sejam 
pošiljati svojega zastopnika. 

Člen 13. 
Da je sklep veljaven, mora biti prisotnih nad po

lovico vseh članov. Ako k prvi seji ne pride zadost
no število članov, se sme čez tri dni vršiti druga seja 
s tolil-:o člani, kolikor jih je prisotnih. O tem j - trii-a 
takoj obvestiti vse člane, ki niso prišli k prvi seji. 
na sedežu zbornice pismeno, zunanje člane pa brzo
javno. 

Sklepa se z večino glasov. Pri vsakem glaso
vanju glasuje tudi predsednik. 

Ob enakosti glasov se smatra predlog za odklo-
n J e , i e f f a - Člen 14. 

Delavska zbornica izvoli v svoji prvi seji izmed 
sebe s tajnim glasovanjem in z absolutno večino 
glasov obenem s predsednikom tudi predstavnike 
strok. Predstavniki strok tvorijo s predsednikom 
vred izvrše valni odbor delavske zbornice. Predstav
niki no sodelujejo pri administraciji sami, nego 
samo nadzirajo posle, ki se tičejo njih stroke, dajo 
iniciativo in svete predsedniku in tajniku. Name
ščenci morajo istotako imeti vsaj enega predstavni
ka. Število predstavnikov določijo zbornice s Statu
tom, ne sme pa biti večjo nego deset. 

Izvrševalni odbor rešuje predmete, ki spadajo 
v njegovo področje, v skupnih sejah, odnosno po 
predsedniku. 

Seje izvrševalnega odbora so redne in izredne. 
Redne seje morajo biti najmanj enkrat na mesec. 
izredne pa- po potrebi ali na zahtevo polovice čla
nov. Seje sklicuj? predsednik, ki jim obenem pred
seduje. 

Da je sklep vjljavcn, mora biti prisotnih več n<jgo 
polovica članov. Ako se prva seja ne more vršiti 
zaradi premajhnega števila članov, se sme čez dva 
dni sklicati in vršiti druga seja ne glede na prisotno 
število članov. V tem primeru je treba to okolnost 
v vabilu izrecno naglasiti. 

Sld>?pi s.; z nilpolovično večino glasov. Pri vsa
kem glasovanju glasuje tudi predalnik üb ena
kosti glasov se smatra predlog za odklonjenega. 

Člen 15. 
V področje izvrševalnega odbora spada to-le: Iz

vrševalni odbor 
a) sestavlja predloge in poročila za skupščino; 
b) sestavlja predlog o namestitvi zborničnega taj

nika, blagajnika in pisarniškega osebja: nadzira 
poslovanje pisarniškega osebja; pregleduje po
slovne knjige in nadzira blagajniško poslovanje; 

c) določa člane, ki naj sodelujejo pri reševanju spo
rov in pri sklepanju kolektivnih pogodb, voli 
člane, ki zastopajo zbornico na anketah; 

č) oddaja mnenja o predmetih manjše važnosti, ko
likor ni to pridržano skupščini; 

d) vodi in rešuje vse tekoče posle večje važnosti; 
e) izvTŠuje sklepe skupščine; in 
f) opravlja vse one posle, ki niso posebe odkazani 

v pristojnost skupščine. 
Člen 16. 

Predsednik zbornice je njen zakoniti predstavnik. 
Y njegovo področje spada to-le: Predsednik 
a) določa predmete posvetovanja in dnevni red se

jam skupščine in izvrševalnega odbora; 
b) vodi seje skupščine in izvrševalnega odbora ter 

jim predseduje, izvršuje disciplinarno oblast med 
sejo; podeljuje in odvzema besedo govornikom, 
prekinja, odnosno razpušča seje, ako se mu zdi 
potrebno; 

c) daje navodila zborničnemu tajniku ter nadzira 
njegovo poslovanje; 

i) izvršuje disciplinarno oblast zoper zbornično 
osebje; 

d) izvršuje sklepe skupščine in izvrševalnega od
bora ter je odgovoren za izvrševanje teh skle
pov; ako se mu zdi, da ne more prevzeti odgo
vornosti za izvršitev izveetnega sklepa, mora 
stvar predložiti v novo posvetovanje. Ako so 
drugič sklene isto, predloži sklep izvrševalnega 
odbora skupščini, sklep skupščine pa pristojnemu 

. oblastni. 
Predsednik podpisuje odpravke, ki jih izdaja 

zbornica, in sicer s sopodpisom tajnikovim. Kadar
koli je zbornični predsednik zadržan ali odsoten, ga 
nadomešča najstarejši predstavnik. 

Ako se predsedniško ali predstavniško mesto iz 
prazni, izvoli skupščina novega predsednika ali pred
stavnika za preostalo trajanje zbornične periode. 

Ako bi bil predsednik iz važnih razlogov (bole
zen, odsotnost ali podobno) dalje časa zadržan pred
sedovati skupščinskim sejam, izvoli zbornica izmed 
sebe začasnega predsednika za čas, dokler trajajo 
zapreke. 

Člen 17. 
Delavska zbornica izvoli na podstavi razpisanega 

natečaja izvun kroga svojih čhnov stalnega tajnik* 
s plačo. Za tajnika se sme izvoliti samo oni, ki ima 
travniško kvalifikacijo in ki je poleg tega vešč 
vsem strokam socialne politike. 

Izvolitev za tajnika je zavezana potrditvi mini
stra za socialno politiko. Tajnik se ne sme ne na svoj 
ne na tuj račun baviti s trgovino in obrtom. 

Zbornični tajnik opravlja vse zbornične koncept-
ne in pisarniške posle po nalogu predsednikovem in 
ob njegovem nadzoru. 

Zbornični tajnik ima pravico. prisostvovati vsem 
sejam; vrhu tega mu gre posvetovalen glas v vseh 
stvareh, ki so na dnevnem redu. V sejah poroča o 
vprašanjih dnevnega reda, daje zahtevana pojasnila 
ter skrbi za izvrševanje skupščinskih sklepov; taj
nik je predstojnik skupne upravne službe (admini
stracije delavske zbornice). 

Plačo zborničnega tajnika določa zbornica v me
jah svojega proračuna po pogojih natečaja. Ako 
stopi zbornični tajnik v državno službo, se mu leta, 
ki jih je prebil kot zbornični tajnik, vštejejo v leta 
državne službe. 

Člen 18. 
Podrobna določila o upravljanju zbornice pod

piše njen statut. V tem statutu morajo biti obse
žena poročila: 

1.) o volilnem postopku pri volitvi zborničnih 
članov in njih namestnikov; 

2.) o pravicah in dolžnostih predsednikovih, pred
stavnikov strok in zborničnega osebja; 

3.) o načinu, kako je voliti predsednika in pred
stavnike, o razpravljanju in glasovanju v sejah; 

4.) o načinu, kako je izpremeniti statut; 
5.) o zastopstvu onih delavskih kategorij v zboT-

nici, ki so omenjene v členu 6., odstavku 5.; 
6.) o sestavljanju in odobravanju letnega pro

računa in zaključnega fStčuna; 
7.) o sestavi in delovanju izvrševalnega odbora 

in o dolžnostih, ki jih imajo predstavniki strok; 
8.) o nabavljanju denarnih sredstev za pokri

vanje zborničnih izdatkov (člen 22.). 
Načrt statuta in njegove izpremembe mora spre

jeti zbornična skupščina, v veljavo pa stopi, ko ga 
odobri ministrstvo za socialno politiko. 

Člen 19. 
Razen statuta sme delavska zbornica sestaviti 

pœlovmk, ki obseza določila o notranjem poslovanju 
skupščine, izvrševalnega odbora in o imenovanju 
zborničnega predsednika, tajnika m pomožnega 
osebja 

Člen 20. 
Skupščina delavske zbornice sme izmed sebe 

voliti posebne odbore. Dolžnost teh odborov je, 
proučevati predmete, ki so postavljeni na dnevni 
red seje ali so vredni posebne pozornosti, da poro
čajo v skupščini in podado predlog. 

Člen 21. 
Za pokrivanje svojih stroškov razpisuje zbornica 

po sklepu skupščine in z odobritvijo ministrstva za 
socialno politiko doklado na osebe, omenjene v čle
nu 6., odstavku 1. 

Ta doklada ne sme presezati Oj % zaslužka 
(mezde), ki služi za temelj pobiranju prTspevkoV za 
bolniško zavarovanje. Doklado pobirajo nosilci de
lavskega zavarovanja hkrati s prispevki za zavaro
vanje po delodajalcih. 

Za pobiranje prispevkov kakor tudi za sodelo
vanje pri volitvah plačujejo zbornice blagajnam pri
merno odškodnino. „ „ . v 

Za pokrivanje stroškov in za uspešnejše izvrše
vanje svoje naloge dobivajo zbornice od države 
stalno letn£_subvencijo. 

Člen 22. 
Izvrševalni odbor vsake1 delavske zbornice mora 

za vsako leto sestaviti proračun o razhodkih in do
hodkih ter ga predložiti skupščini zbornice v odo
britev. . . . 

Proračun, sprejet po skupščini, se po pristojnem 
poverjeništvu za socialno, skrbstvo, kjer so taka 

ustanovljena, predloži ministrstvu za socialno po
litiko v odobritev. 

Člen 23. 
Delavska zbornica mora voditi točen izkaz o 

prejemkih in izdatkih. Najkesneje 14 dni po koncu, 
državnega proračunskega leta mora izvrševalni od-' 
bor sestaviti zaključni račun ter ga predložiti skup
ščini v pregled in odobritev. 

Zaključni račun, odobren po skupščini, mora 
zbornica obenem z letnim poročilom o poslovanju po 
pristojnem poverjeništvu za socialno skrbstvo pred
ložiti ministrstvu za socialno politiko. 

Zaključni račun, odobren po ministrstvu, mora 
zbornica razglasiti v «Službenih Novinah kraljevine 
STba, Hrvata i Slovenaca» in v časopisih, ki jih po
sebe določi za to. 

Člen 24. 
Denarno poslovanje, prejemanje dohodkov, izvr

ševanje izplačil in vodstvo tekočih računov oprav
lja zbornični tajnik ob nadzoru predsednikovem in 
na podstavi sklepov skupščine v mejah odobrenih 
proračunov. 

Člen 25. 
Ministrstvo za socialno politiko sme po zaslišanju 

pristojnega poverjeništva za socialno skrbstvo od
rediti razpust delavske zbornice, odnosno razrešili 
dolžnosti zborničnega predsednika, in sicer: 
a) ako se skupščina zbornice, predsednik ali izvrše

valni odbor težko pregreši zoper določila te 
uredbe, statuta ali poslovnika; 

b) ako izstopita ali izgubita članstvo dve tretjini 
zborničnih članov. 
Ce se razreši dolžnosti zbornični predsednik ali 

če se razpusti izvrševalni odbor, se mora najkesneje 
v enem mesecu sklicati skupščina zbornice na voli
tev novega predsednika ali izvrševalnega odbora. ( 

Ce se razpusti zbornična skupščina, se morajo raz
pisati nove volitve tako, da se nova. skupščina lahko 
sestane najkesneje v treh mesecih od dne Tazpusta. 

Člen 26. > 
Dokler se ne izvedejo volitve za delavske zbor

nice, se za samo uporabo teh volitev in za izdelavo 
prvega zborničnega statuta postavljajo začasne de
lavske zbornice na sedežih in za območja, označena 
v členu 2. • 

Ciane te zbornice imenuje minister za socialno 
politiko na predlog organizacije delavcev in name
ščencev dotične pokrajine in po zaslišanju pristoj
nega poverjeništva za socialno skrbstvo, kjer so taka 
ustanovljena. 
i Ministrstvo za socialno politiko pozove takoj po 

imenovanju člane delavske zbornice, ki konstitui
rajo zbornico ter prično poslovati. Ta zbornica mora 
v prvi vrsti izdelati statut in pravilnik zbornice ter 
ukreiuti priprave za volitev definitivne delavske 
zbornice. Začasna zbornica izvoli začasno vse evoje 
organe, določene po tej uredbi. 

Začasne delavske zbornice opravljajo razen tega 
vse posle, ki so po tej uredbi odkazani področju de
lavskih zbornic. 

Začasne zbornice ne razpisujejo doklade po čle
nu 21., nego pokrivajo svoje stroške iz državne sub
vencije. 

Člen 27. 
V pokrajinah, kjer so poverjeništva za socialno 

skrbstvo, izvršuje ministrstvo nadzorno oblast nai 
zbornicami po teh poverjeništvih. 

Zbornice morajo vse svoje predloge, poročila in 
prošnje, naslovljene na ministrstvo, predlagati po 
poverjeništvu. Skupščine zbornice se morajo pravo
časno prijavljati poverjeništvu, ki sme na te skup
ščine pošiljati svojega delegata. 

Kjer takih poverjeništev ni, odredi minister za 
socialno politiko oblastvo, ki naj nadzira zbornico. 

Člen 28. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi, in s tem dnem prestanejo veljati vsi zakonski 
predpisi, ki nasprotujejo tej uredbi. 

S to uredbo se ne izpreminjajo določila obrtnega 
zakona z dne 29. junija 1910., ki se tičejo delavske 
zbornice za kraljevino Srbijo. 

Člen 29. 
Izvrševanje te uredbe se ppverja ministrstvu za 

socialno politiko. 
V B e o g r a d u , dne 21.maja 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. V. Kukovec s. r. 
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Naredbe osrednje vlade. 

258. 
Naredba 

« kupovanja in prodajanja efektivnega zlata in 
zlatega denarja.* 

Ker je dejstvo, da se na ozemlju naše države 
ne izvršujejo nobena plačila v efektivnem zlatem 
denarju, kor je v poslednjih dveh mesecih vred
nost efektivnega zlatnika na domačih tržiščih naglo 
poskočila, tako da je od dne 1. junija t. ]., ko je 
bil njegov kura na beograjski borzi 109-50, dne 
30. julija t. l . dosegel višino 149-70, kar je vsekakor 
posledica brezvestne spekulacije, ki iznaša efektiv
no zlato na razne nedopustne tihotapske načine iz 
države navzlic moji naredbi I br. 8241 z dne 21. julija 
t. L,** s katero je kar najstrože prepovedano 
iznašati efektivno zlato iz kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev; ker se na ta način provzroča pa
danje kronsko-dinarske vrednosti in s tem čundalje 
večja draginja vseli življenskih potrebščin — odre
jam na podstavi pooblastila, ki mi ga je dal mini
strski svet z ukazom z dne 21. julija t. ]., in uredbe 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 20. julija t. ].:*** 

Izza dne, ko se razglasi ta moja naredba v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», morajo vse banke, bančne in menjalniške 
poslovalnice kakor tudi vse one osebo na ozemlju 
naše države, ki se bavijo s kupovanjem in proda
janjem valut, voditi knjigo, potrjeno po pristojnem 
sodišču, v katero vpisujejo: 

3.) ime, priimek in stanovaJišče onega, od ka
terega so je kupila, in kateremu se je prodala tudi 
najmanjša količina efektivnega zlata in zlatega 
denarja; 

2.) kurz, po katerem se je prodala ali kupila vsa
ka količina efektivnega zlata in zlatega denarja; 

3.) ali se je sklep izvršil na borzi in katerega, 
dne ali le. 

Bankam, bančnim in menjalniškim poslovalni
cam kakor tudi vsem drugim osebam, ki se bavijo 
s kupovanjem in prodajanjem efektivnega zlata in 
zlatega denarja, prepovedujem prodajati zlato in 
zlati denar državljanom inozemskih držav. 

Istotako mora vsak kupec efektivnega zlata in 
zlatega denarja na zahtevo organa ministrstva za 
finance pokazati, za kaj je uporabil kupljeno zlato 
in zlati denar, ali če tega ne, količino kupljenega 
zlata, ki jo mora imeti v posesti. 

Vsako nasprotno postopanje se kaznuje; kar naj
strože z zasego efektivnega zlata in zlatega denarja 
kakor tudi v denarju do 200.000 (d v e s t o t i s o č) 
dinarjev v zmislu členov 14. .in 19. uredbe o pobi
janju draginja življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije. 

Upravama borze v Beogradu in Zagrebu naro
čam, da morata generalnemu inspektoratu ministr
stva za finance redno pošiljati poročila o izvršenih 
sklepih nakupa ali prodaje efektivnega zlatega de
narja, iz katerih se more jasno videti, kdo je kupec, 
kdo prodajalec kakšne količine; in po kakšnem 
kurzu. 

Organi generalnega inspektorata ministrstva za 
finance kakor tudi mojih delegacij, ki jih bom ime
noval, so pooblaščeni izvrševati kontrolo vseh bank, 
bančnih'in menjalniških poslovalnic in oseb, ki se 
bavijo s kupovanjem in prodajanjem efektivnega 
zlata in zlatega denarja, zaradi kontroliranja knjig 
in celokupne trgovine z zlatom. 

Generalni inspektorat kontrolira kar najstrože 
izvrševanje te moje naredbe, ker zahtevajo to sploš
ni interesi države in posameznikov. 

V B e o g r a d u , dne 12.avgusta 1921.; 
I br. 8853. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

* RazglaSena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 180, izdanih dne 15ega 
.avgusta 1921. 

** Uradni list pod š t 248. 
••*** Uradni list pod St, 263. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 3000. vet. 

Ixkai o stanja živalskih kužnih bolezni 
T Sloveniji 2 dne 13. avgusta 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo-t 

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Kočevje: Dolenja vas 1:1. Murska Sobota: Dol
nja Lendava 2:8. 

Š u š t a v e c. 

Brežice: Vetcrnik 1:1. 

M e h u r Č a s t i i z p u š č a j pr i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Kočevje: Ribnica 1:1. Krško: Št. .Jernej 1:1. 
Litija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ljubljana 
okolica: Vrhnika 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 
Solčava 2:8. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2, 

S t e k l i n a . 
Celje: Jurklošter 1:1. Ljutomer: Zgornja Rad

gona 1:1. Ptuj: Rogatec 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Veliki Obrez 1:2. Črnomelj: Semič 1:2. 
Konjice: Konjice 1:1. Krško: Bučka 1:1, Kostanje
vica 1:1, Raka 1:6, Št. Jernej 1:1. Ljubljana oko
lica: Log 1:1, Račna 1:4. Litija: Leskovec 1:1, Za-
gorica 1:5. Ljutomer: Radenci 1:1. Maribor: Sv. Tro
jica v Slovenskih goricah 1:3, Spodnji Porčič 1:3. 
Murska Sobota: Čentiba 1:3, Petanjci 1:1. Novo 
mesto: Žužemberk 2:2. Ptuj: Gajovci 1:2. Ljubljana 
mesto 1. Ptuj mesto 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Sv. Gregor 1:1, Turjak 1:1. Konjice: 
Konjice 1:1. Krško: Št. Jernej 1:1. Ljubljana oko
lica: Brezovica 1:1, Medvode 1:1, Vrhnika 1:1. 
Logatec: Gorenji Logatec 2:2. Ptuj: Jurovci 1:2, 
Levanjci 1:1. Radovljica: Ljubno 1:1, Lese 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: Gorenji Petrovci 1:5, MoSčanci 
1:1, Pečarovci 1:6. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Mačkovci 1:1. 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Božakovo 1:1, Tanca gora 2:2. 

M e h u r č a e t i i z p u š č a j pr i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Brežice: Sv. Peter pod Sv. gorami 1:1. Konjice: 
Žice 2:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Ljubljana okolica: Grosuplje 1:1. Ljutomer: 
Mala Nedelja 1: 2, Stara cesta 1: 3, Vučja vas 1: 2. 
Ptuj: Breg 1:2. 

V L j u b l j a n i , dne 13.avgusta 1921.. 

Pokrajinska uprava. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu ptìkraflnskega inamestnika 
in v zastopstvu vladnega svetnika: 

Turk s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 17.922. 

Razglas. 
1328 

V zmislu razpisa pokrajinske uprave za Slove
nijo, oddelka za notranje zadeve, z dne 12. avgusta 
1921., št. 22.778, se daje s tem javno na znanje, da 
se za mandate onih občinskih odbornikov in njih 
namestnikov, ki so bili izvoljeni na podstavi komu
nističnih kandidatnih list in katerih mandati so raz
veljavljeni na podstavi člena 18. zakona o zaščiti 
javne varnosti in reda v državi z dne 2. avgusta 
1921., na jKHlstavi uredbe o volitvi v občinska za
stopstva v Slovemji. z dne 15. maja 1920., št. 245 
Ur. 1., odnosno z dne 17. februarja 1921., št. 59 
Ur. 1., izvrši 

dopolnilna volitev odbornikov in namestnikov 
občinskega odbora mestne občine ljubljanske 

v t o r e k d n e 20. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
Začetek volitev je ob 8. uri; oddajanje glasov 

se sklene ob 17. uri. 
Izvoliti je v občinski odbor šest odbornikov, in 

šest namestnikov. 
Volišča so ta-le: 
L: Šolski okraj — v Mestnem domu; 

II.: Šentjakobski okraj od črke A do N — v 
šentjakobski šoli, na levi; 

III.: Šentjakobski okraj od črke O do Ž — v šent
jakobski šoli, na desni; 

IV.: Krakovo in Trnovo •— v šoli na Cojzovem 
grabnu; 

V.: Dvorski okraj, zapadni del, in sicer od trnov
skega volišča vzhodno do črte: Dvorni trg, 
Vegova, .Hilšerjeva in Simon-Gregorčičeva 
ulica — v državni obrtni šoli; 

VI.: Dvorski okraj, vzhodni del, in sicer od prej 
navedene črte do Prešernove ulice in Ale
ksandrove ceste — v državni realki; 

VIL: Kolizcjski okraj z Dunajsko cesto in Janez-
Trdinovo ulico — v i . državni gimnaziji; 

VIIL: Kolodvorski okraj, zapadni del do Resljeve 
ceste — v justični palači (sodna dvorana 
št. 79, I. nadstropje); 

IX.: Kolodvorski okraj, vzhodni del od Resljeve 
do Ahacljeve ceste, in sicer od črke A do L 
— na ženskem učiteljišču; 

X.: Kolodvorski okraj, vzhodni del od Resljeve 
do Ahacljeve ceste,., in sicer od črke M do T' 
— v šoli na Ledini; 

XI.: Vodmatski okraj z Ahacljevo in Sv. Martina, 
cesto — v mestni ubožnici v Japljevi ulici; 

XII.: prodkraji, in sicer Ilovica, črna vas, Haupt-
manca, Ižanska cesta, Dolenjska cesta in 
Hradeekega vas — na vojaškem strelišču ob 
Dolenjski cesti; 

XIII.: Spodnja Šiška, in sicer od črke A do L — v 
šišenski deški ljudski šoli, na desni; 

XIV.: Spodnja Šiška, in sicer od črke M do Ž — v 
šišenski dekliški ljudski šoli, na levi. 

Pravnomočni volilni imeniki so izza dne 20. av
gusta 1.1. tri dni, to je do vštetega 23. avgusta t L, 
vsak dan od 9. ure do 12. ure in od 15. ure do 
18. ure vsakomur na vpogled razpoloženi v občin
skem uradu (magistratni posvetovalnici). Izrecno se 
pripominja, da zoper te volilne imenike, ni dopustna 
nobena pritožba več. 

Občinski odborniki in namestniki se volijo po 
obveznih kandidatnih listah. 

Kandidatne liste se morajo vložiti najkesmeje 
tekom petih dni po razgrnitvi pravnomočnih volU-
iuh imenikov pri pokrajinski upravi za Slovenijo, 
oddelku za notranje zadeve v Ljubljani, I. nad
stropje, soba št. 48, ob običajnih uradnih urah, to je 
do vštetega dne 28. avgusta 1.1. do 14. ure, in sicer 
po en izvirnik in za vsako volišče po dva prepisa. 

Kandidatne liste, ki bi se vložile po označenem 
roku, se ne bodo mogle vpoštevati. 

Kandidatne liste se morajo spisati na uradno 
izdanem tiskanem obrazcu, ki ga dobi vsak volilni 
upravičenec proti odškodnini v običajnih urah ali 
pri podpisanem občinskem uradu od dne 20. avgusta 
t.l.ali pri oddelku za notranje zadeve pokrajinske 
uprave v Ljubljani. 

Kandidatne liste se morajo dobro čitljivo izpol
niti natančno po tiskanem obrazcu ter marajo ob-
sezati toliko imen, označenih s tekočimi. številkami 
1, 2, 3 itd., kolikor je izvoliti, občinskih odbornikov 
in namestnikov. 

V kandidatno listo se smejo sprejeti 1© one ose
be, ki morejo biti izvoljene; glede tega se opozarja 
na določila §§ 5., 6. in 7. zgoraj navedenih uredb. 
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Pod imena kandidatov se napišejo imena po 
enega predstavnika liste in njegovega namestnika 
za volilni odbor. Ker se voli v občini na več voli
ščih, jo napisati za vsako volišče po enega predstav
nika liste in njega namestnika za volilni odbor. 

Na hrbtni strani tiskanice, kjer je za to priprav
ljen prostor, se morajo svojeročno in čitljivo podpi
sati predlagatelji in pa kandidati, poslednji z opom
bo, da izvolitev po tej listi sprejmejo. 

Na hrbtni strani je nadalje v za to pripravljeni 
prostor vpisati izmed podpisancev eno osebo in nje 
namestnika, ki v imenu in po naročilu podpisancev 
občujeta z mestnim magistratom, oziroma politič
nim oblastvom, kot pooblaščena zastopnika. Ako 
take prijave ni, se smatra prvi podpisanec za za
stopnika, drugi podpisanec pa za njegovega na
mestnika. 

Za predstavnike list v volilnem odboru smejo 
biti označeni ali predlagatelji sami ali druge osebe, 
Id so vpisane v volilnem imeniku. Brez privolitve 
6e ne sme nihče označiti za predstavnika liste ali 
njegovega namestnika. 

Vsaj osem dni pred volitvijo, to je do dne 
12. septembra t. 1., morajo one volilne skupine, ki 
gvoje kandidatne liste vežejo, podati dotično pis
meno izjavo oddelku za notranje zadeve pokrajin
ske uprave za Slovenijo v Ljubljani po pooblaščenih 
zastopnikih. Vezanje kandidatnih list provzroči, da 
se pri računanju izida volitev vezane stranke naj
prej smatrajo za eno stranko in se njih glasovi se
štejejo. Kandidati, ki so jih na ta način vezane liste 
diObile skupaj, se med njimi razdele z uporabo načel 
in predpisov §§ 37. in 38. 1. c. 

Glasovanje se vrši s kroglicami kakor pri volitvi 
narodnih poslancev v ustavotvorno skupščino. 

Glasuje se osebno. Le oni volilec, ki zaradi teht
ne hibe ne bi mogel glasovati tako, kakor je nače
loma predpisano, ima pravico, pred volilni odbor pri
vesti pooblaščenca, da namesto njega odda glas. 
Invalidi brez desne, roke morejo glasovati z levo 
roko. 

Pod kaznijo ne sme nihče stopiti na volišče z 
orožjem ali orodjem, porabnim za boj. 

Točenje alkoholnih pijač je na dan volitve in 
dan poprej po vsej občini pod kaznijo strogo 
prepovedano. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 20. avgusta 1921. 

A V 293/21—Г). 

Oklio. 
1277 3 - 2 

Dne 17. maja 1921. je umrla Julijana P o l a n 
č i č , wmeka perica v Mariboru, Maistrova ulica 
š t 1, ne da bi bila zapustila naredbo poslednje volje. 

Med zakonitimi dediči so Ivan Polančič, Marija 
Polančič, Alojzij Lepenik, Ivan Lepenik in Anton 
Lepenik, katerih bivališče je neznano. Zato se ti de
diči pozivljejo, naj se oglase tekom e n e g a l o t a 
ter pri podpisanem sodišču podado svoje dedne ogH-
se; sic«* bi se zapuščina obravnavala s priglašenimi 
dediči m za neznane dediče s postavljenim skrbni
kom Jakobom Polančičem, viničarjem v Kamnici 
š t 30. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 14. julija 1921. 

Gašperlin, posestnik v Stari Fužini št. 11; Matevž 
Urbane, posestnik izpod Studora št.7; Martin Ra
žen, posestnik izpod Studora št. 28; Jožef Sodja, po
sestnik v Srednji vasi št. 2; Anton Zidar, posestnik v 
Cešnjici št. 40; Lovro Mikelj, posestnik v Češnjici 
št. 20. 

Firm. 1863, zadr.VII.4/3. 
c) «Naš dom», 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani, 
nastopna izprememba: 

Izstopila je iz načelništva Uršula Kattauer, vsto
pila pa je v načelništvo Alojzija Lekše, služkinja v 
Ljubljani. 

Firm. 1875, zadr.I 34/67. 
č) Vzajemna posojilnica v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Zadruga se opira odslej na pravila z dne 22. ju
nija 1921. 

Namen zadrugi je sedaj: 
a) da izpodbuja k varčnosti; 
b) da daje članom posojila v pospeševanje njih pri-

dobitka ali izboljšavo njih gospodarstva; 
c) da prevzema za člane jamstva in oskrbuje zanje 

inkaso akceptiranih in neakceptiranih menic, iuv-
kazil, faktur in drugih listin; 

č) da sprejema za člane v shrambo vrednostne pa
pirje in zanje oskrbuje inkaso obresti, odnosno 
dividend, teh vrednosti. 
Zadružni delež znaša 200 K ter se mora vplačati 

vsaj v 20 mesečnih obrokih po 10 K. 
Zadružniki jamčijo razen s svojimi deleži še z 

njih enkratnim zneskom. 
Načelništvo sestoji iz 15 članov, ki jih legiti

mira zapisnik občnega zbora. 
Načelništvo podpisuje za zadrugo tako, da S-J 

podpisujeta dva člana načelništva pod zadružno fir
mo. 

Naznanila zadruge se objavljajo v «Narodnem 
gospodarju» ali pa v «Slovencu» v Ljubljani. Občni 
zbor se razglasi na enak način vselej vsaj 8 dni prej. 

Firm. 1876, zadr.V 130/25. 

d) Hranilnica in posojilnica pri Št Joštu 
nad Vrhniko, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz načelništva Martin Osredkar in 
Anton Maček, vstopila pa sta v načelništvo Ivan 
Skarca, posestnik v Št. Joštu št. 5, in Josip Grda-
dolnik, posestnik v Št. Joštu št. 45. 

Obratni predmet: Družba kupuje staro železo na 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
izvun njega ter prodaja to železo. 

Družbena pogodba z dne 26. februarja 1921., 
posi. št. 19, z dodatkom z dne 20. junija 1921., posi. 
št. 245. 

Višina osnovne glavnice: 300.000 K, ki so v go
tovini vplačane. 

Poslovodje: Fran Stupica, veletržec v Ljubljani; 
Juri Verovšek; veletržec v Ljubljani in družbenik 
firme Schneider & Verovšek v Ljubljani; Edvard 
Funk, ravnatelj firme Bunzel & Biach v Zagrebu. 

Družbo zastopata dva poslovodji ali pa en po
slovodja in en prokurist kolektivno. 

Podpisuje se firma tako, da oni, ki so upravičeni 
za zastopanje, njenemu po komerkoli napisanemu, 
natisnjenemu ali štampiljiranemu besedilu pristav
ljajo svoj podpis, prokuristi z dostavkom, ©značujo-
čim prokuro. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. 111., 

dne 19. julija 1921. 

Bazglas. 126° 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugah: Firm. 1842, zadr. Ш 156/73. 

a) Gospodarska zveza, 
. centrala za skupni nakup in prodajo, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Na občnem zboru dne 30. junija 1921. se je skle

nila izprememba pravil v §§ 1.,'4., 5., 7., 9., 10., 11., 
20., 23., 25. in 42. 

Firma se glasi odslej: 
Gospodarska zveza v Ljubljani, 

r. z. z o. z. 
Nemškega besedila odslej ni več. 

Firm. 1879, zadr. II 39/44. 

e) Hranilnica in posojilnica na Češnjici, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Na občnem zboru dne 16. maja 1921. se je skle

nila izprememba § 16. zadružnih pravil. 
Načelništvo sestoji odslej iz 7 članov, ki jih iz

voli občni zbor za tri leta. 

Firm. 1890, zadr. I 108/77. 

f) Gospodarska zadruga na Češnjici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Na občnem zboru dne 29. maja 1921. se je skle

nila izprememba § 16. pravil. Svoja oznanila raz
glaša zadruga odslej z razglasom, nabitim na za
družnem poslopju, in z osebnimi vabili. 

Firm. 1908, zadr. II 139/48. 

g) Hranilnica in posojilnica v šmarji, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopil je iz načelništva Jožef Trontelj, vstopil 

pa je v načelništvo Franc Pešec, dekan v Šmarju. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 19. julija 1921. 

Firm. 1864, zadr. VII 125/1. 1262 

Bazglae. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 
Nabavljalna zadruga javnih nameščencev In 

upokojencev v škof ji Loki, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

s sedežem v š k o f j i L o k i . 
Obratni predmet: Zadruga nabavlja in proizvaja, 

vsakovrstne živežne, hišne in gospodarske potreb
ščine na debelo ter jih odstopa poedinim članom na 
drobno za njih osebno in hišno potrebo, in sicer za 
gotove cene. Izjemoma sme zadruga, kadar je vskla-
diščeno več blaga, nego ga potrebuje zadruga za 
svoje člane, potrebščine po sklepu upravnega odbo
ra odstopati tudi nezadružnikom. 

Zadružna pogodba (statut) z dno 4. julija 1921. 
Veak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem. 
Oznanila se izvršujejo z objavami v «Našem 

Glasu» in z raglasi v škofji Loki. Poziv na občni 
zbor se mora objaviti vselej najmanj tri tedne prej 
v «Našem Glasu». 

Upravni odbor sestoji iz 5 članov, od katerih je 
eden predsednik, eden pa njegov namestnik. 

Pravico zastopati zadrugo ima upravni odbor. 
Podpis firme: Firma se podpisuje tako, da se 

pod njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano be
sedilo podpisujeta dva člana upravnega odbora ali 
en upravni odbornik z enim prokuristom. 

Člani prvega upravnega odbora so: Valentin 
Eržen, sodnik v Škofji Loki; Rudolf Šinkovec, pisar
niški oficiant v Škofji Loki; Franc Adamič, davčni 
preglednik v škofji Loki; Karolina Garbun, vdova 
finančnega kontrolnega preglednika v Škofji Loki; 
Fran Herman, mornamiški uradnik v p. v Puštalu. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 19. julija 1921. 

Firm. 1855, zadr. H 30/50. 

b) Kmetijsko društvo v Srednji vasi, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Izstopili so iz načelništva: Martin Logar, Matevž 

Tancar Janez Hodnik, Jožef Stare, Jožef Šest in 
Valentin Sodja, vstopili pa so v načelništvo Jožef 

Firm. 1750, Rg. C I 129/1. 1261 

Bazglas. 
V register se je vpisala danes firma: 

Centralna nakupovalnlca starega železa v Ljubljani, 
družba z o. z., 

s sedežem v L j u b l j a n L 

Firm. 218/21, zadr. IH 34/3. 1248 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: 
Učiteljski zdraviliški dom v Rogaški Slatini, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
naetopna izprememba: 

Iz načelništva so izstopili Engelbert Gangl, Luka 
Jelene, Alojzij Kecelj in Rudolf Dostal, vstopili pa 
so v načelništvo novoizvoljeni člani Ivan Glinšek, 
nadučitelj v Rogaški Slatini, kot načelnikov na
mestnik, Vitko Jurko, učitelj na Dolu pri Hrastniku 
kot tajnik, Ljudevit Černej, okrajni šolski nadzor
nik v Celju, Anton Petriček, nadučitelj v Žalcu — 
zadnja dva kot člana. 

Za načelnika je bil izvoljen dosedanji Član na
čelništva Anton Gnus. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. П, 

dne 5. julija 1921. 

-«4« 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. т LjubljanL 
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V Ljubljani, dne 22. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaeblna: Začasni rakon o državni trošarini, takeah in pristojbinah. — Baxglaii raznih uradov in oblaetev. 

2 5 9 . 

V Imenu Njegovega Veličanstva 
P e t i > a I . , 

po milosti božji in narodni volli 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za finance in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo 

Začasni zakon 
o državni trošarini, taksah In pristoj

binah,* 
ki se glasi: 

I. de l . 

A. Določila o državni trošarini. 

Člen 1. 

Člen 3. 

Nekvarno zakonom in predpisom, ki veljajo 
sedaj v posameznih pokrajinah kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, naj se odslej pobira dr
žavna trošarina v srebru v vsej kraljevini po tarifi 
v členu 6. tega zakona. 

Člen 2. 

Zakon o državni trošarini kraljevine Srbije z 
dne 9. novembra 1909. razen predpisov o ureditvi 
in organizaciji trošarinskih oblastev (oddelek VIII.) 
in formalnega postopanja pri preiskovanju, sojenju 
in izvrševanju razsodb se razširja na vse oblasti 
kraljevine in na predmete, na katere se po tarifi 
člena 6. tega zakona pobira državna trošarina. 

Dokler ne predpiše minister za finance enot
nega postopanja za preiskovanje, sojenje in iz
vrševanj^ obsodb tudi za kazniva dejanja, učinjena 
v oblastih izvun Srbije in Crne gore, in za troša-
rinske predmete, navedene v tarifi člena 6. tega 
zakona, ostanejo v veljavi predpisi, ki veljajo o 
tem sedaj v teh oblastih. Kar se tiče pristojnosti 
za odločanje o trošarinskih kaznivih dejanjih; vla
ganja pritožb; postopanja ob prekinjanju kazenske 
preiskave; opraščanja obdolženih oseb in ustav
ljanja nadaljnjega postopanja zoper nje; višine 
denarne kazni — ki sme biti nekvarno čle
nu 34. zakona o državni trošarini petkratna do 
desetkratna;s porazdeljevanja denarja, prejetega 
iz kazni; pretvarjanja denarne kazni v zapor; 
višine in prestajanja te druge kazni; zastaranja; 
obnove sojenja m povraćanja preveč ali neuteme
ljeno pobrane trošarine — se v teh oblastih ne 
uporabljajo sedaj veljavni predpisi, nego minister 
za finance predpiše zaradi enotnega postopanja in 
pravičnosti poseben pravilnik z ozirom na pred
pise, ki govore o tem v zakonu o državni troša
rini kraljevine Srbije z dne 9. novembra 1909. 

Olede povračila manj preračunjene in pobrane 
trošarine na predmete, uvožene iz inozemstva, ve
ljajo isti predpisi kakor za povračilo carinskih 
davščia. Za trošarinske predmete, izdelane v drža
vi, predpiše minister za finance enotno postopanje 
z oziram na določila, ki veljajo o tem. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 152, izdanih dne 
U.}uBial921. 

Ukinjajo se: člena 4. in 76. zakona o državni 
trošarini kraljevine Srbije z đne.9. novembra 1909.; 
monopol na alkohol v Srbiji, ki je bil uveden na 
podstavi zakona o ustanovitvi novih državnih 
monopolov z dne 3. avgusta 1893.; davek na alko
holne pijače v Crni gori; dacni konsum s pribitki 
v Dalmaciji, toda na vina in vinski mošt se pobira 
trošarina po stopnji v tarifni postavki 6. pod b) 
člena. 6.; davek in doklada na vino, vinski mošt, 
sadno vino in sadni mošt v Sloveniji in linijska 
trošarina v Ljubljani,- toda na te predmete (razen 
na sadnp vino in sadni mošt) se pobira trošarina 
po stopnji v tarifni postavki 6. pod b) člena 6.; 
trošarina z dokladami na meso v Sloveniji in po-
trošarina na meso 'v Banatu, Bački in Baranji, 
Prekmurju in Medjimurju in proizvodni davek na 
vino v Hrvatski, Slavoniji in Banatu, Bački in Ba
ranji in Prekmurju in Medjimurju; predpisi o na
gradah za izvoz alkohola (špirita), špirituoznih 
tekočin in žganja v inozemstvo, istotako pa tudi 
preventivni pritvor ob preiskovanju trošarinskih 
kaznivih dejanj v oblastih, kjer je bil uveden. 

frptv 4. 
Minister za .finance se nooblašča, da sme za

radi lažje kontrole predpisati obliko, velikost in 
sestavo priprav za kuhanje žganja, ki se bodo iz
delovale v bodoče. 

Kdor bi izdeloval priprave za kuhanje žganja, 
ki se ne skladajo z onimi, katere predpiše mini
ster za finance, se kaznuje v denarju do 4000 di
narjev za vsak žgalni kotel, izdelan zoper pred
pise; vrhu tega se mu kotel odvzame. 

Prepovedano je uvažati kotle, ki ne ustrezajo 
predpisanim pogojem. Kdor postopa drugače, se 
kaznuje v denarju do 4000 dinarjev, uvoženi kotel 
pa se mu odvzame. 

Člen 5. 
Prepovedano je kuhati žganje iz škrobnih sno

vi in melase. Alkohol (špirit) se sme proizvajati iz 
teh stvari samo v tvornicah, ki plačujejo troša
rino, ko dajo alkohol v svoboden promet. 

Člen 6. 
' T a r i f a . 

Državna trošarina se pobira na te-le predmete 
in v teh-le zneskih dinarjev: 

1. Na s l a d k o r : 
a) izdelan iz sladkorne pese ali iz slad

kornega trsa, bodisi sirov ali rafiniran, 
razen onega sirupa, ki se ne more ra
biti za človeško hrano, za 100 kg . . 400-— 

b) na vse druge vrste sladkorja, ki se 
morejo namesto sladkorja pod a) ra
biti za slajenje, kakor: škrobni slad
kor, sladkor iz sadja, grozdja, slada in 
krompirja (dekstroza, levuloza, gliko-. 
za, maltoza) za 100 kg 80'— 
Pripomba 1. Na predmete, izdelane iz sladkor

ja ali s sladkorjem, kakor bonbone, marmelade, 
kompote, osi a j ene brezalkoholne tekočine, slad-
čice, čokolade, testa itd., ki se uvažajo iz inozem
stva, se pobira trošarina po količini sladkorja, ki 
ga imajo v sebi. Ako pa se izdelujejo taki pred
meti v državi, se plačuje trošarina samo na slad
kor, uporabljen za njih izdelavo. 

Pripomba 2. Monopolna taksa na sladkor se 
ukinja. 

dru-

i 

2. Na k a v o : za 100kg 200-— 
3. Na k a v n e n a d o m e s t k e , ka

kor: cikorijo, žitno kavo itd., za 100 kg . 60*— 
4. Na r i ž za 100 kg 20* 
Pripomba. Trošarina na riž, pridelan v državi, 

se plačuje samo, ko se spravlja riž v promet in 
uporabo. 

5. Na p i v o za hektolitrsko stopnjo 
izvlečka 4-_ 

Ker se pa v Srbiji in Crni gori trošarina na 
pivo pobira od količine, t. j . za 100 litrov 40*— di
narjev brez popusta 2 %, se mora izza dne 1. ja
nuarja 1922. v vsej kraljevini izenačiti način pre
računa in pobiranja trošarine na pivo in minister 
za finance se pooblašča, da izvede to izenačitev, 
ne da bi zmanjšal dosedanjo višino obremenitve. 

6. Na v i n a : 
a) na fina vina, kakor: šampanjec, mala-

go, pelinkovec (vermut), sherry^ Cipr
čan, kseres, malvazijo, moškat, port-
sko, kapsko, marsalo, madejro in dru
ga podobna vina, ki imajo 15 % aH 
alkohola, toda ne nad 22-5 %, ali 
ali več sladkornega izvlečka, za 
litrov . . . . . . . ... . . . .•»goo*. 

b) na vsa druga vina, vinski mošt in vri
ske droži v oblastih, kjer se je tudi do 
sedaj pobirala trošarina, za hektoliter 35-— 

Ako pa se ta vina prodajajo v za
prtih steklenicah, za vsako steklenico 
do največ 07 litrov po o*50 
Pripomba L Na vsako količino nad 0*7 do po

polnih 07 litra se pobira nova cela stopnja. 
Pripomba 2. Ta trošarina na vina pod točko b) 

se pobira po predpisih, ki veljajo o tem v posa
meznih pokrajinah. 

Pripomba 3. Trošarina na vina iz točke b) te 
tarifne postavke se pobira ne glede na to, kar se 
v državi, po prejšnji prijavi trošarinskemu oblast-
vu in ob njegovi kontroli, naknadno začini ali 
osladi. To ne velja za šampanjec in za druga na
ravna močna in sladka vina. 

Pripomba 4. Trošarina iz točk a) in b) se ne 
plačuje na ono vino, ki ga prijavljajo in uporab
ljajo vinogradniki za domačo potrebo. Ako vino
gradniki tržijo z alkoholnimi tekočinami (žganjem, 
špiritom, vinom in pivom itd.) na debelo in na* 
drobno in točijo te tekočine ali predelujejo alko
holne pijače, določi pristojno finančno oblastvo, 
koliko vina naj se tem vinogradnikom dovoli za 
domačo potrebo brez plačila trošarine. 

Pripomba 5. Vina, ki imajo nad 22-5% alko
hola, se smatrajo že za špirit ter plačujejo troša
rino po tar. post. 14. na alkohol za hektolitrsko 
stopnjo. 

7. Na i z v l e č k e — e s e n c e in 
e t e r i č n a o l j a , b r e z a l k o h o l a , 
za pijače in kosmetične preparate za 
1 Q0kg . . . . 8 0 0 . _ 

Pripomba. Ako imajo ti izvlečki — esence în 
eterična olja — alkohol (in aromatične esence), se 
pobira za 100 kg 1760 dinarjev, ne glede na koli
čino izvlečka (esence) in eteričnega olja in ne gle
de na jakost alkohola. 

8. Na 1 i k e r, k o n j a k in r u m za 
eno hektolitrsko stopnjo alkohola . . . 35'— 

Pripomba 7. Na te predmete, če so izdelani v 
državi iz alkohola ali z alkoholom, na katerega je 
trošarina že plačana, se pobira samo razlika v 
stopnji alkohola. 



100. 
496 Letnik - E 

40'— 

5-— 

0-20 

io-— 

0-40 

0-50 

2-— 

Pripomba 2. Na liker se pobira tudi trošarina 
za sladkor, ki ga ima v sebi. 

9. Na s v e č e, razen lojevih in vošče
nih, ne glede na njih obliko, za 100 kg . 

10. Na e l e k t r i č n o r a z s v e t l j a 
v o , in sicer: 
a) od žarnic nad 10 do 32 normalnih sveč 
b) od žarnic nad 32 sveč za vsako nor

malno svečo 
c) na vsako obločnico mesečno . . . . 

11. Na s v e t i l n i p l i n , ne glede na 
to, iz česa in odkod se dobiva, za vsak 
kubični meter '« ' . ., , . 

Pripomba k tar.post.10. in 11. V krajih, kjer 
je proizvajanje električnega toka za mestno raz
svetljavo v rokah občin, te ne plačujejo trošarine 
na žarnice, ki jih nabavljajo neposredno iz ino
zemstva ali iz tvornic v državi, toda samo za 
potrebo mestne razsvetljave. Istotako niso one 
občine, v katerih rokah je proizvajanje plina za 
mestno razsvetljavo, zavezane plačevati trošarino 
na plin za mestno razsvetljavo. 

12. Na k a l c i j e v k a r b i d za 100 
kilogramov "0-— 

13. Na k r e s il a, in sicer: 
I. na ž e p n a : 

a) preprosta z vrvico za vsako . . . . 
b) z zapalnimi tekočinami: 

1.) katerih teža ni večja od 25 gr, za 
vsako 

2.) katerih teža je večja od 25 gr, za 
vsako 4 

II. na n a m i z n a in s t e n s k a za 
vsako 12-— 

Pripomba. Ta trošarina se ne plačuje za pre
prosta ognjLla in kremen. 

14. Na a l k o h o l (špirit) in vse špi-
rituozne tekočine, razen v tarifi posebe 
omenjenih, za eno hektolitrsko stopnjo . 20-— 

Pripomba. Na predmete, izdelane iz alkohola 
ali z alkoholom, ki se uvažajo iz inozemstva, se 
pobira trošarina po količini alkohola, ki ga imajo 
v sebi. Ako pa se taki predmeti izdelujejo v drža
vi, se plačuje trošarina samo na alkohol, uporab
ljen za njih izdelavo. 

15. Na ž g a n j e v oblastih, kjer se 
je tudi do sedaj pobirala trošarina, za 
vsako hektolitrsko stopnjo . . . . . . 20*— 

Pripomba 1. Žganje, ki se uvaža iz inozemstva, 
plačuje poleg carine tudi trošarino 20 dinarjev za 
hektolitrsko stopnjo. 

Pripomba 2. Izjemoma se do konca meseca 
maja 1922. dovoljuje osebam, ki kuhajo v državi 
žganje iz lastnega proizvoda, 25%. popusta od 
gorenje stopnje. 

Pripomba 3. Trošarina se ne pobira na ono 
žganje, ki ga kuhajo posamezniki iz lastnih pro
izvodov za svojo osebno potrebo in za člane rod
bine ali zadruge in služabništva, ki štejejo nad 
12 let in ki so pri njih na hrani in v stanovanju, 
in sicer smejo, kadar se kuha žganje, 
a) iz koščičastega sadja (razen trnoljic), vina, 

vinskih droži, vinskega ali sadnega mošta, 
grozdja in medice; 

b) iz drenulj, trnoljic, brinja, šipecjih jagod, ja-
' bolk, hrušk in drugega pečkastega (zrnatega) 

sadja, jagod, robidnic, malin, murv, bezgovin 
jagod in drugega sadja, katerega plod je ja
goda, korenin (razen sladkorne pese), vinskih 
tropin; in 

c) iz iztisnjenega pečkastega (zrnatega) sadja, 
dinj in buč — ako ima družina ali zadruga s 
služabništvom vred 
I. do štiri člane — kuhati: iz predmetov, na

vedenih pod a) dvainsedemdeset ur, pod b) sto-
štiriinštirideset ur in pod c) dvestoinšestnajst ur; 

II. nad štiri člane do osem članov — kuhati: 
iz predmetov pod a) stoinštiriinštindeset ur, 
pod b) dvestyjseminosemdeset ur in pod c) štin-
stoindvaintrifleset ur; . . 

III. nad osem do dvanajst članov — kuhati: iz 
predmetov pod a) dvestoinšestnajst ur, pod b) 
štiristoindvaintrideset ur in pod c) šeststoinosem-
inštirideset ur; in 

IV. nad dvanajst članov — kuhati: iz pred
metov pod a) dvestoindvainpetdeset ur, pod 
b) petstoinštiri ure in pod c) sedemstoinšestinpet-
deset ur. 

Cas, označen pod I., II., III. in IV., velja za 
kotle preproste konstrukcije, ki ne drže več nego 
40 litrov. Ako drže več, se določi zgoraj označeni 

4-— 
10 — 

toploti 

čas v razmerju proti prostornini kotlov; za osno
vo se računi kotel s 40 litri. 

To velja tudi za lastni proizvod onih, ki točijo 
ali prodajajo alkoholne tekočine (žganje, špirit, 
vino in pivo) na debelo ali na drobno. 

Iz lastnih proizvodov se sme kuhati žganje 
dvakrat na leto. 

16. Na k i s o v o k i s l i n o , izdelano 
iz lesa, 1%пе jakosti 

17. Na b e n c i n za 100kg . . . . 
Pripomba. Oni bencin, ki ima pri 

+ 12° R ( + 15° C) manjšo gostoto nego 770 %, se 
sme oprostiti plačila državne trošarine, ako se 
uporablja za industrijske namene kot sredstvo za 
mazanje in ekstrahiranje; za proizvajanje toplote 
pri apreturi tekstilnega blaga; za topljenje stek
lenih koscev pri izdelovanju steklenih biserov, 
gumbov; za čiščenje petrolejskih jam (oken) in 
za pogon motorjev pri industrijskih podjetjih, ki 
proizvajajo tok, vendar pa v tem primeru samo za 
razsvetljavo prostorov, kjer so motor in stroji, ki 
jih goni. Natančnejši pogoji, ob katerih se daje 
bencin brez trošarine, se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 7. 
Razen predmetov, navedenih v tarifi člena 6. 

tega zakona, se pobirajo v posameznih pokrajinah, 
po do sedaj veljavnih zakonih, še nadalje: 

1.) pristojbine za točenje pijač; 
2.) kontrolna pristojbina za denaturiranje špi

rita, toda v znesku 0-10 dinarja za en liter alko
hola in 

3.) trošarina na vžigalice, dokler se na ta 
predmet ne uvede državni, monopol. 

Člen 8. 
Minister za finance se pooblašča, da predpiše 

za pobiranje državne trošarine in za izvrševanje 
teh predpisov o državni trošarini potrebni pravil
nik kakor tudi kazni za protivno postopanje glede 
na predpise člena 2. tega zakona. 

Člen 9. 
Ostali predpisi o državni trošarini posameznih 

pokrajin, kolikor niso izpremenjeni, dopolnjeni in 
ukinjeni s tem zakonom in predpisanim pravilni
kom, ostanejo v veljavi še nadalje, dokler mini
ster za finance ne predpiše enotnega pravilnika za 
vse predmete. 

II. de l . ; 
B. Določila o taksah. 

Člen 10. 
Zakon o taksah kraljevine Srbije z dne 

30. marca 1911., kolikor se tiče nastopnih tarifnih 
postavk: 

tar.post. L, 2., 3., 4., 5., 6 8 10 12 13., 
14., 17., 25., 31., 33., 34 36., 41.. 42, 43., 44., 45., 
48., 49., 50., 51., 52., 53\, 54, 55 56, 57 58, 59, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 70 7 72 93 94, 98, 
99, 100, 110, 113, 114, 115 116., m , 118, Ш , 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 26, 27, 128, 129, 
130, 131, 132, 135, 136, 137., 47, 48, 149, 151, 
152. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 160, 161, 
162, 163, 164, 166, 200., 201., 202, 203, 204, 205 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222- 223, 224, 225 
226, 227, 228, 229, 230., 232, 233 234, 235,. 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247 248, 249, 250, 251, 252., 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 270, 271., 272, 
274 275.! 276, 277, 278, 279, 280, 303, 304, 305, 
306 in 332. in novi 99-a, 99. b , 101. a. in 252. a. 
se nekvarno zakonom o pristojbinah, ki veljajo 
za pobiranje imenovanih taks v ostalih pokrajinah 
naše kraljevine, razširja in velja glede pobiranja 
teh taks — v dinarjih — na vsem ozemlju nase 
kraljevine; te postavke se izpremenjene, dopolnje
ne, povišane in nove glase tako-le: 

T a r. p o s t. 1. — Za vse pismene ali 
protokolarne opozoritve, vloge ah prošnje 
vobče, razen onih, ki so obremenjene s 
posebno večjo takso, ne glede na število 
in velikost pol, se plačuje taksa . . . . 2'— 

Pripomba 1. Ako se mora na podstavi prošnje 
izdati potrdilo, izpričevalo, odobrilo, dopustilo itd, 
se mora za to položiti posebna predpisana taksa. 
Ako taka taksa ni določena, se pobira taksa iz tar. 
post. 5, razen če so take listine posebe oproščene 

Pripomba 2. Za prošnje v sodnih poslih se pla
čuje v pokrajinah izvun Srbije in Crne gore še 

nadalje taksa, določena s posameznimi pristojbra-
skimi zakoni. 

Pripomba 3. Vse oprostitve, določene tako z 
zakonom o taksah ali z zakonom o pristojbinah 
kakor tudi z drugimi specialnimi zakoni, veljajo 
še nadalje. 

T a r. p o s t. 2. — Za vse priloge, ki 
se dodajajo prošnjam, vlogam, pritož
bam, tožbam in vobče pismenim ali proto
kolarnim vlogam, a niso po drugem za
konskem predpisu obremenjene s posebno 
večjo takso, niti niso oproščene plačila 
takse, se plačuje, ne glede na število in 
velikost pol, taksa 0*50 

Pripomba L Ako se na enega ali na več listov 
ali pol prepiše več spisov ter se ti v nepotrjenem 
prepisu predlože kot ena priloga, se pobere taksa 
0-50 dinarja za vsakega teh prepisov. 

Pripomba 2. Ako so originalne listine, ki se 
dodajajo kot priloge, plačale manjšo takso, se 
mora, ko se predlože, plačati razlika do 0-50 di
narja. 

T a r . p o s t. 3. i n 4. — Za vsa izpri
čevala in potrdila, ki jih izdajajo privatne 
osebe ali oblastva privatnim osebam o 
njih osebnih lastnostih, razmerah, sposob
nostih, delu in o vsem, kar se jih more 
tikati, se plačuje taksa 5* 

Pripomba 1. Tej taksi so zavezana tudi po
trdila zdravnikov in drugih strokovnjakov. Toda 
zdravniška potrdila, ki se izdajajo učencem in dr
žavnim uslužbencem zato, da opravičijo izostanek 
iz šole ali iz službe, in izpričevala o službi in 
vedenju, ki se vpisujejo v potne in poselske listine, 
niso zavezana taksi. Istotako niso zavezana taksi 
taka izpričevala in potrdila, ki se izdajajo ura
doma na"zahtevo oblastvu ali ki so s posameznimi 
zakoni oproščena takse, toda tedaj se mora v rz-
pričevalu in potrdilu označiti, v kakšen namen se 
je izdalo brez takse in da se ne sme uporabiti 
za drug namen. 

Pripomba 2. Za potrdila se smatrajo tudi vse 
izjave ali zaznambe na posameznih spisih, s kate
rimi pristojna oseba v svoji uradni lastnosti po
trjuje izvestno dejstvo, tako da dobi s tem izjava 
ali zaznamba značaj uradnega potrdila ali uradne 
izjave. 

T a r . p o s t . 5. — Za vse pismene 
odločbe, odloke in za vsa obvestila admi
nistrativnih oblastev kakor tudi za odloč
be ali razsodbe, ki se izdajajo o kaznivih 
dejanjih privatnih oseb ali javnih usluž
bencev, katera se preiskujejo in kaznujejo 
na podstavi specialnih zakonov, kolikor ni 
za te odločbe ali razsodbe določena po
sebna in večja taksa 5 ' ~ 

Pripomba 1. Za odločbe se smatrajo v pokra
jinah razen Srbije in Crne gore vse one odločbe, 
najsi se nazivajo kakorkoli (odločbe, obvestila, 
sklepi itd.), ki jih izdajajo administrativna držav
na in avtonomna oblastva in ki obsezajo navedbo, 
da ima dotična oseba pravico pritožbe na višje 
oblastvo. 

Za odločbe, ki jih izdajajo višja oblastva o 
pritožbah, za katere je taksa plačana, se ob izda
janju ne pobira nobena taksa. 

Ako se dajo posameznim osebam obvestila ah 
kakršnekoli odločbe, zoper katere nimajo pravice 
pritožbe, se ta taksa ne pobira; ako pa se vendar
le pritožijo, se od njih naknadno pobere taksa po 
tej tarifni postavki za že izdano odločbo. 

Pripomba 2. Ako se zahteva izdaja odobrila, 
dopustila ali potrdila, pa se dotični osebi to ne 
izda, se pobere za odločbe, s katerimi se zahtev-
n'iki 'obveščajo o odklonu, taksa, določena s to ta
rifno postavko. Ako pa je taksa za odobrilo itd. 
manjša, se pobere samo ta manjša taksa. 

Pripomba 3. Ako ni za odobrilo, dopustilo itd. 
določena posebna taksa, se pobira taksa iz te 
tarifne postavke, razen če so take listine oprošče
ne takse. ; ,, 

Pripomba 4. V Srbiji in Crni gori ostanejo se 
nadalje v veljavi predpisi, kaj je smatrati za od
ločbo. 

T a r. p o s t. 6. — Za pritožbe zoper 
odločbe nižjega administrativnega držav
nega ali avtonomnega oblastva, namenje
ne višjemu oblastvu, kolikor m v veljav
nih zakonih določena posebna večja taksa 5*— 

Pripomba. Ta taksa se plačuje za pritožbe zo
per razsodbe občinskih sodišč v Srbiji in Crni go
ri o sodnih (razen kazenskih) in ostalih admini
strativnih poslih. 
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T a r . p o s t . 8. — Za vse objave za
radi materialne koristi, in sicer: 

1.) ki se prilepljajo ali pritrjujejo na 
okna, zidove, vrata itd., za vsak izvod . 0*05 
— ako pa se take objave nosijo po me
stu, se plačuje za vsako tako objavo . . 0-50 

2.) za vse napisane in naslikane stalne objave 
ali reklame, ki se obešajo na raznih krajih ali so 
izdelane na zidovih, ogradah., tramvajih, želez
nicah, železniških postajah itd. v kakršnikoli ob
liki, kakor tudi za svetlobne objave (reklame) 
bodisi s pomočjo projekcije, bodisi s pomočjo 
kombinacije svetlih točk, ki tvorijo razne črke itd., 
in sicer: 
a) izpod pol m2 velikosti na letp . . . 40-— 
b) od pol m2 do enega m2 velikosti na 

leto . . .' . • . 80 — 
c) preko 1 m2 velikosti na leto . . . . 150"— 

Pripomba 1. Za posmrtnice, plakate političnega 
značaja kakor tudi za objave državnih in privile
giranih gledališč samo za njih prireditve se ne 
plačuje taksa iz točke 1. te tarifne postavke. 

Pripomba 2. Takse po členu 2. se plačujejo za 
koledarsko leto, ne glede na čas, kdaj poteče 
ali se prične reklama, plačuje pa jih lastnik ob
jekta, na katerem je objava ali na katerem se 
vrši reklama. Začetkom novega leta se mora 
taksa plačati najkesneje do dne 15. januarja vsa
kega leta. Plačilna obveznost se prične z dnem, 
ko dobi ta začasni zakon obvezno moč, minister 
za finance pa določi v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» rok, v katerem se 
morajo te takse plačati za leto 1921. 

Pripomba 3. Ako se reklama ne plača ali ne 
prijavi pravočasno ali taksa ne plača, je kazen 
desetkratna. 

T a r . p o s t . 10. — Za pogodbe, v katerih se 
pogodita dve osebi ali se pogodi več oseb, da se 
združijo zaradi skupnega posla: 

1.) če vlože svoj trud ali svojo imo
vino brez koristi posameznikov . . . IO'— 

2.) če vlože svoj trud zaradi koristi . 20-— 
3.) če vlože svojo imovino -ali svoj 

trud in svojo imovino obenem zaradi koristi, in 
sicer: 
a) družbene delnice ali akcije, stalne in 

začasne, za skupno pridobivanje, ako 
se glase na ime alj firme/od,nominal-, 
ne vrednosti . . .. _, . . . ...... .'.. ... 2 % 

b) družbene.delnice ali,akcije, stalne.in 
začasne, za skupno pridobivanje, ako 
se glase na prinosnika, od nominalne 
vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 

c) pri vseh drugih pogodbah, se plačuje 
taksa po pogojeni vrednosti imovine, 
ki se. vlaga y 1 %, 
Pripomba L Za-prenos delnic, ki se glase na 

ime, se pobira polovica takse iz točke 3. pod a). 
Ako se spojita dve družbi ali se spoji več družb 
ter so po prej veljavnih predpisih plačale ka
kršnokoli takso, se pobere gorenja taksa samo od 
povišane glavnice;, ako pa ni dotlej družba prej 
plačala nobene takse, se pobere ob spojitvi tudi 
od te glavnice taksa po.gorenjih predpisih. 

Ako se poviša vrednost delnice s tem, da se 
pretvorijo rezervni fondi ali pretvori kaj drugega 
v glavnico ali se drugače poviša glavnica, se po
bere taksa samo od povišane vrednosti delnice, 
odnosno glavnice. 

Pripomba 2. Ako izpremeni družba svoje del
nice, ki se glase na ime ali na firmo, v delnice, ki 
se glase na prinosnika, plača razliko v taksi med 
takso iz a) in b) točke 3. te tarifne postavke. 

Pripomba 3. Od kuponov, odnosno dividende, 
se plačuje taksa 0-50.%. 

Ta taksa se plačuje sorazmerno s celokupno 
vsoto, ki se mora kot dividenda izplačati delni
čarjem. • , 

Pripomba 4. Takso iz točke 3. plačujejo tudi 
inozemske družbe sorazmerno s svojo glavnico. 

T a r . p op t. 12. — Za kupne in prodajne po
godbe se plačuje taksa po vrednosti, in sicer: 

za nakup in prodajo premičnin . . \% 
za nakup in prodajo nepremičnin . 5% 
Pripomba 1. Za vrednost se smatra kupna ce

na z vsemi postranskimi pogoji in obveznostmi. 
V vrednost stvari se vštevajo tudi dolgovi, ki jih 
prevzame kupec. 

Ako se plačuje kupna cena v obrokih z obrest
mi, se obresti ne vštevajo v kupno ceno. 

Pripomba. 2. Taksa iz te tarifne postavke se 
plačuje v Hrvatski, Slavoniji, Banatu, Bački in 

Baranji in nekvarno dosedanjim predpisom tudi 
v Sloveniji, Dalmaciji, Bosni in Hercegovini za 
vse prenose nepremičnin proti odplačilu, ne glede 
na višino vrednosti in sorodstvo posameznih oseb. 

Ukinjajo se: poslednji odstavek § L, § 2., sa
mo da veljajo namesto poslednjega odstavka 
predpisi § 16. zakona o pristojbinah; § 3. in po
slednji odstavek § 5. zakona z dne 18. junija 1901., 
drž. zak. št. 74 (dosledno tudi drugi odstavek § 39. 
uredbe z dne 15. septembra 1915., drž. zak. št. 27S) 
za Slovenijo in Dalmacijo; in prvi odstavek § 40. 
in točke 4. pripombe k odstavku 3. iz naredbe z 
dne 14. oktobra 1916., št. 13.960, za Bosno in 
Hercegovino. 

V Sloveniji in Dalmaciji se na takse iz te.ta
rifne postavke ne pobira noben izreden državni 
pribitek. 

Pripomba 3. Ostali predpisi -posameznih po
krajin o ugotavljanju točne vrednosti veljajo še 
rfadalje. Toda v pokrajinah izvun Srbije in Črne 
gore se jemljejo za minimum še nadalje one vred
nosti, ki se jemljejo za odmero davkov. 

T a r. p o s t . 13. — Za borzne sklepe 
o nakupu in prodaji na borzi 0*20 

T a r. p o s t. 14. — Za zakupne pogod
be, s katerimi se dajo komu nepotrošne 
stvari v uporabo za izvesten čas in za do
ločeno ceno, se plačuje taksa po vrednosti 
zakupa l % 

T a r . p o s t . 17. — Za pogodbe o zameni, s 
katerima se ena stvar odstopa za drugo, se pla
čuje taksa po tar. post. 12. 

Pripomba. Ako so predmeti zamene enake 
vrednosti, se odmerja taksa od vrednosti enega 
zamenjanega predmeta; ako pa so zamenjani 
predmeti neenake vrednosti, se jemlje predmet, 
katerega vrednost .je večja. 

Ako se nepremičnosti zamenjavajo zato, da bi 
se zemljišče arondiralo v kmetijskem interesu, t. j . 
zloži obenem z drugim zemljiščem teh gospodar
jev, se ne plača taksa po vrednosti, nego samo za 
navadno potrdilo, odnosno taksa za listino. 

Ako je razlika vrednosti med obema zemljišče
ma večja od 50 •%, se ne smatra, da se je izvršila 
arondacija, nego v tem primeru se pobere taksa 
iz tar. post. 12. 

T a r. p o s t. 25. r-r Za vsako, ponudbo , 
na ofertalnih licitacijah pri državnih obi-••••[ 
lastvih in samoupravnih telesih in imo
vinskih občinah . . . . . . . . . . 20"— 

T a r . p o s t . 31. — Od vseh vrst menic, ne 
glede na to, ali so izdane v državi ali v inozem
stvu, ako so izplačne v državi, kakor tudi od 
menic, izdanih v državi, ne glede na to, ali so 
izplačne v državi ali v inozemstvu, in ne glede 
na to, za koliko časa so izdane, se plačuje: 

do 300 dinarjev . . . . din. 0-60 
preko 300 -> do 600 » 1*20 

» 600 » » 1.200 » 2-— 
» 1.200 » » 2.000 » 4 — 
» 2.000 » » ' 3.200 » 6-20 
» 3.200 » « 5.000 •>' 9-80 
» 5.000 » » 6.800 -> 13-20 
* 6.800 » . '» 10.400 » 19 — 
» 10.400 » » 14.000 -> 25 — 
» '14.000 » » 20.000 » 34-— 
» 20.000 » * » 26;000 » 43*— 
» 26.000 » » 32.000 » 52 — 
» 32.000 » » 38.000 » 61 — 
» • 38.000 » » 44D00 » 70 — 
» 44.000 » » 50.000 » 79 — 
» 50.000 » » 60.000 » 94 — 
» 60.000 » » 70.000 » 109-— 
» 70.000 » » 80.000 » 124-— 
» 80.000 » » 90.000 » 139 — 
» 90.000 » » 100.000 ' » 154 — 
» 100.000 » » 125.000 » 192-— 
» 125.000 » » 150.000 » 230 — 
» 150.000 » . > 175.000 » 268-— 
» 175.000 » » 200.000 . » 306'— 
» 200.000 • » • •» 250.000 » 382-— 
» 250.000 » • ». 300.000 » 458'— 
» 300.000 » » 350.000 » 534 — 

. » 350.000 » » 400.000 » 610*— 
» 400.000 » ,• 500.000 » 760 — 

preko 500.000 dinarjev od vsakih 1000 dinarjev še 
po 1 dinar. Znesek izpod 1000 dinarjev se jemlje 
za popolnih 1000 dinarjev. 

Pripomba L Menice, izdane v inozemstvu, ki 
so izplačne v inozemstvu, ako se vneso v državo 
in dado v promet,, in menice, vnesene v državo 
izključno zaradi plačila brez sodelovanja oblastev, 
plačujejo, ne glede na vrednost, takso 5 dinarjev. 

Pripomba 2. Od menic, izdanih v inozemstvu, 
izplačnih v inozemstvu, če se na njih naknadno 
označi, da' se morajo plačati v državi ali če se 
zahteva sodelovanje oblastev ali če se na podsta
vi te menice zahteva zaznamba ali zavarovanje, 
se mora poprej plačati taksa po gorenji tabeli. 

Pripomba 3. Za menice, izdane v državi, se 
mora po vsoti uporabiti ustrezni taksni papir me
nične golice, razen če se glasi menica *na vsoto, 
za katero menične golice ni. Če se ne uporabi 
predpisana monopolizirana golica ali če se za 
menice, ki se glase na večjo vsoto in za katere 
ni golice, ne doplača na predpisani način ostanek 
takse, se smatra, da taksa sploh ni plačana in iz-
datnik in prejemnik se kaznuje, ako sam ne pri- . 
javi nepravilnosti, z dvajsetkratnim zneskom celo
kupne takse poleg redne takse. Ako se ne plača 
taksa iz pripomb 1. in 2., se kaznuje s to kaznijo 
oni, v čigar rokah se najde menica. 

T a r. p o s t . 33. — Potrdila ali priznanice, s 
katerimi se potrjuje prejem lastne vsote ali last
nih predmetov v svojem imenu ali v imenu koga 
drugega — razen priznanic, na katere se preje
majo vsote po tekočih ali otvorjenih računih — 
se plačuje taksa po vrednosti prejetega predmeta 

Ako se potrjuje z ostankom izvestne vsote 
vred istočasno tudi prejem vse terjatve, se plača 
taksa po vsoti onega zneska, ki se potrjuje. 

Pripomba L Plačilu takse niso zavezane pri
znanice: na katere vračajo državna ali samo
upravna oblastva neutemeljeno ali .pomotoma po
brane davščine in kazni, na katere se vračajo 
po oblastvu zaplenjeni predmeti in druge stva
ri, ki jih je hranilo državno ali samoupravno 
oblastvo; razne kavcije za izvršitev prevzetih 
poslov; vrednostni papirji za zavarovanje kazni; 
priznanice državnih uradnikov in uslužbencev, 
upokojencev,.uradnikov na razpolagi in oseb, ki 
prejemajo miloščino, podporo ali invalidnino o 
prejemanju denarnih terjatev od države, ki so po
sledica njih službe, kakor plačilne priznanice o 
prejemu dnevnic in o povračilu stroškov po zako
nu kakor tudi drugo tega značaja. Isto velja za 
uslužbence onih naprav, zavodov in ustanov, ki 
so v upravi države, in za vse samoupravne usluž
bence: okružne, sreske in občinske, nadalje pa 
tudi za vse privatne o^ebe, ki po nalogu ali za
htevi in na korist državnega aH samoupravnega 
oblastva izvrše.posel, kakor: izvedeniško pričanje, 
cenitve, tolmačenje in podobno. 

Ta oprostitev se ne tiče uslužbencev, ki pre
jemajo plače od denarnih zavodov in drugih kor-
poracij in privatnih oseb. 

Pripomba 2. Priznanice, s katerimi se potrjuje 
prejem vsote v listini, ki je sestavljena o izvest-
nem pravnem poslu, in priznanice na vrednost iz
pod 10 dinarjev, istotako niso zavezane taksi. 

T a r. p o s t . 34. — Na račune, note, 
poročila in podobne spise itd., ki jih iz- . 
dajajo trgovci in obrtniki o terjatvah, ka- ' 
tere izvirajo iz njih posla, drug drugemu 
ali drugim osebam, ne glede na to, ali se 
v njih potrjuje izplačilo ali ne in ali so 
jih izdatelji podpisali ali ne, ako se ne 
glase na več nego 100 dinarjev . > . O'IO 
preko 100 dinarjev . . . . . . . . 0*20 

Za račune se smatrajo tudi izpiski računov, za 
note pa tudi popisi blaga in njih prepisi (faktura). 

Pripomba 1. Računi, ki se predlagajo državnim 
in samoupravnim blagajnam ali blagajnam onih 
naprav, ki so v upravi države, ako se potrjuje na 
njih prejem vsote, označene v računu, a se ne pri
laga posebna priznanica o prejemu te vsote, so 
zavezani taksi po tar. post. 33. Ako se predložita 
račun in priznanica, se plača za račun taksa iz 
tar. post. 34., za priznanico pa taksa iz tar. 
post. 33. 

Pripomba 2. Na knjižice, v katere zapisujejo 
trgovci ali obrtniki posameznim osebam blago, ki 
so ga jim odpremili ali oddali, se plačuje taksa 
1 dinar na leto. 

T a r . p o s t . 36. — Na čeke, bone in 
priznanice, na katere se prejemajo ali 
izdajajo vsote na tekoče ali otvorjene 
račune, se plačuje taksa . . . . . . 0'20 

Pripomba. Na čeke poštnih hranilnic se pobira 
četrtina te takse. 
. T a r . p o s t . 41. — Na prošnje za pre

izkušanje zaključenih aktov, kamor spa
dajo tudi računske knjige 4*— 

Pripomba. Za odobritev preizkušnje se ne pla
čuje nobena druga taksa. 
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5-— 

5-— 

T a r. p o s t. 42. — Za prepise aktov in 
listin v pisarni brez overila: za izpiske (izvad-
ke) iz računskih ali drugih uradnih knjig, ki jih 
vodi oblastvo — razen protokolov (matic) rojenih, 
poročenih in umrlih oseb — se pobira od polo
vične pole: 
a) ako izvrši prepis privatna oseba . . 2-
b) ako izvrši prepis oblastvo . . . . : 5*— 

Pripomba 1. Ako so akti ali listine v tujem 
jeziku, se pobira dvakratna taksa. 

Pripomba 2. Ta taksa se pobira po številu 
polovičnih pol v izvirniku. 

Pripomba 3. Za prepise in izpiske (izvadke), 
ki se izdajajo uradnim osebam za uradno uporabo, 
kakor tudi za prepise iz katastrskih posestnih li
stov in popisov duš, potrebnih pri ugotavljanju 
zadružnega minimuma za določanje zadružne po
sesti, se ne plačuje taksa iz tar. post. 42. 

T ar. p o s t . 43. — Za potrditev ali overitev 
vseh listin, poleg takse od pravnega posla in li
stine, kakor tudi za potrditev — overitev vseh 
drugih spisov in aktov in overitve prepisov, ne 
glede na to, ali jih overja oblastvo ali druga 
uradna oseba: 
a) ako niso ti akti večji od ene pole, se 

plačuje taksa 
b) od vsake nadaljnje pole, ki je preko 

ene pole, še • 
Ako se potrjuje več izvodov izvirnih 

privatnih listin iste vsebine, je eden zave
zan plačilu te predpisane takse, ostali pa, 
ne glede na število pol, po 

Pripomba 1. Ako se potrjuje več izvodov pre
pisa, se plačuje za potrditev vsakega izvoda ista 

Pripomba 2. Za overitev vsakega podpisa 
ali pečata bodisi po oblastvu, bodisi po "uradnih 
oseWh. se plačuje .za vsak podpis ali pečat taksa 
iz točke a) te tarifne postavke. 

Pripomba 3. Taksa za overjanje prepisanih ak
tov se pobira po številu pol v izvirniku. 

Pripomba 4. Za prepise, ki so po opombi 3. 
tarifne postavke 42. oproščeni takse, se ne plačuje 
taksa za overitev. 

T a r. p o s t. 44. — Za prevajanje aktov in li
stin ako ga izvršujejo in overjajo ministrstvo za 
znnanje zadeve in naša predstavništva v inozem
stvu, se plačuje taksa, in sicer: 
a) za prevod iz evropskih jezikov v služ

beni jezik naše kraljevine do 100 be- ^ 
sed izvirnika „ ™ 
in za vsako nadaljnjo besedo še po . 

b) za prevod iz drugih tujih jezikov v 
službeni jezik naše kraljevine ali iz 
tega v tuj jezik ali iz tujega v tuj je
zik do 100 besed izvirnika . . . . 
in za vsako nadaljnjo besedo še po . 
T ar. p o s t . 45. — Za primerjanje in overja

nje tujih prevodov pri ministrstvu za zunanje za
deve in naših predstavništvih v inozemstvu se 
plačuje polovica takse iz tar. post. 44. 

T a r. p o s t. 48. — Za delo pri disci
plinarnem sodišču, ako se izreče obsodba, 
se pobira • ; " 
" Pripomba. Ta taksa se pobira tudi pri discipli
narnih kaznivih dejanjih častnikov in administra
tivnih vojaških uradnikov. 

T a r. p o s t. 49. — Ako se zahteva iz
ključitev administrativnih in drugih urad-

~~nikov od disciplinarnega sodišča . . . 10'— 
T a r. p o s t. 50. — Za pritožbe zoper odločbo 

o tej zahtevi se plačuje taksa po tar. post. 6. , 
T a r. p o s t. 51. —. Za prošnjo za iz

jemni vstop v podaništvo— 100-— 
Pripomba 1. Poleg te takse se plača, ako se 

prosilec sprejme v podaništvo, tudi taksa iz tar. 
post. 58: 

Pripomba 2. Osebe, ki prehajajo na podstavi 
mirovnih pogodb, po opcijski pravici, v podaništvo 
naše kraljevine, ne plačujejo te takse. 

T a r . p o s t . 52. — Za pritožbe, pri
javljene državnemu svetu zoper ukaze ali 
ali postopanje vseh administrativnih ob 
lastev 

T a r . p o s t . 53. — Za pritožbe, pri
javljene državnemu svetu zoper ukaze ali 
volitve vobče . . . . . ' 10'— 

T a r. p o s t. 54. — Za odločbo, s ka
tero se proglasi vas za trg ali za mesto 10.000"— 

T a r. p o s t. 55. — Za izdajanje, podaljševanje 
in obnavljanje izvunmejnih potnih listov: 

1-— 

400--

b) 
c) 
č) 

0-20 

40-— 
0-40 

a) za čas do vštetih i 6 mesecev . . . 10-— 
b) za čas preko 6 do 12 mesecev . . . 20'— 
c) za vsako nadaljnje leto še po . . . 20-— 
č) za izseljeniški potni list za Ameriko in 

prekmorske krajine 250*— 
Pripomba 1. Ako se mora tak potni list pri na

ših oblastvih v državi tudi vidirati, se pobirajo za 
vsak tak vizum 3 dinarji. 

Pripomba 2. Potni list se ne sme izdati za več 
nego za tri leta. 

Pripomba 3. Osebam, ki jim inozemsko oblast
vo ali ki jim inozemska diplomatska predstavni
štva dotične države zabranijo nadaljnje potovanje 
ali vstop v njih državo, kakor tudi osebam, ki se 
v desetih mesecih vrnejo v našo kraljevino, se po
vrne plačana taksa za izseljeniški potni list po 
odbitku redne takse iz točke a), odnosno točke b). 

T a r . p o s t . 56. — Za mali potni list 
ali Izkaznico 2-

T a r. p o s t. 57. — Za poselsko listi
no s podpisom 2* 

Za vsako nadaljnje podpisovanje pri 
oblastvu 

T a r . p o s t . 58. — Za dekret za po
daništvo 

T a r. p o s t. 59. — Za odpust iz po-
daništva • 6 0 0 *— 

T a r . p o s t . 61. — Za gostilniško pravico v 
določenem poslopju, in sicer: 
a) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sara

jevu, Subotici, Mariboru, Splitu, No
vem Sadu in Osijeku 3000-— 
v drugih mestih 2500' 
v trgih 2000--
v vaseh 1500* 
T a r . p o s t . 62. — Za kavarniško pravico v 

določenem poslopju, in sicer: 
a) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sara

jevu, Subotici, Mariboru, Splitu, No
vem Sadu in Osijeku 3500'— 

b) v drugih mestih 3000-— 
c) v trgih 2500-— 
č) v vaseh . .^ . . . . . . . . . 2000'— 

T a r. p o s t. 63. — Za osebno gostil
niško ali kavarniško pravico 200#— 

T a r . p o s t . 64. — Za pravico, da se 
točijo pijače pod milim nebom, za vsake
ga pol leta 

T a r. po s t. 65. — Za pravico, da se 
točijo pijače v baraki, za vsakega pol leta 

T a r. p o s t. 66. — Za začasne barake 
pri večjih delih in podjetjih, ki jih kot ne
izogibne dovoljuje minister za notranje 
zadeve ali pristojno oblastvo, na leto . . 

T a r. p o s t. 70. — Za dovolitev, da 
se btvori agentura za izseljevanje . . . 

T a r. p o s t. 71. — Za potrditev trgov
skega izpričevala • 

Za potrditev mojstrskega izpričevala 
Za potrditev pomočniškega izpričevala 
T a r. p o s t. 72. — Za dovolitev, da se 

izpremeni priimek • 20' 
T a r . p o s t . 93. — Za dovolitev, da 

se otvori likerska aH druga obrtovalnica 
za predelovanje špirita v pijače . . . . 

T a r. p o s t. 94. — Za dovolitev, da se 
otvori nova pivovarna ali tvornica za. 
špirit 

T a r. p o s t. 98. — Za prijavo, da ima 
kdo biljarde, se plačuje taksa 

poleg tega pa na leto po 
Pripomba. Pobirati se prične taksa 

250--

250 — 

200--

5000-

15-— 
5-— 
1-— 

400'-

1000-— 

20'— 
50-— 

po teh 
izza tega dne 

10-— 

stopnjah z dnem 1. januarja 1922 
jo bo pobiralo finančno oblastvo. 

T a r. p o s t. 99. — Za dovolitev kra
jevnega policijskega oblastva ali občin
skega, kjer ni policijskega, da je smeti 
prirediti veselico, zabavo, koncert, glas
bene in pevske večere in vsakovrstna . 
predavanja, ognjemet, cirkuško in akro
batsko predstavo, bioskop in tem podobne 
in druge predstave in zabave — razen 
državnih in državno privilegiranih gleda-
ližč — se plačuje taksa 5-— 

Pripomba. Ta taksa se plačuje za vsako gore-
njo prireditev za čas 24 ur. Ako se v teh 24 urah 
priredi več predstav, se plača samo ena taksa. 
Ako bi se pa te predstave ali zabave prirejale 
stalno, za dalje časa nego en dan, sme pristojno 
oblastvo izdati dovolilo tudi za daljši čas: teden

sko aH mesečno, pobere pa v naprej za vsak dan 
takso 5 dinarjev. 

Kdor ne zahteva tega dovolila 24 ur prej in 
ne plača takse, se kaznuje z desetkratnim znes
kom neplačane takse. Uradnik pa, ki izda to do
volilo, ne da bi pobral takso, se kaznuje s pet
kratnim zneskom neplačane takse. 

Za tar. post. 99. se dodaja nova tar. post. 99. a, 
ki se glasi: 

T a r. p o s t. 99. a. — Na vse vstopnice, in 
sicer: 

1.) za gledališča in umetniške koncerte se pla
čuje taksa 10%. (deset odstotkov) od vrednosti 
prodane vstopnice; in 

2.) za bioskope, café-chantants, kabarete, za
bave, cirkuse, akrobatske, atletske, čarodejske, 
spiritistične predstave, panoptike, menažerije, 
razné druge razstave, panorame, fotoplastike, dir
ke in sploh za vse vstopnice k prireditvam, kjer 
se ljudje zbirajo zaradi zabave in razvedrila, se 
plačuje taksa 20%. (dvajset odstotkov) od vred
nosti prodane vstopnice. Ta taksa 20 % se plačuje 
na vstopnice iz točke 1. in vse druge prireditve, 
ako .so združene s plesno veselico (kakor preda
vanja, vaje itd.). 

Pripomba 1. Na predstavah, kjer se poleg 
vstopnice ali namesto vstopnice, katere cena ni v 
naprej določena, plačuje prostovoljen prispevek, 
se istotako plačuje taksa 10%, odnosno 20%, 
od skupnega zneska prostovoljnega prispevka z 
ozirom na značaj prireditev iz točk 1. in 2. te ta
rifne postavke. V ta namen mora prireditelj vo
diti točen seznamek vseh prispevnikov in vsote 
danega prispevka, bodisi da se da prispevek brez 
vstopnice, bodisi za vstopnico. Kdor ne vodi tega 
seznamka ali ga vodi netočno, ne vpisovaje imen 
prispevnikov ali zniževaje vsoto danega prispev
ka, se kaznuje prvikrat s kaznijo od 500 do 2000 
dinarjev, ob vsakem ponovljenem prestopku pa 
s kaznijo od 2000 do 5000 dinarjev. 

Pripomba 2. Ako se plačujejo «vstopi» v pav
šalnem znesku v obliki vpisnine v klub, društvo 
ali družbo ali v obliki sezonske karte ali v obliki 
abonnementa za določeno število vstopov ali 
za vstope v določeni časovni periodi, se pobira ta 
taksa procentualno po gorenji stopnji po skupno 
plačani vsoti. V drugih primerih, ako je vstop do
voljen brez vstopnice («vstop prost»), pa se v lo
kalu prodajajo pijače in jedila ter se tukaj ljudje 
zbirajo zaradi zabave, plesne veselice in razvedri
la, poslušajoč petje, godbo itd., gledajoč bioskop, 
predstavo itd., se določi taksa pavšalno za en dan 
in dotični čas ali za eno predstavo. To takso mora 
plačati v naprej lastnik podjetja. Plačilu te takse 
so zavezani tudi ponočni javni — tolerirani obrati. 
Takso določa oblastvo, ki ga odredi minister za 
finance, v sorazmerju z zneski, ki se povprečno 
pobirajo v dotičnem kraju od podobnih lokalov 
kot ta taksa od vstopnic. 

Pripomba 3. Taks za vstopnice kakor tudi 
«pavšalnih» taks itd. ne more biti nihče oproščen, 
najsi so se prodajale vstopnice po komerkoli, na 
kateremkoli kraju in v čigarkoli korist. 

Pripomba 4. Zabave na vaških slavnostih, cer
kvenih slovesnostih in narodnih svečanostih, ako 
se prirejajo na krajih, ki so za to določeni, kakor 
tudi koncerti/in zabave, ki jih prireja, šolska upra
va ali mladina na korist učencem dotične šole v 
šolskih prostorih, niso zavezani plačevanju te 
takse. 

Istotako se ta taksa ne plačuje za poučna pre
davanja, poučne in pridobitne razstave ali večere 
in vaje sokolskih (orlovskih) in gimnastično-
sportnih društev. Ako pa se z njimi vred prirejajo 
tudi plesne veselice, se pobira taksa po točki 2. te 
tarifne postavke. 

Prostovoljna gasilna društva, ki se. vzdržujejo 
sama, sploh ne plačujejo te takse, ako prirejajo 
koncerte ali zabave izključno za to, da nabavljajo 
priprave, potrebne zoper požar. 

Pripomba'5. Zoper odločbo pristojnega oblast
va, ki je ustanovilo — določilo — to takso, i e do
pustna pritožba v treh dneh, in sicer v Srbiji in 
Crni gori, Banatu, Bački in Baranji, kjer določajo 
to takso občinska ali policijska oblastva in sreske 
finančne uprave, oddelek finančne kontrole ah 
kotarske ekspoziture, pri okružni finančni upravi, 
zoper to pa pri generalni direkciji posrednjih dav
kov; zoper odme/o okružne finančne uprave, od
nosno beograjskega .davčnega oddelka, pri gene
ralni direkciji posrednjih davkov. V ostalih pokra
jinah se vlaga zoper odmero teh taks, ki jih od
merjajo davčni uradi, oddelki finančne kontrole ali 
okrajne ekspoziture, pritožba v treh dneh pri fi-
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naučni direkciji, zoper to pa pri generalni direkciji 
posrednjih davkov. 

Odločbe generalne direkcije posrednjih dav
kov, izdane o teh pritožbah, so izvršne. 

Pritožbe zoper obsodbe o kaznovanju se vla
gajo v treh dneh po oblastvu, ki je izreklo ob
sodbo, in sicer: v Srbiji in Crni gori, Banatu, Bač
ki in Baranji pri generalni direkciji posrednjih 
davkov, v ostalih pokrajinah pa pri pristojni dele
gaciji ministrstva za finance. Odločba generalne 
direkcije posrednjih davkov, odnosno delegacije, 
je izvršna. 

Po tar. post. 99. a. naj se doda nova postavka 
99.b., ki se glasi: 

T a r. p o s t. 99. b. — Za stave pri 
športnih tekmah kakršnekoli vrste (tota
lizator), kakršne so: dirke, regate itd., se 
plačuje taksa od celokupnega zneska vlog 20 % 

T a r . p o š t . 100. — Za prijavo, da ima kdo: 
a) avtomobile, fijakerske vozove in vo

zove na vzmeteh, za vsakega . . . 200"— 
b) bicikle, za vsakega 5*— 

Poleg tega se plačuje na leto za uporabo teh 
vozil, ako se uporabljajo za osebno potrebo, in 
sicer: 

1.) za avtomobile 1200'— 
2.) za fijakerske vozove z vprego: 

a) za fijakerski voz z dvema konjema . 200'— 
b) za fijakerski voz z enim konjem . . 100'— 

Pripomba. Plačilu te takse so zavezani imetni
ki teh stvari izza dne L januarja 1922. 

Po tar. post. 101. se dodaja nova tar. post. 
101. a., ki velja za vso kraljevino ter se glasi: 

T a r . p o s t . 101. a. — Za lovsko karto onega, 
ki ima po lovskih zakonih pravico izvrševati lov 
in hoče to pravico uporabljati v mejah lovskih za
konov, bodisi na lastnem zemljišču, bodisi na zem
ljišču koga drugega, se'plačuje taksa, in sicer: 
a) ako lovi sam brez psa, na leto . . . 30-— 
b) ako lovi z enim psom, na leto . . . 40*— 
c) ako lovi z dvema psoma, na leto . . 50*— 
č) ako lovi s tremi aH več psi, na leto . 60*— 
d) za tujega lovca brez psa, nâ dan . . 5*— 
e) za tujega lovca s psi, na dan . . . . 10'— 

Pripomba. Lovska taksa se plačuje, najsi lovi 
kdo brez orožja na konju ali s psi ali s pomočjo 
ptičev. 

Te takse ne plačujejo: 
a) Člani vladarskega doma; 
b) diplomatsko in konzularno osebje (razen 

častnih konzulov), ako niso naši državljani, po 
vzajemnosti; 

c) lovski čuvaji in zapriseženi gozdarski usluž
benci, poljski čuvaji in pastirji. 
Osebe pod,c) ne plačujejo te takse samo, ako 

love na svojem lovišču in z dovolitvijo lastnikovo. 
Za dokaz, da so oproščene plačila takse, služi pri 
osebah pod a) brezplačna lovska karta, za ostale 
pa legitimacija s potrdilom o lovski pravici. Slu
šatelji gozdarskih strokovnih šol plačujejo polo
vico te takse. 

Kjer se pojavljajo nevarne zveri (volkovi, med
vedi itd.), jih sme ubijati lastnik zemljišča brez 
lovske karte. 

Lovske karte se izdajajo v dobi od dne k av
gusta enega do dne 31. julija prihodnjega leta in 
taksa se pobira v vsem znesku, ne glede na to, 
ali se zahteva lovska pravica začetkom lovske 
periode ali šele med njo. 

Lovsko karto izdaja oblastvo, ki dovoljuje lov, 
taksa pa se prileplja na dovolilu. Tujec, ki biva v 
naši državi, sme dobiti dovolilo in lovsko karto 
samo proti jamstvu našega državljana, ki jamči 
s svojo imovino tako za -neoporečnost kakor tudi 
za škodo, ki bi jo tujec učinil. 

Lovska karta se izdaja samo za eno osebo z 
označbo časa, dokdaj velja in kako se lov iz
vršuje: z orožjem ali brez .orožja, brez psov ali 
s psi in s koliko psi, toda zgoraj omenjena perioda 
se ne srne prekoračiti. Vsi državni organi, ki 
opravljajo kakršnokoli zunanjo kontrolno službo, 
in zakupniki lovišč imajo pravico, od vsakogar za
htevati v vpogled lovske karte, da se uverijo, ali 
je taksa plačana. ' 

Pripomba 2. Kdor lovi brez lovske karte ali 
lovi s karto, ki ji je rok potekel, ali lovi s tujo 
lovsko karto, se kaznuje z desetkratnim zneskom 
neplačane takse, kar pa ne izključuje kazni po 
specialnih zakonih. 

T a r . p o s t . 110. — Za potrdila o lastnini in 
zdravju živali (živinski potni list), ne glede na to, 
aH so živali v prometu v državi ali v inozemstvu, 

se plačuje taksa z uporabo taksnega papirja, ka
terega so tri vrste: 

1.) Za male živali, ovce, koze ali pra
šiče 0-20 

V to potrdilo se srne tudi vpisati več 
istovrstnih malih živali, a tedaj se mora 
še za vsako žival plačati v kolkih — ki 
se prilepljajo in uničujejo na potrdilu 
— po 0-20 

2.) Za enega konja ali eno rogato ži
val pod dvema letoma starosti ali za ene
ga osla ali mezga, ne glede na starost . 0*50 

3.) Za enega konja ali eno rogato ži
val v starosti preko dveh let . . . . . . 1-— 

4.) Za prenos lastništva na kupca, in 
sicer: 
a) za vsako malo žival po 0-20 
b) za vsako žival iz točk 2. in 3. po . . 0'50 

Ta taksa se pobira v kolkih ter se pri
leplja in uničuje na hrbtu potrdila, kjer 
se vrši tudi prenos. 

5.) Za overitev prevoda (v tuj jezik) 
o lastnini in zdravju živali' (živinskih pot
nih listov) kakor tudi za prevode potrdil 
za živalske sirovine, ki jih izdajajo ži-
vinozdravniki na izvoznih postajah, za 
vsak vagon 5"— 

Pripomba 1. Potrdila pod 2. in 3. se morajo iz
dajati za vsako žival posebe; ako pa se dogodi, 
da se sesajoč žrebiček, teliček, oslič ali mezg 
skupno z materjo žene na semenj, se sme prignati 
na isto potrdilo, toda tedaj se mora za vsako 
tako žival plačati v kolkih še po 0'50 dinarja. 

Na eno potrdilo se sme izvršiti izprememba 
samo enega lastnika, t. j . pri vsaki nadaljnji pre
prodaji iste živali mora prodajalec, preden odžene 
to žival na semenj zaradi preprodaje, izposlovati 
novo potrdilo. Ako se izmed živali, ki so skupno 
vpisane v potrdilo, proda ena žival mora za kup
ljeno žival kupec izposlovati novo potrdilo, pro
dane živali pa se morajo odpisati na hrbtu prvega 
potrdila. 

Raznovrstne živali se ne smejo uvrščati v eno 
potrdilo. Ako se ne izvršujejo predpisi te tarifne po
stavke, se kaznuje lastnik potrdila za vsak primer 
s petdesetkratnim zneskom takse, ki jo je bilo 
treba plačati. Istotako se kaznujejo tudi one ose
be, И j^onijo, živali na semenj brez potrdila. 

"Konjiča dirke se smejo- odpremljati tudi brez 
takih potrdil, toda lastniki morajo imeti potrdilo 
pristojnega krajevnega oblastva, ki mora nava
jati ime lastnikovo, kraj, odkoder je konj, in po
pis konja kakor tudi potrdilo, da je konj odprem-
ljen na dirko ali z dirke. To potrdilo ni zavezano 
taksi. 

Pripomba 2. Železniške in parniške družbe 
ne smejo sprejemati živali brez potrdila v od
premo. Kdor ravna drugače, se kaznuje za vsak 
primer s 100 din. 

T a r . p o s t . 113. — Za dovolitev pri
vatnim osebam ali družbam, da eksploa
tiraju mineralno vodo 200*— 

T a r . p o s t . 114. — Za -dovolitev, da 
se postavljajo zgradbe ob mineralnih vo
dah in kopališčih, ako jih postavljajo pri
vatne osebe ali družbe . 100'— 

T a r . p o s t . 115. — Za vsako dovolitev, da 
se otvori nova ali nabavi že ustanovljena lekarna 
ali drogerija: 
a) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sara

jevu, Osijeku, Novem Sadu, Subotici, 
Splitu in Mariboru 1500'— 

b) v drugih mestih 1000*— 
c) v trgih 600 — 
č) v vaseh 500*— 

T a r. p o s t. 116. — Za pregled kraja 
za lekarno 20*—' 

T a r . p o s t . 117. — Za pregled 
zgradbe za lekarno 50"— 

T a r. p o s t. 118. — Za dovolitev, da se pre
nese lekarna ali drogerija na drugega, se plačuje 
četrtina takse iz tar. post. 115. 

T a r . p o s t . 119. — Za dovolitev, da 
se odda lekarna ali drogerija v najem ali 
da se izroči administratorju, razen če 
stori to oblastvo na podstavi zakona . . 100*— 

T a r . p o s t . 120. — Za dovolitev pri
vatnim osebam, da imajo in prodajajo v 
svojih obrtih strupene stvari 100'— 

T a j . p o s t . 121. — Za obsodbe po 
preiskavah zoper živinozdravnike, če 
zdravijo ljudi; zoper babice, če zdravijo 
porodnice; zoper lekarnarje in privatne 

prodajalce zdravil, če se ukvarjajo z 
zdravljenjem, pa nimajo dovolitve za to; 
zoper magistre, če se ukvarjajo z zdrav
ljenjem, za katero nimajo dovolitve pri
stojnega oblastva, kakor tudij zoper one, 
ki imajo in prodajajo brez pristojne do
volitve zdravila, strupe in strupene stvari, 
se plača, ako so obsojeni 50'— 

T a r . p o s t . 1.22. — Za obsodbe po 
preiskavah zoper zdravnike in lekarnarje, 
če bi bil med njimi sporazum na škodo 
občinstva, se plača, ako so obsojeni . . 50'— 

Ta r. p o s t. 123. — Za obsodbe po 
preiskavi zoper lekarnarja, če brez do
volitve otvori ali zatvori lekarno, kakor 
tudi za vsa kazniva dejanja, ki niso do
ločena v tar. post. 121. in 122., se plača, 
ako se izreče obsodba 50"— 

T a r. p o s t. 124. — Za pritožbe zoper 
obsodbe, izrečene po tar. post. 121., 122. 
in 123 . 6 — 

T a r . p o s t . 125. — Za izpričevala o 
opravljenem pravozastopniškem ali jav-
no-beležniškem izpitu 30'— 

T a r . p o s t . 126. — Za vsako dovoli
tev o vnovičnem opravljanju pravoza-
stopniškega ali javno-beležniškega izpita 20'— 

T a r . p o s t . 127. — Za dekret, od
nosno za prijavo za pravozastopniško ali 
javno-beležniško prakso pri prvi posta
vitvi 400-— 

Pripomba. Ako se postavi javni beležnik tudi 
za pravnega zastopnika in obratno, se plača še 
polovica te takse. 

T a r . p o s t . 128. — Za dekret, odnosno pri
javo: 
a) o premestitvi pravnega zastopnika aH 

javnega beležnika 100*— 
b) o vnovični postavitvi (podaljšavi po

slovanja) se plačuje taksa po tar. post. 
127. 
T a r . p o s t . 129. — Za izpričevalo o 

opravljenem sodniškem izpitu . . . . 30-— 
T a r . p o s t . 130. — Za vsako dovoli

tev o naknadnem opravljanju sodniškega 
izpita 20'— 

T a r . p o s t . 131. — Za tožbo zoper 
sodnika, ki jo vroči privatna oseba pri
stojnemu oblastvu za kaznivo dejanje ali 
povračilo škode, katero učini sodnik 
uradoma 20'— 

T a r . p o s t . 132. — Za vsako tožbo 
zoper javnega pravnega zastopnika, ki jo 
vloži privatna oseba pri pristojnem ob
lastvu za disciplinarna kazniva dejanja . 10'— 

T a r. p o s t. 135. — Za prošnjo, da bi 
se nedoletna oseba pred rokom proglasila 
za polnoletno ,. . 50*— 

T a r . p o s t . 136. — Za prošnjo, da bi se kdo 
proglasil : 
a) za pogrešanega ali umrlega . . . . 10'— 
b) za umobolnega ali zapravljivca . . . 10'— 

Pripomba. Za one, ki se pogrešajo izza vojne 
leta 1914. do 1918. aH ki so umrli med to vojno, 
se plačuje četrtina takse iz točke a). 

T a r . p o s t . 137. — Za prošnjo, da 
bi se raztrgana'ali izgubljena listina za
menjala za novo aH proglasila za neve
ljavno, se plačuje od vrednosti do .1000 
dinarjev 5'— 

nadalje od vsakih sto dinarjev še po 0*40 
Ako ni na izgubljeni listini določena 

količina vrednosti, se plača 10'—• 
Pripomba. Ako se poda ta zahteva pravdoma, 

se pobere taksa kakor pri pravdah od vrednosti. 
T a r . p o s t . 147. — Za hranjenje 

oporoke pri sodišču 50'— 
T a r . p o s t . 148. — Za sestavo oporoke pred 

sodnikom: 
a) na sodišču 20'— 
b) izvun sodišča 50'— 

T a r. p o s t. 149. — Za zahtevo, da se 
oporoka otvori ali razglasi 20'— 

T a r . p o s t . 151. — Za potrditev li
stine o adoptaciji 50*— 

T a r. p o s t. 152. — Za potrditev listi
ne, s katero se pozakonja otrok . . • 20'— 

Pripomba. Ako obsezajo listine iz tar. post. 151. 
in 152. obenem tudi prenos imovine, se pobira 
tudi predpisana prenosna taksa po naravi in vred
nosti tega prenosa po veljavnih zakonih. 
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T a r . p o s t . 153. — Za sodno protokoliranje 
firme ali izpremernbo firme poleg takse za prošnjo 
po tar.post. 1., in sicer: 
a) delniških, bančnih, kreditnih, hranil-

ničnih in vobče denarnih, trgovskih in 
industrijskih 1000'— 

b) obrtnih zadrug v Srbiji in Crni gori, 
zadrug v ostalih pokrajinah in hranil
nic po regulativu, kolikor niso opro
ščene s posebnim zakonom . . . . 20'— 
T a r. p o s t . 154. — Za sodno protokoliranje 

nedelniških podjetij, poleg takse za prošnjo po 
tar. post. L: 
a) bančnih 2000-— 
b) menjalniških 2000'— 
c) zastavljainiških 3000 — 

Ako se taka podjetja ne potrjujejo pod oseb
nim ali drugim imenom, nego pod imeni, ki se 

12-

2.) pri kr. javnem notarju: 
a) do 500 dinarjev . . . . 
b) preko 500 do 1000 dinarjev 
c) preko 1000 dinarjev . . . 

T ar. p o s t . 166. — Za prijavo: 
. a) vzorcev, modelov ali. žigov . . . . 30-— 
| b) patentov 50* 
! Poleg tega se plačuje taksa: 

1.) Za zaščito vzorcev, modelov ali 
žigov na letó 25' 

Ta letna taksa se lahko plača v naprej in za 
več let od dne, ko se vzorec, model ali žig vpiše 
v register. 

Taksa za prvo leto se mora položiti, ko se 
! prijavi vzorec, model ali žig, taksa za naslednja 
lieta pa se mora položiti pravočasno, preden po
teče čas, za katerega je taksa v naprej položena. 

Ako se ta taksa za zaščito položi potem, ko 

i nos stvarne pravice v register kakor tudi 
3- vpis pravice onega, ki je izum prej upo-
§•— ! rabljal v zmislu § 14. uredbe o zaščiti in-

25'— 

20-— 
20 — 

dustrijske svojine, poleg takse za pravni 
posel 

VII. Za vpis zaznambe spora v regi
ster .' 

VIII. Za prošnjo za odložitev objave 
Pripomba L Ako se takse iz I. do VIII. ne vpla

čajo v popolnem znesku ali sploh ne, se smatra, 
da sploh ni bilo vloge. 

Pripomba 2. Patentne listine in listine o za
ščiti vzorcev, modelov in žigov niso zavezane 
nobeni posebni taksi. 

Pripomba 3. Izumiteljem, ki dokažejo, da so 
siromašnega stanja, se sme, ako zahtevajo patent, 
dovoliti odlog enega leta za takso za prijavo in 
za takso za prvo letno zaščito patenta. Z izpriec-
valom o siromašnem stanju se smejo koristiti po-

navadno daio delniškim družbam, je plačevati pet- | poteče čas, se inora plačati se naknadna laKsa 7<d \ SimC7nM t u d i j a k o sprožijo spore pri upravi za 
kratno takso, določeno s to tarifno postavko. i zamudo 20 dinarjev. _ ^ _ 

Ta r p o s t 155. - Z a sodno protokoliranje:! 2. Za zaščito osnovnih patentov se| piacuje 
. a r. p J s i. iou. ' . j t i „a п о ^obi, z a katero se zaščita zahteva, m 

a) komisionarskega ali agenturnega iz- _ | ^ a _ >™ U 0 U 1 ' LA 

50--

30--

1000-— 

voznega podjetja 400'— 
b) komisionarskega ali agenturnega 

uvoznega podjetja ali mešanega, iz
voznega in uvoznega 800' 

c) posredniškega ali senzalnega pod
jetja 
Za prošnjo se plačuje taksa iz tar. post. 1 
T a r p o s t . 156. — Za sodno protokoliranje j 

trgovske ali industrijske firme, poleg takse za | 
prošnjo po tar. post. 1.: 
a) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Ma

riboru, Sarajevu, Subotici, Novem 
Sadu in Osijeku 200'— 

b) v drugih mestih 15"" 
c) v trgih in vaseh 6 Ü ' 

T a r . p o s t . 157. — Za prijavo in 
protokoliranje obrtne firme, poleg takse 
za prošnjo iz tar. post. 1 

T a r. p o s t. 158. — Ako žena prijav
lja in protokolira trgovsko firmo, če je 
mož v konkurzu ali če je bil v konkurzu, 
pa svojih upnikov ni poplačal . . • • 

T a r. p o s t. 159. — Ako žena prijavi 
in protokolira firmo kakršnegakoli ne-
trgovskega obrata, če je mož v konkurzu 
ali če je bil v konkurzu, pa svojih upni
kov ni poplačal 500-— 

Pripomba 1. Ako se prijavi in pTotokolira fir
ma kakršnegakoli trgovskega ali netrgovskega 
podjetja, tako da bo poslovodja kdo drugi, se 
plača taksa za sodno protokoliranje, določena s 
tem zakonom, po naravi podjetja, razen tega pa 
§e taksa iz tar. post. 163. 

Pripomba 2. Takse za prijavo in protokoliranje 
vseh podjetij se plačujejo tudi, ako se ta podjetja 
izvršujejo poleg drugega podjetja. 

T a r . p o s t . 160. — Ako se prijavi in proto
kolira izprememba firme vseh nedelniških pod
jetij, se plača polovica taks, določenih v pred
njih ' tarif nih postavkah za prijavo in protokolira
nje posameznih firm. 

T a r p o s t . 161. — Za prijavo in protoko
liranje podružnic vseh podjetij sploh se plačuje 
polovica takse, določene v prednjih tarifnih po
stavkah kakor tudi za prijavo in protokoliranje 
glavnega podjetja. 

T a r. p o s t. 162. — Za prijavo o pre
stanku podjetja se plačuje taksa . . . 20'— 

Ako oblastvo samo uradoma ukrene to prijavo, 
se ta taksa ne plača. 

T a r . p o s t . 163. — Za prijavo in 
protokoliranje pooblastila, prokure, poslo
vodstva, protokoliranje podpisa vsakega 
člana upravnega in nadzorstvenega od
bora, likvidacijskega odbora in vsakega 
člana komanditne družbe kakor tudi za 
njih izpremernbo ali izbris se plačuje od 
vsake osebe po 

Za obrtne zadruge v Srbiji in Crni 
gori, zadruge v ostalih pokrajinah in hra
nilnice po regulativu, kolikor niso s po
sebnim zakonom oproščene plačila . . 5*— 

T a r. p o s t. 164. — Za protest menice za
radi nepravočasnega prejema ali plačila 

L) pri pristojnem oblastvu, in sicer: 
a) do vštetih 500 dinarjev 5-— 
b) preko 500 do vštetih 1000 dinarjev . 10-— 
c) preko 1000 dinarjev 20'— 

prvo 
drugo 
tretje 
četrto 
peto 
šesto 
sedmo 
osmo 
deveto 
deseto 
enajsto 
dvanajsto 
trinajsto 
štirinajsto 
petnajsto 

leto . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. . 50--

. . 60--

. . 70--

. . 90--

. . 120--

. . 160--

. . 200--

. . 240--

. . 280--

. . 360--
. . 440-
. v 520-
. . 600-
. . 680-
. . 760-

dinarjev 

30--

Te letne takse se plačujejo v naprej vsaj za 
eno leto izza dne, ko se je prijava razglasila; 
lahko pa se tudi plačajo takoj za več ali za vseh 
petnajst let. Letno takso za prvo leto je treba 
plačati čez tri mesece po objavi. Letne takse za 
drugo leto in za ostala leta se morajo polagati, 
preden mine čas, za katerega je dotlej taksa pla
čana, najkesneje pa čez tri mesece po preteku 
tega roka. Ako se polagajo te takse s to zamudo, 
se mora položiti tudi naknadna taksa 20 dinarjev 
za zamudo. 

3.) Za dodatne patente se mora razen takse 
za prijavo plačati za ves čas trajanja njih ve
ljavnosti, največ dokler velja osnovni patent, en
krat za vselej taksa 100 dinarjev. Ako se dodatni 
patent proglasi za samostojen patent, se plačujejo 
letne pristojbine kakor za osnovne patente. 

4) Za vsako naknadno izpremernbo v popisu 
izuma, prijavljenega za patentiranje, ako prosi za 
to prijavilec sam, se plača taksa 20 dinarjev. Ce 
pa zahteva izpremernbo popisa država, te takse 
ni treba plačati. 

5.) Razen zgoraj omenjenih taks se plačujejo 
ob vložitvi spisov še te-le takse: 

I. Za vsak ugovor zoper dajanja pa
tentov • 2 5 ' — 

II. Za vsako pritožbo, namenjeno od
boru za pritožbe • • • ..50ЈГ" 

Ta taksa se plačuje tudi za pritožbe 
patentnih zastopnikov in patentnih ìnzenjerjev, ki 
jih vlagajo zoper odločbe o odklonitvi vpisa v 
resister, kakor tudi za vse pritožbe zoper odločbe 
predsednika uprave za zaščito industrijske svo
jine in kasacijskega odbora v disciplinarnih pred
metih. 

III. Za vsako pritožbo, namenjeno 
kasacijskemu odboru . . . • • • • • 100*— 

IV. Za vsako tožbo, namenjeno od
boru za osporavanje . . . • • 

V. Za vpis novo postavljenih patent
nih zastopnikov ali patentnih inženjerjev 
v register • • • • 

VI. Za vpis vsake izpremembe patent
nih zastopnikov in inženjerjev v register, 
odnosno v seznamek patentnih priprav
nikov in zaznambe, določene z uredbo o 
zaščiti industrijske svojine in s pravilni
kom za patentne zastopnike in inženjer-
je; za vpis prostovoljne ali prisilne licen
ce v register; za prenos in vpis prenosa 
pravice industrijske svojine; vpis in pre-

5 0 - -

50-— 

2'— 

0-10 

100-

250-

* Ta znesek je priobčen po popravku v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 172. izdanih dne 5. avgusta 1921. 

zaščito industrijske svojine. 
Pripomba 4. V vseh primerih, kjer se predmet 

rešuje po civilnosodnem postopanju, se pobirajo 
ustrezne takse, določene v tarifi zakona o taksah 
kraljevine Srbije za nesporne in sporne predmete. 

Pripomba 5. Vloge za pridobitev pravice indu
strijske svojine, zlasti glede zaščite prvenstvene 
pravice, ki pa nimajo nobene takse ali imajo le 
nezadostno takso, se smejo izjemoma sprejemati 
tudi brez takse; toda prosilca je treba opozoriti 
na veljavne predpise zakona o taksah, da dopolni 
ali plača takso v postavljenem roku, in sicer sa
mo redno pristojbino, ne da bi se uporabil člen 50. 
zakona o taksah. Takso za opomin (tar. post. 46.) 
mora položiti. 

' Ako prosilec v določenem roku plača ali do
polni zahtevane takse, je smatrati vlogo za pra
vilno in pravočasno; drugače pa se položi med 
uradne spise. 

T a r . p o s t . 200. — Za poizvedbe in 
obsodbo o zaščiti patentov, vzorcev, mo
delov, tvorniških in trgovskih žigov po 
obsodbi 

T a r . p o s t . 201. — Za vse pritožbe 
o zaščiti patentov, vzorcev, modelov, 
tvorniških in trgovskih žigov, kolikor ni 
določena druga taksa v tar. post. 166. . 

T a r . p o s t . 202. — Za carinsko pri
javo, ki jo predloži voznik ali tisti, ki je 
prinesel carinsko blago, razen za poštno 
blago, kakor tudi za prijavno listo za 
ocarinjanje zlatih in srebrnih stvari . . 

T a r . p o s t . 203. — Za nakladnico 
(stovarnico), uvozno spremnico, (poprat
nico), razen poštne, in odpremnico (uput
nico) za vsak tovorek po 

Pripomba. Ta taksa ne sme biti pri železniških 
postajah, ako predlože carinarnici nakladnice za 
carinsko blago, manjša od 5 dinarjev. 

T a r . p o s t . 204. — Za izprevodnico, 
ki spremlja domače blago, za tovorni list 
in izvozno listo 1' 

Pripomba. To takso plačujejo tudi tranzitni 
tovorni listki, istotako vložki (vmesne pole) tovor
nih listov. 

T a r . p o s t . 205. — Za vsako carin
sko deklaracijo 

T a r . p o s t . 206. — Za vsak vložek 
deklaracije 

T a r . p o s t . 207. — Za priznanico o 
vplačanih davščinah glede blaga manjše 
vrednosti (sitnička priznanica) . . . . 

T a r. p o s t. 208. — Za prošnjo, s ka
tero se zahteva vložitev naknadne dekla
racije za ekspedicijo iste vrste . . . . 

Za odobritev, da se kreditirajo davšči
ne, ki se pobirajo pri carinarnicah, za 
vsakih 1000 dinarjev po 

Pripomba. Vsote pod 1000 dinarji se jemljejo 
za celih 1000 dinarjev. 

T a r. p o s t. 209. — Za prenos tovor
nega lista na drugo osebo; za prenos 
skladiščnega blaga na drugo osebo, za 
vsako deklaracijo 

T a r . p o s t . 210. — Za potrdila o iz
voru inozemskega blaga 

T a r p o s t . 211. — Za dovolitev, da 
se predlože potrdila o izvoru naknadno 5-— 

Pripomba. Ta taksa se pobere tudi vselej, ka
dar se zahteva in dovoli naknadna predložitev 
drugih listin, 

2--

]•— 

0-50 

5-— 

5'-

0-50 



100. 501 Letnik Ш . 

T a r . p o s t. 212. — Na potrdila o 
zdravstvenosti blaga in na kemikova po
trdila o izvršeni analizi v inozemstvu, ako 
se ne predlože v overjenem prevodu . 5*— 

Pripomba 1. Ta taksa se plača tudi, ako se 
potrdi zdravstvenost na deklaraciji. 

Pripomba 2. Na potrdila o zdravstvenosti žival
skih proizvodov in na potrdila, da blago v ieži 
do 5 kg ni okuženo po trtni uši, se ne plačuje 
nobena taksa. 

Pripomba 3. Ta taksa iz tar. post. 212. se po
bira tudi za vse analize blaga, ako se vrši analiza 
na zahtevo privatnih oseb. 

T a r . p o s t . 213. — Za dovolitev, da se uvoz
no blago raztovori izvun carinarnice in carinske
ga razkladališča: 
a) ako plača blago carino 10-— 
b) ako blago ne plača carine . . . . 5-— 

T a r. p o s t. 214. — Za vsako odobri
tev privatnega skladišča na leto . . . 100-— 

T a r. p o s t. 215. --- Za dovolitev, da 
se blago, uvoženo za negotovo prodajo. 
ne izvozi čez označeno, temveč čez drugo 
carinarnico, kakor tudi da se blago, iz
voženo s pravico do vrnitve, ne vrne čez 
označeno, temveč čez drugo carinarnico, 
za vsako deklaracijo 10-— 

T a r . p o s t . 216. — Za dovolitev, da 
se blago, uvoženo ob zavezi, da se zopet 
izvozi, ostane v tuzemstvu tudi po roku, 
za vsako deklaracijo 10-— 

T a r. p o s t. 217. — Za dovolitev, da 
se blago, izročeno eni carinarnici, odpre-
mi v ocarinitev na drugo carinarnico; za 
dovolitev, da se blago, že odpremljeno 
na drugo carinarnico, pridrži in ocarini 
pri tej ali pri drugi carinarnici; ža dovo
litev, da se inozemsko blago, sprejeto pri 
carinarnici in prijavljeno za vrnitev iz 
tuzemstva (uvoz — prevoz), iznova oca
rini v tuzemstvu; za dovolitev, da se za 
blago, prijavljeno z uvozno deklaracijo, 
predloži prevozna ali skladiščna dekla
racija in narobe — za vsako deklaracijo, 
ki se premeni 10'— 

T a r. p o s t . 218. — Za dovolitev, da 
se sme ekspedicija blaga izvršiti izvun 
carinarničnega območja 50"— 

Pripomba. Ta taksa se pobira tudi za izjemne 
dovolitve, da se sme ekspedicija izvestnega blaga 
izvršiti pri carinarnici, ki za take ekspedicije po 
svojem območju drugače ni pristojna za to. 

T a r. p o s t . 219. — Za dovolitev, da 
•se smejo, preden se vloži deklaracija, 
•odpreti tovorki ter blago v njih pregle
dati in stehtati 2-— 

T a r. p o s t . 220. — Za dovolitev, da 
se smejo od blaga vzeti vzorci . . . . 2-— 

T a r. p o s t . 221. — Za dovolitev, da 
se sme svobodno uvoziti iz inozemstva 
selitveno pohištvo; za prehodnice, ki jih 
izdajajo carinska oblastva dvovlastnikom 5-— 

T a r. p o s t. 222. — Za vloge, s kate
rimi se zahteva povračilo vplačanih dav
ščin, ako se ugotovi, da so neutemeljene, 
razen takse za vlogo, za vsako deklara
cijo ali priznanico o blagu manjše vred
nosti (sitnička priznanica) 2'— 

T a r . p o s t . 223. — Za dovolitev, da 
se blago po izvršenem uradnem pregledu 
naknadno pregleda 5 -— 

T a r . p o s t . 224. — Za potrdila, s katerimi 
carinarnice na zahtevo zasebnikov potrjujejo na 
podstavi nakladnic, prijav, priznanic in deklaracij 
vrednost, odnosno količino izvoženega, uvoženega, 
prevoženega ali v skladišče sprejetega blaga, se 
plačuje ta-le taksa; 
a) ako se izda potrdilo na podstavi dekla

racij i. dr. iz leta, v katerem se za
hteva potrdilo, za vsako deklaracijo, 
nakladnico, priznanico i. dr 2-— 

b) ako se izda potrdilo na podstavi teh 
listin za prejšnja leta, za vsako dekla
racijo, nakladnico, priznanico i. dr. . 10-— 
T a r. p o s t. 225. — Za vsako potrdi

lo, da sme prijavljeni kandidat oprav- . 
ljati izpit za carinskega posrednika . . 50'— 

Za potrdilo o opravljenem izpitu za 
•carinskega posrednika 100'— 

Za potrdilo, da sme kdo opravljati 
speditersko-posredniško poslovanje pri 
•carinarnicah, za vsako carinarnico . . 200'— 

Za vsako dovolitev, da smejo pomoč
niki carinskih posrednikov poslovati pri 
carinarnici, kakor tudi za odvzem te 
pravice, za vsak primer po 50-— 

T a r. p o s t. 226. — Za potrdilo carin
skega urada (biroa) o kakovosti blaga in 
uporabi tarife, poleg stroškov za preiska
vo, ako je samo en vzorec 5*— 

za vsak nadaljnji vzorec še po . . I - — 
T a r. p o s t. 227. — Za pritožbe zo

per potrdila carinskega urada (biroa) . 5-— 
T a r . p o s t . 228. — Za odredbo, da 

se popravi preračun v deklaraciji, ako 
prijavi deklarant blago v lastno škodo; 
za dovolitev, da se blago izvozi iz cari
narničnega razkladališča 5-— 

T a r. p o s t . 229. — Za preiskavo in obsodbo 
po davčnih, carinskih, trošarinskili, taksnih zako
nih, po zakonih o državnih monopolih, saharinu in 
drugih finančnih zakonih kakor tudi pò zakonih 
o kontroliranju čistine zlata in srebra, o uvozu in 
proizvajanju smodnika in ostalih razstrelilnih 
snovi, o razredni loteriji, pri pomorskih in rečnih 
oblastvih, se plačuje taksa v razmerju višine od
merjene kazni: 

do vštetih 100 dinarjev 5 -— 
preko 100 do vštetih 300 dinarjev . 10-— 

» 300 » » 500 » . 15-— 
» 500 » » 1000 » . 30-— 
» 1000 » » 2000 » . 60 — 
» 2000 » » 3000 » . 90-— 

in na vsakih nadaljnjih 1000 dinarjev še 
po 5'— 

Pripomba 1. Takse, naštete v tar. post. 229., 
se plačujejo po obsodbi. 

Pripomba 2. Pri vseh fiskalnih kaznivih deja
njih se, ako je več obdolženih oseb ali več dejanj 
ter se predmet dožene z eno razsodbo, prisojajo 
takse za obsodbo od vsake obsojene osebe, ne 
glede na število učinjenih dejanj. 

T a r. p o s t. 230. — Za pritožbe zoper 
obsodbe po zakonih, omenjenih v tar. 
post. 229 6-— 

Za pritožbe zoper obsodbe po tar. 
državnem svetu, 

ali finančnem 

. Za odločbo, da-
dati posojilo iz 

post. 229., vložene pri 
kasacijskem sodišču • 
upravnem sodišču .-.•*• 10'-

T a r . p o s t . 232. — 
je proizvajalcu tobaka 
državne blagajne 5*— 

T a r . p o s t . 233. — Za pritožbe zo
per komisijo za odkup tobaka . . . . 10-— 

T a r . p o s t . 234. — Za dovolitev, da se preko 
tuzemstva prevažajo monopolski predmeti, in 
sicer : 
a) v količini izpod 1000 kg 5'— 
b) preko 1000 kg za vsakih 1000 kg še po 1-— 

T a r . p o s t . 235. — Za dovolitev nadrobne 
prodaje tobaka, cigaretnega papirja, denaturira-
nega alkohola, poštnih in taksnih vrednotnic in 
monopoliziranega papirja, in sicer: 
a) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Mari

boru, Novem Sadu, Osijeku, Splitu, 
Sarajevu in Subotici 30*— 

b) v drugih mestih 15*— 
c) v trgih 10"— 
č) v vaseh 5*— 

Pripomba 1. Ta taksa se pobira tudi za dovoli
tev, da kdo prodaja smodnik. 

Pripomba 2. Popolni invalidi plačujejo polovico 
gorenje takse. 

T a r . p o s t . 236. — Za vsako igro 
kvart ali domin za igranje 15-— 

Pripomba. Vsi oni, pri katerih se najdejo kvar-
te ali domine, za katere ni plačana taksa po tem 
zakonu, jo morajo plačati do dne 1. oktobra t. 1., 
drugače se kaznujejo z desetkratnim zneskom 
takse, ki bi jo bili morali plačali, poleg redne 
takse. 

K o n z u l a r n e t a k s e . 

T a r . p o s t . 237. — Za izdajanje, podaljševa
nje in obnavljanje potnih listov: 
a) za čas do vštetih 6 mesecev . . . . 10*— 
b) za čas od 6 do vštetih 12 mesecev . 20-— 
c) za vsako nadaljnje leto še po . . . 20"— 
č) za izselitveni potni list v Ameriko in 

prekmorske krajine 250-— 
Pripomba 1. Nobeno oblastvo ne sme izdati 

potnega lista za dalje časa nego za tri leta; ako 
pa se izdajajo druge potne listine, ki ne smejo 
veljati dalje nego mesec dni, se pobira taksa 5 di
narjev. 

Pripomba 2. Vsa konzularna oblastva in ona, 
ki opravljajo ta posel, vodijo poseben seznamek 
o državljanih naše kraljevine v svojem območju 
in o odvzemanju in obnavljanju potnih listov. 

; Pri obnovi potnega lista se mora pobrati taksa 
tudi za čas, za katerega se ta taksa ni plačala, 
ker ni bila pravočasno obnovljena, a pobere se na 
stari izvod potnega lista, ki ostane v arhivu do-
tičnega konzularnega oblastva. 

Konzularna oblastva morajo po zakoniti ali 
običajni poti skrbeti za to, da imajo vsi državljani 
naše kraljevine potne liste in da jih pravočasno 
obnavljajo. 

Pripomba 3. Za vpis v register podanikov, ki 
stanujejo v inozemstvu, ako se prijavijo za vpis 
čez šest mesecev od dne prihoda ali čez šest me
secev od dne, ko jih je konzularno oblastvo javno 
pozvalo, se plačuje taksa treh dinarjev, ne glede 
na število rodbinskih članov. Ako pa se izvrši sa
mo izprememba, dopolnitev ali poprava, se po
bere za vsako izpremembo, dopolnitev in popra
vo taksa po 0-50 dinarjev. 

Pripomba 4. Za vpis naših podanikov v regi
ster, da se jim vročajo poštne pošiljke, se pla
čuje na leto 20 dinarjev. 

Pripomba 5. Predpisi pripombe 5. k tar. post. 
55. veljajo tudi tukaj. 

T a r . p o s t . 238. — Za vidiranje potnih listov, 
in sicer: ' 
a) inozemskih državljanov po reciprociteti, samo 

da ne sme biti po vrednosti manjša od 10 di
narjev; 

b) naših državljanov za vsak vizum po . " 3"— 
Pripomba 1. Minister za finance sme takso iz 

točke a) te tarifne postavke sporazumno z mini
strom za zunanje zadeve po načelu reciprocitete 
zvišati ali znižati. 

Pripomba 2. Obmejna oblastva so dolžna po
birati za nevidirane potne liste zakonito ali 
dogovorjeno takso, predpisano za vidiranje. 

Potemtakem pobirajo tudi vsa oblastva v kra
ljevini, ki vidirajo potne liste inozemskih držav
ljanov, to takso v gorenjem znesku, ako se ne od
redi drugače glede na pripombo 1. 

Pripomba 3. Za vidiranje posmrtnih potnih li
stov, razen posmrtnih potnih listov naših borcev 
ali beguncev, se pobira dvakratna taksa iz toč
ke a) te tarifne postavke. 

T a r. p o s t. 239. — Za poizvedovanje 
in obvestilo o osebah neznanega bivališča, 
ki žive v naši kraljevini ali izvun kralje
vine 10*— 

T a r. p o s t. 240. — Za prošnjo za za
sebno obvestilo osebam v naši kraljevini 
ali izvun nje 10-— 

Pripomba 1. To takso in takso prejšnje tarifne 
postavke morajo pobrati tudi policijska oblastva, 
ako se vlože prošnje pri njih ter se tičejo oseb, ki 
stanujejo izvun naše kraljevine. 

Pripomba 2. Ako zahteva privatna oseba z na
vadno prošnjo od konzularnega oblastva, naj ji 
izterja izvestno denarno terjatev ter ji vroči iz
terjano vsoto, se pobere razen povračila stroškov 
za vročitev takse od izterjane vsote 0'50 %. 

Pripomba 3. Ako se pošlje konzularnemu ob-
lastvu izvestna vsota samo zato, da jo vroči dru
gi osebi, se pobere poleg povračila stroškov za 
vročitev od vsote, ki naj se vroči, 0-25 %. 

Ako se razbije ladja ali se pripeti druga ne
sreča, se te takse iz pripomb 2. in 3. ne pobirajo, 
če se konzularnemu oblastvu izroče vsote za mor
narje in njih rodbine. 

Pripomba 4. Ako zahteva privatna oseba od 
konzularnega oblastva, naj se pokliče kdo drugi 
s pozivom h konzularnemu oblastvu, se pobere za 
ta poziv 5 dinarjev. 

T a r . p o s t . 241. — Za izkaznico o 
prebivanju za eno leto 3*— 

Pripomba. Za obnovo izkaznice ali duplikat se 
plačuje ista taksa. 

T a r . p o s t . 242. — Za vsako sestavo 
aH podaljšavo pogodbe poleg takse za 
pravni posel ali listino 20'— 

Pripomba 1. Taksa za pravni posel se pobira 
po zakonu o taksah kraljevine Srbije z dne 
30. marca 1911. in po tem zakonu, kolikor so po
samezni predpisi izpremenjeni. • 

Pripomba 2. Za odpoved pogodbe se plačuje 
taksa 10 dinarjev. 

Pripomba 3. Za sestavo zapisnika o kakršnem
koli drugem poslu, za katerega ni določena po
sebna taksa, se plačuje 20 dinarjev. 
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Pripomba 4. Za prošnjo in ostalo delo pri ka
kršnemkoli javnem razglasu v privatnem interesu 
poleg povračila stroškov 20 dinarjev. 

Pripomba 5. Za vpis kakršnihkoli listin v ce
loti v knjigo notarskih vpisov, ako je to listino 
sestavila privatna oseba sama, se plačuje od pole 
20 dinarjev. 

T a r. p o s t . 243. — Za potrditev po
godbe iz tar. post. 242 5*— 

T a r. p o s t . 244. — Za sestavo oporoke ali 
kodicila : 
a) v pisarni, za vsako polo 20-
b) izvun pisarne, za vsako polo . . . . 50-— 

Tar.. p o s t . 245. — Za hranjenje 
oporoke ali kodicila, vštevši tudi sestavo 
zapisnika 

T a r . p o s t . 246. — Za prošnjo o 
otvoritvi oporoke 20*— 

T a r . p o s t . 247. — Za sestavo pooblastila: 
a) generalnega 20-— 
b) specialnega 10'— 

T a r . p o s t . 248. — Za sestavo in
ventarja, za vsako polo 30-— 

T a r . p o s t. 249. — Za uradno zape-
čatbo trgovine ali stvari 10'— 

T a r . p o s t . 250. — Za snemo teh 
pečatov 10' 

Pripomba /. Ako prisostvuje konzularno ob-
lastvo v interesu privatne osebe narokom, raz
pravam, zapečatbi in snemi pečatov, sekvestru, 
javnim licitacijam in ostalim podobnim poslom, 
plača prizadeta oseba takso po prebitem času, za 
dopoldne 30 dinarjev, in ako prisostvuje tudi po
poldne, še 20 dinarjev. 

Pripomba 2. Ako konzularno oblastvo v inter
esu posameznikov v drugih primerih, razen onih 
iz prve pripombe, samó intervenira pri lokalnih 
obiastvih ali drugih poslaništvih, se plača polovica 
takse iz pripombe 1. 

Pripomba 3. Ako konzularno oblastvo pregle
duje in odobrava varstvene in kuratorske račune, 
pobira od prve pole 15 dinarjev, za vsako nadalj
njo polo pa še po 8 dinarjev. 

Ta r. p o s t . 251. — Za vsako izdano 
odločbo in vsak podobni akt . . . . . 5'— 

Pripomba. Ako pa mora konzularno oblastvo 
privatni osebi samo vročiti odločbo tujih lokalnih 
oblastev ali tujih konzulatov, se pobere od privat
ne osebe za to vročitev taksa 3 dinarjev. 

T a r. p o s t. 252. — Za overitev pod
pisov in pečatov tujih državnih oblastev, 
za vsak podpis in za vsak pečat po . . 

Po tar. post. 252. se dodaja nova tar, 
252. a., ki se glasi: 

T a r . p o s t . 252.a. — 1.) Za prihod in odhod 
parnikov in plovnih objektov v luki in pristani
ščih na morju, rekah in jezerih, kjer je konzu
larno oblastvo, se plačuje, v kolikor se vrši trgov
ska operacija, vkrcavanje ali izkrcavanje potni
kov, taksa po tonah, in sicer: 
a) za parnike male morske obrežne plo-

vitve in plovne objekte po rekah in 
jezerih do 50 m3 čiste prostornine . brez takse 

b) za parnike velike morske obrežne plo-
vitve od registrske tone 
toda znesek te takse ne- sme biti večji 
o d • • • • : • -Û 
za plovne objekte po rekah in jezerih 
nad 50 do 200 m3 čiste prostornine, t. j . 
za lesene in vlačilne ladje za vsako 
leseno in vlačilno ladjo 

c) za parnike dolge morske plovitve za 
vsak parnik 
ako pa znaša tonaža preko 200 regi
strskih ton, še za vsako registrsko 
tono preko 200 
toda znesek te takse ne sme biti večji 
od -, 
za plovne objekte po rekah in ]ezenh 
preko 200 m3 čiste prostornine, t. j . za 
lesene in vlačilne ladje od vsake lese
ne in vlačilne ladje • 

č) za parnike in remorkerje po rekah in 
jezerih od vsakega parnika . . . • 
Pripomba /.Poslovanje konzularnih oblastev, 

ki se tiče prihoda in odhoda parnikov, obseza 
sestavo konstituta, pregled in potrditev popisa 
ladijskega moštva, zdravstvenega lista, manifesta 
parnika, tovornega lista, vidiranje ladijskega dnev
nika krmarjevega in strojnikovega (potrditve o 
izvršenem pregledu ladijske omare z zdravili) 
kakor tudi vsa druga uradna opravila, ki se tičejo 

plovitve, kolikor ni določena za posamezne posle 
posebna taksa. 

Pripomba 2. Cista prostornina v tonah se jem
lje iz registrskega lista. 

Pripomba 3. Ako pride parnik in plovni objekt 
na eni vožnji v več luk in pristanišč, se pobere 
te takse samo v poslednji luki ali poslednjem pri
stanišču toliko, kolikor je določeno pod b), c) in 
č) točke 1. Nasprotno pa se v vmesnih lukah in 
vmesnih pristaniščih pobira samo polovica te 
takse. 

Pripomba 4. Ako opravlja parnik ali plovni ob
jekt po naprej objavljenem voznem redu periodič
ne vožnje, se pobira od njega taksa samo v polovici 
stopnje iz točke 1. pod b), c) in č), odnosno pri
pombe 3.; pri tem se odhod in povratek ne smatra 
za eno vožnjo. 

Pripomba 5. Ako ne izvrši parnik in plovni ob
jekt nobene trgovske operacije niti ne vkrca ali 
izkrca potnikov, se pobere taksa od njega samo 
v četrtini iz točke 1., kolikor je izvršilo prihod ali 
odhod parnika in plovnega objekta konzularno 
oblastvo, ki je v luki ali pristanišču. 

Pripomba 6. Ako pride parnik ali plovni objekt 
samo vsled višje sile ali samo zato v luko ali 
pristanišče, da se založi z živili ali naloži pre
mog, parniku ali plovnemu objektu ni treba pla
čati takse, ako takoj po prestanku teh razlogov 
odplove iz luke ali pristanišča. 

2.) Ako se mora po izvršenem odhodu parnika 
ali plovnega objekta še enkrat izvršiti opravilo, 
ki spada v pristojnost konzularnega oblastva, se 
pobere taksa 4' 

3.) Za odločbo, da se zamenja poveljnik ladje 
ali plovnega objekta: 
a) pri parnikih male morske obrežne 

plovitve in plovnem objektu po rekah 
in jezerih do 50 m3 čiste prostornine . 4'— 

b) pri parnikih velike morske obrežne 
plovitve in plovnih objektih po rekah 
in jezerih nad 50 do 200 m3 čiste pro
stornine . . • • 8'— 

c) pri parnikih dolge morske plovitve in 
plovnih objektih po rekah in jezerih 
nad 200 m3 prostornine 12-— 

12-— 

24-— 

ID

S'— 

15-

o"— 
l O -

lö-— 

5'— 
post. 

1-50 

4 — 
0-50 

3 — 

O'IO 

20'— 

10'— 

20'— 

0-05 

100-— 

20-— 

30--

č) za parnike po rekah in jezerih 
4.) za vsak vpis v knjigo moštva, za 

vsako osebo . . ; 
5.) Za vsako sestavo novega popisa 

ladijskega moštva stalna taksa . . . . 
in za vsako osebo še . . . . • 

6.) Za kakršnokoli zaznambo v vpisni 
list ali za potrdilo o narodnosti: 
a) za parnike male morske obrežne plo

vitve ali plovne objekte po rekah in 
jezerih do 200 m3 čiste prostornine . 

b) za parnike velike morske obrežne plo
vitve in plevne objekte po rekah in 
jezerih 

c) za parnike dolge morske plovitve in 
parnike po rekah in jezerih . . . . 
7.) Za izdajo začasnega potnega lista za šest 

mesecev: 
a) za parnike male morske obrežne plo

vitve in plovne objekte rečne in jezer
ske do 50 m3 čiste prostornine . . . 

b) za parnike velike morske obrežne plo
vitve in plovne objekte rečne in je
zerske nad 50 do 200 m3 čiste prostor
nine, t. j . za lesene in vlačilne ladje . 

c) za parnike dolge morske plovitve in 
parnike in plovne objekte rečne in je
zerske nad 200 m3 čiste, prostornine, 
t. j . za lesene in vlačilne ladje . . . 
8.) Za obnovo ali podaljšavo začasnega potnega 

lista se plačuje taksa iz točke 7. 
9.) Za prijavo nezgod, ki so se primerile ladji 

in plovnemu objektu: 
a) za parnike male morske obrežne plo

vitve in za plovne objekte po rekah 
in jezerih do 50 m3 čiste prostornine . 

b) za parnike velike morske obrežne plo
vitve in za plovne objekte po rekah 
in jezerih nad 50 m3 do 200 m3 čiste 
prostornine 

c) za parnike dolge morske plovitve, za 
parnike in plovne objekte po rekah in 
jezerih nad 200 m3 čiste prostornine, 
t. j . lesene ali vlačilne ladje . . . . 
10.) Za sestavo zapisnika o teh nezgodah: 

a) za parnike male morske obrežne plo
vitve in za plovne objekte po rekah in 
jezerih do 50 m3 čiste prostornine . . 6-~ 

b) za parnike velike morske obrežne plo
vitve in za plovne objekte po rekah in 
jezerih nad 50 do 200 nv' čiste pro
stornine 

c) za parnike dolge morske plovitve, za 
parnike in plovne objekte po rekah in 
jezerih nad 200 m3 čiste prostornine . 
11.) Za odločbo, s katero se odrejajo 

veščaki (eksperti), bodisi za ugotovitev 
havarij na ladji in plovnem objektu, bodisi 
za drug posel, poleg stroškov za veščake 

12.) Za overitev poročila veščakov, 
odnosno izračuna (dispache) škode pri 
havarijah M 

13.) Za izpričevalo ali potrdilo o 
zdravstvenem stanju potnikov . . . . 

14.) Za izpričevalo ali potrdilo o 
zdravstvenem stanju blaga . . . . . 

15.) Za izpričevalo ali potrdilo o iz
voru, tovoru in o destinaciji blaga se pla
čuje taksa po vrednosti blaga, in sicer: 

do 2000 dinarjev 
preko te vsote 
Pripomba 1. Motorni čolni spadajo v katego

rijo parnikov za rečno in jezersko brodarstvo 
(potniških ali remorkerjev) ter plačujejo potem
takem iste takse. Izvzeti so oni motorni čolni, ki. 
služijo docela športnim namenom. 

Pripomba 2. Nekvarno členu 10. zakona o ta
ksah kraljevine Srbije se vse takse, ki se polagajo 
pri konzularnih obiastvih, plačujejo v gotovini v 
zlatu ter se pošiljajo glavni državni blagajni. Na
tančnejša določila predpiše minister za finance. 

T a r . p o s t . 257. — Za dopustitev svobodne-
inženjerske prakse: 
a) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sa

rajevu, Subotici, Novem Sadu, Mari
boru, Osijeku in Splitu . . . . • 250-— 
v krajih preko 10.000 prebivalcev . . 100-— 
v ostalih krajih 50-— 
Pripomba L Plačilu te takse so zavezani tudi 

uradniki v pokoju, ki hočejo opravljati inženjer
ske posle. 

Pripomba 2. Za dovolitev ministra za grad-
be, da se sme kdo udeleževati javnih licitacij za 
oddajanje vseh gradbenih poslov v izdelavo, se-
plačuje polovica tako po krajih iz a), b) in c) te 
tarifne postavke. 

T a r. p o s t. 258. — Za dopustitev, da 
sme kdo izvrševati merjenje zemljišč . 20-— 

T a r. p o s t. 259. — Za zahtevo gradbene črter. 
v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sa

rajevu, Subotici, Novem Sadu, Mariboru, 
Osijeku 50-

• - • • 3 0 - — 
io-— 

b) 
c) 

5 — 

10'-

10-— 

20-— 

30-— 

50-— 

100--

150-— 

4-— 

8-— 

10-— 

v krajih s preko 10.000 prebivalci 
v ostalih krajih 
T a r . p o s t . 260. — Za dovolitev, da 

se smejo kopirati načrti pri ministrstvu 
za gradbe in drugih obiastvih, ako za
htevajo to kopiranje zasebniki, poleg po
vračila stroškov za kopiranje . . . . 

Pripomba. Ako se zahteva tudi overi
tev kopiranega načrta, se plača za overi
tev taksa 

T a r . p o s t . 261. — Za dovolitev, da 
se podjetnikom javnih zgradb naknadno 
izda overjena kopija načrta, poleg po
vračila stroškov za kopiranje . . . . 

Pripomba. Predpisi tar. post. 260. in 261. ve
ljajo tudi za načrte, ki jih izdaja ministrstvo za. 
promet naknadno. 

T a r . p o s t . 262. — Za zahtevo teh
ničnega pregleda vobče, kjer ne gre za 
ugotovitev izdelave 1 0 " — 

T a r. p o s t. 263. — Za vsako zahtevo tehnič
nega pregleda, kadar naj se zgradba izroči kot. 
izdelana, in sicer: 
a) v mestih in trgih - 5°"— 
b) v vaseh 2 0 ' 

T a r. p o s t. 264. — Za vsako zahtevo tehnič
nega pregleda o popravilu pri zgradbi: 
a) v mestih in- trgih 
b) 

30-— 

v vaseh *"' 
T a r p o s t. 265. — Za naknadne dis

pozicije pošiljateljeve o tem: ko se raz
veže vozninska pogodba, da se pošiljka 
vrne na odpremno postajo; da se od-
premi na drugo postajo; da se odda dru
gemu prejemniku itd., poleg takse, pred
pisane z železniško tarifo , 2*—•-
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T a r . p o s t . 266. — Za povzetja po 
izročitvi, pri izplačilu, od izplačanega 
zneska od vsakih 100 dinarjev . . . 4 0-20 

Pripomba 1. Ta taksa ne sme biti nikoli manj
ša od 0-20 dinarja. 

Pripomba 2. Za uradno potrdilo namembne že
lezniške postaje, da se je izvestno blago oddalo 
prejemniku, se plačuje taksa 1 dinar, 

T a r. p o s t . 268. — Za zahtevo za 
izplačilo refakcij 5*— 

T a r. p o s t . 270. — 1. Za izpričevalo o do
vršeni poštno-brzojavni šoli se pobira, in sicer 

10-
5--

10--

15-— 

1-

a) za višji tečaj 
b) za nižji tečaj 

2. Za dovolitev, da se opravi: 
a) ponavljalni izpit v poštno-brzojavni 

šoli, za vsak predmet po 
b) naknadni izpit v poštno-brzojavni šoli, 

za vsak predmet 
T ar. p o s t . 271. — Za telegrame, s 

katerimi se zahtevajo od železniških po
staj vozovi za prevoz potnikov, blaga ali 
živali ali naroča premog pri upravi 
državnih premogovnikov kakor tudi za 
telegrame med upravo in sekcijami pri
vatnih podjetij za grajenje državnih že
leznic > 

T ar. p o s t . 272. — Za potrditev 
pravil (statutov) vseh delniških družb od 
določene glavnice na 1000 dinarjev . . 

Za odobritev izprememb v pravilih (statutih) 
se plačuje 50 dinarjev. 

Ako pa se z izpremembo pravil poviša glav
nica, se pobere popolna stopnja takse, in sicer 
samp od povišane glavnične vsote. 

Pripomba 1. To takso plačujejo tudi inozem
ske družbe po razmeri svoje glavnice. 

Pripomba 2. Ako se v eni ali drugi pokrajini 
ne izvršuje posebno potrjevanje pravil, se ta taksa 
pobira pri sodišču ob protokoliranju poleg takse 
za protokoliranje. 

T ar. p o s t . 274. — Za pregled in žigosanje 
mer in priprav za merjenje in priprav, s katerimi 
se preizkuša čistina zlata in srebra, se plačuje 
taksa po tarifi, ki jo predpiše minister za trgo
vino in industrijo na podstavi zakona o merah in 
zakona o preizkušanju čistine zlata in srebra. 

Pripomba. Kako se povrača ta taksa, se pred
piše s pravilnikom. 

T a r. p o s t. 275. — Za prošnjo, s ka-
'tero se prosi koncesija za industrijsko 
podjetje 

T a r. p ó s t. 276. — Za privilegij za 
industrijsko podjetje 500' 

T a r. p os t. 277. — Za prenos privi
legija 500 

T a r. p o s t . 278. — Za izpremembo 
tega privilegija 100'— 

T a r. p o s t . 279. — Za odobritev žage na za
sebnem, občinskem, vaškem, samostanskem ali 
cerkvenem zemljišču, ali za podaljšavo obrata na 
prej dovoljeni žagi, za vsako žago — ravno ali 
krožno — na leto, in sicer: 
a) za domače žage (potočne) . . . . 20-— 
b) za umetne žage (parne), električne 

turbine 30"— 
T a r. p o-s t. 280. — Za prijavo za sekanje le-

rsa, ki naj bi se predelal za preprodajo (spekula
cijo) ali, za uporabo pri zgradbah, prevzetih v iz
vršitev na licitaciji aH s pogodbo: 
a) v privatnih gozdnih parcelah za vsako 

gozdno parcelo 10*— 
b) v državnih, občinskih, vaških, samo

stanskih in cerkvenih gozdih za vsak 
gozd po 12-— 
T a r. p o s t. 303. — Za prijavo, da se . 

vpišejo v državni register plovni objekti, 
da se dobi patent in odobri plovitev plov 
nega objekta po rekah in jezerih . '. 

A poleg tega se plačuje: 
I. Za vpis plovnega objekta v državni register: 

a) za parne ali motorne plovne objekte: 
potniške in mešane za vsak m3 ne
čiste prostornine (registrirane tonaže) 
za remorkerje \ц ostale tipe za vsak 
m" nečiste prostornine (registrirane 
tonaže 

b) za vlačilnice za vsak m3 nečiste pro
stornine 

50-

10-

l ' -

vC) za lesene ladje za vsak 
prostornine . . . 

m i
3 nečiste 

č) za lesene ladje zä vsak m3 nečiste 
prostornine 1*50 

d) za vse ostale plovne objekte za vsak 
m3 nečiste prostornine 1'— 
II. Za vsak vpisni list 5-— 

III.:' 
a) za parniške patente 250*— 
b) za patente ostalih plovnih objektov: 

do 50 nečistih ton prostornine . . . 20-— 
preko 50 do 300 nečistih ton prostor
nine 50'— 
preko 300 nečistih ton prostornine . .100-— 
IV. Za odobritev plovitve: 

a) za potniške parnike na leto: 
do vštetih 200 potnikov 200 — 
preko 200 do 500 potnikov . . . . 300-— 
preko 500 potnikov 500-— 

b) za tovorne parnike-remorkerje na leto: 
do vštetih 100 konjskih sil . . . . 200'— 
do vštetih 250 konjskih sil . . . . 250-— 

' do vštetih 500 konjskih sil . . . . 300'— 
preko 500 konjskih sil 400-— 

c) za vlačilnice, lesene ladje, dereglije, čolne in 
ostale plovne objekte na leto: 
do 50 čistih ton prostornine . . . . 25*— 
preko 50 do 200 čistih ton prostornine 50'— 
preko 200 do 400 čistih ton prostor
nine '. 100-— 
preko 400 čistih ton prostornine . . 150*— 

č) za motorne čolne na paro in na plin 
vobče letno . • ) 150*— 

d) za splave, da plovejo navzdol po vodi, 
od vsakega splava, ne glede na nje
govo velikost, po 20"— 

e) za prevažanje z brodom na leto . . 50"— 
Vsi lastniki plovnih objektov se morajo v 60 

dneh od dne, ko se razglasi ta zakon, prijaviti di
rekciji za rečno brodarstvo in prositi: za vpis 
plovnih objektov v državni register, za vpisni list, 
patent in odobritev plovitve ter plačati vse pred
pisane takse za to leto. Kdor tega ne stori, se kaz
nuje s trikratnim zneskom poleg redne takse. 

V. Za vsak plovni objekt brez razlike zastave, 
kateri priplove v pristanišče naše kraljevine ali 
drugo točko rečne obale ter tam opravi trgovsko 
operacijo, se mora plačati pristojni pristaniški 
kapetaniji taksa: ' 

1. Za plovne objekte, ki prihajajo iz inozem
stva in pristajajo v enem in istem koledarskem 
letu: 
a) od prve in druge vožnje: 

parni ali motorni plovni objekti: pot
niški in mešani za vsak m3 čiste pro
stornine 0-40 
remorkerji' za vsak m3 nečiste pro
stornine 0-60 
ostali plovni objekti, za vsak m3 čiste 
prostornine 0'70 

b) od vsake nadaljnje vožnje: 
parni ali motorni plovni objekti: pot- -
niški in mešani za vsak m3 •čiste pro
stornine 0'30 
remorkerji za vsak m3 nečiste pro
stornine 0-40 
ostali plovni objekti za vsak m3 čiste 
prostornine 0-30 
2. Ako opravljajo notranjo plovitev, t. j . med 

pristanišči v mejah naše kraljevine, ne glede na 
število voženj, plačujejo: 
a) parni in motorni potniški in mešani za ' 

vsak m3 čiste, prostornine . . . . 0"40 
b) remorkerji za vsak m3 nečiste pro

stornine 0*60 
c) ostali 0*25 dinarjev za vsak m3 čiste prostor

nine. 
Takse iz točk 1. in 2. plačujejo v naprej v 

30 dneh od dne, ko so prvikrat pripluli v prista
nišče in plačali takso; zatorej v tem času niso za
vezani tej taksi v vseh domačih pristaniščih in 
vseh drugih točkah rečne plovitve naše kraljevine. 

3. Plovni objekti brez razlike zastave, ki 
opravljajo na podstavi vpisnega lista ali odo
britve ministrstva za promet izključno plovitev 
samo v mejah naše kraljevine, smejo obenem po
ložiti to takso za tekoče koledarsko leto in tedaj 
plačajo : 

parni in motorni plovni objekti: 
potniški in mešani za vsak m3 čiste pro
stornine 3" : 
remorkerji za vsak m3 nečiste prostor
nine 5*— 

ostali plovni objekti: 
do 50 m8 čiste prostornine za vsak m' . 2*— 
preko 50 m8 čiste prostornine za vsak m3 4*— 

4. V čisto naših vodah, ki niso internacionali-
zirane, plačujejo inozemski plovni objekti dva
kratno takso iz oddelka V., vendar pa sme mini
ster za promet izvestnim državam dovoliti pla
čilo taks v isti višini, v kateri so predpisane za 
domače plovne objekte. 

5. Vse te takse iz oddelka V. se polagajo v 
gotovini pristaniški kapetaniji, preden ladja od-
plove. 

VI. Za dovolitev, da smejo privatne ladje in 
privatni objekti prezimovati v državnih prezimi-
ščih, se plačuje za vso zimsko sezono taksa: 

1.) Za vsak parnik, bager in ostale plovne ob
jekte s strojno ali motorno silo: 
a) ako so krajši od 30 metrov . . . . 200'— 
b) ako so dolgi 30 metrov in več . . . 500*— 

2.) Za vsako železno vlačilno ali leseno ladjo 
in ostale podobne plovne objekte: 
a) ako so krajši od 30 metrov in brez 

tovora ' 100"— 
b) ako so dolgi 30 metrov in več brez 

tovora . . . . . . . 200-— 
c) ako so krajši od 30 metrov, a s to

vorom 200-— 
č) ako so dolgi 30 metrov in več, a s to

vorom 500"— 
3.) Za hangarje za čolne in kopališča 

pora" 0*60 
4.) Za lahke dereglije in blatnjače iz jelovine: 

a) krajše od 30 metrov 50*— 
b) dolge gO metrov in več 100*— 

5.) Za splave po krilu 20-— 
Za natovorjeno se smatra ladja, ako nosi vsaj 

četrtino tonaže, ki je označena v ladjemerskem 
listu; ako nima tega lista ali podobnega izpriče
vala, se smatra za natovorjeno ladja, ki brede več 
nego 0-80 metrov (osem decimetrov). 

VII. Za sanitetno dovolitev . . . . 25-— 
za prijavo o prihodu ladje 5-— 
za dovolitev za odhod ladje . . / . . 2*— 
za dovolitev za promet z obalo . . . . 2-— 

Ta taksa se plačuje pri pristaniški kapetaniji. 
VIII. Za takse za prekoračeni rok raztovarja-

nja ali natovarjanja, obalarine, kazukarine, 
izdajo ladjemerskega lista i. dr. predpisuje mini
ster za promet posebno tarifo, ki se objavlja v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

T a r. p o s t. 304. — Za dovolitev, da se oprav
lja izpit: 
a) kapetanski za dolgo rečno plovitev . 20-— 
b) kapetanski za kratko rečno plovitev . 15*— 
c) krmarski in vobče za vodnika splavov 5*— 

Za diplomo in izpričevalo o opravljenem izpitu: 
a) kapetanskem zâ dolgo rečno plovitev 50*—, 
b) kapetanskem za kratko rečno plovitev 25*— 
c) za dovolitev in izpričevalo krmarju 

vlačilnice, lesene ladje in vodnikom 
splavov 5*— 
T a r. p o s t . 305. — Za dovolitev, da 

se opravlja izpit za strojnika ali strojni
škega pomočnika 5"— 

a za izpričevala o opravljenem izpitu 
za strojnika ali strojniškega pomočnika . 10*— 

Pripomba. Za dovolitev, da se ponavlja izpit 
iz tar. post. 304. in 305., se plačuje za 50 !%. višja 
taksa od takse, določene za prvi izpit. 

Ako se izda duplikat diplome in izpričevala, se 
pobere dvakratna taksa. 
' T a r. p o s t. 306. — Za izpričevala o 

izvršenem preizkusu in pregledu (revi
ziji) parnih kotlov, poleg povračila stroš
kov, za kotel do 100 m3 kurilne površine, 
izpostavljene ognju 20*— 
za kotel preko 100 m3 kurilne površine, iz
postavljene ognju 40*— 

T a r. p o s t. 332. — Za tiskanje urad- , 
nega razglasa v uradnih listih, a v zaseb
nih zadevah, razen tiskarskih stroškov, 
za vsak razglas . 5-— 

Ta taksa se plačuje za vse razglase te vrste, 
ki se objavljajo v kateremkoli uradnem listu. 

Člen 11. 
Povišujejo, izpreminjajo in dopolnjujejo se na

stopne tarifne postavke iz zakona o taksah kra
ljevine Srbije, ki veljajo za pobiranje teh taks sa
mo na ozemlju Srbije in Crne gore in ki se glase: 

.'Љ;.. \ÌMÉhi4i, :AXtóafc.A':*AiiA'.. .-*4Ш&? 
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100. 504 Letnik III. 

Т а г . p o st. 16. — Za pogodbe o pooblastitvi 
za vodstvo tujega posla se plačuje taksa: 
a) ako je pooblastitev neomejena (gene

ralna) 10 — 
b) ako je pooblastitev omejena . . . . 5*— 

T a r. p o s t. 21. — Za zakonske pogodbe, ki 
se sklepajo o imovini, se plačuje taksa: 
a) ako se prenese uživanje premičnih 

stvari, po vrednosti od 100 dinarjev . 0-20 
b) ako se prenese uživanje nepremičnih stvari, 

kakor za služnost (tar. post. 27.). 
Pripomba. Za zakonske pogodbe za primer 

smrti se taksa za imovino, ki se podeduje, pobira 
po tar. post. 23. 

T a r. p o s t . 23. — Za pogodbe o darovanju 
(daritvi) med živimi in za primer smrti, kamor 
spadajo: brezplačno vzdrževanje ali pomoč za 
vzdrževanje, brezplačni odstop od pravice na ko
rist drugemu, potem brezplačni prenos uživanja 
ali druge služnosti kakor tudi vobče za vse pre
nose premičnih ali nepremičnih imovin ali pravic 
z daritvijo, oporoko ali po zakonu o dediščini se 
plačuje taksa po tej-le tabeli: 

1-

20-— 
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c) 
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Dediščine, legati in darila kakršnekoli vredno
sti, kar jih je namenjenih prosvetnim, poučnim in 
dobrodelnim svrham, ne plačujejo te takse. Dedi
ščine, legati in darila, ki jih voli slugam gospodar, 
a niso večje vrednosti od 500 dinarjev ali 50 di
narjev letne rente, niso zavezane prenosni taksi. 

Taksa po tej tarifni postavki se pobira na one 
dediščine, ki nastanejo od dne, ko dobi ta zakon 
obvezno moč. 

T a r. p o s t . 26. — Za izvunsodne poravnave 
se plačuje taksa: 
a) ako se predmet poravnave ne more 

oceniti 5 ' — 

b) v vsakem drugem primeru se plača dotična 
ustrezna taksa po vrednosti in vrsti pravnega 
posla. 
Pripomba. Nekvarno odredbi v tej tar. postavki 

Se ne pobira nobena taksa od pravnega posla za 
poravnave, izvršene v primerih členov 9. in 11. 
zakona o občinah; toda za potrditev taks porav
nave se plača taksa 10 dinarjev. 

T a r. p o s t. 27. — Za pogodbe o služ
nosti, kjer je izražena denarna vrednost, 
se plačuje od 100 dinarjev taksa . . . 1'— 

T a r. p o s t. 29. — Za pogodbe o 
vzdrževanju izvestne osebe se plačuje 
taksa po vrednosti vsote za vzdrževanje 
od 100 dinarjev 2--f 

Ako pa se prevzame vzdrževanje izvestne 
osebe brez obveznosti, se plača taksa kakor za 
podaritev rente (tar. post. 23.). 

T a r . p o s t . 32. —. Na eskontne liste 
T a r. p o s t. 37. — Za vsak otvor j eni 

ali tekoči račun pri denarnih zavodih na 
leto 

Pripomba. Denarni zavodi predlagajo početkom 
vsakega leta, a najkesneje do dne 15. januarja, 
davčnemu oddelku, odnosno finančni upravi, po
ročilo o številu otvorjenih ali tekočih računov v 
minulem letu ter prilepljajo to takso na poročilo. 

T a r. p o s t. 39. — Na listine o jam
stvu se plačuje taksa po vrednosti od 100 
dinarjev 0*10 

T a r . p o s t . 40. — Na,listine o kakršnemkoli 
pravnem poslu, ki ni izrecno omenjen v tem za
konu, se plačuje taksa: 
a) ako se da storitev ali povratna stori

tev ali ena izmed njiju ali ukinjena 
pravica ali ukinjena obvezna stvar 
oceniti, po vrednosti od 100 dinarjev 

b) ako se stvar ne da oceniti . . . . 
T a r. p o s t. 46. — Za nalog ali opo

min oblastva, s katerim se kdo pozivlje, 
naj položi takso, katero je bil dolžan po
ložiti tudi brez poziva; se plačuje taksa 5*— 

T a r. p o s t. 67. — Za dovolitev za
časnega gostilniškega obratovanja v 
zgradbi, ki nima krajevne gostilniške 
pravice, na leto ' 2000' 

Pripomba L To takso plačujejo tudi vsi do se
daj, pridobljeni začasni gostilniški obrti, ako je mi
nilo od dne pridobljene pravice več nego leto dni. 

Pripomba 2. Te takse kakor tudi ne taks po 
tar. post. 61., 62., 63., 64., 65. in 66. ne plačujejo 
lokali, ki jih ustanavlja društvo «Trezvenost» in 
v katerih se ne prodajajo alkoholne pijače. 

Pripomba 3. Ako prično ti obrati prodajati 
alkoholne pijače, morajo naknadno plačevati vse 
takse, ki so jim zavezani taki obrati. 

T a r . p o s t . 68. — Za preiskovanje *• 
dejanj, kaznivih po gostilniški ali kavar
niški uredbi, ako se izreče obsodba . . 

T a r. p o s t. 69. — Za pritožbo zoper 
obsodbo za dejanja iz tar. post. 68. . . 

T a j- p o s t. 78. — Za potrditev tapije 
ali ubaštinjenja 

T a r. p o s t. 79. — Za izvršitev vsa
kega popisa o prepovedih in ostalih za
varovanjih, konkurznem postopanju in za 
javne prodaje, od vsake pole . . . . • 

Pripomba. Druga pola se računi za celo polo, 
najsi je na njej napisanega kolikorkoli. 

Ta taksa se pobira iz popisane imovine. 
T a r. p o s t. 80. — Za prošnjo,' s kate

ro se zahteva izvršitev razsodbe ali od
ločbe • • • • 

T a r p o s t . 82. — Za preiskovanje 
vsakega prestopka po privatni tožbi ali 
uradoma 

Pripomba. Taksa za prestopke po privatni tož
bi se plačuje v naprej, taksa za prestopke, ki se 
kaznujejo uradoma, pa se plačuje po obsodbi. 

T a r. p o s t. 83. — Za pritožbo zoper 
obsodbe ali odločbe oblastva o kaznivih 
prestopkih 6' 

Pripomba. Ta taksa se plačuje tudi za pritožbe 
zoper razsodbe občinskih sodišč o kaznivih de
janjih. 

T a r. p o s t. 87. — Za pritožbe zoper 
obsodbe po prestopkih tar. nost. 86. . . 6"— 

T a r. p o s t. 88. — Za pritožbe zoper 
odloke preiskovalnih oblastev o pregre-
ških in hudodelstvih 10#— 

T a r. p o s t. 89. — Za dovolitev, da 
se postavi nova aH prenaredi stara zgrad- ^ 
ba na vodi s parno ali drugo motorno 
silo, od vsakega kamena (kolesa) ali 
valja • • • • 

Za vsak dodani kamen (kolo) ali valj 
se plača še po 

T a r . p o s t . 133. — V konkurznih zadevah in 
pri varstvenem sodniku za nesporne predmete ka
kor tudi pri porazdelitvi depozit se plačuje iz de
narja, s katerim se vrši razprava, ali iz imovine 
ali dohodkov, in sicer: 
a) za vsako odločbo, vsak nalog ali vsak 

opomin v konceptu , 5*— 

!• 
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Pripomba. Ta taksa se pobira, akp se te 
odločbe, ti nalogi ali opomini v prepisu ne iz
dajajo v več nego treh izvodih. Ako se izdado 
v več nego treh izvodih, se pobere za vsak 
izvod še taksa po 2 dinarja. 
za vsak kratki poziv 
za vsak varstveni spis o prezadolže-
nih masah . / 
za razpravo o denarnih depozitih od 
100 dinarjev 
za vsako uporabljeno polo državnega 
papirja 
Pripomba. Po tej točki se pobira taksa tudi o 

vseh ostalih sodnih poslih, ki niso s tem zakonem 
obremenjeni s posebno takso, toda taksa za nalog 
ali opomin se pobira samo o nespornih predmetih. 

T a r . p o s t . 138. — Za zahtevo pre
povedi, ustavitve, pritvora dotičnega 
dolžnika, intabulacije, nadintabulacjje, 
nadzaznambe in pogojnega ubaštinjenja 
se plačuje na vrednost, z vštetimi obrest
mi do dne zahteve do 400 dinarjev . . 81— 

preko tega zneska na vsakih 100 di
narjev še po 1'—-

Ako se izda več izvodov nego trije, 
se plača za vsako odločbo še po . . . 2'-— 

Pripomba. Ako se zahteva z enim aktom več 
vrst zavarovanj, se pobere za vsako zavarovanje 
posebna taksa. 

Vsote pod 50 dinarji se pri plačilu.te takse ne 
vpoštevajo, vsote pa, ki presezajo 60 dinarjev, se. 
smatrajo za cele stotine. 

T a r . p o s t . 139. — Za izbris ali znižbo in
tabulacije, nadintabulacije, zaznambe in nadza
znambe, pogojnega ubaštinjenja, popisa, prepovedi, 
in ustavitve se plačuje, in sicer: 
a) ako se ne izdajajo odločbe o tem ali 

se pri sodišču o tem ne posluje dalje , 5*— 
b) ako se izdajajo odločbe ali pismeni 

nalogi ^ * " 
Pripomba. Ako se posel, označen v tej tanini. 

postavki, izvršuje s pravdo, se pobira taksa kakor 
pri vsaki pravdi, kjer je vrednost določena, in si
cer: ako je vrednost imovine večja od zavarovane, 
vsote, na zavarovano vsoto, ako pa je vrednost 
imovine manjša, na vrednost imovine same. 

Ako se zahteva z enim aktom izbris več vrst. 
zavarovanja, se pobere ta taksa za vsako za
varovanje. 

T a r. p o s t. 140. — Za izpiske in po
trdila o intabulacije nadintabufaciji, za
znambi, pogojnem ubaštinjenju in popisu 
od pole 5'— 

T a r . p o s t . 141. — Za dovolitev in
tabulacije ali kakršnegakoli drugega za
varovanja, za pretvoritev zaznambe brez 
sodne razsodbe v intabulacijo. kakor tudi 
za zaznamenbvanje prenosa prejemkov v. 
intabulacijskih knjigah 5 ' 

T a r . p o s t . 142. — Za vpogled in
tabulacijskih knjig 4-— 

T a r . p.ost. 144. — Za ustno poobT 

lastitev ali odpoved pooblastitve pred 
'sodiščem 

T a r . p o s t . 145. — Za odpoved po
oblastitve, ako se obvesti pooblaščenec z 
odločbo • 

T a r . p o s t . 146. — Za zahtevo, da 
bi sodišče odredilo prodajo prepovedanih 
ali ustavljenih stvari, ako ne gre za pupi-
larno ali konkurzno maso, kakor tudi za 
zahteve, da bi sodišče odredilo izplačilo 
prepovedanega prejemka dolžnikovega 
pri javnih blagajnah 

T a r. p o s t. 168. — Za potrditev pre
nosa nepremičnih imovin s prodajo ali 
drugo obremenilno pogodbo kakor tudi 
ako izda sodišče uradoma tapijo, razen 
takse za pravni posel po tar. post. 12., 
če ni plačana prej, še . 

T a r. p p s t. 169. — Za sodno potrdi
tev ubaštinjenja *"' 

T a r . p o s t . 173. — V civilnih sporih, ki se 
preiskujejo, obravnavajo in vodijo pri sodiščih, se 
plačuje za papir, naloge, odločbe in razsodbe pri 
prvostopnem sodišču taksa po vrednosti spornega 
predmeta, ki se zahteva s tožbo, tedaj, ko 
vloži tožba: 
a) v sporih do vštetih 400 dinarjev . . 
b) v sporih preko 400 do 1000 dinarjev . 
c) v sporih preko 1000 do 10.000 dinarjev 
č) v sporih preko 10.000 do 50.000 dinar

jev . . . 
d) v sporih preko 50.000 dinarjev . . . 

5 - — t 

10-

10-— 

se 

20-— 
,40-— 

40-— 

100-— 
200-— 
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T a r . , po st. 176. — Za prigovore 
in pritožbe, prijavljene apelacijskemu in 
kasacijskemu sodišču v razsodbo in od
ločbo ^ - -

T a r. p o s t. 231. — Za vsako davčno 
2 — 

5"— 

4"— 

1200-— 

5000-

prijavo 
Za vsako davčno knjižico - 3*— 
Pripomba. Taksa iz te tarifne postavke velja 

«lede pobiranja od dne, ko se razglasi ta zakon. 
T a r. p o s t. 281. — Za pritožbo zoper 

odločbo okružne šumske uprave, s katero 
se privaten prepovedani gozd postavlja 
pod državni nadzor . . . . . . . • • 

T a r. p o s t. 282. — Za vsak obrazec 
originalne obligacije o posojilu, ki ga da 
uprava fondov privatnim osebam ali dru
gim državnim denarnim zavodom . . • 

T a r. p o s t. 283. — Za vlogo, s kate
ro se prosi posojilo od državnih denar
nih zavodov 

T a r . p o s t . 289. — Za pravico-pro
stega raziskovanja rudišč in kopov ka
kor tudi za vsako obnovo te pravice, za 
vsako občino 150* 

T a r. p o s t . 290. — Za izključno 
pravico raziskovanja 500*— 

T ar. p o s t . 291. — Za obnovo iz
ključne pravice raziskovanja 500"— 

T ar. p o s t . 292. — Za vsako na
daljnjo obnovo izključne pravice raz
iskovanja 400"— 

T ar. p o s t . 293. — Za pravico do 
koncesije za pridobivanje rud . . . . 

Za dovolitev, da se podaljša rudarska 
koncesija 

T a r. p o s t . 295. — Za ponovno pri
dobitev pravice raziskovanja po § 36. 
rudarskega zakona, in sicer: 
a) proste, za vsako občino 250"— 
b) izključne 1000-— 

T ar. p o s t . 297. — Za odstop iz
ključne pravice raziskovanja: 
a) za popoln .• • • } ^ ' — 

b) za delen 1000 — 
T ar- p o s t . 298. — Za prenos pravice dob

ljene koncesije: 
a) za popoln 52ÜÜ"-" 
b) za delen 2500"— 

T ar. p o s t . 299. — Za dovolitev, 
da se združijo ali razdružijo rudniki, 
topilnice itd. (§§ 65. in 66. rudarskega 
zakona) • • • 1 0 0 0 ' — 

T a r. p o s t. 319. — V vsakem zakon
skem sporu za papir, odločbe, naredbe in 
razsodbo , ' , 

Pripomba. To takso plača ona stranka, ki spro
ži spor in zahteva razporoko. Ako izjavi tekom 
spora tudi druga stranka, da istotako zahteva raz
poroko, se od nje ne pobere nova taksa, pred
pisana s to tarifno postavko. 

T a r. p o s t. 320. — Za zahtevo, da se 
obnovi zakonski spor 30*— 

Pripomba iz tar. post. 179. velja tudi tukaj. 
T a r. p o s t . 321. — Za pravde o parohijskih 

dohodkih se plačuje taksa po vrednosti kakor za 
civilne spore po tar. post. 173. in 174. tega zakona. 

T a r. p o s t. 322. — Za pritožbo zoper 
razsodbo duhovnega sodišča 20"— 

T ä r. p o s t . 323. — Za razveljavitev 
zakonskega (bračnega) izpita 30-

T a r . p o s t . 324. — V nastopnih primerih se 
aJačuje taksa: 
a) za prošnjo za razrešitev sorodstva, da 

bi stopil v zakon: 
kdor plačuje manj. nego 15 dinarjev 

neposrednj ega davka na leto . . 
kdor plačuje od 15 do 30 dinarjev ne-

posrednjega davka na leto . . . 
kdor plačuje preko 30 dinarjev ne-

posrednjega davka na leto . . . 
b) za prošnjo, s katero se zahteva dovoli

tev, da bi stopili v zakon oni, ki so z 
razsodbami duhovnih sodišč izgubili 
pravico do zakona 50*— 

c) za prošnjo, s katero se zahteva do
volitev, da bi stopile v zakon osebe, 
ki imajo manj ali več let, nego jih 
določa zakon 40' 

•č) za prošnjo, da stopi kdo v četrti zakon 60"— 
A) za prošnjo, da bi stopili v zakon oni, 

ki jim je kanonično obteženo stopiti v 
zakon 1 0 ' ~ 

10-

10--

30-— 

e) za prošnjo, da se sme po cerkvenih 
predpisih opevati samomorilec . . . 

f) za dovolitev pristojnega svečenika, da 
se sme kdo poročiti v drugi parohiji 

g) za prošnjo, s katero se zahteva izstop 
in prestop iz enega veroizpovedanja v 
drugo 
T a r . p o s t . 325. — Za zahtevo ino

zemskih podanikov, da smejo v naši 
državi skleniti zakon . . . . . . . . 30* 

T a r . p o s t . 326. — Za dovolitev, da se kdo 
pri stopanju v zakon oprosti razglasa, ki se mora 
izdati pismeno: 
a) kdor plačuje do 15 dinarjev neposred-

njega davka ^'~ 
b) kdor plačuje od 15 do 30 dinarjev ne 

posrednjega davka brez doklad . . 
c) kdor plačuje preko 30 dinarjev nepo-

srednjega davka brez doklad . . . 10O 
T a r . po s t. 327. — V kazenskih zadevah: 

50'— 

20-— 

50--

20--

20"— 

40 — 

60"— 

a) za vse poslovanje o tej zadevi . . . 
ta taksa se plačuje samo za dejanja, 
ki se sodijo na tožbo privatnih oseb, 
in ta taksa se mora položiti v naprej; 

b) ako se dejanje preiskuje in sodi ura
doma, plača obsojenec 50"— 
Ta taksa se pobira po obsodbi. 
T a r . p o s t . 328. — Za disciplinarne 

obsodbe posvetnih in meniških svečenikov 
T a r . p o s t . 329. — Za pritožbe v 

kazenskih in disciplinarnih zadevah . . 
Ako je več kaznivih dejanj, pa se razsodijo z 

eno odločbo, je vsako dejanje zavezano pred
pisani taksi. 

Ako je več krivcev, dejanje pa je eno, plačajo 
vsi solidarno eno takso. 

T a r.-p o s t. 330. — Za izpiske in po
trdila iz protokola o rojstvu, poroki in 
smrti 3" 

T a r. p o s t. 331. — Taksa se plačuje: 
a) za prošnjo za rukopoloženje (posveti

tev) v čin dijakonski ali meniški . . 5*— 
b) za potrdilo o rukopoloženju: 

1.) v čin posvetnega ali meniškega 
svečenika . . • 50* 

2.) v čin protojerejski 100'— 
3.) v čin sindjelski 50"— 
4.) v čin protosindjelski . . . . . 100"— 
5.) v čin igumanski 120"— 
6.) v čin arhimandritski . . . . . 150*— 
7.) za ukaz episkopov 500*— 
8.) za ukaz metropolitov 600"— 
9.) za ukaz patriarhov 5000"— 

c) pri muslimanih za postavitve: 
1.) državnih imambv III. razreda . 

državnih imamov II. razreda . 
državnih imamov I. razreda . 

2.) za postavitev podimamov . . 
3.) za postavitev sreskih muftij 
4.) za postavitev okružnih muftij . 
5.) za ukaz vrhovnega muftije . . 
6.) za ukaz reis-ul-uleme 600"— 

č) pri Židih: 
za ukaz glavnega rabina 600"— 

d) za potrdilo o izpremembi parohije . . 30"— 

Člen 12. 
V členu 31. zakona o taksah kraljevine Srbije 

z dne 30. marca 1911. je dodati nov odstavek, ki 
se glasi: «Ti registri se prično pisati od dne, ko 
razglasi minister za finance v .Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca', da je nastala 
možnost za to.» 

Prvi odstavek člena 48. in točka 1. člena 55. 
istega zakona se izpreminjata ter se glasita, in 
sicer: Prvi odstavek člena 48. naj se glasi: «Dr
žavni in občinski uradniki in uslužbenci, ki pro
dajajo kolke, pooblaščeni prodajalci kakor tudi 
privatne osebe, ki prodado kolke in taksni papir 
draže, nego znaša njega vrednost, plačajo petdeset
krat toliko, kolikor so vzeli večjo vrednost.» Toč
ka 1. člena 55. naj se glasi: «1.) ako vzamejo v 
delo, zoper člen 15. tega zakona, spis, ki je do
spel po pošti, za katerega ni plačana nobena taksa 
ali je plačana nezadostna taksa. Ako pa sprejmejo 
pritožbo osebno od privatne osebe, se kaznujejo z 
dvajsetkratnim zneskom neplačane ali manj po
brane takse.» 

Člen 13. 

nika se razširjajo tudi na staro ozemlje Crne go
re pred balkansko vojno, kolikor ni to že učinjeno 
s členoma 10. in 11. tega zakona. 

Člen 14. 
Vse med vojno izjemoma nepovišane tarifne 

postavke v Hrvatski, Slavoniji, Banatu, Bački in 
Baranji, pri taksah, imenovanih «stalne kolkovne 
pristojbine (biljegovne pristojbe)», se povišujejo 
za 100%, (sto odstotkov). 

Clen 15. 
Vse stalne pristojbine po zakonih o pristojbi

nah, ki veljajo v Bosni, Hercegovini, Dalmaciji, 
Sloveniji, Hrvatski, Slavoniji, Banatu, Bački in 
Baranji, se potem, ko se izvrši povišba po členu 
14. tega zakona, povišajo na štirikratni znesek, 
kolikor niso te stalne takse v členu 10. tega za
kona nadomeščene s posebno takso. Ta povišba 
se ne tiče lestvičnih in odstotnih pristojbin. 

V vseh primerih pri sodnih pristojbinah, kjer se 
mora do izvestne vsote plačevati stalna pristoj
bina, preko te vsote pa odstotna pristojbina, se 
preračunava odstotna pristojbina samo za pre
sežke ter dodaja stalni pristojbini. Odstotek se ne 
povišuje. 

Clen 16. 
V vseh primerih, navedenih v pristojbinskem 

zakonu za Dalmacijo in Slovenijo iz leta 1850., za 
Hrvatsko, Slavonijo, Banat, Bačko in Baranjo iz 
leta 1883. in za Bosno in Hercegovino iz leta 1886., 
kakor tudi v vseh njih izpremembah in dopolnit
vah, se morajo vse pristojbine v kolkih in v goto
vini plačevati takoj v naprej, ne glede na to, kolik 
je znesek. 

V izrecno izvzetih primerih, kjer je po veljav
nem zakonodajstvu nemogoče pri sodiščih v na
prej plačati pristojbino, katere višina se ne more 
določiti v naprej, se plačujejo pristojbine na način 
in v trenutku, kakor je to predpisano v posamez
nih pristojbinških zakonih. Istotako še dovoljuje 
ob zemljiškoknjižnem zavarovanju, da se opravi 
zaznamba za prvenstveno pravico zastave, ne da 
bi se plačala taksa v naprej, toda v zemljiških 
knjigah se sme izvršiti vknjižba šele, ako se plača 
taksa najkesneje v enem mesecu. 

30-— 
40"— 
50"— 
io-— 
50"— 

100"— 
500"— 

Vsi predpisi zakona o taksah kraljevine Srbije 
z dne 30. marca 1911. kakor tudi tarife in pravil-

Clen 17. 
Pristojbine, ki se pobirajo kot pristojbina za 

prtljago in pse in ekspresno blago v pokrajinah 
izvun Srbije in Crne gore na vse pošiljke prtljage 
in majhnih tovorkov s potrebščinami itd., preva
žane s potniškimi vlaki, se ukinjajo. 

Clen 18. 
Minister za finance se pooblašča, da v Sloveniji 

in Dalmaciji postopno prenese preračun (odmerja
nje) pristojbin na davčne urade. 

Clen 19. 
V Banatu, Bački in Baranji se ob kvalifikaciji 

pravnih poslov za odmerjanje pristojbine od pre
mičnih in nepremičnih stvari uporabljajo zakonski 
predpisi, ki veljajo za Hrvatsko in Slavonijo. 

Clen 20. 
Izvršne kazni, izrečene po zakonih o pristoj

binah, se ne morejo zniževati niti milostno od
puščati. 

Kazni z zaporom se smejo uporabljati samo 
pri onih kaznivih dejanjih, ki se kaznujejo tudi po 
splošnem kazenskem zakonu, in sicer na one ose
be, ki izdelujejo ali razširjajo ponarejene kolke ali 
taksne papirje ali iznova uporabljajo že uporab
ljene in uničene kolke in papirje ali jih razširjajo 
med druge, kakor tudi na one, ki jih sprejemajo, 
dasi poznajo take kolke ali papirje. Tudi poizkus 
se kaznuje. Poleg tega se obdolženec obsodi na 
petdesetkratni znesek vrednosti, na katero se glasi 
tak kolek ali papir. 

Clen 21. 
V vseh primerih, kjer se plačuje taksa ali pri

stojbina po zakonu o taksah ali pristojbinah pro
centualno, kakor tudi v vseh drugih primerih se 
smatrajo vsote izpod 0"05 dinarja za 0"05 dinarja; 
zategadelj tudi ne more biti nobena taksa manjša 
od 0*05 dinarja. 

Clen 22. 
Vsakdo, od katerega oblastvo neutemeljeno po

bere takso ali pristojbino ali večjo, nego je treba, 
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ali ki pomotoma izračuni in sam položi takso ali 
pristojbino, katere po zakonu ni bil dolžan plačati, 
sme v 90 dneh od.dne, ko je bila njegova taksa 
pobrana aH pomotoma položena, zahtevati povra
čilo takse ali pristojbine od generalne direkcije 
posrednjih davkov. Prošnje za povračilo se vlaga
jo pri onem oblastvu, ki je pobralo neutemeljeno 
ali večjo takso ali kjer je bila taksa pomotoma 
položena. Po preteku tega roka izgubi pravico do 
povračila. 

Oblastva, ki prejmejo prošnjo za povračilo 
takse ali pristojbine, jo morajo s svojim obvesti
lom, mnenjem in potrebnimi akti vred poslati ge
neralni direkciji posrednjih davkov v rešitev. 

Te prošnje niso zavezane taksi po tar. post. 1. 
Ako pa se ugotovi, da je prošnja popolnoma ne
utemeljena, se pobere naknadno taksa za prošnjo 
in za rešitev. 

Člena 63. in 64. srbskega zakona o taksah, ki 
veljata tudi za Črno goro, se s tem izpreminjata 
samo glede roka za zahtevo povračila. 

Člen 23. 
Nekvarno predpisom srbskega zakona o taksah 

in posameznih pristojbinskih zakonov se prijav
ljajo pritožbe po srbskem zakonu o taksah in po 
zakonih o pristojbinah vseh pokrajin v 15 dneh 
od dne, ko se je prejela razsodba, odločba ali reši
tev prvostopnih oblastev, generalni direkciji po
srednjih davkov, zoper to pa državnemu svetu. 

Dokler državni svet ne razširi svojih funkcij 
na vso kraljevino, da bi mogel odločati tudi o vseh 
teh predmetih, je odločba generalne direkcije po
srednjih davkov izvršna. Dan, od katerega se je 
mogoče pritožiti na državni svet, pa razglasi mi
nister za finance v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Predpisi o računanju rokov, ki veljajo v po
sameznih pokrajinah, ostanejo v veljavi še nadalje. 

Vse pritožbe po pristojbinskih zakonih se iz
ročajo onemu oblastvu, odnosno uradu, ki je iz
dal prvo odločbo. 

Predpisi člena 61. srbskega zakona o taksah 
veljajo za Srbijo in Črno goro še nadalje. 

Člen 24. 
Minister za finance sme tarifne postavke za 

takse «pri občinskih oblastvih» iz oddelka «L» tar. 
post. 333. do 407. zakona o taksah kraljevine Srbi
je z dne 30. marca 1911., za katere je s tarifo 
predpisan znesek takse, dovoljevati od dne 1. ju
nija 1921. občinskim sodiščem po mestih in trgih 
na ozemlju Srbije in Črne gore v večjem znesku, 
nego so določene z zakonom, kakor tudi dovolje
vati uvajanje novih občinskih taks. To dovolitev 
daje minister za finance po prejšnjem odloku do-
tičnega sodišča in občinskega odbora. 

skrbe za njegovo izvrševanje; oblastvom ukazu
jemo, naj postopajo po njem, in vsem in vsakomur, 
naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, drie 27. junija 1921. 

r . A l e k s a n d e r s. r. 
Minister za finance» 

di. Koste Kamanodi s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov: 

M. Triiković s. r. 
Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Namestnik ministra za promet: 
J. P. Jovanović s. r. 
Minister za prosveto: 

Sv. Pribićević s. r. 
Namestnik ministra za notranje 

zadeve: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričić s. r. 

. Minister za pošto in brzojav: 
dr. SI. Milene s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general Sv. S. Hadžić s. r. 

Namestnik ministra za trgovino 
in industrijo: 

dr. H. Karamehmedović s. r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. Kukovec s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

Nik. T. Uzunović s. r. 
Minister za verstvo: 

dr. M. Jovanović é. r. 
Minister za narodno zdravje: 
dr. H. Karamehmedović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Knmanudi s. r. 

Člen 25. 
Ostala določila zakona o taksah kraljevine Sr

bije in zakonov o pristojbinah drugih pokrajin na
še kraljevine kakor tudi predpisi izdanih pravilni
kov, kolikor niso s tem pravilnikom nadomeščeni, 
jzpremenjeni, dopolnjeni ali ukinjeni, veljajo še 
nadalje. 

Člen 26. 
Minister za finance se pooblašča, da predpiše 

za pravilno uporabljanje in pobiranje taks in iz
vrševanje določil tega zakona tudi potrebni enotni 
pravilnik; za takse, ki so razširjene na vso kralje
vino, pa je uporabljati kazni po srbskem zakonu 
o taksah. 

I I I . d e l . 
Člen 25. 

Ta začasni zakon stopi v veljavo, ko ga kralj 
podpiše in ko se razglasi v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», obvezno 
moč pa dobi dne 1. septembra 1921., kolikor 
niso posamezna določila o državni trošarini in 
taksah in pristojbinah in tarifne postavke zakona 
o trošarini in taksah že prej stopila v veljavo po 
finančnem zakonu za leto 1920./1921. in kolikor ni 
pri posameznih tarifnih postavkah odrejeno dru
gače. 

Dne 1. septembra prestanejo veljati vsa do
tična določila finančnega zakona o trošarini s tro-
šarinsko tarifo o taksah in pristojbinah kakor tudi 
uredba o državni trošarini na žganje z dne 17. ju
nija 1921.* 

Našemu ministru za finance naročamo, naj 
razglasi ta začasni zakon, vsem ministrom pa, naj 

* Uradni list pod št. 192. 

s sedežem v L j u b l j a n i za glavni zavod in v 
Z g o r n j i h G a m e l j n i h za podružnico, 

imetnik: Josip Stadler, trgovec v Ljubljani, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme odslej: 
Joe. Stadler. 

Firm. 1870, Rg.AH 23/15. 
b) Kranjska deželna banka 

Kramische Landesbank 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Po naredbah predsedništva deželne vlade za Slo
venijo v Ljubljani z dne 5. maja 1921., št. 4534, in z 
dne 2. junija 1921., št. 5451, je bil imenovan т direk
torij Ludovik Plavšak, posestnik pri Sv. Juriju ob 
Taboru. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 19. julija 1921. 

Razglas. M » 
Vpisale 80 so danes v trgovinski register firme: 

Firm. 1852, Pvg. A IV 61/1. 
a) Valentin Perko 
e sedežem v B e g u n j a h St. 94, 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 
imetnik: Valentin Perko v Begunjah š t 94. 

Firm. 1882, Rg. A IV 62/1. 
b) R. Driay 
s sedežem v L j u h l j a n i , Privoz št. 17, 

obratni predmet: trgovina s toaletnimi potreb
ščinami, 

imetnik: Raymond Driay, trgovec v Ljubljani, 
Pred škofijo št. 21. 

Firm. 1883, Rg. A IV 63/1. 
c) Janez Zlherl 
s sedežem v Š k o f j i L o k i , 

obratni predmet: trgovina z vinom, 
imetnik: Janez Ziherl, trgovec v Škof ji Loki. 

Firm. 1913, Rg.A IV 64/1. 
č) V. Raltharek 
s sedežem v T r ž i č u , 

obratni predmet: trgovina z usnjem, 
imetnik: Viljem Raitharek, usnjar v Tržiču 

št. 146, stanujoč v Tržiču št 105. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. HI., 

dne 19.juUja 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Opr. št. 1717. : 

Preselitev. 
Inspekcija dela (prej obrtno nadzorništvo) v 

Ljubljani se je s Sv. Jakoba trga preselila v evan-
geljsko župnišče na Gosposvetski cesti št. 9. 

Inspekcija dela XI. v Ljubljani, 
dne 18. avgusta 1921. 

A V 293/21-f.. 1277 3—3 
Ofclio. 

Dne 17. maja 1921. je umrla Julijana P o l a n -
čič, spmeka perica v Mariboru, Maistrova ulica 
št. 1, ne da bi bila zapustila- naredbo poslednje volje. 

Med zakonitimi dediči so Ivan Polančič, Marija 
Polančič, Alojzij Lepenik, Ivan Lepenik in Anton 
Lepenik, katerih bivališče je neznano. Zato se ti de
diči pozivljejo, naj se oglase tekom e n e g a l e t a 
ter pri podpisanem sodišču podade svoje dedne ogH-
se; sicer bi se zapuščina obravnavala s priglašenimi 
dediči in za neznane dediče s postavljenim skrbni
kom Jakobom Polančičem, viničarjem v Kamnici 
št. 30. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 14. julija 1921. 

Bazgflae. 1268 
V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 

Firm. 1694, Rg. A П 234/6. 

Vido Bratovi & Co. 

firmah 

a) 

Firm. 345/21, Rg. C I 37/1. 1191 

Vpis družbe z omejeno zavezo. 
V register se je vpisala danes družba: 

A. H. Pibrovec, tovarna amerikanskih hladilnic hi 
vseh drugih lesnih izdelkov, 

družba z o. z., 
s sedežem v M a r i b o r u . 

Obratni predmet: Družba 
1.) izdeluje amerikanske hladilnice, omare za led, 

vse vrste specialnih lesnih izdelkov, pohištva itd,; 
2.) nakupuje, najema in zakupuje nepremičnine, 

potrebni inventar in sirovine v obratne svrhe. 
Družbena pogodba z dno 29. maja 1921. 
Višina osnovne glavnice: 200.000 K; od katerih 

je v gotovini plačanih 200.000 K. 
Poslovodji: Drago Kobi, trgovec v Mariboru, in 

Avgust Hermes Pibrovec, trgovec v Bistrici pri 
Mariboru. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji, in sicer 
Drago Kobi samostojno, Avgust Hermes Pibrovec 
pa kolektivno s prvim. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta oba po
slovodji tako, da po komerkoli napisanemu, natie-
njenemu ali s štampiljo odtisnjenemu besedilu pri
stavljata svoji imeni, in sicer podpisuje Drago Kobi 
firmo samostojno, Avgust Hermes Pibroveo pa skup
no z njim. Če se nastavi prokurist, podpisuje ta 
firmo skupno z Dragom Kobijem, seveda s pristav-
kom, ki označuje prokuro. 

Vabila na občni zbor se izvršujejo po priporo
čenih dopisih najmanj 14 dni pred občnim zborom.. 
Vabilo mora navajati dnevni red zborovanja» 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Marlboro, 
• dne 19. julija 1921. • ' 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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101. 
Foitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 23. avgusta 1921. Letnik Ш, 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

ХГавШв»: Proglae kraljevske vlade ob smrti Njegovega Veličanstva kralja Petra I. — Is „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Razglasi delegacije mimetretva 
financ v Ljnbljani : Razpis mesta davčnega izvrševalca v območju delegacije ministrstva financ v Ljubljani. — Razglas oddelka ministrstva ca trgovino in industrijo v Ljubljani 
o določitvi dni in o razdelitvi volilnega okraja na krajevno ločene sekcije za volitev prisednikov in namestnikov obrtnega sodišča v Ljubljani in za volitev obrtnih prlsednikov 

vzklicnega sodišča. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Narodu Srbov, Hrvatov in Slovencev! 
Njegovo Veličanstvo kralj Peter I. je umrl danes, dne 16. tega meseca, ob 17! uri .30 minutah v Svoji prestolnici v 

Beogradu, obkrožen po članih kraljevske vlade. * 
Na prestol je stopil, po členu 56. ustave, Njegovo Veličanstvo kralj Aleksander.:. . - . - , -
Do povratka Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra v domovino izvršuje na osnovi člena 59. ustave kraljevsko 

oblast ministrski svet. 

Narodu Srbov, Hrvatov in Slovencev! 
Ves naš narpd, brez razlike imena in vere, ostane globoko hvaležen velikemu kralju, ki je s Svojim strogo ustavnim 

in parlamentarnim vladanjem zagotovil narodno svobodo in tako ustvaril možnost popolnega razvoja narodnih moči za izvrše
vanje velikih nacionalnih ciljev in nalog. Pod Njegovo vlado je postala kraljevina Srbija s svojimi svobodnimi napravami in s 
svojo jasno začrtano nacionalno politiko privlačna sila za ves naš narod, ki je živel in trpel pod tujo oblastjo ter od Srbije 
pričakoval svojo rešitev. „ ^"'" .... 

Nikdar v vsem času Svojega s slavo ovenčanega življenja ni izgubil kralj Peter iz vida največjega narodnega ideala: 
osvoboditve in ujedinjenja vseh Srbov, Hrvatov in Slovencev v veliko nacionalno državo. Kot kralj pa je posvetil vse Svoje 
sile oživotvoritvi tega narodnega ideala. Zanj je delal skupno z narodom, skupno z njim se je boril, skupno z njim je trpel 
v pregnanstvu. Dočakal je naposled, da se je Njegova zmagovita vojska ne le z razvitimi zastavami vrnila v svojo deželo, nego 
da je tudi z enim neodoljivim navalom osvobodila izpod tujega jarma vse Srbe, Hrvate in Slovence ter jih združila v eno 
državo. Kraljeva neustrašnost in hrabrost v najusodnejših urah velike narodne borbe in Njega vzvišena strpljivost in zatajevanje 
samega sebe ob velikih narodnih preizkušnjah ostane svetel vzor, po katerem se bodo zgledovali in iz katerega bodo črpali 
moči še pozni rodovi. 

Plakajmo ób odru velikega kralja, ki je z brezprimerno ljubeznijo objemal ves narod! Oddolžimo se dostojno Njego
vemu spominu s tem, da se zbe'remo vsi okoli Njegovega vzvišenega prestola, na katerega je stopil Njegov junaški sin, kralj 
Aleksander, vzgojen v idejah svojega roditelja in ojeklenjen v veliki vojni za osvoboditev kot Njegov prvi sotrudnik in vrhovni 
komandant naše hrabre vojske. 

Slava kralju Petru! 
Živel kralj Aleksander! 

V Beogradu, dne 16. avgusta 1921. 
Predsednik ministrskega sveta in minister za zunanje zadeve: 

Nik. Pašić s.r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. V. Kukovec s. r. 
Minister za promet: 

Nikola T. Uzunović s.r. 
Minister za verstvo: 

Minister za ustavotvorno skupščino 
'in izenačitev zakonov: 

Marko Trifković s.r. 
Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s: r. 

Minister za notranje zadeve, 
namestnik ministra za prosveto: 

Sv. Pribičević s. r. 
Minister za pravosodje : 

Marko S. Djurioić s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. Mehmed Spabo s.r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r. 
Minister za pošto in brzojav: 

dr. Si. Miletić s. r. 

dr. Milivoje Jovanović s.r. 
Minister za finance: > 

dr. Kosta Kumanudi s.r. 
Minister za narodno zdravje: 

dr. H. Karamehmedović s. r. 
Ivan Puceij s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Minister za vojno in mornarnico: 

general Mil. Zečević s.r. 
Minister za agrarno reformo: 

,K. Lj. Miletić s.r. 
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Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka !79 z dne 13. avgusta 1921.: 
Zapisnika o 1. in 2. redni seji narodne skupščine 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 2. in 
30. julija 1921. 

Številka 180 z dne 15. avgusta 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 8. avgusta 

1921., s katero so za čas, dokler bodo ministri za 
trgoviuo in industrijo, dr. Mehmed S p a h o, mini
ster za gozde in rudnike dr. Hinko K r i z m a n , in 
minister za socialno politiko, dr. Vekoslav K u k o-
v e c , odsotni od dolžnosti, postavljajo za njih na
mestnike dr. Hamdija K a r a m e h m e d o v i č , mini
ster za narodno zdravje, Ivan P u e e 1 j , minister za 
kmetijstvo in vode, in dr. Kosta K u m a n u d i, mi
nister za finance. 

Objava generalne direkcije carin, s katero se 
. proglaša mesto Iva P e r š u h a, carinika IV. raz

reda carinarnice v Ljubljani, za izpraznjeno. 
Zapisnik o 3. in 4. redni seji narodne skupščine 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 30ega 
julija in 1. avgusta 1921. 

Številka 181 z 'dne 16. avgusta 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 

list «Humoristische Blätter» (Dunaj) v naši državi 
prepovedan, ker piše zoper njene interese. 

Zapisnik o 5., 6. in 7. redni seji narodne skup-
'. Scine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 

2., 3.'in 4. avgusta 1921. 

Številka 182 z dne 17. avgusta 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da sta 

üeta «Arbeiter-Zeitung» (Dunaj) in «Kaisertreu» 
i. (München) v naši državi prepovedana, ker pišeta 

.. zoper njene interese. 

Številka 182 A z dne 17. avgusta 1921.: 
: Proglas kraljevske vlade ob smrti Njegovega 

Veličanstva kralja Petra I. (Uradni list 101.) 

Številka 182 B z dne 17. avgusta 1921.: 
Spored pogreba Njegovega Veličanstva kralja 

Petra. L 

Številka 183 A. z dne 18. avgusta 1921.: 
Spored pogreba Njegovega Veličanstva kra

lja Petra I. dne 22. avgusta 1921. 
Njegovo Veličanstvo kralj A le k s a n d e r, ki 

. biva na Francoskem, je pred nekaj dnevi obolel 
^ sa slepim črevesom. Ker nalaga stanje bolezni po 

nasvetih zdravnikov absoluten mir, se Njegovo Ve-
iv ličanetvo ne more vrniti v domovino, da bi priso-
Џ* etvovalo pogrebnim svečanostim kralja očeta. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v 

St. 2707/pr. ex 1921. 

Natečajni razglas. 
Razpisuje se natečaj za eno mesto davčnega iz

vrševalca v območju delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Svojeručno spisane in pravilno koîkovane prošnja 
naj se vlože do dne 

10. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedstvu. 

Prošnje morajo biti opremljene s temi dokazili: 
1.) da je prosilec državljan kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev; 
2.) da ni mlajši nego 24 in ne starejši nego 35 let; 
3.) da je telesno zdrav in sposoben za ekseku-

torsko službo (izpričevalo uradnega zdravnika); 
4.) da je politično in-moralno neoporečen: 
5.) da je dovršil štiri razrede osnovne šole in 
6.) da je zadostil vojaški obveznosti. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ ' 
V LJubljani, 

dne 17. avgusta 1921. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št 3869/21—ad. 

Razglas e določitvi dni in o razdelitvi volilnega 
okraja na krajevno ločene sekcije za volitev 
prisednikov in namestnikov obrtnega sodišča 
v Ljubljani in za volitev obrtnih prisednikov 

vzklicnega sodišča. 
, Dodatno k tuuradnemu razglasu z dne 30. aprila 

1921., št. 2783, o razpisu volitev za obrtno sodišče v 
Ljubljani, se odreja volitev za volilni razred d e 
l a v c e v , oziroma d e l o j e m a l c e v , n a n e d e 
l j o d n e 1 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 1 . in za volilni 
razred p o d j e t n i k o v , oziroma d e l o d a j a l 
c e v , n a v t ó r e k d n e 13. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

Volilo se bo v vec teritorialno ločenih sekcijah, 
ki se na podstavi § 5., odstavka 2., ministrske na
redbe z dne 15. julija 1909., drž. zak. št. 112, dolo
čajo tako-le: 

I. s e k c i j a . 
obseza občine Devico Marijo v Polju, Dobrunje in 
Podgorico. 

Volilni kraj je Devica Marija v Polju. 

I I . s e k c i j a 
obseza občine Moste, Jezico in Črnuče. 

Volilni kraj so Moste, 

I I I . s e k c i j a 

obseza občine Brezovico, Dobrovo, Log, Rudnik in 
Vič. 

Volilni kraj so Glince (občina Vič). 

IV. s e k c i j a 
obseza občine Šmartno, Št. Vid in Zgornjo Šiško. 

Volilni kraj je Št. Vid. 

V. s e k c i j a 

obseza občino Medvode. 
Volilni kraj je Preska. 

VI. s e k c i j a 

obseza občine Grosuplje, Lipljenjè, Račiio, Slivnico, 
Št. Juri in Šmarje. 

Volilni kraj je Stranska vas (občina Grosuplje). 

V I I . s e k c i j a 

obseza občine Iško loko, Iško vas, Pijavo gorico, 
Studenec, Tomišelj, Vrbljenje in Želimlje. 

Volilni kraj je Studenec. 

V I I I . s e k c i j a 

obseza ozemlje mesta Ljubljane. 
Volilni kraj je Ljubljana. 

Skupni izid volitev, izvršenih v posameznih sek
cijah, se ugotovi in razglasi pri VIII. sekciji v Ljub
ljani. 

Ura pričetka in zaključka^ volitev in volilni lokal 
se naznanijo najkesneje osem dni pred volitvi jo na 
krajevno običajni način v vseh občinah, ki pripadajo 
okolišu obrtnega sodišča. 

Vsako posamezno volitev .vodi volilni komisar, 
določen po obrtnem oblastvu; ta komisar odloča o 
identiteti volilcev in o veljavnosti oddanih glasov, 
ne da bi bila dopustna nadaljnja pritožba. 

Volitev IG prične ob določenem času, ne glede na 
število došlih volilcev, in se zaključi ob določeni 
uri. 

Voli se tako, da se osebno oddajajo glasovnice. 
Samo v skupini podjetnikov, odnosno delodajalcem, 
smejo voliti za ženske njih zakonski možje ali pa 
posebno pooblaščene tretje osebe. 

Osebe, ki niso vpisane v volilnem imeniku, ne 
morejo voliti. 

Volilci oddajajo svoje glasovnice po vrsti, kaker 
se javijo. 

Izvoljen je, kdor združi nase absolutno večino 
oddanih glaso*. 

Če. se ne doseže absolutna večina, so odredi ožja 
volitev med onimi osebami, ki so dobile največ gla
sov. 

V ožjo volitev je privzeti dvakrat toliko članov, 
kolikor jih je še voliti. 

Pri morebitni ožji volitvi smejo voliti samo one 
osebe, ki so volile pri prvotni volitvi in se o tem 
izkažejo z volilno izkaznico, ki je bila zaznameno-
vana pri prvotni volitvi. 

Zoper volilno postopanje in zoper ugotovitev iz
ida v zumlu § 12. ministrske odredbe z dne 23. apri
la 1898., drž. zak. št. 56, pritožba ni dopustna. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 18. avgusta 1921. 
Dr. Mara s. r. 

Razglasi drugih uradov in ohlastev. 
Razglas. 1306 

Izvršil se je: 

I. V registru, oddelek A: 

Dne 14. junija 1921. vpis: 

Firm. 93/21, Reg. A 240/1. 
Sedež firme: M o ž e l j . 
Besedilo firme: Jos,, Putre. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in ogljem 

(Holz- und Kohlenhandlung). 
Imetnik: Jožef Putre, posestnik v Mozlju št. 41. 

Dne 18. junija 1921. vpis: 
Firm. 94/21, Rg. A 242/]. 

Sedež firme: V r b o v e c . 
Besedilo firme: Josip Honigman. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in ogljem. 
Imetnik: Josip Hönigman, trgovec v Vrbovcu 

št. 5. -. 

Dne 4. julija 1921. izbris: 
Firm. 100/21, Rg. A 24/8. 

Sedež firme: B r o d p r i Sv. K r i ž u . 
Besedilo firme: Horvat & Dobrave. 
Obratni predmet: trgovina z lesom, parni тЏп in 

parna žaga, vsled opušta kupčije, oziroma opušta 
obratovanja. 

II. V združnem registru:. 

a) V p i s t c h -1 e i z p r e m e m b p r i z a d r u 
g a h : 

Dne 18. junija 1921: 
Firm. 95/21, zadr.I 39/19. 

Pri zadrugi: Posojilnica za sodni okraj Veliko-
laški ter okolico, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo, izbris dosedanjega člana načelništva Blaža 
Hudovernika in vpis novega člana Franca Stefan-
čiča, nadučitelja v Velikih Laščah. 

Dne 4. julija 1921.: 
' Firm. 106/21? zadr. II 46/11. 

Pri zadrugi: Hranilnica in posojilnica v Št. Petru 
pri Novem mestu, registrirana zadruga z neomejeno 
zavezo, izbris naČelništvenih članov Vinka Gostiš«, 
Franca Gorenca in Jožefa Žura in vpis novoizvolje
nih člauov Martina Povšeta, posestnika v Dobovem 
št. 5; Jožefa Vodopivca, posestnika v Mačkovcu 
št. 9; Franca Bojanca, posestnika v Zdiuji vasi št. 20.. 

Firm. 103/21, zadr.I 35/8, 

Pri zadrugi: Kmetijsko društvo v Dobrepoljah, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, izbris na
Čelništvenih članov Janeza Štupnika v Zdenski vawi, 
Franca. Kaplana v Vidmu, in Franca 'Strnadà na Ce
sti, in vpis novih članov načelništva-Antona Štup
nika, posestnika v Zdenski vasi št. 51; Franca Me
sojedca, posestnika v Zagorici št. 31; Antona Drob
nica, posestnika na Cesti št. 22. 

Firm. 107/21, zadr. I 13/25. 

Pri zadrugi: Okrajna posojilnica v Radečah, re
gistrirana -zadruga z neomejeno zavezo, vpis novo
izvoljenih članov načelništva Antona Pogačnika, 
posestnika v Radečah št. 81, in Josipa Rozmana, 
posestnika v Radečah št. 76. 

Dne 14. julija 1921.: 
Firm. 118/21, zadr. i 130/8. 

Pri zadrugi: Spar- und Vorschusskasse v Сгтоб-
njicah, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
vpis izpremembe pravil v § 6., po katerem je delež 
zvišan od 5 K na 50 K. 
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Firm. 87/21, zadr. II 150/7. 

Pri zadrugi: Hranilnica in posojilnica v Vavti 
vasi, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, iz
bris načelništvenega člana Antona Drčarja st. in 
"vpis novoizvoljenega člana načelništva Antona Dr
čarja m., posestnika v Selih št. 3. 

Firm. 110/21, zadr. II 214/4. 
Pri zxdrugi: Kmetijska nabavna in prodajna za

druga v Gorenji Straži, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo, izbris izstopivših načelništvenui članov 
Franca Dularja in Antona Pečjaka, obeh posestni
kov v Vavti vasi, in vpis novoizvoljenih članov 
Matije Krcna, posestnika v. Vavti vasi št. 17, in Jo-
•sipa Šporarja, posestnika v Rumanji vasi št. 12. 

Firm. 105/21, zadr. II 232/2. 
Pri zadrugi: «Samopomoč», gospodarska zadruga 

javnih nameščencev in upokojencev v Kočevju, iz
bris- izstopivših načelništvenih članov Ivana Hutter-
ja, Franca Krafcnarja in Alojzija Marna — vseh v 
Kočevju, in vpis novoizvoljenih članov načelništva 
Ivana CLrka, davčnega upravitelja, Andreja Weble-
ja, okrajnega upravnika finančne kontrole, in Ivana 
Sivca, gimnazijskega suplenta — vseh v Kočevju; 

vpis likvidacije te zadruge in vpis, da so likvi
datorji dosedanji člani načelništva. 

Besedilo zadružne firme s pristavkom «v likvi
daciji» podpisujeta skupno po dva likvidatorja. 

Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 

Firm. 109/21, zadr. II 216/2. 
Pri zadrugi: Konzumno društvo javnih nastav-

ljencev in upokojencev v Krškem in okolici, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo, se je z ozirom 
na uredbo z dne 30. decembra 1920., št. 292 «Služ
benih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca;-
izbrisalo oznamenilo firme: Konzumno društvo jav

nih nastavljencev in upokojencev v Krškem in oko
lici. 

Namen zadrugi je, da preskrbuje člane z življen-
skimi potrebščinami vsake vrste in sploh z blagom, 
Id se rabi v gospodinjstvu. 

Obenem sta se izbrisala člana, načelništva Maks 
Hočevar in Peter Poč. 

Vpisalo se je oznamenilo zadruge: Nabavi jalna 
zadruga državnih uslužbencev v Krškem in okolici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Namen zadrugi je, da preskrbuje Člane z življen-
skimi potrebščinami vsake vrste in sploh z blagom, 
Id se rabi v gospodinjstvu, proti gotovim. »' 

Zadružna pogodba z dne -27. aprila 1921. 
Zadružni delež za vsakega člana znaša 100 de

narjev. Člani si lahko nabavijo največ dva deleža. 
Poroštvo vsakega člana znaša poleg vsakega njego
vega zadružnega deleža še enkratni znesek v višini 
deleža. 

Upravni odbor sestoji iz petih članov; ti so: 
dr. Jakob Jan, deželnosodni svetnik, kot načelni!;; 
Janko Bizjak, sluga; Franc Kerin, hranilnični taj
nik; Anton Knez, okrajni gozdar,.in Franc'Renala, 
višji davčni upravitelj — vsi v Krškem, kot od
borniki. 

Podpfe firme se izvršuje pod zadružno firmo s 
svojeročnim podpisom dveh članov upravnega od
bora. 

Firm. 115/21, zadr. II 236/2. 
Pri zadrugi: «Samopomoćv, gospodarska zadruga 

javnih nameščencev in upokojencev v Črnomlju, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, so se z ozi
rom na uredbo z dne 5. decembra .1920., št. 292 
«Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» vpijale nastopne izpremombe-

Besedilo firme se glasi odslej: Nabavljalna za
druga državnih uslužbencev in upokojencev v Čr
nomlju, rugistrovana zadruga z omejeno zavezo. 

•Št. 3376/7. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : # . 
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Kraj, ulica, hišna Številka 
sedanje trafike 

Maribor, Koroška cesta St. 9 

Vombaha it. 41 
Bistrica pri Rušah St. 5 

Artiče St. 88 

Končovci St. 24 
KonČovci St. 47 

Petrovci St. 8 

Rdeči breg St. 94 

Barkovci St. 8 
Barkovci St. 69 

Koetrivnica St. 7 
Koetrivnica St. 34 

Žemavlje St. 2 
Žemavlje St. 33 

LimbuS St. 41 

Tišina St. 5 
Tropovci St. 10 

ëalamenci it. 9 
Salamene! St. 77 

• Vescica St, 17 
Veščica St. 60 

ČerneloTci St. 42 

1 Invalidi smejo namesto jam 
4 Te dve trafiki ве združiti 
1 Te tri trafike ae «družijo 

Davčni okraj 

Maribor 
Ptuj 

Maribor 

Brežice 

Murska Sobota 

Maribor 

Могвка Sobota 

Bogateč 

Murska Sobota 

Maribor 

Murska Sobota 

S6ine položiti jam 
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v eno samo nov 
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kontrole 
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Ptaj 
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Maribor 
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Maribor 
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o trafiko. 
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Jamščine 
je položiti1 

1000 

200 
— 

200 

— • 

— 
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800 

— 

600 

— 

— 

300 

ov v Ljubljani 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
18. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je n a b i t n a uradni deski pri finančnem okrajnem, ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
•deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno, okrajno ravnateljstvo v Maribora, dne 13. avgusta 1921. D r p o v a j e ^ s 

Zadrugi je namen, da nabavlja svojim zadružni
kom življenske potrebščine in druge predmet« za 
njih osebno in hišno potrebo proti gotovemu plačilu. 
Samo izjemoma, kadar blaga preostaja, se sme to 
blago oddajati tudi nezadružnikom. 

Zadružna pogodba z dne 19. junija 1921. 
Opravilni delež znaša 400 K. 
Vsak član jamči za zadružne obveze razen z za

družnim deležem s še enkratnim zneskom deleža. 
Firmo podpisujeta skupno po dva člana uprav

nega odbora. 
Zadrugo zastapa upravni odbor. 
Sklepi zadruge se objavljajo v «Našem Glasu* 

v Ljubljani in z nabitkom v zadružnem lokalu, in 
sicer vabila na občni zbor tri tedne poprej. 

Pioleg- dosedanjih fclanov načelništva, ]oziroma 
upravnega odbora, Janka Schweigerja, Ignacija 
Klinca, Jožefa Peršika in Jožefa .Štrublja, se je 'pi
sal novi îlan Rajko Levstek, višji davčni upravitelj 
v Črnomlju; izbrisala pa sta se Stane Jakša, knjig -
vodja mestne hranilnice, in Maks Pavlin, živino-
zdravni'i — oba v Črnomlju. 

b) V p i s n a b a v l j a l n e z a d r u g e : 
Dne 4. julija 1921.: 

Firm. 101/21, zadr. П 297/1. 

Na podstavi zapisnika ustanovnega občnega 
zbora z dne 21. januarja 1921., se je izvršil v zadruž
nem registru ta-le vpis: 

Sedež zadruga : M e 11 i k a. 
Besedilo firme: Nabavljalna zadruga državnih 

uslužbencev za sodni okraj Metlika, registrovana. 
zadruga z omejeno zavezo. 

1 Obratni predmet: Zadruga nabavlja zadružni
kom življenske potrebščine in druge predmete za 
njih osebno.in hišno potrebo, in sicer le proti goto
vemu plačilu. 

Zadružna firma se podpisuje tako, da pristav
ljata njenemu besedilu svoj, podpis predsednik alt 
njegov namestnik in še en član načelništva. Upravni 
odbor zastopa zadrugo pred sodiščem in v javnosti 
izvun sodišča z vsemi pravicami in.dolžnostmi ve
ljavnih zakonov. 

Zadružna pogodba'z dne 31. januarja 1921. 
Vsak zadružnik jamci s podpisanim deležem 400 

kron. Vsak član sme imeti deležev, kolikor jih hoče. 
Deleži se glase na ime ter se ne morejo prenesti z 
enega zadružnika na drugega. Vsak zadružnik jam
či za zadružne obveznosti do višine deležev, oziro
ma do one vsote, ki predstavlja skupni znesek nje
govih deležev. 

Sklepi zadruge se objavljajo v «Našem Glasu» 
kot glasilu javnih nameščencev, če pa ta list pre
neha, v «Uradnem listu»; poleg tega je razglase ob
javljati na zadružni deski ali sicer z' oklicem na 
običajni način. , 

Clini prvega upravnega odbora so: Konrad 
Barle, šolski vodja; Ferdo Kóbal, podpreglednik fi
nančne kontrole; Ivan Jereb, davčni oficial; Ivan 
Drobnič, sodni Itanclist; Vinko Vrančič, sodni kanc-
list; Leopold Morela, učitelj — vsi v Metliki. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 20. juh'ja 1921. 

Razglas. 1269 

V zadružnem registru se je vpisalo danes pri 
f i r m a h : Firm. 1856, zadr. VI 112/44. 
a) Zadružna centrala v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo: , 
Po sklepu občnega zbora z dne 6. julija 1921. se 

je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji: Peter Hauptman, župnik na Do

brovi pri Ljubljani; dr. Josip Jerič, odvetnik y Ljub
ljani; dr. Marko Natlačen, odvetnik v Ljubljani.' 

Likvidacijska firma: 
Zadružna centrala v Ljubljani, 

r. z. z o. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Pod besedilo likvidacijske firme ee 

podpisujeta skupno dva likvidatorja. 

Firm. 1909, zadr. VI 279/8. 
b) Kmetijska nabavna in prodajna zadruga 

na Igu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: , 

Po Bklepu občnega zbora z dne 26. junija 1921. tw 
je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani načelniStva. 
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likvidacijska firma: 
Kmetijska nabavna in prodajna zadruga na Igu, 

r. z. z o. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 
dne 19. julija 1921. 

Skupna cenilna vrednost 1480 dinarjev. 
Licitanti polagajo kavcijo 10 % cernine vrednosti. 

hs pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 
dne 18. avgusta 1921. 

Firm. 361/21, zadr.I 14/65. 1W0 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: Posojilnica pri Sv. Lenartu, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 1. julija 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franc 
Welle, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Konrad Repa, posestnik v Partinju. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 19. julija 1921. 

E 418/21—12. 1 3 2 9 

Dražbeni okllo. 
Na predlog Rože V o d e p o v e v Rifniku bo dne 

9. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri tem sodišču, v sobi št. 7, na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre-

' micmn, ki so vpisane v zemljiško knjigo za Rifnik, 
vi. št. 166: 

Označba nepremičnin: hiša z lopico, cenilna. 
vrednost 1200 K; zemljišča, cenilna vrednost 6611 
kron 54 v, skupaj 7811 K 54 v. 

Najmanjši ponudek 6285 K. 
Površina znaša 1 ha 44 a 55 m2. 
K neprejničnine spadajo te-le pritekline: 1 skri

nja, 1 cepec, 1 stružnik, različno orodje (13 stvari), 
1 predilnik, 1 grablje, 2 lestvi, 1 kad, 1 škaf, 3 majh
ni sodi, 1 vüe, 1 samokolniea, 2 koša v cenilm vred
nosti 1615 K. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadi j znaša 943 K. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 5. avgusta 1921. 

1333 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda s»e objavlja, 

da je gospod dr.Martin M a l n e r i č z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji, imenik odvetnikov s se
dežem v Kozjem. 

V L j u b l j a n i , dne 19.avgusta 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani, 

predsednik: dr. D. Majaron s.r. 

St.ll89/J. 
Razpis učiteljskih služb. 

Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisujejo 
v stalno namestitev nastopne učiteljske službe: 

1.) Sv. D u h na Ostrem vrhu, dvorazrednica, 
nadučiteljska služba in služba za učitelja ali učite
ljico (mesto pripravno za učiteljsko dvojico). 

2.) H o č e, štirirazrednica, služba za učitelja ali 
učiteljico. 

3.) J a r e n i n a , petrazrednica, služba za uči
teljico. 

4.) Sv. J u r i ob Pesnici, trirazredmca, služba za 
učitelja ali učiteljico. 

'5.) L a j t e r s b e r g - K r č e v i n a , isestaazred-
nica s 4 vzporednicami, 1 služba za učitelja in 1 za 
učiteljico. 

6.) P o b r e ž j e , deška štirirazrednica, 2 služ
bi za učitelja. w 

7.) P o d o v a , trirazrednica, služba za učitelja 
ali učiteljico. 

8.) S t u d e n c i - P o b r e ž j e , služba za učite
ljico ženskih ročnih del z uradnim sedežem v Stu
dencih pri Mariboru. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti do dne 

12. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri dotičnih,krajnih šolskih svetih, za razpisano 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti 'ia, 
vsako službo posebno. prošnjo, opremljeno s službe
no razpredelnico. 

Okrajni' šolski svet v Mariboru (oddelek za okolico), 
dne 12. avgusta 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšič s.r. 

službo pod tek. št. 8.) samo pri krajnem 
svetu v Studencih pri Mariboru. 

šolskem 

Št. 534/11. 

Bazpis učiteljskih služb. 
Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisujejo 

v stalno namestitev nastopne učiteljske službe: 
1.) M a k o l e , šestrazrednica, 1 služba za učite

lja in 1 služba za učiteljico. 
2.) Sv. M a r t i n na Pohorju, trirazrednica, 

nadučiteljska služba in služba za učitelja ali učite
ljico (mesti pripravni za učiteljsko dvojico). 

3.) P o l j č a n e - S t u d e n i c e , služba za uči
teljico ženskih ročnih del z uradnim sedežem v. 
Poljčanah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti do dne 

12. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri dotičnih krajnih eolskih svetih, za razpisano 
službo pod tek. št. 3.) samo pri krajnem šolskem 
svetu v Poljčanah. 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 
vsako službo posebno prošnjo, opremljeno 6 službe
no razpredelnico. 

Okrajni šolski svet slovenskobistriški v Mariboru^ 
dne 12. avgusta 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšič s.r.. 

Št. 934/21. 

Razne objave. 
1332 Vabilo na Izredni občni zbor 

„Oblačiinice za Slovenijo", 
r. z. z o. z., 

ki bo dne 3 1 . a v g u s t a 1 9 2 1 . ob sestnajetih (ob 
štirih popoldne) v zadružni pisarni. 

D n e v n i r e d : 

1.) Izprememba pravil. 
2.) Dopolnilna volitev za načelništvo in nadzor-

ništvo. 
Za načelništvo «Oblačiinice za Slovenijo», 

r. z. z o. z. : 
Janko Jovan s. r. Albin Prepeluh s. r. 

1337 Objava. 
Po sklepu XXP7. rednega občnega zbora z dne 

16. avgusta t. l . se bo dividenda, ki pripada na 
vsako delnico za poslovno leto 1920./1921. (24. di-
videndni kupon), izza dne 22.'t.m.v znesku t r i d e 
s e t i h l i r izplačevala pri bančni in menjalnični 
delniški družbi «Mercur» na Dunaju, L, Wollzeile 1, 
pri kreditnem zavodu za trgovino in industrijo v 
Ljubljani, pri ravnateljstvu diskontne družbe (Dis-

j conto-Gesellschaft), podružnici v Stuttgartu in pri 
J naši blagajni v Beli peči. 

V B e l i p e č i , dne 18.avgusta 1921. 

Delniška družba jeklarne v Beli peči, 
prej Göppniger & Co. 

Št. 5167—Ш. Razglas družbe južne železnice. 
Voznlnski popust v tovornem prometu; 

1326-

Št. 21.585. Ш 1 

Bazglae. 
Na podstavi členov 128., 129. in 146. carinskega 

zakona bo podpisana carinarnica dne 3 0. a v g u -
s t a 1 9 2 1 . ob desetih v carinskem skladišču A. 
prodajala na javni dražbi: 

1.) 10 kg bombaževih trakov, tkanih, pobarvanih, 
v vrednosti 350 dinarjev; 

2.) 3 kg volnenih trakov, tkanih, pobarvanih, v 
vrednosti 130 dinarjev; 

3.) 2 kg polsvilenih trakov, pobarvanih, v vred
nosti 260 diaarjev; . , 

4.) ЗУ2 kg polsvilenih trakov, pobarvanih, v np=u 
izdelanih, v vrednosti 250 dinarjev; .? 

5.) 1 kg svilenih trakov, pobarvanih, v vrednosti 
100 dinarJ3v; 

%.} 17 ženskih klobukov, opremljenih, v vredno
sti 120 dinarjev;, . 

7.) 1 kg šivanega blaga iz gladke bombažev* 
tkanine, pobarvane, ki tehta v 1 m2 nad 120 g ter 
ima v 1 m* 50 do 80 niti, v vrednosti 70 dinarjev; 

8.) 2 kg gladke bombaževe tkanine, ki tehta v 
1 m2 nad 120 g ter ima v 1 cm2 v votku in v osnovi 
50 do 80 niti, pobarvane, v vrednosti 90 dinarjev; 

9.) 0-650 kg svilente tkanine, pobarvane, v vred
nosti 60 dinarjev; 

10.) 0-700 kg povoščenega platna v kosu, ki sw 
prodaja na meter, v vrednosti 10 dinarjev; 

11.) 44-150 kg kovčeg iz mehkega lesa, neprecizno 
pooblan, pobarvan, v vrednosti 20 dinarjev. 

Za predmete 
kot tovorno 

blago 
Za prevozno 

progo 
Ako se izpolnijo ti-le pogoji: 

Za blago 
vsake vrste 

Po vseh 
progah 
družbe 
jnžne 

železnice 

1.) Pošiljke morajo biti na
menjene za velesemenj vzorcev, 
ki se vrši v Trstu (Fiera 
Campionaria Internationale in 
Trieste), ter se morajo zaradi 
tega predati na prevozu tja s 
tovornimi lieti v Trst, pri po
vratnem ' prevozu s tovornimi 
listi iz Trsta. 

2.) Pri prevozu tja mora po
šiljatelj Y tovornem listu ozna
čiti pošiljko po njeni vsebini 
in pripomniti, da je to blago za 
velesemenj. Ako se spoji to 
blago z drugimi predmeti, ki 
niso namenjeni za velesemenj, 
v eno pošiljko, se izključi pra
vica za uporabo popusta. 

3.) Povratno pošiljanje- se 
mora izvršiti na odpošiljat' lja 
na prvotni predaj ni postaji, ki 
je imenovan v tovornem listu 
za prevoz tja. 

4.) Ravnati se je po pred
pisih, ki so podani v ostalih 
stolpcih. 
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Popusti za prevoz tja in na
zaj se izplačajo, ako se pred
lože izvirni tovorni listi, ki se 
glase na firmo, katera rekla
mira, oziroma pri velesemenj-
skem blagu, ki je bilo prodano 
na tržaškem velesemnju, ako 
se predlože tovorni listi za 
prevoz tja in potrdilo vele-
semenjskega komiteta v Trstu, 
oziroma avstrijskega trgovske
ga muzeja (österr. Handelsmu
seum) pa Dunaju, da gre pri 
prevozu tja in nazaj, oziroma 
pri prevozu tja, za velesemenj-
sko blago; te dokumente je 
predložiti najpozneje v 12 ted
nih po zaključku velesemnja 
kontroli dohodkov generalnega 
ravnateljstva družbe južne že
leznice na Dunaju. 

Y L j u b l j a n i , dne 13. avgusta 1921. 

Natisnüa ta založila Delniška tiskarna, d-.d. v Ljubljani. 

--..* Vissas- - ^ ^ o i i i k ^ v a 
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/ V Ljubljani, dne 24 

oStnina plačana v gotovini., 

21. Letnik Ш. 

Iraljevina Srbov, HrvafWlf Slovencev. 

URADNI I .IST 

Batne objave. 

•. 2 6 0 . 

'Uredba e sodnem postopku mešanega raz
sodišča, sestavljenega po členu 304. ver 
sailleske mirovne pogodbe med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo.* 

Mešano razsodišče, sestavljeno med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo po členu 
304. versailleske mirovne pogodbe, je določilo sodni 
postopek, ki se tukaj razglaša s prevodom vred.** 

T B e o g r a d u , dne 21. aprila 1921.; št. 1673. 

Predsedništvo ministrskega sveta, 
wfdelek za izvrševanje mednarodnih pogodb. 

» Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 

Meiano razsodišče, sestavljeno po kralje
vini,Srbov, Hrvatov in Slovencev in po 

Nemčiji. 
S o d n i p o s t o p e k . ' 

I. Poslovanje razsodišča. 
čifea 1. S e s t a v a . Razsodišče je sestavljeno 

iz predsednika in dveh razsodnikov, odrejenih po 
členu 304. mirovne pogodbe. Odloča z večino gla
sov. 

Člen 2. J e z i k . Uradna jezika razsodišča sta 
francoski in nemški. Vendar pa se sme nemški jezili 
rabiti samo po sporazumu strank. Za tak sporazum 
je smatrati, če se tožba ali katerikoli drugi pravdni 
spis sestavi v nemškem jeziku in druga stranka no 
zahteva v dveh tednih uporabe francoskega jezika. 

Člen 3. T a j n i š t v o . Tajništvo je v Ženevi, 
Boulevard Georges Favon. 

Člen 4. K r a j za s e j e . Predsednik določi v 
vsakem posameznem primeru kraj za seje. 

Člen 6. V r o č i l a . » Vročila, priobčila in vabila 
razsodišča se pošiljajo s priporočenim pismom taj-

- ništva na povratni prejemni list. 

II. pooblaščenci strank. 
Člen 6. Z a s t o p s t v o » s t r a n k . Stranke mo

rajo biti zastopane po pooblaščencih, toda razsodišče 
ima vsak čas pravico zahtevati, da pridi stranka 
osebno prednje. 

Člen 7- I z b o r p o o b l a š č e n c e v . Za po
oblaščence smejo biti .izbrani: 

1.) odvetniki pri sodiščih držav, katerih podani
ki 'so stranke, ali države, ki je ostala med vojno 
nevtralna; v 

2.). profesorji pravnih fakultet istih držav; 
3.) redni ali dopisujoči člani instituta za med

narodno pravo; 
4.) v patentnih pravdah odvetniki pri nemškem 

Patentamtu (Patentanwälte). 

* PriobČena v,«Službenih Novinah kraljevine 
Srb^, Hrvate i Slovenaca» št. 117, izdanih dne 27ega 
maja 1921. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» razglašajo francoski izvirnik in srbski 
prevod. 

Vendar pa sme razsodišče izključiti osebe, ki so 
bile predmet kazenskih ali disciplinarnih odredb ali 
ki bi žalile dostojanstvo >?azsodišča. 

III. Državni zastopniki. 
Člen 8. U d e l e ž e v a n j e p r i p r a v d i . Za

stopnikom prizadetih držav je dovoljeno zastopati 
svoje države in njih podanike v mejah, ustanovlje
nih s tem postopkom. 

Državni zastopniki dobivajo vsa ona priobčila in 
vročila, ki jih dobivajo stranke. Razsodišču «mejo 
vročati svoje pismene opombe in zaključke v rokih, 
določenih za stranke, se udeleževati sej, in govoriti 
na ' njih. 

IV. Pravdni spisi. 
Člen 9. O b l i k a . Pravdni spisi morajo biti na

pisani s pisalnim strojem ali natisnjeni in podpisani 
po pooblaščenju stranke, od katere izhajajo. 

Člen 10. K o p i j e . Pravdnim spisom se prilaga: 
1.) toliko kopij, kolikor je zasebnih nasprotnih 

strank; 
2.) pet kopij, določenih za člane razsodišča in 

državne zastopnike. 
. Obveznost, predložiti kopijo, se razprostira tudi 

na prilog«, toda predsednik sme dovoliti, da se 
obširni sestavki ne predlagajo v prepisu ali da ae 

.priloži prepis v izpisku. 
Člen 11. P r i l o ž e n i s e s t a v k i.'Sestavkom, 

priloženim pravdnim spisom, se doda, če niso spi
sani v francoskem jeziku, francoski prevod, razen 
če se stranke sporazumejo, da se sme rabiti nemški 
jezik. V tem poslednjem primeru je treba prilože
nemu sestavku dodati nemški prevod, ako so dani 
pogoji za to. Če to želi stranka, ki predloži sesta
vek, preskrbi prevod ob njenih stroških tajništvo. 

• Člen 12. V r o č a n j e . Tajništvo označi na 
pravdnem spisu dan njegovega prejema ter izda o 
tem stranki potrdilo. 

Nasprotna stranka se obvesti s priporočenim pis
kom na povratni recepis. Če odkloni sprejem pisma, 
se smatra ta odklon za izvršeno vročitev. 

Člen 13. R a č u n a n j e r o k o v . Meseci se ra-
čunijo od dne v mesecu do onega dne v mesecu, ki 
se sklada z njim po številu, ako pa v poslednjem 
mesecu tega števila ni, do poslednjega dne tega 
meseca. Tedni se računijo od dne v tednu do dne 
istega imena. Poslednji dan se šteje v rok; ako pa 
je ta poslednji dan v kraju tajništva praznik, ob-
seza rok naslednji delavnik. 

V. Tožba. 
Člen 14. P r i če t e k p r a v d e . Pravda se 

prične, čim se vloži tožba pri razsodišču. » 
Člen 15. R оЖ. Tožba se mora vložiti pri tajni

štvu v nastopnih Tokih,' ki se podaljšujejo do dne 
30. septembra 1921., če poteče jo prej: , 1 

a) V primeru člena 297.r lit. e—g, tri mesece od 
dne, ko je tožitelj zvedel za škodo ali -za odločbo 

^ pristojnega oblastva, na katere podstavi se mu' 
njegova imovina ne vrača, ali tri mesece od dne, 
ko je prišel v posest svoje imovine. 

Ako so se pogajanja, na katera meri člen 297. 
lit. f, alineja 3.,,mirovne pogodbe, začela v teku 
prvega obeh zgoraj omenjenih rokov, poteče rok 
šele čez tri mesece po njih brezuspešnosti. 

b) V primeru člena 304., lit. b, alineje 2. pr., tri me
sece od dne, ko bi bilo vprašanje pristojnosti na
cionalnih sodišč ene izmed zavezniških, pridruže
nih ali nevtralnih sil rešeno negativno, bodisi s 

sodno odločbo, bodisi z jzjavo pristojnega OIR 

.I-': 

VMfclna: Uredba o godnem postopku mešanega razsodišča, sestavljenega po členu 304 veesailleske mirovne pogodbe med kraljevino Srbov, Hrvatov m Slovencev m Nemčijo. 
Naredba в katero se imenuje zastopnik pri mešanem .razsodišču za sojenje sporov med našimi in nemškimi državljani. Navodilo državnemu zastopniku pri me&anem razsodišču ned 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo za izvrševanje Njegovih dolžnosti. — Razglasi osrednje vlade : Razglas o izvorni prepovedi ta oblodo. Tarifno priobčilo. — 
Razglas gradbene direkcije za Slovenijb, da je inž. Franjo Stanek v Celju prisegel kot civilni avtorizirani geometer. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Tedenski itJOt , 

o nalezljivih boleznih na ozemlju r/okrajinske uprave za Slovenijo od dne 31. julija do dne 6. a'gnsta 1981. — Razglasi raznih nradov in oblastev 

lastva te sile. 
Ako je pristojnost nacionalnih sodišč izključe

na s pogodbo, sklenjeno med strankami, ali iz 
kakršnegakoli drugega razloga, in ako se niso 
stranke na ta sodišča obrnile za rešitev spora v 
trenutku, ko se razglaša ta sodni postopek, po« 
teče rok, v katerem se jim je mogoče obrniti do 
mešanega razsodišča, ko minejo trije meseci od 
dne, ko je tožitelj zvedel za činjenice, ki so pro-* 
vzročile spor. 

V primeru, omenjenem v členu 304., lit. b, na 
koncu, mora stranka, ki hoče spraviti stvar pred 
razsodišče, to storiti pred dnem 1. oktobra 1921. 
ter obenem predložiti izjavo pristojnega obla
stva svoje države, ki potrjuje, da njegov nacio
nalni zakon temu ne nasprotuje. 

c ) V primeru člena 305. tri mesece od dne, ko se jo 
razsodba tožitelju priobčila ali, če se.mu ni pri« 
občila, od dne, ko je zvedel za razsodbo. , > 

č) V primeru členov 299. b, 300., 302. in 310: pred 
dnem 1. oktobra 1921. 

d) V primeru člena 297., lit. h, poslednje alineja, 
tri meseie od dne, ko razglasita te predpise obe 
prizadeti vladi ali, če je tožitelj pozneje zvedel 
za činj-зшсе, ki so povod sporu, od dne, ko je 
tožitelj zvedel zanje. 
Člen 16. Z a k e s n i t e v . Tožbe, vi ožene po pre

teku rokov, se odklonijo, če tožitelj v svoji tožbi ne 
ponudi dokazov in ne izpriča z njimi, da mu je bilo 
zbog višje sile nemogoče tožbo vložiti o pravem 
Caku. 

Člen 17. P r e d j e m. Razen strank, katerih siro
maštvo bi priznali in tožbo ob stroških države vzdr
ževali državni zastopniki, -položi tožitelj tajništvu 
pavšalno vsoto, da zavaruje stroške. '• 

Ta vsota se polaga v švicarskih frankih, v nem
ških markah ali v dinarjih. Njen minimum je sto 
frankov, maksimum pa desettisoč frankov. Njen zne
sek določa po važnosti spora predsednik, ki odr-ija 
tožitelju rok, v katerem mora položiti vsoto. 

Ako se pokaže-med poizvedovanjem, da je dolo
čena vsota nezadostna, jo sme predsednik povišati 
uradoma ali na zahtevo, ne glede na gorenji maksi
mum. 

.Vsota se tudi lahko založi pri bankah: Banque de 
Genève, Deutsche Reichsbank ali v Beogradu pri 
privilegirani Narodni banki kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slov3ncev na račun mešanega razsodišča. 

Zneski, ki se morajo položiti v nemških markah 
ali v dinarjih, se izračunavajo po srednjem kurzu 
nemške naarke ali dinarja, kotiranem na Ženevski 
borzi tekom onega meseca, po katerem so se polo
žili. . 

Državni zastopniki niäo zavezani temu polaganju. 
4 Člen 18. V s e b i n a . Tožba obseza: 

a) točno in določno označbo stranic, obenem z 
označbo njih državljanstva in domicila in označ-
bo tožiteljevega pooblaščenca; 

b; označbo pooblaščenca za vročanje v mestu, kjer 
je tajništvo; za pooblaščenca za vročanje se na-;. 
dalje lahko odredi nemški državni zastopnik pri 
mešanem razsodišču v Berlinu, Behrenstrasse 21»" 
in državni zastopnik kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v Beogradu, ministrstvo za zunanje 
zadeve; 

c) označbo činjenic, iz katerih, je razvidno, da^so se 
vpoštevali roki člena 15.; 

č) razložitev činjenic, Id utemeljujejo tožbo, z 
označbo dokazil; 

'fSÉZk t/.i>,Äii" љеаШ^^М-ал-^^^ЕаееШ!' ШШ'::М 
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d) pravna razložitev; 
e) zaključke tožiteljeve; 
f) seznamek" listin, priloženih za podkrepitev tožbe-

nih zahtev, med katerimi mora biti v primeru 
členov 302. in 305. prepis razsodbe ali odločbe, 
zopet katero se zahteva pomoč. 
Člen 19. I z p r e m e m b a z a k l j u č k o v . Za

ključki se smejo izpremeniti, dokler se ne dovrši 
V poizvedovanje, ako se s tem ne izpremeni bistvo 

sporne stvari. 
Člen 20. V r o č a n je . Če se priporočeno pismo, 

ki obseza tožbo, ni moglo vročiti tožencu — razen 
v primeru, navedenem v členu 12., alineji 2. — ali 
Ke se vidi iz ugotovitve enega državnih zastopni
kov, da je toženčevo bivališče aH atanovališče no
mano, naprosi predsednik zastopnika one države, 
katere podanik je toženec, naj izvrši vročitev po 
zakonih te države. 

VI. Odgovor, replika in duplika. 
Člen 21. R o k za o d g o v o r . Tožencev od

govor se mora vročiti tajništvu v dveh mesecih od 
dno, ko se mu je vročila tožba. 

Člen 22. V s e b i n a . Odgovor obseza: 
a) točno in določno označbo strank in toženčevega 

pooblaščenca, nadalje označbo njiju domicila: 
b) jasno priznanje ali zanikanje vsake činjenice, na

vedene v tožbi; ako te činjenice niso osebna de
janja ali opažanja toženčeva, se sme toženec 
omejiti na izjavo, da jih ne poznaj 

c) razložitev činjenic in pravnih pomočkov, na ka
tere se tožencu opira; 

č) toženčeve zaključke; 
d) seznamek priključenih prilog. 

Člen 23. R e p l i k a i n d u p l i k a . Potem, ko 
se cdgovor vroči tajništvu, odredi predsednik po 
vrsti nove roke tožitelju. da vloži repliko, in tožen
cu, da vloži dupliko. 

Člen 24. S k l e p u v o d n e g a p o i z v e d o 
v a n j a . Če se tožencev odgovor ni vročil v roku 
člena 21. ali če odgovori toženec o pravem času po 

« vročiwi replike in duplike ali po preteku roka za 
repliko in dupliko, &e proglasi uvodno poizvedovanje 
za zaključeno. 

Dopustno ni nobeno naknadno izmenjavanje spi
sov, razen če odredi razsodišče ponovno otvoritev 
uvodnega poizvedovanja, ustanavljajo točke, na ka
tere se mora to poizvedovanje nanašati. 

Člen 25. M o l č e č e p r i z n a n j e . Molk in 
vsak izbežni odgovor, one stranke, „zoper katero se 
uveljavljajo določne činjenice v tožbi ali v enem 

• izmed zgoraj ' označenih spisov, sme razsodišče tol-
mačiti za priznanje dotičnih činjenic. 

VIL,Prigovori. 
• člen 26. .0 b 1 i k a i n r o k. Vsak prigovor, ki 

ga uveljavlja toženec, da se ne bi spuščal v glavno 
stvar, mora biti.naveden v odgovoru na tožbo in 
toženec ga mora omeniti v začetku svojih zaključ
kov. 

Člen 27. O d l o č b a . Razsodišče sme na pod-
' stavi odgovora na tožbo odločiti, da se takoj raz

pravljaj o prigovoru. O tem nato obvesti toženca 
• ter diloči tožitelju rok, da se izjavi _ 
r Ko ta rok mine, odloči razsodišče, ne da bi za

slišalo obrano. 

Poziv se učini tako, da se tajništvu, na naslov 
tretje ©sebe*-vroči posebna prošnja, skladno s_čle
nom 18„ ki se priobči tožitelju in državnim zastop
nikom. Pozvana tretja oseba dobi ob istem času 
prepih originalne prošnje. ,: 

Člen 31. Z d r u ž e v a n j e i n r a z d r u ž i 
v a n j e . Razsodišče ima vedno pravico, odrediti 
združevanje in razdruževanje sporov. 

Preden • odloči, odredi razsodišče strankam rok, 
da se izjavijo. 

УШ. Intervencije in združevanje. 
Člen 28. P r o s t o v o l j n a i n t e r v e n c i j a . 

Vsakdo, ki trdi. da ima zakonit interes v sporu, se 
sme vtekniti v spor s prošnjo, ki imenuje poleg 
označbe strank kraj vročitve, skladno s členom Ib., 
te navaja činjenice in prava, zaključke in seznamek 
predloženih dokazil. 

Člen 29. U g o v a r j a n j e . Intervencija se pri
obči strankam in državnim zastopnikom. 

Če ni v dveh tednih po tej priobčitvi zoper njo 
ugovora, se smatra intervencija za dopuščeno. 

Ce se vloži ugovor, odloči razsodišče o dopust
nosti intervencije, kar pa ne zadržuje razsodbe o 
glavni stvari, ako je zrela za rešitev. Če se prošnja 
za intervencijo zavrne, odloči razsodišče _ takoj o 
stroških, ki jih provzroča intervencija in ki jih trpi 
inter venient. л - -

Če je intervencija dopuščena, določi razsodišče 
rvke, ki se mu vidijo potrebni za stranke, da se •/.-
javijo o činjeničan, ki jih je navedel interveniert, 
in o njegovih pravnih pom očkih. 

Člen 30. P o z i v n a u d e l e ž b o p r i s p o r u . 
Toženec ki misli, da ima pravico pozvati tretjo 
osebo ki bi vodila pravdo namesto njega ali obenem 
z njim mora to storiti pred vsakim odgovorom na 

: glavno stvar v roku, doluçenem zä odgovor. 

IX. Odredbe glede zavarovanja. 

Člen 32. S p l o š n a d o l o č i l a . 
a) Na prošnjo ene stranke ali državnega zastopni

ka, a tudi pred začetkom postopanja sme raz
sodišče ukreniti glede zavarovanja vse, kar se 
mu zdi pravilno in potrebno, ko zasliši, ako je 
mogoče, osebo, zoper katero je ukrep predlagan. 

b) Razsodišče sme od prosilca predlagatelja zahte
vati varščino, določeno, da zajamči škodo, ki jo 
utegne provzročiti dotični ukrep. 

c) Če se je ukrep odredil pred začetkom pravde, do
loči razsodišče prosilcu na zahtevo vsake osebe, 
prizadete s tem ukrepom, rok za začetek pravde. 

č) Odločba o ukrepih glede zavarovanja odreja njih 
obseg in njih pogoje. Vroči se strankam in držav
nim zastopnikom ter ima isto izvršilno moč ka
kor sodna razsodba, toda glede glavne sporne 

" stvari ni obvezna v ničemer. 
d) Razsodišče sme naprositi pristojnega državnega 

zastopnika, naj da izvršiti to razsodbo celo tudi 
pred vsako vročitvijo; ta vročitev pa se mora 
učiniti v osmih dneh po izvršitvi. 
Člen 33. U g o v a r j a n j e . Vsakdo, ki se ga 

tiče ukrep zavarovanja, mu lahko ugovarja, z obraz
loženo prošnjo, o kateri odloči razsodišče potem, k.) 
postavi prosilcu rok, da se izjavi. 

Ugovarjanje odloži izvršitev samo, ako razsodi
šče tako odloči. 

X. Dokazovanje. 
Člen 34. D o k a z i l a . Dovoljena so vsa doka

zila, toda razsodišče presoja vrednost dokazov po 
svobodnem izprevidu. 

Člen 35. O d l o č b a r a z s o d i š č a . Ko se za
ključi uvodno»- poizvedovanje po gorenjem členu 2-t.. 
odloči razsodišče o važnosti činjenic, navedenih za
radi dokaza, in o dokazilih, o katerih začne razprav
ljati, ko zasliši, ako se mu zdi potrebno, pooblaščen
ce strank in državne zastopnike. 

Člen 30. D o k a z p o p r i Č a h . Lista z označbo 
imena, poklba in domicila prič, o katerih želi vsa
ka stranka, da bi bile zaslišane, se vloži pri_ taj
ništvu v roku, ki se odredi z odločbo razsodišča, 
navedenega v prejšnjem členu. 

V tej listi se označi za vsako pričo, omenjeno v 
njej, ali se mora na prošnjo zaslišati^ pri drugem 
oblastvu, ali pa naj jo zasliši razsodišče. 

Vsaka stranka sme ugovarjati zaslišanju priče, 
ki ni označena ali ni jasno označena na tej, listi. 

Člen 37. ' ° o z i v p r i č . Priče, ki jih mora raz
sodišče zaslišati, se pozovejo po državnih zastój>-
nikih na zahtevo, vročeno razsodišču po strania, ki 
želi, da bi se zaslišale. Pozivi se morajo vročiti pri
čam vsaj teden dni pred zaslišanjem. i 

Člen 38. P r e d h o d n i p r e d j e m . Razsodišče 
določa strankam rok, da polože tajništvu potrebne 
vsote za povračilo stroškov pričam, katerih zasli
šanje žele. Ako se to ne stori, sme razsodišče od
ločiti, da se ne zaslišijo. 

Člen 39. D e l e g a c i j a . Razsodišče sme dolo
čiti enega svojih članov, da zasliši priče, ki jih mora 
razsodišče zaslišati. ' . 

Člen 40. I z k l j u č i t v e . Za priče se ne smej.i 
zasliševati: , 
a) predniki ali potomci ene izmed strank; 
b) bratje in sestre;, 
c) strici in ujci, sinovci in sestrici; ? 

č) soprog, tudi če je ločen. 
Vendar smejo stranke zahtevati, naj se zaradi 

pojasnila; zaslišijo tudi te osebe, ne da bi se zapri
segle. • ' • : . - • ' 

Člen 41. Z a s l i š e v a n j e p r i č . Priče se za-
prisezajo ter pri tem obljubljajo, da bodo govorile, 
čisto resnico in ničesar drugega nego resnico brez 
mržnje in naklonjenosti do katerekoli stranke. 

Razsodišče oprosti prisege, če se mu vidi, da 
okolnosti to zahtevajo. . . 

Razsodišče določi odškodnine, ki se dolgujejo 

Člen 42. P r o š n j e z a z a s 1 i š a n j a. Prošnji 
za zaslišatije in dokazovanje odreja razsodišče. Po
šiljajo se po državnih zastopnikih pristojnemu ob
lastvu domicila ali stanovališča prič, ki naj se za
slišijo, v obliki, predpisani s krajevnim zakonom. 

Člen 43. G l a v n a p r i s e g a . Glavno prisego 
sme ponuditi ona stranka, ki jo zadeva breme do
kazovanja, ali pa jo sme vrniti druga stranka. 

Člen 44. D o p o l n i l n a p r i s e g a . Razsodišče 
sme naložiti prisego eni stranki, bodisi uradoma ali 
na predlog ene stranice ali državnega zastopnika, 
ako je začetek dokaza zadosten. 

Člen 45. O g l e d n a l i c u m e s t a . Razsodišče 
sme odrediti ogled na licu mesta.-

Člen 46. D o k a z p o i z v e d e n c i h . Razso
dišče sme odrediti dokaz po izvedencih. Člen 38. se 
tu uporablja. 

Razsodišče določi enega ali več izvedencev, za-
slišavši stranke. Izvedenci se zaprisežejo. 

Mnenje izvedencev se predloži tajništvu v treh 
izvodih. Stranke ga smejo tu vpogledati in ako niso 
dobile enega izvoda neposredno od izvedenca, lahko 
dobe ob svojih stroških njegov prepis. 

Razsodišče sme odrediti na zahtevo ene stranke 
ali državnega zastopnika, da se dokazovanje po iz
vedencih dopolni ali da se izvrši nasprotno takšno 
dokazovanje. 

Člen 47. P o 1 o g 1 i s t i n. Razsodišče sme vsak 
čas ukreniti vse, kar je primerno, da., zagotovi pri 
tajništvu ali na drugem kraju, ki ga označi, polog 
spisov ali dokumentov, ki se mu vidijo potrebni, da 
se stvar pojasni. Stranke'in državni zastopniki jih 
imajo pravico vpogledati. Zlasti je razsodišče po
oblaščeno naložiti prisego na zahtevo druge stranke, 
da izposluje polog listin. 

XL Narok za razpravo. 

Člen 48. D o l o č a n j e n a r o k a . K o s e za
ključi uvodno poizvedovanje.ali, če je odredilo raz
sodišče poseben dokazni postopek, potem, ko se za
ključi ta postopek, obvesti razsodišče stranke in dr
žavne zastopnike o dnevu in kraju naroka za raz
pravo. 

Člen 49. O p r a v l j a n j e n a r o k a . Narok je 
javen, ako razsodišče ne izključi javnosti. 

Zapisnik o naroku vodita »kupno tajnika obeh 
prizadetih držav. Äko ni"tajnikov, imenóvanffir' po 
državah, vodi zapisnik nevtralen tajnik. 

Člen. 50. P o t e k n a r o k a. Ko podado poobla
ščenci strank svoje zaključke, se jim podeli beseda. 
Pravico imajo do replike. 

Državni zastopniki imajo ikavico podati svoje 
zaključke in povzeti besedo za strankami. 

XII. Razsodba. 
Člen 51. V s e b i n a . Razsodba bbseza: 
1.) dan in kraj, kdaj in kje se je izrekla; 
2.) imena članov razsodišča; 

-3.)' imena državnih zastopnikov, ako so se ude
leževali spora; 

4.) točno in določno označbo strank in njjh po
oblaščencev; 

5.) predloge strank in, eventualno, državnih za
stopnikov; 

6.) dejanske iri pravno razložitve; 
7.) odločbo o glavni stvari in o stroških. 
Člen 52. O b l i k a . Razsodbo*'podpiše predsed

nik ali pa jo podpišejo trije člani razsodišča. So-
podpišejo jo tajniki. 

Člen 53. V r o č a n j e . Odločba se vroči stran
kam in državnim zastopnikom. 

Tajništvo da strankam prepise razsodbe, če pla
čajo stroške. 

Člen 54. I z r a č u n a v a n j e з t r o š k o v . Zne-, 
sek stroškov, ki jih prizna razsodišče, se izračuni v 
denarju države one stranke, ki je dobila pravdo; pri 
tem se vzame za osnovo izračunitvi srednji kurz na 
ženevski borzi od prvega do poslednjega dne onega 
meseca, po katerega preteku je bila razsodba, iz
rečena. 
' Člen .55. I z v r š i t e v . Razsodišče naprosi dr

žavne zastopnike, naj zavarujejo izvršitev sodnih 
odločb skladno s členom, 304. pod g гмготво po
godbe. '•-,., . . . 

V ta namen vroči tajništvo državnim zastopni? 

kom prepis sodne odločbe, podpisane po predsed
niku in tajnikih/ 

p r i č a m . . . - • • . „ . 
Predsednik sme odrediti, da se izjave zapišejo v 

protokol in podpišejo po pričah. 

XIII. Poravnava, priznanje in odstop. 
Člen 56. V o b č e . Da dobi poravnava med 

stranicami, priznanje tožbenih zahtevkov pa to*ea-
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cu ali tožiteljev odBtop od njegovih pravic moč izr 
vršne sodne razsodbe, mora razsodišče potrditi li
stino ki so jo na podstavi izrecnega pooblastila 
podpisali pooblaščenci strank, katere se poravna
vajo, ali stranke, katera priznava ali odstopa. 

Listina se položi pri tajništvu, ki obvesti držav
ne zastopnike kakor tudi drugo stranko, če se iz
javi priznanje ali odstop. 

Ce se stranki poravnata, trpita stroške obe, ako 
ni dogovorjeno drugače. Če se izjavi priznanje ali 
odstop, trpi stroške ona stranka, ki poda izjavo. 

Izvirnik listine ostane pri tajništvu, ki izda stran
kam prepise. 

Člen 57. U m e k n i t e v t o ž b e . Tožitelj sme, 
dokler se na vloži odgovor na tožbo, a s toženčevu 
privolitvijo tudi pozneje, umekniti tožbo; za to mo
ra .položiti pri tajništvu spis, podpisan po njegovem 
pooblaščencu, ki je za to izrecno pooblaščen. 

. Tajništvo obvesti o tem toženca in državne za
stopnike. Izvirnik spisa ostane pri tajništvu, Id izda 
strankam prepise. 

Stroške trpi tožitelj; njegova obveznost, da jih 
plača, se, če to zahteva druga stranka, ugotovi z 
razsodbo. 

Rok za vlaganje tožb teče tako, kakor bi ta 
tožba sploh ne l bila vložena. 

Člen/66. I z p r e m e m b a p o s t o p k a . Raz
sodišče si pridržuje pravico, da izpremeni in dopolni 
ta postopsk, vpoštevaje poučila izkušnje. 

Člen 67. P u b l i k a c i j a . Razsodišče pozivlje 
obe prizadeti vladi, naj razglasita, ta postopek v 
svojem .iradnem listu do dne 31. maja 1921. 

V B e r n u , dne, 27. marca 1921. 

Predsednik sodišča: . 
dr„ Paul Logoz s.r. 

Razsodnik 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

dr. D, Arandjelović s. r. 

Razsodnik nemški: 
dr. Robert Doering s. r. 

XIV. Neprihod strank. 

Člen 58. če ena stranka ne pride na narok, to 
ne ovira poteka pravde. 

Zastopnik države, ki ji pripada izostala stranka, 
sme zahtevati, da ie narok odloži na drug dan. To 
se dopusti samo enkrat. > 

Člen 59. Če ena stranka ne pride na narok 7a 
razpravo in če odložitev ni zahtevana skladno s 
Členom 58., alinejo 2., odredi razsodišče, da se mo
rajo položiti listine, predložene v pravdi po stranki, 
ki ni došla, in razsodba, ki se izreče, se smatra za 
kontradiktorno. 

XV. Preložitev in zastaranje pravde. 
Člen 60. P r o s t o v o l j n a p r e l o ž i t e v . îsa 

podstavi skupne zahteve strank sme predsednik pre
ložiti pravdo za določen čas. . 

Ko mine ta rok, se pravda nadaljuje. 
Ölon 61.' P r i s i l n a p r e l o ž i t e v . Če ena 

s.tranjka ali njen zakoniti zastopnik, ali njen poobla
ščenec'umre ali postane nesposoben ali «e preidejo 
pravice ene stranke na drugega, teče pravda nadalje, 
ako je dozorela za odločbo. 

Лко' stvar ni zrela za odločbo, se postopek pre
loži, dokler ga ne povzame jo novi zakoniti zastop
nik, pravni nasledniki ali novi pooblaščenec. Ako 
ti odlašajo s1 tem, sme razsodišče na'zahtevo druge 
stranke ali zastopnika njene države določiti inter
esentom rok, da povzamejo postopek ali da privo
lijo, naj se izreče razsodba. Ako se ne izjavijo, se 
pravda nadaljuje. 

Člen 62. Z a s t a r a n j e . Ako ena stranka v 
letu dni ni započela nobenega pravdnega dejanja, 
sme druga stranka V odgovor na prvo dejanje za 
nadaljevanje pravde vložiti prigovor zastaranja. 

Razsodišče odloči o prigovoru zastaranja in ako 
„ga sprejme, trpi stroške ona stranka, ki jo zadeva 
odgovornost zbog zastaranja. ( 

Zastaranje postavlja stranice v položaj, v kate-
, т е т bi bile, da se postopek ni pričel. 

XVL Popravek razsodbe in obnovitev pravde. 

Ölen 63. P o p r a v e k . Razsodišče sme urado
ma ali na zahtevo ene stranke ali državnega zastop
nika popraviti razsodbo, katere dispozitiv je neja
sen, nepopoln ali protisloven ali ima pomoto v pi
sanju ali računu. 

Zahtevo je treba priglasiti razsodišču v enem 
mesecu o i dne,' ko je bila razsodba vročena. 

Razsodišče sme odložiti izvršitev razsodbe, pre
den odloči. 

Člen 64. Ob.nov;a p o s t o p k a . Stranka, ki 
.zve zx činjenico, za katero ni vedela mod razpravo, 

in ki dokaže, da ni vedela zanjo, sma v enem letu 
-od dne, ko je bila razsodba vročena, ̂ zahtevati ob
novo postopka, ako bi, da je razsodišče Vedelo za to 
'činjenico, ta imel za posledico znatno izprernembo 
.razsodbe. 

'Re»3oiižče sme odložiti izvršitev razsodbe. 

v XVII. Končna določila. 

; Шсл 65.. O d s t o p a n j e od s o d n e g a p o 
s t o p k a . Razsodišče sme v izjemnih primerih od
stopiti od predpisov tega pravdnega postopka, ako 
se mq: zdi, da nalagata to pravica in pravičnost. 

261.* 
Glede na člen 304. imirovne pogodbe z Nemčijo, 

ki določa ustanovitev mešanega razsodišča za so
jenje sporov med našimi in nemškimi državljani, od
rejam, da se za našega državnega zastopnika, dolo
čenega v členu 8. postopka, imenuje pri tem so
dišču gospod, dr. Dušan M. S u b o t i ć , sodnik kasa-
cijskega sodišča, ki bo opravljal to službo poleg 
svoje redne službe.** 

V B e o g r a d u , dne 21.aprila 1921,; št. 1673. 

Predsedništvo ministrskega sveta, 
oddelek za izvrševanje mednarodnih pogodb. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. PaSić s.r. 

262. 
Navodilo državnemu zastopniku pri mešanem 
razsodišču med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Nemčijo za izvrševanje njegovih 

dolžnosti.*** 
I. 

Državni zastopnik izvršuje vse pravice in dolž
nosti, ki izvirajo iz sodnega postopka za mesaiio 
razsodišče. 

II.. 

(kruh), ker ima v sebi okoli 80 % otrobov in same 
okoli 20 % moke, smatrati za živalsko hrano; zara
di tega velja zanjo izvozna prepoved v zmislu od
ločbe ministrskega sveta z dne 9. avgusta t.1., 
C br. 53.606.* 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 12. avgusta 1921.; C br. 53.107. 

Tarlino priobčilo.** 
Ker jako nedostaja drobiža, bodo vee nase že

leznice izza dne 1. septembra t 1. vozninske takse 
zaokrožale na polovične, odnosno na cele dinarj3. 
Potemtakem bodo tudi za toliko povišane vozne 
cene za odpravljanje potnikov; pri odpravljanju prt
ljage in blaga pa se bo všteval dotični znesek (raz
lika) kot manipulacijska taksa železnice, ki pobere 
plačilo. 

Iz pisarne ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 13. avguste 1921.; št. 25.455/21. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 2761. 

Inž. Franjo S t a n e k v Celju je dne 25. julija 
1921. pri okrajnem glavarstvu v Celju prisegel kot 
civilni avtorizirani geometer. Stalni poslovni sedež 
ima,v Celju. 

Gradbena direkcija za Slovenijo, v Ljubljani, 
dne 13, avgusta 1921. 

Razsodišče ^občuje 
nem. zastopniku. 

z našimi oblastvi.po držav-

Ш. ' \ 

Vsa naša oblastva občujejo z razsodiščem po 
državnem zastopniku. 

IV. 
Državni zastopnik oddaja svoje mnenje o 

zahtevah in predlogih razsodišča. 
vseh 

Državni zastopnik vroča našim oblastvom vse za
hteve in vloge ter odreja vse, česar je treba za 
dobro funkcioniranje razsodišča in za zaščito inter
esov naših državljanov. 

V B e o g r a d u , dne 27. aprila 1921.; št. 1745. 

Predsedništvo ministrskega sveta, 
oddelek za izvrševanje mednarodnih pogodb, 

Po naročilu 
predsednika ministrskega sveta 

šef oddelka • 
za izvrševanje mednarodnih pogodb: 

K. N. Hristić s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. ; 

Št. 9644/21. " ~~~ 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 31. julija do dne 6. avgusta 1921.) 

. Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o izvozni prepovedi za oblode. 
Gospodarsko-finančni komitet je odločil v seji z 

dne 9. t. m., da je tudi oblodo, t. j . proizvod pri iz
delovanju krušne moke, ki ni poraben za pecivo 

* Ta uredba je razglašena v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 127, izda
nih dne 8. junija 1921. 

** Pisarna državnega zastopnika je v poslopju 
kavcijskega sodišča v Beogradu, Kralja Milana 
ulica št. 82. 

*** Razglašeno v. «Službenih 'Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Št. 127, izdanih dne 8ega 
junija 1921. 

O k r a j O b č i n a : ! 

Koze (Variola). 
Celje okolica 

' Konjice 

Slovenjgradec 

Ljubno . , 
Konjice . . 
Tolsti vrh , 
Kozjak . , 
Otiški vrh , 
Trebovje. 

1 
1 

1 
• 

, 
1 
1 . 
1 

1 
• 

, 
• 

T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežiee 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Konjice 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Radovljica 

Slovenjgradec 
Logatec 

Brežice . . . . 
Rajhenburg . . 
Bianca . . . . 
Celje okolica. . 
Sv. Juri okolica 
Sv. Krištof. . . 
Laško 
Šmartno. . . . 
Frankolovo . . 
Višnja vas. . . 
Vojnik . . . . 
Kalobje . . . . 
Petrovce. . . . 
Celje 
Kamnik . . . . 
Krasnja . . . . 
Lukovica . .*. 
Mekine . . . . 
Oplotnica' . . . 
Bezovica . . . 
Orni vrh -. . . 
Ljubljana . . . 
Bled 
J e s e n i c e . . . . 
Podgorje . . . 
Rakek . . . . 

* Uradni list 97 na strani 482. 
** Razglašeno v «Službenih NovinabJ kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 184, izdanih dne 
20. avgusta 1921. 

\ 
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O k r a j O b « i n » 

à* 

3=V 
5 R 

Griža (Dyeenteria) . 
Brežice 

Celje okoli« 

Kamnik 

Kranj 

Eriko 

Kočevje 
Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Maribor mesto 
NOTO mesto 

Ptnj okolica 

, Ptuj mesto 
Radovljica 

Slovenjgradec 
Prevalje 

Logatec 

Brežice 11 
Veliki Kamen . . . 2 
Trbovlje 15 
Ljubno 
Loka pri Zidanem 

mosta 
Braslovče 
Kamnik .. 
Kokoina 
Lukovica 
Mekine 
čevlje 
Šmartno 
Sora 
Stara Loka . . . . 
Škofja Loka . . . . 
Zminec 
Kranj 
Mavčiče 
Preddvor 
Železniki 
Predoslje . . . . . 
Sv. Joit 
Hntstje 
Voglje 
Strniiče 
Javorje 
Poljane 
Selca 
Kriko 
Studenec . . . . 
Turjak 
Oplotnica 
Sv. Kunigunda . . . 
Št Vid nad Ljubljano 
Vič 
Jezica 
Ljubljana mesto . . 
TezDO 
Kamnica 
Maribor 
Stopič 
Novo mesto . . . . 
Gajovci . » 
Sv. Marjeta . . . . 
Breg . 
Ptuj 
Bled . . . . . . . . 
Kranjska gora . . . 
Ovsisče 
Bistrica 
Lancovo 
Gorje 
Mošnje 
Predtrg 
Slovenjgradec . . . 
Mežica 
Kotlji. 
Prevalje 
St. Daniel 

I Nova vas 

26 

1 
3 

28 
1 

5 
1 
7 
1 
1 
4 
4 
7 
2 

Proglasitve za mrtve. 1342 

Deželno sodišče т Ljubljani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-
greSanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. s, odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drl zaL St 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkok 
teh pogrešancev, naj te izporoci sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglaee pri 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

42 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
6 
5 
1 
5 
1 
7 
5 
4 

46 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
11 
3 

5 
1 
1 
1 

15 
1 
1 

31 
2 
1 

è k r l a t i n k a (Scar la t in &\ 

Brežice 
Celje okolica 

Kranj 
Konjice 

Ljubljana mesto 

Ptuj okolica 
Murska Sobota 

Brežice . . . . 
Celje okolica. 
Poljane . . . . 
Tolsti vrh . . . 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne'18. avgusta 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec 8. r. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Anton Štrukel j, 
rojen dne 5. junija 1872., 
oženjen posestnik v Sta

jah St. 10, občina Ig. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
C II 90/21—1. 

Frano KokalJ, 
rojen dne 14. avgnsta 
1898., samski posestnikov 
sin T Vinjah, občina 

Dolsko. 

Odšel pred 19 leti v Ame
riko; izza leta 1910. ni 

več glasu o njem. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 2. strojnem oddel
ku, ter se udeležil bojev 
na južnem Tirolskem ; 
baje dne 4. januarja 1918. 

padel pri Asiagn. 

Anton Rozman, 
rojen dne 2. junija 1893., 
samski posestnikov sin v 

Stražiiču. 

1326 

Oklio. 

Janez Kl juoeviek, 
rojen dne 13. maja 1878., 
oženjen delavec v/tobačni 

tvornici v Ljubljani. 

Jožef Zaman, 
rojen dne 27. maja 1884., 
samski delavec v Šmart-

nem pri Litiji. 

Janez Peternel, 
rojen dne 14. oktobra 
1892., samski posestničin 
sin v Lajšah, občina 

Selce. 

OdSel meseca oktobra 
1914. s 27. brambovskim 
pehotnim polkom, 3. stot-
nijo, na rusko bojišče, bil 
leta 1916. ujet ter baje 
umrl v taboru v Omskn. 

Proglasitev 
•a mrtvega 

predlaga 

Ime in bivaliiče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. St. 

oklica 

Oklieni rok 
poteče dne 

Žena 
Marija Štrukelj. 

Oče ' 
Janez Kokalj. 

Sestrična 
Ivana Hafner. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 2. stotniji, pri-
Sel koncem leta 1916. ali 
začetkom leta 1917. v 
rusko ujetništvo ter baje 
leta 1918. umrl v tabo

rišču Skobelevu. 

Marko Štrukelj, 
postreSček 

v Ljubljani. 
1.8 1921.; 

T122/21-7. 
1.septembra 

1922. 

1. 8. Ì921.; 
T138/21-1. 

1. 8.1921.; 
T152/21-3. 

Žena 
Apolonija 

KljučevSek. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 14. stotniji, ter od
šel baje leta 1914. na 
rusko bojišče; od takrat 

pogrešan. 

Janez Hiti, 
rojen dne 7. junija 1891., 
samski posestničin sin v 
Novi vasi, občina Bloke. 

Valentin Ogrino, _ 
rojen dne -6. januarja 
1894., samski posestnikov 
sin v Podgonci, občina 

Dol. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 4. stotniji, ter bil 
baje v Karpatih meseca 
februarja 1915. smrtno 

ranjen. 
Služil pri gorskem top
ništvu, bat. 1/3, ter leta 
1918. pri Fonazeji na Ti
rolskem obolel za Špan
sko boleznijo; od takrat 

pogrešan. 

Polsestra 
Katarina Rajner, 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

1. marca 
1922. 

1. »arca 
1962. 

1.8.1921.; 
T158/21-7. 

\. marca. 
1922. 

1. 8.1921.; 
T162/21-4. 

Mati 
Marija Peternel. 

Janez Taletiô, 
rojen dne 15. avgusta 
1882., oženjen delavec v 

Loški. 

Jakob Oaiperin, 
rojen dne 24. junija 1894., 
samski posestnik v Stari 
Fužini, občina Srednja 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 4. stotniji, ter se 
meseca decembra 1914. 
udeležil bojev blizu Ja-
blanice; tam baje padel. 

Služil pri 107. pehotnem 
polku, 5. stotniji, ter se 
1918.1. udeležil bojev ob 
Piavi ; baje dne 30 junija 
1918 prišel v italijansko 
ujetništvo. Od takrat ni 

več* glasu o njem. 

Mati 
Helena Hiti. 

Sestra 
Rozalija Semen. 

1.8.1921.; 
T163/21-3. 

Frano Kaatello, 
rojen dne, 10. avgusta 
1896., samski posestničin 

ain v Šmarju. 

JPrišel kot črnovojnik de
lavske stotnije vojnih 
ujetnikov št. 793 jeseni 
leta 1918. v italijansko 
ujetništvo ter se od ta

krat ni več oglasil. 

Žena 
Marija Taletič. 

Oregor Jesenko, 
rojen doe 8. marca 1875., 
oženjen posestnik v Ose-

lici. 

Janez Triller, 
rojen dne 20. novembra 
1889-, oženjen delavec v 

Ljubljani. 

Sldžil pri konjiškem strel
skem polku, Ш/3., 2. es-
kadronu, ter se udeležil 
bojev v Karpatih; izza 
dne 20. julija 1918. po

grešan. 
Služil pri 27. pehotnem 
polku, prišel leta 1914. 
v srbeko ujetništvo ter 
pisal o Božiču leta 1914. 
iz Skopi ja; od takrat po

grešan. 
Odšel meseca avgusta 
1914. kot pešec s 7. lov
skim pehotnim polkom 
na rusko bojišče, bil tam 
ujet ter baje dne 8. marca 
Ì920. umrl t Nižnjem 

Udinsku. 

Varuh 
Jožef Gašperin. 

1. 8.1921.; 
T165/21—5. 

1. marca 
1922. 

1. »arca 
1922. 

1. marca 
1922. 

Ivan Stiene, 
davčni prista» v p. 

v Ljubljani. 

Brat 
Anton Kastelfc. 

Žena 
Ana Jesenko. 

1. a. 1921.; 
T166/21-8. 

1.8.1921.; 
T167/21-3. 

1. marea 
1922. 

1. marca 
1922. 

1. 8.1921.; 
T170/21-4. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav vp 

r Ljubljani. 

Žena 
Marija Triller. 

1. 8.1921.; 
T172/21-3. 

1. marca 
1922. 

1. 8./1921.; 
T 174/21—2, 

1.8.1921.; 
T154/21-4. 

1. marca 
1922. 

1.'marea 
1922. 

1. marea 
1922. 

Josip in Antonija Paulitsch, posestnika v Kirch-
bergu a. Pielach, ki ju zastopa dr. Josip Flego, od

vetnik v Kočevju, sta vložila zoper Ivana M a n 
t o v a n i ja, trgovca z lesom v Feldkirehiiu, tožbo 
zaradi ugotovitve, da ne obstoji .terjatev. 

. Narok za ustno razpravo se je določil na dan 

1. o k t o b r a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Ivana Mantovanija neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Ivan ^Arko, knjigovodja 
mestne hranilnice v Kočevju, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. * 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 

dne 3. avgusta 1921. 

Št. 15.613/R. 

Razne objave. 
Dražbena prodaja. 

J3Ö2 

Podpisano ravnateljstvo naznanja, da se bodo v 
petek dne 26. t. m. ob desetih na postaji v Mari
boru gl. k. prodajali na javni dražbi trije voaovi pe
troleja in strojnega olja.' 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v LJaMjani, 

dne 20. avgusta 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



103. 

Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 2?. avgusta 1921. 'Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI L I S T 
uprave za o. 

Vsebin»- Proglas kralja Alessandra narodu Srbor, Hrvatov in 81ovencev. — Izpremembe v oeebju. — Uredba o nagradi finančnih nradnikor in drngih uslužbencev ca pobirttje 
davkov Popravek k uvozni tarifi. — Pravilnik o ustanovit« sveta za kmetijski ponk Odložba o nostrifikaciji zrelostnega ali usposobljenostnega upita učiteljev na osnovnih šolan 
T inoaemstvu. Popravek k pravilniku o ustanovitvi kmetijskega eveU. — Raggiasi osrednje vlade: Konkur« za sprejem gojencev т strojno Solo vojne mornarmce. Bazglag o začetnem 
datumu rokov, določenih v mirovni pogodbi z Ogrsko. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo : Razglas glede državnega žalovanja po blagopokojnem kralju Petru L Bugia», 
da vojaške komande ne plačujejo, dolgov podčastnikov, kaplarjev in redovov. Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvu v Nasovi. Razglas o izgubi občinskega pečata voJnWre|«. 
trea Razglas o vidiranju potnih listov avstrijskih državljanov. Razglas, da je prihod tujih delavcev iz Macedonije in drngih krajev, ki so doslejt prihajali т Romunijo preko Orla», 
dovoljen le preko Turn-Severina. Razglas, da je potovanje v Carigrad ali Smirno preko Soluna prepovedano. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji s one 20. avgust« 

' 1921. — Razglaii raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Mojemu dragemu narodu! 
Strt po velikih naporih, ki jih je od Njega zahtevala vdana služba narodu in domovini, je Moj mili 

roditelj, Njegovo Veličanstvo kralj Peter I., izdihnil Svojo plemenito dušo. •' s 

Niti pod najtežjimi udarci usode ni Moj oče omahoval v Svoji zvestobi do narodne zaobljubne misli. 
V dneh največjih preizkušenj in nesreč je ohranil vero v lepšo narodno bodočnost ter skupno z narodom 
izkrčil pota, ki so dovedla do vstajenja naroda, zmage in slave. Pod Njegovo modro vlado, ki je umela ves 
narod vzvaloviti in razvneti za veliki ideal narodnega ošvobojenja in ujedinjenja ter zanj pridobiti simpatije 
in pomoč bratskega ruskega naroda in velikih prosvetljenih držav na zapadu, je bilo izvršeno zgodovinsko 
dejanje ošvobojenja in ujedinjenja Srbov, Hrvatov in ^ovencev. 

Učakavši to največjo nagrado od vsemogočnega Boga za brezprimerne žrtve Svoje in Svojega naroda, 
s katerim je delil zlo in dobro, je Moj vzvišeni roditelj mirno zatisnil oči. 

Ko stopam po 56. členu državne ustave na izpraznjeni prestol in prevzemam kraljevsko oblast v Svoje 
roke, objavljam Svojemu dragemu narodu, da bom, zvest idealom Svojega očeta, čuval ustavne svoboščine in 
pravice državljanov, ščitil državno edinstvo in bedel nad vsemi narodnimi pridobitvami, ki so Mi izročene v varstvo. 

Ker pa Me ovira bolezen, da bi prišel na pogreb Svojega roditelja in izvrševal kraljevsko oblast, 
pooblaščam na podstavi člena 59. ustave Svoj ministrski svet, naj Me zastopa v izvrševanju kraljevske oblasti 
po Mojih navodilih in do Mojega povratka v domovino. 

Slava Njegovemu Veličanstvu kralju Petru I. in mir Njegovi plemeniti duši! 
Živel narod Srbov, Hrvatov in Slovencev I 

Dano v Parizu dne sedemnajstega avgusta tisočdevetstoenoindvajsetega leta. 

Aleksander s. r. 
Predsednik ministrskega sveta 

Nik. P. 
Minister za ustavotvorno skupščino 

in izenačitev zakonov : 
Marko N. Trlfkovic s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za notranje zadeve, 
namestnik ministra za prosveto: 

Sv. Prlbičević s.r. 
Minister za pravosodje: 

Marko S. Diuričić s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. Mehmed Spaho s. r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. Hinko krizman s. r. 
Minister za pošto in brzojav: 

dr. Slavko Miletlć s. r. 

in minister za zunanje zadeve: 
Pašlć s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Vekoslav Kukovec s. r. 

Minister za promet: 
Nikola T. Uzunovlć s.r. 

Minister za verstvo: 
dr. Milivoje Jovanović s. r. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s.r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. Hamdija Kâramehmedovic s. r. 

Minister ,za kmetijstvo in vode: 
Ivan Puceli s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general Mil. Zečević s.r. 

Minister za agrarno reformo: 
Krsta U. Miletlć s. r. 
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Izpremembe v osebju. 
Ministrski svet je na podstavi pooblastila Nje

gove kraljevske Visokosti prestolonaslednika po čle
nu. .59. ustave z ukazom z dne 31. julija 1921. dvor
nega svetnika in vodjo bivšega poverjeništva.za uk 
iff bogocastâe v Ljubljani drja. Franca S k a b e r 
n e t a imenoval za Sefa oddelka za prosveto m vere 
pri p^jâaj&Lski upravi v Ljubljani. 

Pfc&aeSčeHi so: vladni tajnik dr. Josip H u b a d 
od okrajnega glavarstva v Radovljici k pokrajinski 
upravi za Slovenijo v Ljubljani; okrajni komisar 
Fran V o u š e k iz Celja k okrajnemu glavarstvu 
v Ptuju; vladni koncipist dr.Alojzij T r s t e n j a k 
iz Ptuja k okrajnemu glavarstvu v Slovenjgradcu; 
provizorni vladni koncipist dr. Lovro H a c i n iz 
Вац» k okrajnemu glavarstvu v Celju; provizorni 
vladni koncipist Mirko G o r i š e k iz Slovenjgradca 
k pokrajinski upravi za Slovenijo v Ljubljani. 

Franjo Z m a z e k , konceptni praktikant pri 
okrajnem glavarstvu v Ljubljani, izstopi dne 31. av
gusta 1921. iz državne službe. Hribar s.r. 

Alojzij K o r o s c h e t z , višji pisarniški ofi-
cìal z naslovom in značajem zemljeknjižnega rav
natelja pri okrajnem sodišču v Rogatcu, je na last
no prošnjo stalno upokojen. 

Sodni sluga Srečko K r e g a r na Vranskem je 
na lastno prošnjo stalno upokojen. 

Dr. Regina s.r. 
... . •- V , « I - — 

2 6 3 . 
V imena Njegovega Veličanstva 

P e t i ? a I- , 
po milosti božji in , narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi ... 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
tìà predlog Našega tninistra za finance in. po zasii-
SanjUrNaSega. ministrskega sveta smo odredili m 

•>; l - ' bdrejàinO' 

uredbe o nagradi Hnaróain uradnikov in 
drugih uslužbencev za pobiranje davkov.* 

Člen 1. 
•. Da se doseže čim uspešnejše odmerjanje in pobi
ranje davkov, se pooblašča minister za finance, da 
sme dajati posebne nagrade finančnim in drugim 
uslužbencem, v vsej kraljevini za dokazani, uspeli 
pri odmerjanju in pobiranju davkov. 

Člen 2. 
Nagrada -se daje onim uslužbencem, ki odmerijo 

ali pobero tekom enega leta ter oddado državni bla
gajni kot zaostali in tekoči davek nad 60% odmer
jenega in predpisanega davka. .'•;'•-, 

Člen 3. 
Te nagrade se dajo procentualno po uspehu, do

seženem pri pobiranju, znašati pa smejo največ: 
1 % od vsote pobranega davka od 60— <0%, 

I t : : - ' . :••„ «o-«»*. 
Ob odmerjanju nagrade je vpoštevati vse okol-

•'• a œ u tako glede časa odmere in pobiranja kakor 
tudi glede kraja, kjer se vrši pobiranje. 

; Člen 4. 
V posameznih primerih, kjer se odmerja in pobi

ra davek v najtežjih okolnostih, sme minister te na
grade povečati z dodelitvijo enega odstotka več od 
pobrane vsote. 

Člen 5. 
Minister za finance se pooblašča, da _ predpise 

pravilnik, kako se dajo te nagrade, in sicer tako 
o višini nagrade kakor tudi o osebah, katerim naj 
se da nagrada in ob kakšnih pogojih. 

V B e o g r a d u , dne 27.junija 1921. 

«„0плп. Aleksander в. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 184, izdanih dne 
20. avgusta 1921. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić s.r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 
Marko. Trifković s.r. 

Namestnik ministra za notranje zadeve, 
minister za prosveto: 

Sv. Pribićević s. r. 
• Minister za gradbe: 

J. P. Jovanović s. r. 
Minister, za prosveto: 

Sv. Pribičević s.r. 
Minister za pravosodje: 

M.S.Djuričić s.r. 
Minister za promet: 

dr.Vel.Janković s.r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr.M. Spano s.r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s.r. 

Minister za vojno in mornarnico, castri 
adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 

general Štev. S. Hadžić s. t. 

Namestnik ministra za pošto in brzojav, 
minister za promet: 
dr.V.Janković s.r., 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za agrarno reformo : 
Nikola Uzunoyïc s.r. 

Minister za verstvo: 
: dr.Mil. Jovanović s.r. 

Minister za finance: 
dr. Rosta Kumanudi s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. H. Karamehmedovte s. r:. 

Minister z/,rkmetijsivp in vode: . 
Ivan Pucelj s. r. 

264, 
Popravek.*; 

Tako oddaja mnenje: 
o ustanavljanju, številu, kraju in. o notranji or

ganizaciji visokih, srednjih, nižjih, praktičnih, zim
skih in drugih kmetijskih šol; 

o ustanavljanju specialnih mlekarskih, perutni-
narskih, čebelarskih, pletarskih, vrtnarskih in tem 
podobnih šol; • ' -.' 

o ustanavljanju Sol za kmetijsko izobražanjo 
kmetiških žensk (šol za kmetiške gospodinje); 

o potovalnem pouku; 
o raznih daljših in krajših strokovnih tečajih иа 

šolah in izvun njih za kmetiški živelj obojega spola^ 
za učitelje in duhovnike na kmetih in tem podobno, 
n. pr. o pošiljanju kmetiške mladine v naprednejše 
kraje zaradi praktičnega izučevanja itd. 

Člen 2. 

Svet za kmetijski pouk sestavljajo; 
1.) Načelnik oddelka za kmetijski pouk in kme

tijske poizkuse, odnosno njegov namestnik. 
2.) Načelniki (odnosno njih namestniki) strokov

nih oddelkov za kmetijstvo ministrstva za kmetij
stvo in vode. 

3.) Po en strokovni nastavnik kmetijske fakul
teto ali visokih kmetijskih šol, ki jih delegirajo 
sveti (zbori) dotičnih fakultet, odnosno visokih 
kmetijskih šol. 

4.) Direktor srednje kmetijske šole, ki ga ime
nuje minister. 

5.) Eden, po potrebi pa tudi več upraviteljev ali 
profesorjev^ nižjih, praktičnih ali 'specialnih kmetij
skih šol, katerega, odnosno katere izvoli učiteljski 
zbor dotične šole. 

Načelnik oddelka za kmetijski pouk predlaga, 
iz katerih šol naj se pozivljejo nastavniki. 

6.) Po potrebi se pozivlje potrebno število urad
nih pokrajinskih kmetijskih predstavnikov,, odnosno 
kmetijskih oblastnih inšpektorjev (člen 64.urodbe); 

7.) En'predstavnik kmetijskega zadružništva, ki 
ga odpošlje «Glavni zadružni savez». 

8.) Potrebno število predstavnikov kmetijskih 
udruženj glede na oblast, za katero gre in ki p 
predmet odločanju. ' • 

9.) Minister sme, ako se mu zdi. umestno, pozi
vati tudi druge kompetentne osebe (n. pr. predstav
nike, drugih .ministrstev, odlične strokovnjake ; iz 
naroda).- • • • , „ . - • • ,, ,• .,.-fr.<-'.\. 

10.) Mandat članov po točkah 3., 4. ih 7. traja 
tri leta. 

Ako so člani zadržani, prihajajo k sejam njih 
namestniki, ki jih volijo dotična telesa. .••'•'_ 

. V :tar.št.601, točki.2.) uvozne tarife,; razglašene 
v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca* z dnè 16. junija 1921..** je maksimalaa 
carina napačno natisnjena z 10 dinarji. . 

Omenjeno postavko je popraviti tako, da stoj na
mesto; «10 dinarjev» pravilno: «25 dinarjev». 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
.dne 10.avgusta 1921.; C br.52.041. 

Naredbe osrednje vlade. 
265. 

Pravilnik o ustanovit»! sveta za kmetijski 
pouk.*** 

Na podstavi člena 16. uredbe o. ustroju ministr
stva za' kmetijstvo in vode * d n e 8. julija 1919. ae. 
ustanavlja- pri ministrstvu za kmetijstvo in votle 
svet za..kmetijski pouk. 

Člen 1 : ; . v 

Naloga temu svetu je,' da oddaja mnenja o or
ganizaciji in'funkcioniranja naprav za kmetijski 
pouk kakor tddi o vseh vprašanjih, ki posezajo 
globlje v kmetijskio. izobražanje poljedelcev/ sploh v 
vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

: * PriobČen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 182, izdanih dne 17ega 
avgusta 1921. 

** Uradni Ust pod št. 239. 
*** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 172, izdanih dne 5. av
gusta 1921. 

Člen 8. 
: Nikakor ne sme biti število/Članov b g a ; sveta, • 
ki se udeležujejo enega zasedanja, večje od 20. 

. .. Člen 4. 
Vsi člani tega sveta imajo, ako se udeležujejo 

sej, nagrado, ki jo določa minister za kmetijstvo in 
vode, članom izvun .Beograda pa gre tudi povračilo 
potnih stroškov. 

' . ' .. • Člen 5. 
Svet sklicuje najmanj enkrat na leto minister 

za kmetijstvo in vode. Načelnik oddelka za kmetij
ski pouk predlaga dan zasedanja in dnevni rad, 
ki se z vabilom vred pošilja vsakemu pozvanemu 
članu sveta. ' , 

Člen 6. 
Sejam sveta predseduje minister sam, ako pa je 

zadržan, po črnu najs&rejši član sveta izmed urad
nikov ministrstva za kmetijstvo in vode. 

.Za vsako vprašanje določa svet referente, razen 
za specialne predloge posameznih članovsveta, za 
katere so' referenti predlagatelji- • sami. 

Zapisnik vodi eden izmed uradnikov oddtelka 
za kmetijski pouk, ki ga določi načelnik tega od
delka, in ki mu gre tolika nagrada, kolikršno mu 
določi- minister za kmetijstvo in vode. 

Člen 7.; •;.: ; ; . 
Svet sklepa z navadno veČino glasov, vsak 

član pa ima pravico, da poda., svoje ločeno mnenje. 
O posvetovanju se vodi zapisnik. 
Svet sklepa, ako je navzočna polovica potvanih 

članov in še en član. - . ; . 
Odločbe sveta se razglašajo v poročilih, odnosna 

v «Glasniku ministarstva poljoprivrede i voda». 

Clan 8. 

: Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpiše.mi
nister za kmetijstvo ha vode in ko se objavi т «SluŽ-
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-bonih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovena-
•ca»; takrat prestane veljati pravilnik o ustanovitvi 
sveta za kmetijski pouk št. 2595 z dne IG. febru
arja 1920.* 

* 
Na podstavi člena 16. uredbe o ustroju ministr

stva za kmetijstvo in vode z dne 8. julija 1919. odo-
brujem ta pravilnik in odrejam, da je postopati po 
njem. 

V B e o g r a d u , dne 30. junija 1921; 
št. 15.799/11. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

266. 
Odločba 

o nostrifikaciji zrelostnega ali nsposobljenost-
леда izpita učiteljev na osnovnih šolah т ino

zemstva. 
Gospod minister ; za 'prosvet© je odredil z odlo-

-kom z dne 29: julija 1921., O. N. br. 29.463 to-le: 
Oni učitelji (učiteljice), ki so dovršili učiteljišče 

"v inozemstvu, t. j . opravili tam: učiteljski zrelostni 
izpit ali dobili tam učiteljsko diplomo, pa hočejo 
službovati na osnovnih šolah naše kraljevine, mo
rajo opraviti dopolnilni izpit, katerega predmeti so: 

1.) srbsko-hrvatski jezik in književnost (v Slove
niji) 6lovenski, srbsko-hrvatski jezik, in književnost; 

2.) zgodovina Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
3.) zemljepisje Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
4.) znanje o. državljanskih pravicah in dolžno

stih; ' • ' ' ' , . '• 
' 5.) srbsko^hrvatske (slovenske) pesme in igre; 

6.) nastop iz enega omenjenih predmetov. 
Po dveh letih stalne Učiteljske službe izza oprav

ljenega dopolnilnega izpita opravi dotični učitelj 
praktični, učiteljski izpit (ČT. 29. zakona). 

Ministrstvo za prosveto, 
oddelek za osnovni pouk, v Beogradu, 
dne 20. julija 1921.; O. N. br. 29.463. 

I*o naročilu ministra za prosveto: 
Radojević s. r. 

Popravek.** 
V «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 

î Slovenaca»- z dne 11. julija 1.1., št. 152 je na str. 11 
v pravilniku o ustanovitvi kmetijskega sveta*** 
vsled pogreška pri prepisu izostalo na koncu na 
levi strani podpisa to-le: 

Ministrstvo za kmetijstvo in vode, 
oddelek za kmetijstvo, v Beogradu, 

dne 27. junija 1921.; št. 15.630Д. 

Iz pisarne ministrstva za kmetijstvo in vode 
v Beogradu, , 

dne 22. julija.. 1921.; š t 15.630Д. ; 

Razglasi osrednje vlade. 
Jtfor. br. 5889 A. ' ' 

ionkurz za sprejem gojencev v strojno šolo 
vojne mornarnice. 

Na podstavi odločbe, gospoda ministra za vojno 
in moi-narnico Mor. br. 5810/A z dne 3. avgusta 1921. 
se sprejme tekom, meseca oktobra t. I v strojno šolo 
vojne moi-narnice v Gjènovicù (pošta Zelenika, Boka 
Kotorska) dò ÏÎ0. mladeničev iz civilnega prebival
stva in iz kadra za gojence. Kandidat iz civilnega 
.prebivalstva mora za sprejem, y to Šolo ustrezati 
tem-le pogojem: . ' 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, kar dokaže.z domovnico in občin-, 
skim potrdilom. 

2.) Ne sme biti mlajši nego 17 in ne starejši 
nego 20 let, kar ih ora 'dokazati s krstnim listom 

,-ali, pa & potrdilom dveh državljanov, potrjenim po 
policijskem oblastvu. 

* Uradni list pod št. 144 iz leta 1920. 
" ** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 169, izdanih dne 1. av
gusta ' 1921. 

**•* Uradni list pod št. 226. 

3.) Dovršiti je moral najmanj štiri razrede osnov
ne (ljudske) šole, kar mora dokazati s šolskim iz-
pričevalom, ki navaja oceno iz posameznih pred
metov. 

4.) Biti mora dobrega vedenja in ne kaznovan, 
kar dokaže z občinskim ali policijskim potrdilom 
(nravstvenim izpričevalom). 

5.) Da vstopi v službo vojne mornarnice in da 
bo služil po določilih zakona o ustroju vojske, mora 
imeti dovolitev staršev (varuhov), ki jo je potrdilo 
oblastvo. 

6.) Biti je moral že v železarskem obrtu, kakor 
kovaškem, kleparskem, ključaničarskem, strugar-
skera, kurjaškem, šoferskem, električarskein, mon-
terskem ali podobnem, o čemer mora predložiti po
trdilo z označbo, koliko Časa je bil v obrtu in kolik 
uspeh in koliko spretnost je dosegel. 

7.) Predložiti mora izpričevalo aktivnega voja
škega zdravnika, da je sposoben za službo v mor-
narnici, da ima dober vid in sluh, da natanko raz
ločuje vse barve, da ni venerično bolan in da ima 
zdrave zobe. 

8.) Biti mora neoženjen, kar dokaže s potrdi
lom cerkvenega ali občinskega oblastva. 

Prednost imajo oni, ki so poleg izučenega obrta 
dovršili več razredov meščanske šole. 

Svojeročao spisane prošnje za sprejem, v strojno 
šolo vojne mornarnice se morajo najkesneje do dne 
15i s e p t e m b r a 1 9 2 1 . poslati komandantu 
strojne šole vojne mornarnice v Gjenovicu,- poŠta 
Zelenika^ Boka Kotorska. Prošnji morajo biti prilo
žene zgoraj omenjene listine pod 1.) do 8.). Trošnje 
in listine morajo biti opremljene s predpisanimi kol
ki. Prošnja modu biti podpisana s č i t l j i v o p i s a 
n i m i m e n o m i n p r i i m k o m ; razen tega je 
treba navesti točni naslov. 

Kandidat iz kadra inora ustrezati tem-le po
gojem: 

.1.) Biti mora priporočen po komandi, pri kateri 
s l u ž i . - ••.- . . ' 

2.) Biti mora inteHgenten,' kar izjavlja koman
dant kakor pod 1.). 

3.), 4.),. 5.), 6.), 7.) in 8.) Pogoji in listine kakor 
za mladeniče iz civilnega prebivalstva. 

Kandidati iz kadra naj se javijo po predpisani 
poti na raport; njih predstojniki pošljejo potem 
njih zaslišanje s priloženimi listinami in s svojo iz
javo komandantu,.strojne, ifole vojne mornarnice v 
Ujenovicu. 

Da se ugotovi sposobnost kandidatov v praktič
nem in teoretičnem ozira,' morajo vsi pozvani' kan
didati pri komandi strojne šole priti k sprejemne
mu izpitu. Vsakemu kandidatu se določijo v lastni 
delavnici obrtna dela, katerih izvršitev zadostno 
dokaže stopnjo ' dosežene sposobnosti v obrtu; nato 
pa se kandidat izpraša iz čitanja in pisanja v lati
nici in cirilici in iz štirih osnovnih računov s celimi 
in decimalnimi Števili in- z ulomki. 

Po dovršenem tečaju бе uvrste gojenci v vojno 
mornarnico v strojni stroki. 

Gojenci, ki bi se morali zaradi slabega vedenja 
ali nezadostnega učnega napredka izključiti iz te
čaja, se predado. mornarniški komandi; da odslužijo 
popolni službeni rok (službeni rok v zmislu zadnje
ga stavka točke 5. tega natečaja) in dvakrat toliko, 
kolikor časa so prebili v šoli, in sicer kot mornarji 
onih strok, za katere bodo sposobni in ki jih' določa 
mornarniška komanda. -

V kolikor bi služili'absolventi te šole v vojni 
mornarnici tudi preko obveznih službenih let, bodo 
nadaljevali v njej svojo strokovno izobrazbo, po ka
teri jim bo dana-možnost, da dosežejo po sposob
nosti ukazni čin. 

Kandidatu iz civilnega prebivalstva izda koman
dant onega vojneg» okruga, v katerega območje spa
da kandidat, brezplačen listek za, vožnjo z železnico rili 
ladjo od najbližje postaje kandidatovega- stanovali-
šča do Zelenike, in sicer na podstavi pismenega 
potrdila komandanta strojne šole, da je dotičnik 
uvrščen med kandidate za gojence strojne šole voj
ne mornarnice, in po naredbi gospoda .ministra za 
vojno in mornarnico .F Gj.br. 9223 z . dne 4. juli
ja 1921. 

Če se kandidat ne sprejme za gojenca, se mu 
izda brezplačen vozni listek za vrnitev na njegovo 
stanovališče. • _ 

Vsi oni, ki vlože prošnje, morajo do njene re
šitve ali do poziva, odnosno po pozivu, komandi 
strojne šole vojne mornarnice javiti vse osebne iz-
proJnembe kakor tudi izpremembo svojega naslova. 

V Z e m u n u , dne 3.avgusta 1921. 

Ministrstvo za vojno in mornarnico, 
oddelek za mornarnico. 

Razglas o začetnem datnmu rokov, določenih v 
mirovni pogodbi i Ogrsko.* 

Oddelek za izvrševanje mednarodnih pogodb ob
vešča interesente, da so se ratifikacije mirovne po
godbe z Ogrsko deponirale v Parizu dne 26. juli
ja t. 1. 

Ratifikacije so deponirale kraljevina Srbov, Hr
vatov in Slovencev, Francoska, Angleška, Italija, 
Japonska, Belgija, Romunija, Češka, Siam in 
Ogrska. 

Ker teko po členu 364. mirovne pogodbe z Ogr-
ko roki, določeni s to pogodbo, od dne, ko so se 
deponirale ratifikacije, je.začetni datum teh rokov 
dan 26. julija 1921. 

Mirovna pogodba z Ogrsko je objavljena kot 
začasni zakon v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» — izredna številka 140 
z dne 25. julija 1921. 

V B e o g r a d u , dne 1.avgusta 1921.; 
št. 3729. . . 

Po naročilu predsednika ministrskega* sveta 
šef oddelka za izvrševanje mednarodnih pogodi;: 

R.N.Hristic e.r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St 9006. . 

Razglas glede državnega žalovanja po blago
pokojnom kralja Petra I. 

Državno žalovanje po blagopokojnem kralju 
Petru L traja v zmislu sklepa ministrskega, sveta z 
dne 21. t. m. šest mesecev, in sicer prvih iest ted
nov od dne smrti, t. j . od dne 16. avgusta, do všte
tega dne 27. septembra 1.1., kot globoko žalovanje. 
Za globokega žalovanja se ne smejo vršiti nobene 
hrupne veselice in plesi, do dne 25. t. m. pa tudi ne 
druge produkcije ali zabave. 

Državno žalovanje se izraža pri vseh državnih 
uradih tako-le: Dokler traja globoka žalost, visi na 
poslopjih državnih uradov stalno črna zastava, za 
ostali čas pa, kadar nastopi potreba, da se. izobela 
državna; zastava, naj se izobesi državna zastava na 
pol droga. Uradništvo nosi za globoke žalosti črn 
flor na levi roki. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, •'* 

dne 24. avgusta 1921. 

Pokrajinski namestnik 
minister: 

Ivan Hribar s.r. 
Št.8640. ' • ' • . ' 

Razglas. 
Komanda dravske divizijeke oblasti naznanja, 

da je po vojaških predpisih podoficir jem, kaplarjeffi 
in redovom najstrože prepovedano4 da bi se zadol
ževali; vojaške, komande nikakor ne prevzemajo 
plačila takih dolgov. 

Na to se opozarjajo tako privatne osebe kakor 
tudi denarni zavodi. „ 

V L j u b l j a n i , dne 18.avgusta 1921.. 

Predsedstvo pokrajinske uprave. 

Zastopnik pokrajinskega aazûesfâtika: 

dr. Baltic s.r. 
Št. 23.034. 

. - • - ' : ' 

Razglas o fzpremembi v občinskem gerentstvu 
v Nasovi. 

Namesto Antona S ü p p e j a / k i j e razrešen svojih 
poslov, je imenovan; za prisednika občinskega ge-
rentskega sosveta v Nasovi Valentin G o 11 e, po
sestnik v Jankovi. 

V L j u b l j a n i , dne 18.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. У «•*•'* F 

Zastopnik pokrajmskega, ca^fsfjaito: 

• . . • . • dr.Baltie s.r. ,. .,., 

* Priobčen v «Službenih Novinah ' Ш Ј в * п * 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Žt. &%'•''№№&• **>• 
12. avgusta 1921. 

'••Нш-
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Št 21.272. 

Rasglas. 
Po porocüu okrajnega glavarstva v Celju « dne 

2S.juljja t i . , St.9170, se je občinski pečat z na
pisom «Občinski urad Trg Vojnik pri Celju» na do 
sedaj nepojasnjen način izgubil; sumi se, da je bil 
ukraden. 

Oblika izgubljenega pečata je krog s premerom 
28 mm. 

Vsi državni in avtonomni uradi in zavodi se 
opozarjajo na to z vaMLom, naj bodo pri sprejema
nju eventualnih vlog s takim pečatom oprezni 

Občina je nabavila nov pečat, ki se v odtisku 
razlikuje od izgubljenega. 

V L j u b l j a n i , dne 17.avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

Št. 22.939/21. 

Rasglas. 
Postavka cAvstrija» v razglasu deželne vlade z 

dne 25. februarja 1921., St. 4178 (Uradni list 28), 
oziroma z dne 9. aprila 1921., št. 5185 (Uradni lut 
40) se po odločbi ministrstva za notranje zadeve 
J B št. 21.814 z dne 6. avgusta 1921. izpreminja, 
oziroma popolnjuje ter se glasi: 

1.) Navadni in transitai vizum za rok enega me
seca 25-50 (petindvajset in pol) dinarjev. 

2.) Vizum za prihod in odhod v roku od enega 
d© dveh mesecev, ako stranka dokaže, da potrebuje 
nad mesec dni za ureditev svojih poslov, tudi 25-50 
(petindvajset in pol) dinarjev. 

3.) Službeni vizum za državne uradnike in usluž
bence in za delavce do 10 (deset) dinarjev. 

4.) Vizum za dijake 6 (šest) dinarjev. 
5.) Vizum za odhod iz kraljevine in vizum za 

odhod in povratek v roku do dveh mesecev za one 
avstrijske državljane, ki bivajo stalno v naši kra
ljevini, 10 (deset) dinarjev. 

Avstrijci, ki imajo vizum za prihod in povratek, 
se morajo pred odhodom javiti pri našem oblaetvu. 
Ža potrdüo (vizum), da so se pri odhodu javili, *e 
ne zahteva nobena taksa, ako je potni list že vidi-
ran za povratek." 

V L j u b l j a n i , dne 18.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po.naročUu pokrapnskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Št.23.328A 
Rasglas. 

Po razpisu ministrstva za notranje zadeve 
št. SI 9126 z dne 11. avgusta 1921. je prihod tujih 
delavcev iz Macedonie in drugih krajev, ki so do
slej prihajali v Romunijo preko- Oršave, d o v o 
l j e n l e p r e k o T u r n - S e v e r i n a . 

V L j u b l j a n i , dne 18.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s.r. 

St. 23.330/21. 
Rasglas. 

Po razpisu ndnistrstva za notranje zadeve 
š t SI 9125 z dne 11. avgusta 1921. so grška oblaôt-
V4 prepovedala potovanje v Carigrad in Smirno 
p r e k o S o l u n a . Zato se ne smejo našim drzav-
Ijairem izdajati ali vidirati potni lieti za potovanje 
v Carigrad ali Smirno preko Soluna. 

V L j u b l j a n i , dne 18.avgusta .1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
St. 3100. ve t 

Iskas o stani« italskin *nsnlh totemi 
T Sloveni» s dae 20. avgusta 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev, in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa i navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
anaci število zakuženih krajev, številka za dvo-i 

pičjem število zakuženih dvorcev v občini 

Obstoje: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Dolnja Lendava 2:8. 

Š u š t a v e c. 

Brežice: Veternik 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Krško: Št. Jernej 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1, 

Veliki Gaber 1:1. Ljubljana okolica: Vrhnika 1:1. 
Ptuj: Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 
Solčava 2:8. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2.1 

S t e k l i n a . 

Maribor: Zgornja Sv. Kungota 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Veliki Obrez 1:2. Črnomelj: Semič 1:2. 

Krško: Bučka 1:1, Kostanjevica 1:1, Raka 1:6, 
S t Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1, Račna 
1:4. Litija: Zagorica 1:5. Ljutomer: Radenci 1:1. 
Maribor: Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:3, 
Spodnja Ložnica 1:1, Spodnji Porčič 1:3. Murska 
Sobota: Čentiba 1: 3, Petanjci 1:1. Novo mesto: Žu
žemberk 2:2. Ptuj: Gajovci 1:2. Ljubljana mesto 
2. Ptuj mesto 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Peče 1:1. Kbčevje: Sv. Gregor 1:1. 

Turjak 1:1. Konjice: Konjice 1:1. Kranj: Smlednik 
1:1. Krško: St. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Med
vode 1:1. Logatec: Gorenji Logatec 2:2. Ptuj:: Ju-
rovci 1:2, Levanjci 1:1. Radovljica: Lesc 1:1, 
Mošnje 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Murska Sobota: Gorenji Petrovci 1: 5, Moščanci 

1:1, Pečarovci 1:6. . 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Mačkovci 1:1. 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Kočevje: Dolenja vas 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Kočevje: Ribnica 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Konjice: Konjice 1:1. Litija: Leskovec 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Vrhnika 1:1-
Radovljica: Ljubno 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 20.avgušta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
v z. Zaje s. r. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se poživlja
jo, naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem 
sodišču dne 

2 7. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob desetih v sobi št. 1 ustno ali pa do tega dne pis
meno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani z 
zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih terja
tev pošla. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu, 
dne 16. avgusta 1921. 

E 107/21—5. 1339 

Dražbeni oklio. 
Po zahtevanju državnega zaklada kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, zastopanega po fi
nančni prokuraturi v Ljubljani, bo dne 

5. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri spodaj oznamenovanem sodišču v 
sobi št. 4 dražba zemljišča vlož.št.507 katastralne 
občine šentjemejske. 

.Nepremičnini, ki jo je prodati n a dražbi, je do^ 
ločena vrednost z 2500 K. 

Najmanjši ponudek znaša 1667 K. Pod tem znes
kom se ne bo prodajalo. 

' Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek H., ' 
dne 27. julija 1921. 

Dražbeni oklio. 1364 

Po sklepu okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 
9. avgusta 1921., Ne Vin 165/21/1, bo na predlog 
Oroslava P e č k a in Osvalda D o b e j c a, posestni
kov v Rožni dolini št. 250, dne 3. s e p t e m 
b r a t. 1. ob devetih v pisarni podpisanega notarji, 
Sodna ulica št. 11, ' 

prostovoljna javna dražba 
nepremičnin, vložek 785 katastralne občine viške, 
ki sestoji iz parcele 403 (hiše št. 250 v. Rožni doli
ni) in parcele 1330/9 (vrta). 

Izklicna cena 300.000 K. . 
Morebitnim zastavnim upnikom ostanejo- slej ko 

j prej pridržane vse njih pravice, ne glede na višino 
največje ponudbe. 

Natančnejša pojasnila o dražbenih pogojih daje 
pisarna podpisanega notarja.ob uradnih urah. 

V L j u b l j a n i , dne 23.avgusta 1921. 
Dr. Karel Schmidinger s.r.r 

' notar kot sodni komisar. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Prede. 2352/13/S1—1. 1 3 5 6 

Razglas. 
Notar dr. Fran P r i s l a n v Tržiču je dne 

19. avgusta 1921. položil predpisano prisego. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1921. 

Dr.Regina s.r. 

A 144/21'. " 1 3 5 1 

Oklio, a katerim se eklioujejo 
zapuščinski upniki. 

Anton F o r t m ü h l e r , posestnik na Stavnici, 
| je dne 23. marca 1921. umrl. 

Razne objave. 
Št. 49.437. 1324 

Objava za konkurs. 
• Podpisana pisarna namerja meseca septembra 
1.1. v Beogradu otvoriti natečaj za uradniško mesto, 
ki je sedaj prazno. 

Kandidat, ki uspešno opravi .izpit, se pozove v 
službovanje v Ženevo. 

Natečaja se lahko udeleže osebe obojega spola, 
stare od 21. do vštetega 35. leta. Kandidat mora 
biti državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev; imeti mora dobro splošno izobrazbo ter per-, 
fektna znati angleški ali francoski jezik. Prven
stveno se vpoštevajo kandidati, ki imajo univerzi
tetno izobrazbo, ki poznajo administracijo ter so 
razen francoskega ali angleškega jezika zmožni še 
drugih jezikov. 

V 'programu za natečaj so pismeni sestavki, iz 
katerih se da ugotoviti, koliko so kandidati spo
sobni za spiee in koliko poznajo socialna in eko
nomska vprašanja. 

Kdor želi podrobnejših pojasnil, naj se obrne-
pismeno na ministrstvo za socialno politiko. 

Mednarodna pisarna lige narodov v Ženevi, 
meseca avgusta 1921." 

1865 Razid druStva. 
Kranjsko društvo za varstvo, lova se je po 

sklepu občnega zbora z dne 12. avgusta 1.1. prosto
voljno razšlo. 

I. Kovač s.r., Franc Galle e.r., 
bivši tajnik. bivši predsednik. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poïtnlna plaiftiiÄ v 

Ч Ljubljani, dne 30. avgusta 1921- Letnik m. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
J . ' : :J l l 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za 

Vsebina: Pravilnik za izrrieTanje določil o taksah in začasnega zakona o trošarini, taksah in pristojbinah. — Kazglaai drugih nradoT in oblaster. 

Naredbe osrednje vlade. 
268. 

, Na podstavi člena 26. začasnega zakona o dr
žavni trošarini, taksah in pristojbinah predpisujem 
ta-le ,,,, 

Jfc&ftlnik za izvrševanje določil o taksah 
Is začasnega zakona o trošarini, taksah 

in pristojbinah.* 
A. Tarifa za, vso kraljevino. 

Po členu 10. tega začasnega zakona in nekvar-
no zakonom o pristojbinah, ki veljajo za pobiranje 
taks v posameznih pokrajinah naše kraljevine, se 
razširjajo in veljajo za pobiranje taks na vsem 
ozemlju naše kraljevine takse iz tarifnih postavk 
zakona o taksah kraljevine Srbije z dne 30. marca 
1911., ki so kot izpremenjene, dopolnjene, povišane 
in nove navedene v členu 10. tega začasnega za
kona. 

Člen 1. 
1.) Taksa 2 dinarja po tar. post. 1. taksne 

tarife se polaga za vse opozoritve, vlóge in proš
nje vobče, ki se predlagajo:-kralju, narodni skup
ščini, oblastvom in uradom v kraljevini, bodisi da 
se pošiljajo ali izročajo pismeno, bodisi: da so 
ustne ter jih.oblastvo.ali..urad sestavlja pismeno 
(zasliševanja), ne glede na število in velikost pol.-

• 2.) Ako je določena za,vloge in prošnje večja 
• taksa, se pobira ta večja taksa. Istotako se pla

čuje za prošnje v> sodnih poslih v pokrajinah izvun 
Srbije in Crne gore še nadalje taksa, določena s 
posameznimi pristojbinskimi zakoni. 

3.) To takso plačuje vsaka oseba, podpisana 
na vlogi. Ako nastopi več oseb, bodisi pravnih, 
bodisi fizičnih, ali enih in drugih, ki se po naravi 
svojih razmer podpišejo na prošnji, kot ena po
sebna* prizadeta stranka, kakor so drugovi v enem 
podjetju, družbeniki, bratje v zadrugi in temu po
dobno, se plača ena taksa. 

4.) Ako taksa, predpisana za vlogo, ni plačana, 
se mora vloga, če prihaja iz Srbije in Crne gore 
ter se sprejme v teh pokrajinah, položiti v arhiv 
ter se sploh ne jemlje v razpravo. Ako prihaja 
vloga v Srbijo in Crno goro iz drugih pokrajin ali 
S.e, iz^SrbiJe in Crne gore pošilja y druge .pokra
jine ali &e iz.pokrajine izvun Srbije in Crne gore 
ppšjlja,,y докјГајШе .izvun SrbijeJn Crne gorç, se 

. zahtevala,,to vlpgoi;,najprej plačilo,ali doplačilo 
^redpisang.tak^ejjin šele potem se.smevzeti,y.razr 
nrjajvô  Tâ co se postopa,tudi s,.prošnjo, ki.jp je 
podpisalo;vet oseb,, ako ni opremljena z,,zadóstno 
takso ali j>.bfiez:)ta^sê,.',' :л{ ' , 1(l" ч 

.„: 5,) Taksa iz;;tar.:ipost,, l.se.ne, pplaga.tudi.za 
tožbe,;;PJitožbA int pti«pvore, obremenjene j , drugo 
osebno, ali ..večjo,, .takso.., t . . , „ : , . ,.. 
•u-.:6.) ,Ta.takeac.se pobira, za..y,se,vloge^ zahteve 
•in-prošnje, ki jih. /priglašajo posamezniki ali jih 
priglaša. več .oseb. brzojavno, âko niso zavezane 
večji-ali drugi taksi.iz točke 2. tega ,člena. 

7.) AÌco se pošiljajo pritožbe, vloge in zahteve 
brzojavno, mora pošiljatelj telegrama predpisano 
takso Rrilepitina telegram,, uradnjk pa postavi, ko 
odpravlja telegram; vselej pod podpis prosilcev 
svoje poročilo uradu, .kateremu .je namenjen: 

* Razglašen v «-Službenih Novihah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. Ì67, izdanih dne 
29. julija 1921. 

«Taksa v N. (z besedami) dinarjev je plačana», in 
to tudi podpiše. 
• 8.) Ako znaša taksa preko 2 dinarja, se prilepi 
na posebnem referatu, se predpisno uniči ter iste
ga dne po pošti pošlje uradu, kateremu je tele
gram namenjen; ta urad pa oceni, ali se je polo
žila zadostna taksa. 

9.) Ako se z brzojavno prošnjo zahteva izpriče
valo, odobrilo, dovolilo, dopustilo ali odločba, se 
mora položiti tudi še predpisana taksa za te spi
se. V členu 4. tega pravilnika je predpisano, kdaj 
se taksa za odločbo polaga in kdaj ne. 

10.) Za vse.prošnje, s katerimi sé zahtevajo 
izpričevala, odločbe, dovolila, odobrila itd., se 
plačuje tudi ta taksa za vlogo poleg takse, pred
pisane za izpričevala, odločbe, dovolila, odobri
la itd. 

11.) Za prošnje se smatrajo tudi vse izjave in 
zahteve, ki se podajajo na aktih ob uradnem pri-
občilu. N. pr.: «Priobčen mi je prednji odgovor 
N. urada in prosim, da se mi izda odločba o tej 
stvari, ker mislim, da imam po členu N. N. pravico 
do tega in tega».' 

12.) Vse oprostitve, določene tako z zakonom 
o taksah ali o pristojbinah kakor tudi z drugimi 
specialnimi zakoni, veljajo še nadalje. 

Člen 3."' 
1.) Taksa 0-50 dinarja za priloge po tar. 

post. 2. se plačuje za vsako prilogo, ki se doda 
prójSnji, vlogi, pritožbi, tožbi in vobče pismeni in 
protokolarni, vlogi, a ni po drugem zakonskem 
predpisu zavezana posebni večji taksi,".niti/opro
ščena plačila takse, ne glede na število in velikost 
pol ene, take ..vloge. 

2.) .Ako se prepiše več spisov' (več priznanic, 
računov, izpričeval, spisov itd.) na enega ali na več 
listov in se taki listi predlože v nepotrjenem^ pre
pisu kot priloge, se plača taksa, za toliko prilog, 
kplikor je originalnih spisov prepisanih. ' '".'.' 

3.) Ako so plačale originalne, listine, ki se doda
jajo kot priloge, manjšo takso, se morajo, kó še 
predlože, dopolniti z razliko takse'dö1 0J50 dinarja. 

4.) Dokler se za .priloge, ki nišo opremljenei.z 
zadostno takso, ne pobere ostanek takse po pređ^ 
piših,. ki veljajo o' tem, se predmet.ne šrrie jemati 
v, razpravo. ' '.'.", ,..., ,, '' ','" .,'.'/,.,. 

/5.) Prepisi ali duplikati1 posameznih'.prilog, ki 
se.dodajajo za arhiv ali za drugo potrebo obfaštva 
samega, kakršni so: prepisi tapij (listin za zem
ljiški prenos) pri prenosu imovine za potrebo 
davčnih, odnosno zemljiških oblastev; prepisi li
stin o obvezi pri ' intàbùîàciji 'in'' sfedstvih zâ za
varovanje, odriošno' za ^zemljiško '' zavarovanje; 
prepisi pri potrdilu posarheznih listin'—: niso' za
vezani tej taksi.! /"'". '"" " ' '"'/' 

6.) Ako niso originalni spiši poszakonu za
vezani taksi zato, ker sé "izdajajo uradoma (vo
jaške objave, vojaške listine itd.)^ niso niti kot 
priloge zavezani nobeni'%kV. ' Toda prepisi teh 
listin so zavezam taksi, ako se predlagajo kot 
priloge. 

7.) Ako se' predlagajo kot priloge originalni 
spisi ali overjeni prepisi s predpisano iti večjb 
takso, se ta taksa iz tar. post. 2. ne pobira. Ce 
pa na takem spisu ni' takse ali če je nezadostna, 
še postopa z odgovornimi osebami po zakonu. 

, ' , Clen,3. 
1.) Taksa 5 dinarjev iz tar. post. 3. in 4. se 

pobira na izpričevala .in potrdila, ki jih izdajajo 
privatne osebe ali. oblastya, privatnim, osebam o 
.kakršnihkoli, dejstvih in o vsem, kar se jih more 
tikati •.., ,.. ". . : ' . . . 

2.) Ce izda več oseb eno potrdilo, n. pr. če 
izda več zdravnikov potrdilo o zdravstvenem 
stanju te ali one osebe, ali če izda več državlja
nov eni osebi potrdilo o vedenju itd.,, se plača 
samo ena taksa iz târ. post. 3. in 4. 

Člen 4. 
1.) Po tar. post. 5. se pobira taksa 5 dinarjev 

za vse pismene odločbe, odloke in vsa obvestila 
administrativnih oblastev kakor tudi za odločbe 
in razsodbe, ki se izdajajo o kaznivih dejanjih 
privatnih oseb ali javnih uslužbencev, katera se 
preiskujejo in kaznujejo na podstavi speciamlh 
zakonov, kolikor ni za te odločbe ali razsodbe do
ločena posebna in večja taksa. 

2.) V pokrajinah izvun Srbije in Crne gore sé 
pobira ta taksa za vse prve odloke, odločbe, ob
vestila, sklepe itd., ki jih izdajajo administrativna 
ali avtonomna oblastva in ki obsezajo navedbo, 
da ima dotična oseba pravico pritožbe na višje 
oblastvo, ali če dotična oseba izrecno zahteva pis-» 
meno odločbo. 

3.) Ako se dajo posameznim osebam na njih 
vloge obvestila ali kakršnekoli odločbe, ki jih iz
recno ne zahtevajo, ali zoper katere nimajo pra
vice pritožbe, se ta taksa ne pobira; ako pa se 
vendarle pritožijo, se od njih naknadno pobere 
taksa po tej tarifni postavki. ' 

4.) Za odločbe, odloke itd., ki jih izdajajo ob* 
lastva o pritožbah, za katere se taksa plačuje, še . 
ob izdaji odloka ali odločbe za to ne pobira no
bena taksa. 
" 5.) Ako posameznim osebam na vloge, prošnje 
in opozoritve, ki so v izvestnih poslih oproščene 
takse, prvostopno oblastvo odkloni zahtevo ket 
neutemeljeno, se taksa za izdano'odločbo in proš
njo pobere šele potem, ko postane odločba iz3» 
vršna glede na točki 1. in 2. tega člena. 

' 6.) Ako zahteva več oseb z eno prošnjo, da 
se vsaki izdaj posebna odločba, se mora polo
žiti taksa po'5 dinarjev za vsako osebo. 

7.) Taksa za vse odločbe ali razsodbe o kaz* 
nivih dejanjih privatnih oseb ali javnih, državnih 
in samoupravnih uslužbencev (nameščencev), ki 
se preiskujejo ih kaznujejo po drugih zakonih,'ako 
ni,za te odločbe in razsodbe določena posebna 
taksa;'s'è pobira po izvrsnosti odločbe ali razsodbe. 
V odločbi ali razsodbi se motfa tudi določiti pla
čilo'te takse. Kolikor je krivcev, tolikokrat se 
mora pobrati ta taksa; 

8.) Ako se'zahteva izdaja odobrila, dopustila 
ali potrdila, pa še 'dotični osebi ta ne izdado, se 
pobere za odločbo, s katero se prosilec obvešča« o 
odklonu; taksa M tar. post. 5. Akò pa je taksa za 
odobrilo itd. manjša, se pobere samo ta manjša 
taksa. -••' ' *- • ' '-

9) Akö ni za odobrilo, dovolilo itd: določena 
posebna taksa, še pobira taksa iz te tarifne po
stavke, razen če so take listine izrecno oproščene 
takse. ' '" ' • • -

.:••;.. .-de,, 5 . - -
1.) Taksa 5 dinarjev, predpisana v tar. post. 6. 

taksne tarife, za pritožbe zoper odločbe nižjega 
administrativnega oblastva, namenjene višjemu 
pblasHvtf,' sé plačuje sàmo, ako za te pritožhe jhl 
bjjédpisahâ' posebna Večja taksa. ' ' " l 

; \2.)Ta.taksa se'plačuje tudi za pritožbe 2tó$* 
razsodbe hodnih oblastev v 'zgolj' adminMfàttviun 
"poslih.1 

... » r ' t , ; ' / : ' . ; p len 6. .;•* :';";"';;"' '*'> 
, j j Po tar. post. 8. taksne tarife se pobira taksa 
za vse objave in reklame, ki se vrše zaradi mate
rialne, koristi. 
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2.) Taksa 0-05 dinarja po točki 1. te tarifne 
postavke se pobira samo za one objave začasnega 
značaja, ki se prilepljajo ali pritrjujejo na okna, 
zidove, vrata in druge predmete, in sicer samo 
zaradi koristi, ne pa za objave, ki se javno raz
širjajo iz roke v roko. 

3.) Tej taksi niso zavezane posmrtnice, plakati 
političnega značaja in take objave raznih udruženj, 
ki nimajo spekulativnega značaja, najsi se prileplja-
io ali pritrjujejo na posamezne predmete. Istotako 
niso zavezane tej taksi objave državnih in državno 
privilegiranih gledališč samo za njih prireditve. 
Objave o prireditvah drugih korporacij in družb 
v lokalih državnih in državno privilegiranih gleda
lišč pa so zavezane tej taksi. 

4.) Razglasi iz časopisov, občasnih spisov, 
koledarjev in drugih knjig, ako se izločajo iz časo
pisov in prilepljajo ali pritrjujejo posebe, plačujejo 
istotako to takso 0*05 dinarja, ako se z njimi 
objavljajo stvari materialne koristi. 

5.) Ce se z objavo vred prilepljajo kot dodatki 
posamezne slike ali drugačna pojasnila teh objav 
ali če se dve ali več objav druga za drugo nalepijo 
ali pritrdijo ali se na enem in istem plakatu tiskajo 
reklame ali objave različnih oseb, se mora za 
vsako objavo ali sliko ali reklamo plačati tudi 
posebna taksa. 

6.) Ako se objave ali slike iz točk 2., 3., 4. in 
5. tega člena nosijo ali vozijo po mestu, se plačuje 
za vsak izvod taksa po 0-50 dinarja. 

7.) Taksa iz prednjih točk* za objave, reklame 
in slike se prileplja nä vsak izvod, preden se te 
tiskajo ali pišejo, ter se uničuje tako, da se bese
dilo natisne ali napiše čez kolke. Ako pa je objava, 
reklama ali slika izdelana v inozemstvu ah v 
državi, toda ima jako malo besedila, nekoliko 
drobnih vrst, se izvršuje prilepljanje in uničeva
nje pri davčnem uradu, finančni upravi ali pri 
finančni kontroli, ali policijskem oblastvu z dotič-
nega oblastva pečatom, ki mora z enim delom 
sezati čez kolek, z drugim pa čez čisti papir. 
Uničevanje v uradu se izvršuje ria podstavi vlo
žene prošnje, za katero se taksa ne plačuje. 

8.) Po točki 2. tar. post. 8. taksne tarife se 
pobira taksa na leto za vse napisane ali naslikane 
objave ali reklame, ki so izdelane ali obešene na 
zidovih, ogradah, tramvajih, železnicah, železni
ških postajah, omnibusih, kioskih itd. v kakršni
koli obliki, kakor tudi za svetlobne reklame, bodisi 
s pomočjo projekcije, bodisi s pomočjo kombina
cije kakršnihkoli svetlih točk, ki tvorijo razne 
črke itd., in sicer: 
a) za reklame in objave izpod pol m2 velikosti 

na leto 40 dinarjev; 
b) za reklame in objave od pol m2 do enega m 

velikosti na leto 80 dinarjev; 
c) za reklame in objave preko pol m2 velikosti na 

leto 150 dinarjev. 
9.) Velikost reklame določa pristojno oblastvo, 

stvar privatne osebe pa je, da dokaže nasprotno. 
Velikost se določa po vsej površini reklame, najsi 

' ni popisana vsa površina. 
10.) Ako je na izvestni tabli, na kartonu itd. 

izdelanih več stalnih reklam različnih oseb, se 
plačuje ta taksa posebe za vsako reklamo (ob
javo). 

11.) Firme posameznih podjetij, ki so vidno 
napravljene na tujih objektih, ne pa na samih pod

jetjih, se tudi smatrajo za reklame. 
42.) Letno plačilo te takse iz točke 2. tar. post. 

8. se računi za eno koledarsko leto, ne glede na 
to, ali poteče objava tudi med letom. Potemtakem 
nuna nihče pravice, zahtevati povračilo preveč 
plačane takse, če objave ali reklame ni bilo ali če 
•se hi vršila v vsem enem koledarskem letu. 

13.) Vsako tako objavo ali reklamo mora last
nik objekta, na katerem je objava ali se vrši 
reklama, pismeno prijaviti najbližjemu davčnemu 
uradu ali finančni upravi, kjer pa takih ni, okrajni 
upravi finančne kontrole.in kjer tudi te ni, naj
bližjemu policijskemu oblastvu. Za to prijavo se 
ne plača nobena taksa, toda nanjo se mora pri
lepiti v kolkih znesek letne takse za objavo ali 
reklamo. Ti kolki se morajo v uradu uničiti tako, 
da jih ni mogoče uporabiti iznova. Stare reklame 
se morajo prijaviti in zanje se mora plačati taksa 
vsako leto najkesneje do dne 15. januarja, nove 
pa najkesneje v petih dneh ocl dne, ko poteče ali 
se prične reklama. Take objave in reklame 
za leto 1921. še morajo prijaviti najkesneje do 
dne 15. oktobra 1921., letna taksa pa se mora 
plačati najkesneje do dne 1. novembra 1921.. 

14.) Ako so te objave ali reklame na državnih 
v ali samoupravnih objektih, jih je dolžan prijav

ljati in plačevati takso na račun privatne osebe 
šef dotičnega urada. Lastniki objektov iz točke 13. 
in iz te točke imajo pravico do povračila plačane 
takse od lastnika objave (reklame) ali podjetja, 
ki vrši reklame. 

15.) Nepolaganje teh taks iz tar. post. 8. ali 
nepravočasno prijavljanje ali nalepljanje in uniče
vanje zoper te predpise se kaznuje po pripombi 3. 
k tej tarifni postavki. 

16.) O tem, da se nalepljene, toda netaksirane 
objave kakor tudi one, ki so izdelane ali pritrjene 
na zidovih itd., ali svetlobne reklame in temu 
podobno ne morejo odpraviti, da bi se moglo 
ugotoviti kaznivo dejanje, je pismen referat ali 
zapisnik določenega in zapriseženega državnega 
uslužbenca, sestavljen pred dvema pričama, po
poln dokaz tako o dejstvu samem kakor tudi o 
številu nalepljenih objav. 

17.) Dotično oblastvo je dolžno o vseh stalnih 
objavah vseh vrst voditi. potreben seznamek 
(evidenco), da lahko s tem kontrolira pravočasno 
prijavljanje in plačevanje takse vobče. 

18.) Ce se ti seznamki ne vodijo ali se vodijo 
malomarno ali netočno ali če se sploh ne postopa 
po predpisih tega člena, se kaznujejo odgovorni 
uradniki v denarju na korist državne blagajne od 
50 do 100 dinarjev ter morajo povrniti škodo, 
ki se prisodi državi z isto odločbo o kazni. 

19.) Zaradi revizije, ali je letna taksa pravilno 
plačana, morajo oblastva, pri katerih je taksa 
plačana za objave iz točke 8., pošiljati vse prijave 
najkesneje do konca meseca januarja vsakega leta, 
in sicer: v Bosni in Hercegovini, Dalmaciji, Hrvat
ski in Slavoniji in Sloveniji — delegaciji ministr
stva financ; v Banatu, Bački in Baranji oblastni 
finančni direkciji; v Srbiji in Crni gori generalni 
direkciji posrednjih davkov. S.prijavami se pošilja 
tudi overjen prepis seznamkov (evidence). 

20.) Male tablice posameznih zavarovalnic na 
zavarovanih objektih in tablice in razglasi na 
trgovinah o predmetih, ki se prodajajo v teh. trgo
vinah, niso zavezane taksi iz točke 2. tar. post. 8. 
taksne tarife. 

. Člen 7. 

nominalne vrednosti za čas trajanja, ki je določen 
družbi, niso nove delnice zavezane vnovičnemu 
plačilu takse, toda družba ne sme teh novih delnic 
dati v promet, dokler ne priobči te svoje namere 
z vlogo generalni direkciji posrednjih davkov ter 
v njej ne označi števila in nominalne vrednosti 
dosedanjih delnic, dokler ne priloži potrdila o prej 
plačani taksi in svojih pravil ter ne zahteva, naj 
se na delnice postavi žig (ki ga nabavi sama), 
da so te zamenjane stare delnice iste vrednosti, 
za katere je bila prej plačana predpisana taksa. 
Ce izda generalna direkcija posrednjih davkov 
družbi odobrilo na to vlogo, odredi pristojnemu 
finančnemu oblastvu, naj na podstavi.predloženih 
podatkov sestavi zapisnik ter potem udari na 
delnice omenjeni žig, ki se glasi: 

Taksa je plačana za prejšnje 
začasne (ali stalne) delnice iste 
vrednosti. Odlok generalne direk
cije posrednjih davkov z dne.. . 

št.-... • 

Davčni uradnik. 

Ta žig podpiše davčni uradnik. Po izvršenem 
žigosanju se žig uniči. 

8.) Ako dobi družba dovolitev, da sme svoje 
poslovanje nadaljevati tudi po določenem roku, 
mora za svoje delnice plačati vnovično takso iž tar. 
post. 10. Zaradi plačila takse mora družba posto
pati tako, kakor je navedeno v prejšnji točki tega 
člena. Ko finančno oblastvo prejme takso, sestavi 
zapisnik, v katerem ugotovi poleg drugega tudi, 
kolika taksa je plačana, ter žigosa delnice z 
žigom, ki se glasi: 

Taksa je iznova plačana za to 
delnico zcji novo periodo trajanja 
družbe. Odlok generalne direkcije 
posrednjih davkov z dne . : 

št...'. 

1.) Družbene pogodbe, ki se sklepajo bodisi 
brez koristi, bodisi zaradi koristi pogodbenih 
strank, so zavezane taksi iz tar. post. 10. po tem, 
ali se v podjetje vlaga trud ali glavnica (imovina) 
brez koristi posameznikov, ali se zaradi koristi 
vlaga samo osebno delo brez glavnice (imovine) 
ali se vlaga glavnica (imovina) brez osebnega 
dela ali se naposled vlagata osebno delo in glav
nica (imovina). 

2.) Taksa za prvo vrsto pogodb iz točke 1. tar. 
post. 10., kjer se vlaga trud ali glavnica (imovina) 
brez koristi posameznikov, znaša 10 dinarjev. Za 
drugo vrsto pogodb iz točke 2. tar. post. 10., kjer 
se vlaga samo trud, se plačuje taksa 20 dinarjev. 
Za pogodbe iz točke 3. pod c), kjer se vlagata trud 
in glavnica (imovina), se plačuje taksa po 1 % 
od 100 dinarjev vrednosti, označene v pogodbi, 
ter se polaga pri sestavljanju pogodbe in prileplja 
in uničuje na pogodbi. 

3.) Ako se sestavljajo take pogodbe V več 
izvodih, se obremeni s takso samo izvod prvopod-
pisanega pogodnika, na ostalih ' izvodih pa mora 
dotični uradnik označiti, pri kom je prvi izvod s 
takso, ter zapisati, da je to drugi izvod, tretji 
izyod itd. . 

4.) Taksa za pogodbe iz točke 3. pod a) in b) 
tar. post. 10., kjer se zaradi koristi vlaga samo 
imovina (glavnica), ki se javlja v obliki podjetij 
na deleže, se plačuje, ne gtede na vrsto podjetja, 
po vsoti nominalne vrednosti delnice, in sicer: 
a) ako se glasi delnica ali delež na ime, se pobi

rata od 100 dinarjev. 2 % ; 
b) ako.se glasi delnica ali delež na prenosnika, se 

, pobirajo od 100 dinarjev 4,'%- . • 
5.) Dokler na začasne deležne knjižice ali 

začasne priznanice, po katerih se polagajo vpla
čila za delnice, ne poteče rok, v katerem je bilo 
treba po družbenih pravilih izvršiti vse vplačilo, 
se ne pobira ta taksa iz točke 3. pod a) in b). 
Ako pa se te deležne knjižice ali začasne pri
znanice čez petnajst dni od tega roka ne zame-' 
njajo z začasnimi ali stalnimi delnicami, morajo 
plačati vso takso iz točke 3. pod a) ali b) tar. 
post. 10. 

6.) Ako se hočejo dati delnice v promet, preden 
so popolnoma vplačane, se mora taksa plačati za 
ves znesek nominalne vrednosti. Za polaganje 
takse velja predpis točke 9. tega člena. 

7.) Ako se začasne ali stalne delnice samo 
zamenjajo za druge delnice istega števila in iste 

Davčni uradnik. 

9.) Taksa za deležne knjižice ali začasne pri
znanice (po drugem delu točke 5. tega člena), 
za začasne ali stalne delnice se prilepljajo na te, 
preden se dado v promet, pri delniški družbi, 
uničevanje pa se vrši pri pristojnem davčnem 
oblastvu ali finančni upravi s stampili o tako, da 
seza en del štampilje čez kolek, drugi pa čez 
papir. Delniška družba pa sme dotično takso 
položiti tudi pri pristojnem davčnem oblastvu ali 
finančni upravi. Za koliko delnic in katere nomi
nalne vrednosti (imenske ali brezimenske) se je 
plačala taksa, se ugotovi v vsakem primeru z 
referatom, ki se vpiše v protokol dotičnega 
oblastva. Potem oblastvo v drugem primeru izvrši 
žigosanje listin (delnic i. dr.) z žigom: , 

Taksa je plačana za vso nomi
nalno vrednost delnice. Zapisnik 
z dne , št.,.. 

Davčni uradnik. 

10.) Ako se povišuje vrednost delnice s tem, da 
se rezervni fondi ali kaj drugega pretvarja v 
glavnico ali drugače povišuje glavnica, se obrne 
družba z vlogo na generalno direkcijo posrednjih 
davkov ter označi: za koliko se povišuje glavnica; 
na kakšen način se povišuje glavnica, ali iz rezerv
nega fonda ali drugače; koliko je število prejšnjih 
delnic in koliko novih delnic ;• kdaj so bile stare 
izdane; kolika taksa je plačana; kolika je bila njih 
dosedajija nominalna vrednost in na koliko vred^ 
nost se povišujejo. Tej vlogi doda potrdilo o prej 
plačani taksi in svoja pravila. No odredi general
na direkcija posrednjih davkov finančnemu ob
lastvu, naj pobere takso, nabavi družba žig, ki ga 
davčni uradnik pritisne in podpiše na vsaki delnici 
in ki se glasi: • • : • „ . 

Predpisana taksa se je pobrala 
samo za povišano glavnico v N. 
dinarjih, po odloku-generalne di
rekcije posrednjih davkov z dne 

; . . . . , Št. .'.., ker je 
taksa za prejšnjo glavnico že pla

čana. Davčni uradnik. 

''M '•;. 
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11.) Ako se spojita dve družbi ali se spoji več 
družb v času trajanja, določenega z njih pravili, 
in so po prej veljavnih predpisih že plačale kakrš
nokoli takso, se pobere ta taksa samo 6d povišane 
glavnice. Ako pa ni dotlej ena izmed teh družb 
plačala nobene takse, se nobere ob spojitvi taksa 
tudi od te glavnice po gorenjih predpisih. V prvem 
primeru se glasi žig kakor v prednji točki, v 
drugem primeru pa se glasi tako-le: 

Taksa se je pobrala tudi od 
glavnice, za katero prej taksa ni 
bila plačana, in od povišane glav
nice, po odloku generalne direkcije 
posrednjih davkov z dne 

št.... 
Davčni uradnik. 

12.) Ako izpremeni družba svoje delnice, ki 
ee glase na ime ali na firmo, v delnice, ki se 
glase na prinosnika, plača razliko v taksi med 
takso iz a) in b) točke 3. tar. post. 10. Prejšnji 
postopek iz točke 10. velja tudi tukaj. Žig se glasi: 

Pobrala se je razlika v stopnji 
takse, ker so se izpremenile delnice 
iz imenskih v delnice na prinos
nika. Odlok generalne direkcije 
posrednjih davkov z dne . . . 

, št.... 
Davčni uradnik. 

13.) Ako se vplačane delnice pozneje znižajo, 
n. pr. od 200 dinarjev na 150 dinarjev, pa se 
vkljub temu kakorkoli poviša glavnica z n. pr. 
50 dinarji za delnico, se mora vendarle plačati 
taksa od povišane glavnice. 

14.) Za prenos delnic, ki se glase na ime, se 
plačuje polovica stopnje iz točke 3. pod a), t. j . 
po 1 % nominalne vrednosti. Kolki se prilepljajo 
na kraju, kjer se vrši prenos, uničujejo pa se tako, 
da se ime spiše čeznje. 

15.) Od delnic inozemskih družb se pobira 
taksa kakor od onih, ki so izdane v državi. Ta 
taksa se sme po referatu v zmislu prednjih pred
pisov položiti tudi pri naših konzularnih oblastvih 
v inozemstvu in dotično.oblastvo mora ta referat, 
takoj vročiti generalni direkciji posrednjih davkov, 
ki obvesti o plačani taksi tudi pristojno finančno 
oblastvo. 
. 16.) Ako družba ne plača takse, ako je ne 

plača zadostno ali ne pravočasno ali ne postopa 
po prednjih predpisih, je kazen petkratni znesek 
takse, ki bi se bila morala plačati za dotične 
delnice poleg redne takse. 

17.) Pri kuponih teh delnic se plačuje od divi
dende taksa 0-50 % skupnega zneska dividende, 
katero je razdeliti med delničarje. Ta taksa se 
mora položiti pri pristojnem finančnem oblastvu, 
preden' se izplača dividenda. Aktu o položitvi 
takse se. mora priložiti Audi en izvod bilance. 

18.) Za dividendo se smatrajo tudi vse one 
vsote, ki se iz posameznih fondov in drugače 
brez posebnega vplačila delničarjev uporabljajo 
za to, da se poviša vrednost delnic ali da se izdado 
nove delnice, in od teh vsot se pobira poleg 
takse iz točke 3. še taksa od dividende. Ako pa 
vplačajo delničarji pri tej priliki še izvestno 
vsoto, plačajo od teh vplačil takso iz točke"* 3. 
te tarifne postavka. 

. .' Člen 8. 
1.) Za kupne in prodajne pogodbe se plačuje 

po tar. post. 12. taksne tarife taksa po tem, ali 
se kupujejo in prodajajo premičnine ali pa se 
kupujejo in prodajajo, nepremičnine. 

2.) Ako se kupuje in prodaja premičnina, se 
pobira od nakupne, odnosno prodajne cene 100 
dinarjev 1 %, ako pa se kupujejo ali prodajajo 
nepremičnine, se pobira od nakupne, odnosno 
prodajne cene od 100 dinarjev 5%.' 

3.) Po členu 19. začasnega zakona o državni 
trošarini, taksah in pristojbinah v Banatu, Bački 
in Baranji se uporabljajo ob kvalifikaciji, kaj je 
smatrati za premičnine in kaj za nepremičnine, 
in za proračun in za pobiranje takse (pristoj
bine) predpisi občega državljanskega zakona, ki 
veljajo tudi za Hrvatsko in Slavonijo (člen .129. 
tega pravilnika). , ' ' • 

4.) Z ozirom na pripombo 2. k tar. post. 12. se 
pobira, taksa iz te tarifne postavke v vseh po

krajinah za prenose nepremičnin med živimi, 
kadarkoli se vrše proti odplačilu. Potemtakem 
se v zakonu z dne 18. junija 1901., drž. zak. št. 74, 
za Dalmacijo in Slovenijo ukinja točka 3. § 1., 
točka 1. § 1. pa se izpreminja v toliko, da se 
mora pri prenosu proti odplačilu odslej plače
vati ta taksa. 

5.) Ker je § 3. zakona z dne 18. junija 1901. 
ukinjen, se morejo še z ugodnostjo § 3. koristiti 
samo oni, ki do dne 1. septembra 1921. predlože 
potrebno prošnjo finančnemu oblastvu za dajanje 
teh ugodnosti. 

6.) Ker se smatra po pripombi 1. k tar. po
stavki 12. za vrednost kupna cena z vsemi po
stranskimi pogoji in obveznostmi, se mora v te 
postranske pogoje računiti tudi pogoj, če pro
dajalec pridrži pravico začasnega ali dosmrtnega 
uživanja prodane imovine ali pravice. V vred
nost stvari se vštevajo tudi dolgovi, ki jih pre
vzame kupec. 

7.) V kupno ceno se mora všteti tudi ona 
vsota, ki jo je kupec plačal ali se jo je zavezal 
plačati, da bi pridobil' neomejeno pravico last
ništva, tretji osebi, da bi se odrekla pravici, ki 
obremenja kupljeno stvar, kakor tudi ona vsota, 
katero se je kupec pogojno zavezal plačati pro
dajalcu, če bi se pogoj ne izpolnil. , 

8.) Komisionarne pogodbe glede parceliranja 
in prodaje nepremičnih imovin je smatrati, tako 
kakor vse druge pogodbe o nakupu in prodaji in 
zavezane so taksi po tar. post. 12., ne glede na 
to, ali se vrši prenos lastništva pri sodišču (od
nosno z zemljiškimi knjigami) na ono osebo, ki 
izvaja parceliranje, ali ne. 

9.) Ako se plačuje kupna cena v obrokih z 
obrestmi, se obresti ne vštevajo v kupno ceno. 

10.) Pogodbe o nakupu in prodaji deležnikov 
pri dediščini so istotako zavezane plačilu te 
takse, ako se sklepa pogodba zaradi razdelitve 
nedeljivih stvari in pravic. Istotako so zavezane 
plačilu te takse tudi pogodbe o nakupu in pro
daji stvari ali blaga, ki so namenjene neposred
nu uporabi ali za preprodajo (trgovski sklepi), 
najsi niso sklenjene s formalno pogodbo, nego 
samo s korespondenco 

jo en zamenjevalec prevzema v lastnino, ob drugo 
njegovo imovino ali če loči te imovini samo pot 
ali reka. 

6.) če se zamenjavajo predmeti istočasno med 
tremi ali več posebe prizadetimi osebami, se posel 
ne smatra več za zameno, nego za nakup in pro
dajo in taksa se pobere od vsakega predmeta 
kakor za nakup in prodajo. 

7.) Z dnem 1. septembra 1921. prestane veljati 
v Dalmaciji in Sloveniji zakon z dne 3. marca 
1888., drž. zak. št. 17. 

Člen 12. 
1.) Ker se plačuje po tar. post. 25. za vsako 

ponudbo na ofertnih licitacijah pri državnih in 
samoupravnih oblastvih in imovinskih občinah 
taksa 20 dinarjev, morajo vsa oblastva ob raz
pisovanju ali objavljanju ofertalnih licitacij ozna
čiti, da se mora na ponudbo prilepiti taksa 20 
dinarjev in da se vložena ponudba drugače ne 
bo vpoštevala. 

2.) Ako pa pride ponudba iz inozemstva, je 
izjemoma namesto kolkov dopuščeno, istočasno s 
ponudbo poslati' tudi takso v denarju, za katerega 
se takoj nabavi predpisani kolek in prilepi ob 
otvoritvi1 ponudbe, kar označi pristojni uradnik; 
šele potem se vpiše v vložni zapisnik. 

Člen 13. 
1.) Taksa za menične obveznosti, izdane v dr

žavi, se plačuje edino z uporabo taksnega pa
pirja — z menično golico (tar. post. 31.). 

2.) Za menične obveznosti v znesku preko 500 
tisoč dinarjev se plačuje predpisana taksa z upo
rabo menične golice za zneske 500.000 dinarjev, 
ostanek takse pa se plačuje v kolkih, ki jih pri-
leplja oblastvo, pristojno za protest menice, ali 
pristojno finančno oblastvo (razen finančne kon
trole) na prednji strani golice na praznem' pro
storu, kjer je označena vrednost menice, toda 
tako, da se ne pokrije označba vrednosti, ter jo 
uničuje s svojinf pečatom in s tem, da napiše čez 
kolek datum in številko zahteve za uničitev, in 
sicer najpozneje istega dne, ko je menica izdana. 
Vse to mora dotični uradnik podpisati. Tako se 

11.) V Srbiji in Črni gori ne izključuje taksa | smejo kolki nalepljati samo, preden se podpišejo 
žiranti. Ako ni na prednji strani zadosti prostora, 
se sme prilepljanje in uničevanje nadaljevati na 
hrbtu pri vrhu menice. V ta namen se mora vse
lej predložiti pismena prošnja, ki se zanjo ne 
plača nobena taksa in ki se mora vpisati v vložni1 

zapisnik. 
3.) če se za menice, izdane v državi, ne upo

rabi predpisana monopolizirana menična golica ali 
če se v razmerju z vsoto ne uporabi ustrezna 
menična golica ali če se za menice, ki se glase 
na večji znesek (preko 500.000 dinarjev) in za ka
tere ni golic, ne doplača ostanek takse na način 
in v času, predpisanem v prejšnji točki tega čle
na, se smatra, da taksa sploh ni plačana in iz-
datelj in prejemnik se kaznujeta solidarno z dvaj-
setkratnim zneskom celokupne takse, ki ustreza 
znesku, na katerega se glasi menica, poleg redne 
takse. Prejemnik se ne kaznuje s to takso samo, 
če po prejemu nepravilno taksirane menice takoj 
obvesti pristojno oblastvo, da se ni postopalo po 
tem predpisu. 

4.) Menice, izdane v inozemstvu, ki so iz-
plačne v inozemstvu, ako se vnesejo v državo In 
dado v.promet, in menice, vnesene v državo iz
ključno' zaradi plačila brez sodelovanja oblastev, 
plačujejo, ne glede na vrednost, takso 5 dinarjev. 

5.) Od rfienic, izdanih v inozemstvu, ki se 
dajo v promet v državi, se prileplja taksa 5 di
narjev na kraju, kjer se napisuje prenos, in se 
uničuje s tem, da se prenos napiše čez kolek. Ako 
se pa te menice vnašajo v državo 4samo zaradi 
plačila brez sodelovanja oblastev, se ta taksa 
5 dinarjev prileplja na praznem kraju, kjer je 
označena vrednost menice, uničuje pa se s tem, 
da se ime iri datum napiše čez kolek. 

6.) Ako se ne postopa po predpisih točk 4. in 5. 
tega člena, znaša kazen dvajsetkrat toliko, koli
kor znaša neplačana taksa, poleg redne takse. 

7.) Za menice, izdane v inozemstvu, izplačne 
v državi ali izplačne v inozemstvu, se mora, če 
se na njih naknadno označi, da jih je plačati y 
državi, ali če se zahtevav sodelovanje oblastev ali 
če morajo kakorkoli priti pred oblastvo, poprej рЏ*-
čati taksa tako, kakor je predpisano v točki 2. 
tega člena, in sicer, ako hrbet menice ni popisan. 
Ako, pa je popisan, se prileplja in uničuje taksa 
pod poslednjim besedilom na hrbtu. Ako se taksa 
ne plača na ta način, se kaznuje oseba, v katere 

iz tar. post. 81. plačila takse iz tar. post. 12. 
taksne tarife. 

Člen 9. 
Taksa 0"20 dinarja za borzne sklepe po tar. 

post. 13. se prileplja na sklepu ter uničuje s tem, 
da se datum izdaje napiše čez kolek. 

. Člen 10. 
1.) Taksa za zakupne pogodbe se plačuje po 

tar. post. 14. po vrednosti zakupa 1 %. 
2.) Tudi če se sklepajo zakupi z običajno kore

spondenco, ki nadomešča pogodbo, se mora ta 
taksa plačevati v tem. znesku. 

3.) Ako oddado državna ali samoupravna ob
lastva ali družbe kaj v zakup privatnim osebam, 
najsi pogodba o tem ne bi bila formalno sestav
ljena, nego se samo podpišejo pogoji, ki nado
meščajo pogodbo, se mora plačati taksa iz tar. 
post. 14. 

4.) Ako se določa s pogodbo tudi pogoj even
tualne prejšnje odpovedi, to ne more biti razlog, 
da bi se vrednost zakupa znižala. 

5.) Predpisi posameznih pokrajin, kako se do
loča vrednost zakupa, veljajo še nadalje. 

Člen 11. 
1.) Taksa za pogodbe o zameni iz tar. post. 17. 

taksne tarife se'plačuje po vrednosti in vrsti pred
metov. 

2.) Če se zamenjavajo predmeti neenake 
vrednosti, se odloča taksa po predmetu, katerega 
vrednost je večja. 

3.) Če vrednost pogodbenih predmetov ni 
označena v pogodbi ali če se dvomi o njej, se 
določi ' vrednost po dosedanjih predpisih. 

4.) Če se sklene pogodba o zameni zaradi 
arondiranja nepremičnih imovin, in sicer samo 
v kmetijskem interesu, t. j . da se zamenjane kme
tijske imovine spoje z ostalo imovino četudi 
enega zamenjevalca, ni taka pogodba zavezana 
plačilu takse, ako je razlika v vrednosti med 
obema zemljiščema skupaj 50 %. Ako pa je večja, 
se plača ta taksa. Toda če se pogodba, ki ni 
zavezana taksi, potrdi pri oblastvih, se plača taksa 
za potrdilo po tar. post. 43. taksne tarife. 

5.) Smatra se, da gre za arondiranje v kme
tijskem interesu samo, če meji ona imovina, ki 
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rokah je taka menica, z dvajsetkratnim zneskom 
celokupne takse, poleg plačila redne takse, če v 
14 dneh, ko se je vnesla menica, ne plača takse. 

8.) Ako je menica izdana v tujem denarju, je 
ta denar izpremeniti v dinarje po srednjem borz
nem, kurzu minulega dne in taksa se pobere od 
ustreznega zneska v dinarjih. 

9.) Ako kdo do dne 1. novembra 1921. sploh ne 
more dobiti menične golice ali v tem medčasju ne 
more dobiti večje menične golice za ustrezno vso
to, mora priti k oblastvu, ki prodaja te'golice, da 
se tam zasliši; obenem mora zahtevati, naj se mu 
na menico, ki ne ustreza predpisom iz točk 2. 
in 3. tega člena, prilepi in uniči taksa po pred
njih predpisih in označi, da: «pri prodajalcu v N. 
(kraj) in N. (oblastvu) ni bilo teh golic (odnosno 
golic ustrezne vrednosti) in da je zaradi tega upo
rabljena ta golica». 

..'•• Š t . , .". 
. 192 . t 

v 
(Podpis uradnikov.) 

10.) Predpisi zakona z dne 8. marca 1876., drž. 
zak. št. 16, za Slovenijo in Dalmacijo pod oddel
kom II. kakor tudi iz oddelka V., ki se tičejo 
menic, ne veljajo. 

Člen 14. 
1.) Vselej, kadar je treba potrditi izdatek, od

nosno prejem lastnega denarja in denarnih pred
metov v svojem imenu ali v imenu koga dru
gega,, kakor so priznanice in druge listine, n. pr.: 
«potrdila», «pobotnice», «priznanje», «pismo», iz
dane med katerimikoli fizičnimi ali pravnimi ose
bami, se plača taksa po vrednosti prejetega pred
meta Yz% po tar. post. 33. 

Z.) Kdaj- se ta taksa ne plačuje, je določeno 
v pripombah k tar. post. 33. 

3.) Računi, ki se predlagajo državnim in samo
upravnim blagajnam in blagajnam onih naprav, 
katere so v upravi države, ako se v njih potrjuje 
prejem vsote, označene v računu, a se ne pri
laga posebna priznanica o prejemu té vsote, so 
zavezani taksi po tar. post. 33. Ako še predložita 
istočasno račun in priznanica, se plača za račun 
faksa iz tar. post. 34., za priznanico pa taksa iz 
tàr. post. 33. ' 

4.) Ako,se Vrše izplačila po sèznàmkih, ne pa 
po posameznih priznanicah, se pobira taksa po 
celokupno izplačani vsoti. 

5.) Od priznanic, na katere se prejemajo ali iz
dajajo vsote po tekočih ali otvorjenih računih, 
se ne pobira taksa iz tar. post. 33., nego taksa iz 
tar. post. 36. 

6.) -Kolki se prilepijajo na v priznanice, preden 
se napiše listina, pod nadpis listine tako, da nad-
pis ni spisan čez kolke, nego-nad njimi, uničujejo 
pa se s tem, da se prva vrsta vsebine listine na
piše čez prilepljene kolke, in sicer tako, da se 
prične pisanje na čistem papirju in nadaljuje čez 
kolke; N.pr.: 

Priznanica. 

jet sem od itd. Pre 

7.) Ako se taksa pri sestavljanju priznanice 
sploh ne plača ali ne prilepi in ne uniči na pred
pisani način, se kaznujeta izdajatelj in prejemnike 
petkratnim zneskom neplačane ali >ne predpisno 
placane takse poleg Tedne takse.. 

• • . . • , / • • ' . 

• • > Člen l à - ' 

1.) Taksa iz tar. post. 34. se p^čuje tudi na 
obračune denarnih zavodov in delniških družb o 
poslovanj *L blagom, nadalje' na obračune" de
narnih zavödovö'esköntiranjti'meiüc (eskontnfce). 
ftl 2.) Računi med glavnim podjetjem m njegovi-
«SF podružnicami kakor- tudi obvestila, ' da je me
nica protestirana^ niso žavežatit 'taksi ^iz tar. 
i j b s t . 3 4 . • ::...•••'••••• - •';• '•" -• - -, : • 

r | :3.Y Prttépfràhje ift uničevanje kolkov-kakor tudi 
kaznovanje se vrši tako kakor za priznanice. 

4.) 2a "Knjižice, na katere jemljejo posamezniki 
Magóna trgovcev ali obrtnikov, ki jim blago za
pisujejo'\r'terknjižice; bodisi, da jim blago nepo-; 

sredno'oddaîaj»; bodisi da'ga jim odpremljajo,: 
sfe plačuje taksa ;1' dinaVki še prileplja nä prvi 
strani knjižica in uničuje s tem, da se čez' kolek 
napiše' irne • (trgovčevo, odnosne; obrtnikovo) ' 1ћ 
tfati, ktf'se je "prilepila;1'Kdor ne položi te takse 
-.;>;,! •••• i ". ••: •.••• • ; ' , ' ! . . ; . > < , • i v i •: -i-.r;.- •;•; ' 

•*>-•">. . l i • •• -•• '• •••••"•'<•': •: ••• • t ' , V , ; - , . , ; - . - , , ; . 

ali je ne prilepi in ne uniči na predpisani način, se 
kaznuje s petkratnim zneskom neplačane ali ne 
predpisno plačane1 takse poleg plačila redne.takse. 

5.) Pavšaliranje takse za račune prestane ve
ljati dne 1. septembra 1921. 

Člen 16. 
1.) Po tar. post. 36. taksne tarife se plačuje 

po 0*20 dinarja na vse čeke, bone in priznanice, 
na katere se prejemajo ali izdajajo vsote na teko
če ali otvorjene račune. 

2.) Na čeke poštnih hranilnic pa se pobira sku
paj 0*05 dinarja. 

3.) Predpisi o taksiranju, prilepljanju, uniče
vanju iz točke 6. člena 14. tega pravilnika veljajo 
tudi tukaj. 

Člen 17. 
1.) Za zaključene akte se smatrajo oni, po ka

terih so postale odločbe ali razsodbe izvršne, ali 
vobče predmeti, ki so se kot predmeti, za dotično 
oblastvo zaključeni, položili v arhiv. 

2.) Popisne knjige «B» zemljiške knjige in ka
tastrski listi in knjige se ne smatrajo za računske 
knjige. , 

3.) Ta taksa se prileplja na prošnjo, s katero se 
zahteva preizkus. 

4.) Za odobritev preizkusa se ne pobira nobe
na druga taksa, razen če^se zahteva odkloni; v 
tem primeru pa se pobere za odločbo o odklonu 
taksa iz tar. post. 5. ' 

Člen 18! 
1.) Za prepisovanje uradnih aktov in listin Tta-

kor tudi za napravljanje izpiskov (izvadkov) iz 
državnih'računskih ali drugih knjig se plačuje po 
tar.'post. 42. taksa od polovične pole originala, 
in sicer če napravlja prepis ali izvadke privatna 
oseba, po 2 dinarja, če pa napravlja prepis ali iz
vadke -oblastvo/ali katerakoli uradna oseba,.po 
5 dinarjev. '- • ) f - • 

2.) Ako so aktU listine'in dr. spisani v tytjem 
jeziku, se pobira dvakratna taksa. 

3.) Uradne osebe/ 'ki napravi ja jo te; prepise- ali 
izvadke, nimajo pravice do nikakršne odškodnine. 

4.) Po pripombi 2. k tar. post. 42. taksne, tarif e 
se računi za celo polo polovična pola,, najsi se'je 
kolikorkoli prepisalo iz nje. Akô se vrši prepiso
vanje ali nàpravljajoizvadkî iz : računskih ali dru
gih knjig, se'računi en list (folio)'knjige za eno 
polo, ena stran pa za polovično polo, najsi se pre
piše ali izpiše z ene strani kolikorkoli. 

5.) Za prepise in izvadke, ki.se izdajajo urad
nim osebam za uradno uporabo, - kakor tudi za 
prepise iz katastrskih posestnih listov in popisov 
duš, potrebnih privatnim osebam ob ugotavljanju 
zadružnega minimuma za določanje zadružne po
sesti, se ne plačuje taksa iz tar. post. 42. Ob iz
dajanju teh prepisov brez takse se mora označiti 
razlog, zakaj taksa ni plačana. > > • • 

6.) Za prošnjo, s katero se zahteva prepisova
nje in napravljanje izvadkov, se plačuje taksa iz 
tar. post. 1. taksne tarife, razen primera iz toč
ke 5. tega člena, toda n'a njej se rrtora označiti, 
zakaj taksa ni 'plačana. •' 

7.) Taksa za prepisovanje brez overitve se 
'prileplja in uničujena prošnji, s katero se zahteva 
prepisovanje ali napravljanje izvadkov; ako pa se 
istočasno zahteva in vrši overitev — potrditev 
prepisa aH izvadka- — se prileplja taksa iz tar. 
post. 42:•obenem s takso za overitev — potrditev 
— iz tar. post. '43. na prepisu pred- potrditvijo ali 
overitvijo ter uničuje'na predpisani način. 

Člen 19. > 
1.) Ob potrjevanju vseh listin in sploh spisov, 

za katere je bilo treba pred potrditvijo plačati 
takso za'pravni posel alilistino,! se mora oblastvo 
(odnosno uradni organ) pred potrditvijo uveriti, 
a l M e z a pravni'posel ali listino taksa plačana; 
ako'ni ali :ni zadostna; naj se. prične kazensko 
postopanje. <• >:•/ > :.•.••.,, r,-i, 
. • 2JÜ'Zalpotrditev?aliToveritev se:plačuje po tar. 
post;,43., in sicer: ako niso akti večji od ene pole, 
5 dinarjev, akopaso* večji od ene:pole».za vsako 
nadaljnjo:polo po 2,dinarja, četudi ne bi bila pola 
c e l a : f . , .v, ;; .>.i t- ,;i :>;•, ",".<• ••• .- • :- ,,',,•<•. 
•-.••3:) Ako; se potrdi i več* izvodov originalnih 
listin iste vsebine, je eden zavezan plačilu te takse, 
ostali pa plačajo ibrez- ozira na število poi po 5 di»-
narjevi;" "•••'":v -, • : •>•:-• .;, :- <••/ 
' 40 'Keri.se pobira v primeru iz, prejšnje točke 
taksa za pravni posel samo za prvi izvod, se mo
ra na -tem prvem• izvodu > ob potrditvi • označiti v 
besedilu potrdüay kolika^ taksa se je pobrala za 

• •'! '•'•'• ' '•': f i ' . > . * ' , - . -, Г ' I •'. ; »).•' •;} - , ; < ; 
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pravni posel ali listino in po kateri tarifni postavki 
in kolika za potrditev. Na ostalih izvodih pa se 
mora : vselej označiti; kolika taksa se je pobrala 
za pravni posel ali listino na prvem izvodu in po, 
kateri*tarifni postavki; pri kom je prvi izvod in, 
da je izvod.^na katerega se to zapisuje, zaporedo^ 
ma «drugi», «tretji» itd. Odgovornega uradnika, kj-
tega ne stori, kaznuje minister za finance v denar
ju na korist državne blagajne od 10 do 100 di-, 
narjev. 

5.) Za overjanje prepisanih aktov se pobira 
ta taksa po številu pol v originalu, ne glede na 
to, koliko pol ima prepis. 

6.) Taksa za to potrditev ali overitev se pri
leplja in uničuje pred besedilom potrdila ali 
overila. 

7.) Za prepise, ki so po pripombi 3. k tar. 
post. 42. oproščeni takse, se ne plačuje niti taksa 
za overitev, toda ob overitvi se mora v besedilu 
označiti razlog, zakaj taksa ni plačana. 

8.) Za prošnjo, s katero se zahteva potrditev 
ali overitev, se plača taksa po tar. post. 1. razen 
primera; omenjenega v točki . 5. člena 18. tega 
pravilnika. 

Člen.20. 
' '1.) V taksi, predpisani v tar. post. 44. taksne 

tarife, je obsežena tudi taksa za overitev; v tem 
primeru ni treba posebe pobirati takse iz tar. 
post. 43. taksne tarife. 

2.) Ta taksa se pobira v kolkih ter prileplja in 
uničuje kakor taksa za vse druge overitve (toč
ka 6. člena 19. pravilnika). Izjemoma se pobira ta 
taksa v gotovini pri konzularnih. oblastvih v ino
zemstvu. 

3.) Ako se na zahtevo enega izmed ministrstev 
prevajajo šolska izpričevala za njegove štipendi
ste, se izvrši prevod brez plačila takse, toda v 
overitvi se mora označiti razlog, zakaj sta se pre
vod in overitev izvršila brez plačila takse. 

4.) Za prošnjo, s katero se zahteva prevod in 
overitev, se plačuje taksa iz tar. post. 1-. 

Člen 21. 
1.) Ako prevoda ne izvrše oblastva, omenjena 

v tar. post. 44., nego se izvršeni prevod samo 
predloži v overitev, se pobere taksa iz tar. post. 45. 
in v overitvi se mora označiti,.da državno oblastvo 
ni izvršilo prevoda, da se.ve, zakaj se je plačala ta < 
znižana taksa.. ,. ... , . ;,., ,,.,.. . 

2;) Tudi za to overitev se ne pobira taksa iz 
tar. post. 44. 

3.) Predpis točk 3. in 4. člena 20., pravilnika 
velja tudi tukaj. 

' ? • :,:•:-. i f Č len 22. ; ; • ,, 

1.) V pripombi k tar. post. 48. so omenjeni 
tudi častniki in administrativni vojaški uradniki, 
ki imajo svoje oddeljeno disciplinarno sodišče; 
toda s tem niso izvzeti tudi -železniški in drugi 
uradniki, katerim istotako sodi njih posebno disci
plinarno sodišče in ki morajo istotako plačati 
takso iz tar: post. 48.;'in sicer samo, če1 jih disci
plinarno sodišče obsodi in če postane ta obsodba 
izvršna. - • • - - . . 
•:' 2.) Vselej, kadar se izreče obsodba,, se mora 
z njo določit], da je poldžiti tudi takso za obsodbo. 

3.) Onò oblastvo, ki pobere takso po tej ob
sodbi, jo prilepi na referat o plačilu ter pošlje ta 
referat disciplinarnemu sodišču, da ga priložbak-
toth o kaznivih'dejanjih dotičnega uradnika. 

- -Člen- 23. • 
1.) Taksa, predpisana y tar. post. 49. taksne 

tarife, se računi za vsako posamezno osebo, ka
tere izključitev se zahteva. ... ,.,..„ 

2.) Ta taksa se prileplja.na akt o zahtevi; ako 
se ugotovi, da je zahteva neutemeljena, se prisodi 
pri.tej prilikisdrzayi tudi )taksa.ipo tar.; past., 5. za 
odločbo, s katero se iprosilec! obvešča Oî.neutenieT 
ijenos.ti ; njegove, :z.ahtevev Ç,H:„I c; i; : ::if 

, 1 ! . :i. iiClen 24. 
i ; f i; 

- Za pritožbe zoper odločbe, s katerimi se komu 
odkloni zahteva izključitve^ se plačuje taksa po 
tar.'post. 50. ••• ' ••"•• • '.-• * — 

,r Člen 25. --.- . 
I;) Za prošnje za,sprejem v podaništvo (držav

ljanstvo) kraljevine Sfbbvi Hrvatov in Slovencev 
se plačuje,,taksa po /tar; post. 51; ..<, , , ,. 
">f2i) Ako *e>prosilec.sprejme za državljana na>-

še .k»aljevinev">se."pobere naknadno tudi taksa ix 
tar. post,58.:«za,dekret za podaništvo» 400,dinars 
jev; ta taksa se prilepi in uniči na dekretu,-, ,-. «,• 

••• . : . ' »• . - : f i ; ''• ,••••! ' ' i Г - / l i ,,-( - . -: \ ( l 
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3.) Ako pa se prosilcu odkloni sprejem v 
državljanstvo kraljevine, se pobere za to odločbo 
taksa 5 dinarjev po tar. post. 5. 

4.) Osebe, ki prehajajo na podstavi mirovnih 
pogodb, po opcijski pravici, v državljanstvo naše 
kraljevine, ne plačujejo ne takse iz tar. post. 51. ne 
iz tar. post. 58. taksne tarife. 

Člen 26. 
Po tar. post. 52. se plačuje taksa 10 dinarjev 

za pritožbe, ki se prijavljajo po predpisih posa
meznih zakonov državnemu svetu zoper odloke, 
odločbe ali postopanje vseh administrativnih ob-
lastev. 

Člen 27. 
1.) Najsi je v tar. post. 53. določeno, da se 

taksa 10 dinarjev plačuje za pritožbe, prijavljene 
državnemu svetu zoper ukaze, se pobira ta taksa 
tudi za pritožbe na državni svet zoper one pred
pise, ki imajo isto zakonsko moč kakor ukazi. 

2.) V pokrajinah, kjer velja zakon o občinah 
ali zakon o ureditvi okrugov in srezov kraljevine 
Srbije, se za pritožbe, ki se prijavljajo zoper voli
tev občinskih poslovalcev ali okružnih poslancev, 
če podpiše pritožbo več oseb, izjemoma plačuje 
samo ena taksa v znesku 10 dinarjev. 

Člen 28. 
1.) Taksa 10.000 dinarjev iz tar. post. 54. se 

plačuje za odločbo, s katero se proglasi vas za 
trg ali za mesto, ne glede na to, kje in po kom se 
izda ta odločba. 

2.) Ta taksa se prileplja in uničuje na odločbi. 

Člen 29. 
1.) Po tar. post. 55. se pobira taksa, če izda

jajo, podaljšujejo ali obnavljajo oblastva v naši 
kraljevine izvunmejne potne liste, po času, za kate
rega se izdajajo. 

2.) Osebe, ki stanujejo' stalno v naši državi, 
plačujejo, ako potujejo v katerikoli prekmorski 
kraj (razen na Angleško), ne glede na razlog poto
vanja,, takso po točki č) tar. post. 55. za izšelje-
niški potni list. 

3.) Ce se te osebe v 10 mesecih od dne, ko se 
jim je izdal potni list, vrnejo iz dotičnega prek-

. morskega kraja v kraljevino, ali če jim tuje ob-
lastvo ali tuja diplomatska predstavništva dotične 
države kakorkoli zabranijo nadaljnje potovanje ali 
prihod v njih državo, smejo v 90 dneh od 'dne, 
ko so se vrnile v domovino, zahtevati povračilo 
takse. Na podstavi predloženega potnega lista in 
poslednjega viza se ugotovi, ali je zahteva pravo
časna. 

4.) Kdor se je pravočasno obrnil za povračilo, 
temu se vrne taksa iz točke č) tar. post. 55. po 
odbitku takse za potni list iz točke a) ali b) te 
tarifne postavke, z ozirom na čas, ki ga je prebil 
na poti. 

5.) Onim, ki prostovoljno opuste potovanje, se 
ne sme nikakor in nikoli yrniti taksa iz tar. 
post. 55. 

6.) Od onih, ki so stalno nastanjeni v enem iz
med prekmorskih krajev, se pobira, ko dopotujejo 
s potnim listom našega konzularnega predstav
ništva iz tega prekmorskega kraja v domovino ali 
v katerikoli evropski kraj in tukaj podaljšajo ali 
obnove potni list za vnovični povratek v prek
morski kraj, samo taksa iz točke a), odnosno b) 
ali c) tar. post. 55. z ozirom na čas, za katerega 
se podaljšuje ali obnavlja potni list, ne pa tudi 
taksa iz točke č) te tarifne postavke, ker se v 
tem primeru te osebe ne morejo smatrati za iz-
seljenike. Istotako tudi ne plačujejo dijaki, ki po
tujejo zaradi nadaljevanja študij v prekmorski 
kraj, te takse iz točke č) tar. post. 55., toda njih 
roditelji morajo najpozneje v sedmem mesecu od 
dne, ko je bil izdan potni list, predložiti dokaze, 
da je dotičnik resnično vpisan na dotični univerzi. 
Ako tega ne store, se pobere od njih taksa po 
točki č) omenjene tarifne postavke. Ako dotičnik 
nima roditeljev, jamči za resničnost in za even
tualno takso druga zanesljiva oseba, ki mora isto
tako predložiti gorenje dokaze. Pravilnost doka
zov oceni policijsko oblastvo, ki mora o téli ose
bah voditi tudi potrebno evidenco. 

7.) Taksa za potne liste, izdane v državi, se 
plačuje v kolkih, ki se prilepljajo in uničujejo na 
potnem listu. 

8.) Zaradi zahteve potnega lista se mora vlo
žiti prošnja, za katero se plačuje taksa po tar. 
post. 1. taksne tarife. 

1 Člen 30. 
1.) Taksa po tar. post. 56. se pobira za izda

janje objav ali certifikatov za notranji, pa tudi 
za obmejni promet, kadarkoli je, ne glede na to, 
v kateri pokrajini se izdajajo. 

2.) Ta taksa se pobira v kolkih ter prileplja in 
uničuje na objavi, odnosno certifikatu. 

Člen 31. 
1.) Najsi poselska listina, za katero se plačuje 

taksa po tar. post. 57., nadomešča službeno in na
jemno pogodbo, se vendarle od slug ali služkinj 
ne pobira nobena druga taksa razen te. 

2.) Ta taksa se pobira, in sicer: ob prvem vpi
su 2 dinarja, a za vsak nadaljnji izbris ali vpis 
pri oblastvu po 1 dinar. 

3.) Ta taksa se prileplja in uničuje na listini. 

Člen 32. 
1.) Taksa po tar. post. 58. se, pobere šele potem, 

ko je kdo sprejet za državljana naše kraljevine, 
in sicer, preden se izda dotiČniku dekret. 

2.) Ta taksa se prileplja in uničuje na dekretu. 

Člen 33. 
1.) Za odpust iz podaništva (državljanstva) 

naše kraljevine se mora vložiti prošnja, za katero 
se plačuje taksa po tar. post. 1. 

2.) Ako državno oblastvo spozna, da se sme 
odobriti izstop iz državljanstva, prilepi poprej na 
odobrilo takso 600 dinarjev po tar. post. 59. ter 
jo uniči. 

3.) Ako se ne odobri izstop, se pobere öd pro
silca za odločbo o odklonu samo taksa za odločbo 
pa tar. post..5. taksne tarife. 

Člen 34. 
1.) Taksa za gostilniško pravico v določenem 

poslopju iz tar. post. 61. se plačuje za dovolitev, 
da se v določenem poslopju izvršuje gostilniški 
obrt (gostilna, hotel), ne glede na velikost po
slopja. 

2.) To takso plačuje lastnik poslopja, prileplja 
pa se na dovolilu.-

3.) Gostilniška pravica v določenem poslopju 
in osebna gostilniška pravica (iz tar. post. 63.) 
sta dve različni pravici ter se pridobivata ločeno 
druga od druge, ako so izpolnjeni potrebni pogoji. 

4.) To takso iz tar. post. 61. pobira ono ob
lastvo, ki izda to dovolitev — pravico —, od 
onih oseb, ki pridobe od dne, ko je stopila v 
veljavo ta tarifna postavka (od dne 6. aprila 1920.) 
pravico v določenem poslopju za izvrševanje tega 
obrta. 

5.) Za gostilne se smatrajo vsa ona javna po
slopja, v katerih se prodajajo pijače neomejeno 
in dajo jedila potnikom, poleg tega pa tudi od
dajajo sobe za prenočišče, ne glede na to, v 
kakšni količini se točijo pijače. 

6.) Ta taksa\se plača enkrat za vselej. 
7.) Vsi oni lokali v pokrajinah izvun Srbije in 

Crne gore, v katerih se je, ko je izšel zakon o 
proračunskih dvanajstinah (dne 6. aprila 1920.) 
izvrševal gostilniški obrt in so imeli za to izvrše
vanje legalno dovolitev, se morajo smatrati, da so 
dobili gostilniško pravico v določenem poslopju, 
in za to prej pridobljeno pravico jim ni treba pla
čati nobene takse, ampak plačilo te takse se tiče 
samo onih lokalov, za katere se ta pravica za
hteva in dobi potem, ko je stopila v veljavo tar. 
post. 61. taksne tarife.'' 

8.) Onim osebam pa, ki so dobile dovolitev za 
obrtovanje v tem lokalu pred dnem 6. aprila 1920., 
se smatra ta dovolitev za pravico do osebnega 
obrtovanja. 

9.) Ako kdo opusti gostilniški obrt v takem 
poslopju, ki je doslej služilo za gostilno, se za to 
poslopje ne pobira nova taksa za gostilniško pra
vico v določenem poslopju, dokler ne nastanejo 
pogoji, da se ta pravica odvzame. 

10.) V Srbiji in Crni gori veljajo še nadalje do
tični predpisi kakor tudi tar. post 67. taksne 
tarife. 

Člen 35. 
1.) Točke 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9. in 10. veljajo 

tudi za kavarniško pravico v določenem poslopju 
po tac post. 62. 

2.) Za kavarne (krčme) se smatrajo ona javna 
poslopja, ki ne smejo imeti sob za prenočišče. • 

Člen 36. 
V.) Ne glede na to, ali velja dovolitev, da se 

sme v določenem poslopju izvrševati gostilniški 

ali kavarniški obrt, mora imeti vsakdo, ki hoče iz
vrševati gostilniški ali kavarniški obrt v poslopju, 
katero ima za ta obrt krajevno pravico, posebno 
osebno pravico in je ne more prenesti na koga 
drugega. Kdor pridobi pravico, da otvori gostilno 
ali kavarno v drugem poslopju, ni pridobil s tem 
osebne pravice za izvrševanje gostilniškega ali 
kavarniškega obrta. 

2.) To takso pobira po tar. post. 63. pno ob
lastvo, ki izdaja osebno gostilniško ali kavarniško 
pravico, od onih, ki bi od dne, ko stopi v 
veljavo ta zakon, zahtevali ali pridobili osebno 
pravico za izvrševanje tega obrta; ta taksa se pri
leplja na odobrilu. 

3.) Ta taksa se pobere enkrat za vselej, ako 
ne nastanejo pogoji, da se ta pravica odvzame. 

4.) S pobiranjeu te takse se nikakor ne iz-
preminjajo predpisi točarinskih zakonov. 

5.) Točka 8. člena 35. tega pravilnika velja tudi 
tukaj. 

_ , Člen 37. , 
1.) Taksa iz tar. post. 64. se mora plačevati 

ne glede na to, ali je oni, ki je pridobil to pravico, 
tudi manj časa uporabljal to svojo pravico. 

2.) Oni, ki imajo osebno pravico, izvrševati go
stilniški ali kavarniški obrt, smejo, po dovolitvi 
pristojnega oblastva po vrtovih, parkih itd., ki 
drugače nimajo krajevne pravice, prodajati pijače, 
in jedi, toda za to dovolitev morajo plačati gore-
njo takso ne glede na to, da so plačali takso iz 
tar. post. 63., brez katere niti ne bi bili mogli do
biti dovolitve za pravico, da točijo pod milim 
nebom. 

3.) Takso iz tar. post. 64. pobira ono oblastvo, 
ki izdaja to pravico, tudi od onih, ki "bi od dne, ko 
stopi v veljavo ta zakon, zahtevali ali pridobili 
osebno pravico za izvrševanje tega obrta; pred
pisi točk 2., 3., 4. in 5. člena 39. veljajo tudi tukaj. 

4.) Tudi ta taksa se prileplja in uničuje na 
dovolilu. 

5.) S pobiranjem te takse se nikakor ne izpre-
minjajo predpisi točarinskega zakona. 

6.) Za točenje pijač na semnjih in shodih se 
ta taksa ne pobira. Toda dotičniki morajo imeti 
posebno gostilniško ali kavarniško pravico. 

7.) Istotako ne plačujejo te takse iz tar. post 
64. oni, ki točijo pijače po vrtovih, kateri so se
stavni del poslopja, v katerem je gostilna ali ka- : 
varna. 

Člen 38. 
1.) Taksa iz tar. post. 65. za. pravico, da se 

točijo pijače v stalni baraki, se plačuje istotako 
in na isti način kakor taksa iz tar. post. 64. 

2.) Za barake se smatrajo tudi staine kantine 
pri tvornicah, vojaških oddelkih itd. 

Člen 39. 
1.) Začasne barake pri večjih delih in podjet

jih obdrže pravico obrtovanja samo dotlej, dokler 
trajajo ta dela; kadar pa ta dela prestanejo, iz-r 
gube pravico, nadaljevati obrtovanje, ne glede na 
to, da so plačale takso. 

2.) To takso iz tar. post. 66. pobira ono ob
lastvo, ki izdaja dovolitve, in ker se ta taksa po
bira letno za vsako koledarsko leto ne glede na 
to, za koliko časa je plačana, se mora v dovolilu 
točno označiti, za koliko časa velja to dovolilo, 
da se, ko poteče eno leto od izdanega dovolila, 
pobere za novo dovolilo nova taksa, ako pristojno 
oblastvo prizna, da se sme to dovolilo izdati. 

3.) Ako se izda novo dovolilo za novo leto, se 
mora staro dovolilo uničiti in to se mora označiti 
v novem dovolilu. 

4.) Kdor nadaljuje obrt brez novega dovolila, 
se kaznuje s trikratnim zneskom neplačane takse, 
poleg redne takse. 

5.) Preden se izda to dovolilo, se mora dotično 
oblastvo uveriti, ali ima dotičnik osebno gostil
niško, odnosno kavarniško pravico, ker se mu brez 
te pravice ne sme izdati dovolilo za začasno ba- t 
rako. 

Člen 40. i' 
1.) Oblastva, ki izdajajo dovolila, dà se otvoii J 

agentura za izseljevanje, morajo pobirati taksu Л 
Б000 dinarjev iz tar. post. 70. ter jo prilepljâti Ш л 
uničevati na dovolilu. 

2.) Tudi prodajalnice vozovnic za prekmorške 
kraje plačujejo to takso, ker jih je smatrati za iz- ^ 
seljeniške agenture. 

Člen 41. 
Taksa iz tar. post. 71. se pobira v pokrajinah 

izvun Srbije in Črne gore, kadarkoli se potrjujejo " 
izpričevala, omenjena v tej tarifni postavki. 



104. 5->4 Letnik Ш. 

Člen 42. 
1.) Taksa iz tar. post. 72. se ne plačuje samo, 

če se popolnoma izpremeni priimek, nego tudi, če 
se izpremeni priimek s prevodom, ki obseza stari 
priimek. N. pr.: Ivan Srečkovič — Feliks. 

2.) Ta taksa se prileplja in uničuje na dovolilu. 

Člen 43. 
1.) Takso iz tar. post. 93. za dovolilo, da se 

otvori likerja ali druga obrtovalnica za predelo
vanje špirita za pijače, prileplja in uničuje ono 
oblastvo, ki izda to dovolilo. 

2.) Predpisi o tem, komu in ob kakšnih pogojih 
se izdaj to dovolilo, veljajo še nadalje. 

Člen 44. 
Predpisi člena 47. tega pravilnika veljajo tudi 

za pobiranje takse iz tar. post. 94. ob izdaji do
volila, da se otvori nova pivovarna ali tvornica 
za špirit. 

Člen 45. 
1.) Taksa, da ima kdo biljarde po tar. post. 98. 

taksne tarife, se plačuje v kolkih. 
2.) Samo biljardi po privatnih hišah in oni 

biljardi na skladiščih, na katerih se ne igra, niso 
zavezani plačilu te takse. 

3.) Biljardi društev, klubov in udruženj kakor 
tudi biljardi v javnih lokalih plačujejo takso za pri
javo in letno takso. 

4.) Vsak lastnik ali najemnik biljarda mora, 
preden postavi biljard za igranje, predložiti pri
stojnemu finančnemu oblastvu prijavo, v kateri 
označi številko, ki jo ima biljard, katera tvornica 
ga je izdelala in kje stoji biljard, ter položiti 50 
dinarjev letne takse za vsak biljard za dotično 
koledarsko leto. 

5.) Taksa 20 dinarjev za prijavo in 50 dinarjev 
na leto se plačuje za vsak biljard posebe. Finanč
no oblastvo vpiše prijavo v register biljardov ter 
izda prijavilcu potrdilo, da ima biljarde; na po
trdilu se prilepi in uniči letna taksa in v njem se 
mora označiti, za katero leto je taksa plačana. 

6.) Taksa za prijavo in vsa letna taksa se pla
ča, kadarkoli se nabavi biljard v last, najem ali 
kakorkoli drugače, in prijavna taksa velja, dokler 
je ta biljard v posesti onega, ki ga je prijavil. 
Letna taksa se plačuje za leto dni v naprej v 
zmislu točke 7. tega člena. Vsi imetniki biljardov 
morajo letno takso plačevati najpozneje do dne 
15. januarja vsakega leta, drugače se kaznujejo s 
trikratnim zneskom takse, poleg plačila redne 
takse. Za vsako leto in.za vsak biljard se mora 
izdati novo potrdilo. 

7.) Ako se biljard med letom odsvoji, inora 
dotedanji njegov lastnik predložiti pristojnemu 
oblastvu prijavo s takso iz tar. post. 1., v kateri 
označi osebo, ki ji je prodal biljard; v tem pri
meru plača oni, ki je nabavil biljard, najpozneje 
v nadaljnjih 5 dneh ne samo novo prijavno takso 
20 dinarjev za prijavo, nego tudi vso biljardno 
letno takso za to koledarsko leto, ne glede na to, 
kdaj med letom je nabavil biljard. 

8.) Finančni organi, ki ne vodijo potrebnih regi
strov ali jih vodijo malomarno ali sploh ne kon
trolirajo zadostno, da se polagajo letne takse 
pravočasno, se kaznujejo v denarju od 10 do 100 
dinarjev na korist državne blagajne, kar pa ne iz
ključuje njih odgovornosti za povračilo škode, pro-
vzročene s takim noslovanjem. To povračilo se 
prisoja z odločbo, s katero se uradnik kaznuje. 

9.) To takso iz tar. post. 98.: za prijavo in 
letno takso, morajo plačevati tudi vsi dosedanji 
imetniki biljardov v pokrajinah izvun Srbije izza 
dne 1. januarja 1922. 

Člen 46. 
1.) Za dovolitev, da se smejo /prirejati plesna 

veselica, zabava, koncert, glasbeni in pevski ve
čeri in vsakovrstna predavanja, dirke, ognjemet, 
cirkuška in akrobatska predstava, bioskop in temu 
podobne predstave — razen državnih in državno 
privilegiranih gledališč — kjer se zbirajo ljudje 
zaradi zabave, pouka ali razvedrila, plačevaje 
vstopnino ali ne plačevaje vstopnine, se polaga 
taksa 5 dinarjev iz tàr. post. 99. taksne tarife. . 

2.) Ta taksa se plačuje za vsako prirejeno za-
* bavo ali drugo za imenovani (datum) dan in noč 

24 ur. Ako se priredi v teh 24 urah več predstav, 
se plača samo ena taksa. Ako bi se pa te pred
stave in zabave prirejale stalno, za dalje časa ne
go en dan, sme policijsko oblastvo izdati dovolilo 
za daljši čas: tedensko ali'mesečno, pobere pa v 
naprej za vsak dan takso 5 dinarjev. 

3.) Prijavna taksa (za prošnjo) 2 dinarja se 
pobira, kadarkoli se zahteva dovolilo. 

4.) Osebe, družbe in korporacije, ki so po toč
ki 5. člena 5. srbskega zakona o taksah oproščene 
plačevanja takse, morajo istotako to dovolilo vzeti 
od policijskega oblastva ter ne plačajo te takse 
samo, če predlože odločbo ministra za finance, s 
katero so oproščene plačevanja te takse. Te takse 
ne plačujejo osebe, društva in korporacije izvun 
Srbije in Crne gore, ako so s pristojbinskimi za
koni izrecno oproščene plačevanja te takse. 

5.) Plačevanje te takse ne izključuje pobiranja 
občinske takse iz tar. post. 407. taksne tarife, ki 
se je v Srbiji in Crni gori plačuje občinam v goto
vini toliko, kolikor je določil občinski odbor in 
odobril minister za finance. 

6.) Pravne in fizične osebe, ki prirejajo zabave, 
predstave in drugo, za kar se plačuje ta taksa, 
a ne zahtevajo tega dovolila 24 ur prej in ne pla
čajo Dredpisane takse, so poleg redne takse za
vezane plačilu kazenske takse v desetkratnem 
znesku neplačane takse. 

7.) Policijski organi, ki ne skrbe za to, da se 
plačuje ta taksa, se kaznujejo v denarju od 10 do 
100 dinarjev. Ako pa izdado to dovolilo brez pla
čila takse, se kaznujejo s petkratnim zneskom ne
plačane takse. 

8.) Ta taksa se prileplja in uničuje na dovolilu. 
9.) Vsi dotični predpisi posameznih pristojbin-

skih zakonov o pobiranju te takse prestanejo ve
ljati. 

Člen 47. 
1.) Po tar. post. 99. a. taksne tarife se plačuje 

taksa na vse vstopnice, in sicer po točki 1. te ta
rifne postavke na vstopnice za gledališča, državno 
privilegirana gledališča in umetniško-diletantska 
gledališča kakor tudi za umetniške koncerte po 
10 % vrednosti vstopnice. 

2.) Ta privilegirana in umetniško-diletantska 
gledališča in prireditelji umetniških koncertov mo
rajo imeti potrdilo umetniškega oddelka ministr
stva za prosveto, odnosno pristojnega prosvetnega 
poverj eništva, da so resnično privilegirana, odnosno 
umetniška. Kdor ne predloži tega potrdila, plača 
takso kakor prireditve po točki 3. tega člena. 

3.) Po točki 2. tar. post. 99. a. se plačuje po 
20% od vrednosti vstopnice za: bioskope, café-
chantants, kabarete, orfeje, zabave, cirkuse, akro
batske, atletske, čarodejske in spiritistične pred
stave, panoptike, menažerije, razne druge raz
stave posameznih oseb spekulativnega značaja, 
panorame, fotoplastike, dirke in sploh za vse 
vstopnice k prireditvam, kamor prihajajo ljudje in 
kjer se zbirajo zaradi zabave in razvedrila. 

4.) Ako se gledališke predstave in koncerti — 
najsi tudi umetniški —, gimnastično-sportne prire
ditve kakor tudi sokolske vaje in večeri, razna 
predavanja, umetniške in gospodarske razstave 
prirejajo s plesno veselico, sé plačuje za vstopnice 
na take zabave 20 %. od vrednosti vstopnice. 

5.) Ob prireditvah, kjer se poleg vstopnice ali 
namesto vstopnice, katere cena ni v naprej dolo
čena, plačuje «prostovoljen prispevek», se plačuje 
istotako taksa 10 %, odnosno 20 %, od skupnega 
zneska prostovoljnega prispevka, z ozirom na zna
čaj prireditve iz točk L, 3. in 4. tega člena. V ta 
namen mora prireditelj voditi točen seznamek (po 
tekočih številkah) vseh prispevnikov in vsote dane
ga prispevka, bodisi da se da prostovoljni prispavek 
brez vstopnice, bodisi za vstopnico ali poleg vstop
nice, in ne glede na to, ali se dâ ta prispevek pred 
dnem prireditve ali pri blagajni. Seznamek 
oseb, ki so dale prostovoljni prispevek pred dnem 
prireditve, se mora priložiti seznamku, ki se vodi 
pri blagajni na dan prireditve, da dotično oblastvo 
po določenem uradniku lahko še isti večer pobere 
predpisano takso na prostovoljne prispevke, ki jih 
je dobil prireditelj. 

6.) Ako je določena za izvestno zabavo vstop
nina, a se ne izdajajo vstopnice in ob vstopu obi
skovalci plačajo vstopnino, poleg tega pa prosto
voljni prispevek, se vodi seznamek oseb z dvema 
rubrikama, v katerih se vpisuje, in sicer: v prvo 
plačana vstopnina, v drugo pa znesek prostovolj
nega prispevka. Tudi tukaj še postopa v zmislu 
točke 5. tega člena. 

7.) Vsota, pobrana v gotovini kot ta taksa, se 
prilaga seznamkom, s katerimi se ugotavlja, koliko 
oseb je dalo in koliko prostovoljnih prispevkov in 
koliko oseb je bilo na zabavi; takoj drugi dan se 
izroče pristojni blagajni, prirediteljem pa se izda 
priznanica za plačano takso. 

8.) Akö je bila za vstop določena cena, se 
ugotovi, koliko oseb je plačalo eno vstopnino, 

koliko pa je bilo oseb, ki so dale tuai prostovoljni 
prispevek. N. pr. 

Na zabavo N. N. društva, prirejeno v dvo
rani N. dne N. t. L, je prišlo: 120 samcev z 
vstopnino 20 dinarjev, skupaj 2400 dinarjev, 
po 20 % takse din. 480 
283 rodbinskih članov z vstopnino 15 dinar
jev, skupaj 4245 din., po 20 % takse . din. 849 

Poleg tega je dalo 250 oseb še prosto
voljen prispevek 5200 dinarjev po 20 % 
takse din. 1040 

Skupaj takse . . . din. 2369 
Po seznamku prispevkov, nabranih pred 

dnem prireditve, je dalo 100 oseb prosto
voljnega prispevka 1300 dinarjev, po 20% 
takse din. 260 

. din. 2629 Skupaj takse 

Kontrolni organ: 
N. N. 

Predsednik ali član uprave: 
N. N. 

9.) Te seznamke mora poleg določenega urad
nika podpisati tudi član društvenega upravnega 
odbora, odnosno član prirejajočega odbora ali 
lastnik dvorane, ako sam prireja zabavo. 

10.) Ako se vpišejo podatki neresnično v sezna
mek, se kaznujejo predstavniki uprave ali odbora, 
odnosno lastnik, po prvem oddelku točke 63. tega 
člena. 

11.) Pri klubih, udruženjih in podjetjih, kjer 
je v plačani članarini obsežena tudi vstopnica za 
razne prireditve in pri katerih velja članska karta 
za vstopnico, se pobira taksa na skupni znesek 
letne članarine 20 %. Ako znaša vpisnina preko 
5 dinarjev, se smatra ves prispevek za članarino. 

12.) Vsak vpis ali izbris članov se mora naj-
kesneje mesečno priobčiti pristojnemu finančnemu 
oblastvu. , 

13.) Ako izdaja to ali ono podjetje vstopnice 
v obliki sezonske karte ali v obliki predplačila 
(abonnementa) za določeno število vstopov ali 
za vstope v določenem času, se pobira ta taksa 
po skupno, plačanem, znesku, vpoštevaje, kakšne 
so prireditve. 

14.) Kakar je vstop dovoljen brez vstopnice — 
«vstop prost» — pa se v lokalu prodajajo pijače in 
jedila ter se tukaj ljudje zbirajo ali dohajajo tja 
zaradi zabave, plesne veselice ali razvedrila, po
slušajoč godbo ali petje itd., gledajoč, dokler so 
navzočni, bioskopsko sliko, predstavo itd., se 
določi taksa pavšalno — skupaj za en dan ali 
za eno predstavo —, in lastnik podjetja jo mora 
plačati v naprej v gotovini dotičnemu pristojnemu 
oblastvu. 

15.) Tej pavšalni taksi so zavezani tudi ponočni 
javni — tolerirani obrati, ne glede na to, ali igra 
v njih godba ali ne. 

16.) Za osnovo proračunu pavšalne takse mora 
služiti približna velikost lokala, število sedežev, 
trajanje zabave — dosledno po tem, koliko more 
biti izmenoma obiskovalcev na en dan ali en 
večer, in po tem, koliko časa igra godba ali traja 
petje itd.1 in v katerem letnem času, vse pa so
razmerno z zneski, ki se povprečno pobirajo v 
dotičnem kraju od podobnih lokalov kot taksa na 
vstopnice. : • 

17.) Na podstavi teh podatkov izvrši finančno 
oblastvo preračun pavšalne takse in to takso 
plačuje lastnik obrata dnevno ali, sporazumno s 
finančnim oblastvom, tedensko, desetdnevno ali 
mesečno v naprej. 

18.) To pavšalno takso določajo finančne 
uprave in davčni uradi, kjer pa teh ni, oddelki 
finančne kontrole, policijska oblastva, okrajne 
ekspoziture ali občinska oblastva. 

19.) To odmero priobčujejo ta oblastva lastni
kom, ki se smejo, ako niso zadovoljni, pritožiti 
v treh dneh. 

20.) Te pritožbe se prijavljajo: 
a) v Srbiji in Crni gori, v Banatu, Bački in Ba

ranji, kjer odmerjajo te takse sreske finančne 
uprave, oddelki finančne kontrole, policijska ali 
občinska oblastva ali kotarske ekspoziture — 
okružni finančni upravi in zoper to generalni 
direkciji posrednjih davkov; kjer pa so to 
takso odmerile okružne finančne uprave in 
oblastna direkcija v Novem Sadu ali davčni 
oddelek beograjski, generalni direkciji posred
njih davkov; 
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b) v ostalih pokrajinah, kjer odmerjajo to takso 
davčna oblastva (uradi), oddelki finančne kon
trole ali kotarske ekspoziture — finančni di
rekciji, zoper to pa generalni direkciji posred-
njih davkov. 
21.) Odločba generalne direkcije posrednjih 

davkov o teh pritožbah je izvršna. 
22.) Pritožba ne zadržuje pobiranja takse. 
23.) Na te pritožbe se prileplja taksa 5 dinar

jev ter se izroča onemu oblastvu, ki je izvršilo 
odmero. 

24.) To velja tudi za obrate, kjer nabirajo 
godci, pevci in dr. sami prispevke, kakor tudi za 
kavarne na semnjih, katerih lastniki istotako pla
čujejo predpisano takso. 

25.) Tudi o teh 'obratih in o plačevanju takse 
mora dotično oblastvo voditi potreben seznamek, 
iz katerega se vidi, kateri lastniki in za kateri čas 
in koliko so plačali takse. 

26.) O plačani taksi se mora izdati lastniku 
priznanica, ki jo mora pokazati kontrolnemu 
organu, kadarkoli jo zahteva na podstavi svoje 
legitimacije. 

27.) Vsi oni, ki so plačali to takso za določeno 
vrsto dni, a v njih lokalu v enem delu tega časa ni 
bilo zabave (godbe, petja itd.), morajo takoj pri
hodnji dan od dne, ko je zabava prestala, ob 
uradnih urah priobčiti to pismeno (kar se mora 
vpisati v vložni zapisnik) pristojnemu nadzornemu 
oblastvu, da je mogoče z zapisnikom po prejšnji 
uveritvi ugotoviti navedbe dotične osebe. Ako se 
ta prijava ne izvrši v tem roku, nima dotičnik 
pravice do povračila preveč položene takse za 
prejšnji dan, nego šele za dan, ko je bila prijava 
prejeta, in za prihodnje dni. Ce se zahteva povra
čilo, priloži pristojno oblastvo prošnji tudi to pri
javo z zapisnikom vred, izda odločbo o povračilu 
in izvrši to povračilo. 

28.) Plačila taks na vstopnice kakor tudi pav
šalnih taks itd. — ne more biti nihče oproščen, 
najsi se prodajajo vstopnice po komerkoli, na 
kateremkoli kraju in v čigarkoli korist. 

29.) Izjemoma se ta taksa ne plačuje: 
a) za zabave na vaških slavnostih, verskih pro

slavah in cerkvenih slovesnostih in proslavah 
in narodnih svečanostih, ako se vrše na krajih, 
ki so za to določeni; • 

b) za koncerte in zabave, ki jih prireja Šolska 
uprava aH šolska mladina v šolskih prostorih 
na korist učencem dotične šole; 

c) za poučna predavanja, poučne in gospodarske 
razstave ali vaje in večere sokolskih (orlov
skih) in gimnastično-sportnih društev, toda 
samo, ako se obenem ne prirejajo plesne vese
lice; in 

č) za vse prireditve katerekoli vrste prostovolj
nih gasilnih društev, ki se vzdržujejo sama, 
ako prirejajo koncerte ali zabave izključno 
zato, da nabavljajo priprave, potrebne zoper 
požar. . 
30.) Vsi lastniki gledališč, bioskopov, cirkusov 

in dr., ki imajo stalne obrate, pa naj jih izvršujejo 
daljši ali krajši čas, kakor tudi lastniki lokalov, 
ki prirejajo zabave sami, in društva, ki prirejajo 
zabave, morajo najkesneje 24 ur prej prijaviti 
pristojnemu finančnemu oblastvu (finančni upravi 
in davčnemu oddelku v Srbiji, Črni gori in Ba
natu, Bački in Baranji, v ostalih pokrajinah pa 
davčnemu uradu ali oddelku finančne kontrole — 
in kjer teh ni — kotarski ekspozituri) prirejanje 
takih predstav, odnosno zabav, priloživši na vpo
gled dovolilo p prirejanju (po tar. post. 99.), in 
sicer: 
a) oni, ki imajo stalne obrate, preden sploh prično 

s prirejanjem,'z označbo števila predstav na 
en dan; in - . 

b) oni, ki prirejajo predstave, odnosno zabave, 
samo občasno, istotako 24 ur prej. Paziti pa 
morajo, da izvrše prijavo ob času, ko so urad-

. ne ure. Kdor ne izvrši teh prijav (pod a in b) 
pravočasno, se kaznuje po prvem oddelku 

, točke 63. tega člena. 
' 31.) Prirejanje teh predstav in drugih mora 

istotako priobčiti oblastvom iz 1. odstavka prejš
nje točke 24 ur prej tudi policijsko oblastvo, 
odnosno, kjer ni policijskega oblastva, občinsko 
oblastvo, in sicer: 
a) za one prireditve, ki se vrše stalno : gledališča, 

kinematografe itd., enkrat pred pričetkom pri
rejanja sploh; 

b) za one prireditve, ki se vrše občasno, ob vsaki 
prireditvi 24 ur prej. 

32.) Za vsak prekršek predpisa prejšnje točke 
se kaznuje odgovorni uradnik po točki 65. tega 
člena. 

33,) Finančna oblastva morajo voditi seznamek 
(evidenco) vseh podjetij, ki stalno prirejajo pred
stave bodisi daljši, bodisi krajši čas. Iz tega se-
znamka se mora videti, koliko predstav prirejajo 
in ali in za kateri čas so plačali potrebno takso 
tako za vstopnice kakor tudi takso za dovolilo iz 
tar. post. 99. Ce se ta seznamek ne vodi ali če 
se sicer vodi, toda neredno, se kaznuje šef, od
nosno odrejeni uradnik, po točki 65. tega člena. 

34.) Vsi podjetniki ali naprave, ki prirejajo 
predstave, bioskope, zabave itd., na katere je 
mogoče zahajati s posebe plačano vstopnico, 
morajo imeti na vstopnicah točno označeno 
vrednost. 

35.) Najkesneje v 24 urah pred predstavo ali 
zabavo morajo vse vstopnice predložiti pristojne
mu finančnemu oblastvu iz 1. odstavka točke 30. 
tega člena, da plačajo takso. Dovoljeno jim je, 
da smejo tudi za določeno vrsto predstav v naprej 
predložiti vstopnice (obenem'z dovolilom o prire
janju) zaradi žigosanja in plačila takse. Taksa se 
vselej plača v naprej v gotovini po vrednosti pred
loženih vstopnic, taksa pa se računi za vsako 
vstopnico. 

36.) Ta oblastva morajo takoj pismeno odre
diti uradnika, ki pritisne na vsako vstopnico 
okrogli pečat dotičnega oblastva ter pod njim 
pristavi svoj podpis s kemijskim svinčnikom, 
n. pr. 

M. Jović. 
37.) Nato sestavi ta podrejeni uradnik referat 

o številu in vrsti teh vstopnic ter vknjiži pobrano 
takso v dnevnik za pobiranje takse (pristojbine), 
odnosno takoj izroči referat s takso, pobrano v 
gotovini, blagajni pristojnega finančnega oblastva. 

38.) Žigosane vstopnice, za katere je taksa 
pobrana, se vrnejo s predloženim dovolilom vred 
lastniku, odnosno prireditelju/proti reverzu, ki se 
priklopi referatu. 

39.) Lastniki, odnosno prireditelji, morajo, ko 
izdajajo vstopnice obiskovalcem, pristaviti dan, ko 
jih izdado. 

40.) Vstopnice morajo biti vezane v knjižice' 
ter morajo imeti juksto in talon (vstopnico) s 
kuponom. Kdor sprejme in žigosa nepredpisane 
vstopnice, se kaznuje po točki 47. tega člena. 

41.) Žigosanje se izvrši na vstopnici (talonu), 
a dotični uradnik mora na prvi, srednji in posled
nji vstopnici in juksti iz celokupnega bloka ozna
čiti tudi dan žigosanja in to tudi podpisati. 

42.) Ko vstopi obiskovalec v prostore, mora 
osebje dotičnega podjetja odtrgati kupon. Ako se 
v prostorih vendarle zasledi kdo z vstopnico, od 
katere kupon ni odtrgan, a dotično podjetje na 
ta dan neprestano prireja predstave (kakor kine
matografi), se kaznuje lastnik podjetja po točki 60. 
tega člena, kakor bi bila ena vstopnica dvakrat 
uporabljena. 

43.) Podjetja, kakor n. pr. gledališča, bioskopi 
in dr., ki imajo za posamezne predstave točno 
določeno število vstopnic, t. j . za vsak prostor in 
za vsako predstavo označeno in datirano vstop
nico, pa vstopnic za gotove prostore dotične pred
stave in za.ta dan ne razprodado, lahko zahtevajo 
po oblastvu, pri katerem so plačala takso, povra
čilo takse, plačane za nerazprodane vstopnice. 

44.) Da se jim pa more taksa povrniti, morajo 
priložiti prošnji, ki je prosta kolka, vse nerazpro
dane vstopnice; potem šele sme tudi pristojno 
finančno, oblastvo, pri katerega blagajni se je 
taksa prejela in vknjižila, z odločbo vrniti preveč 
plačano takso za predložene nerazprodane vstop
nice, ko je prej ugotovilo dejanski položaj. Ti 
odloki o povračilu takse se z nerazprodanimi 
vstopnicami vred hranijo posebe v blagajni kot 
dokaz blagajničnega izdatka in tudi za eventualno 
naknadno kontrolo. 

45.) Prošnje za povračilo te takse se vlagajo 
pri dotičnem oblastvu v 5 dneh od dne, ko se je 
priredila predstava ali priredil koncert; dan 
predstave ali koncerta se pri terri. ne všteva. Te 
prošnje niso zavezane kolku. Za računanje rokov 
veljajo predpisi iz točke 5. člena 134. tega pra
vilnika. 

46.) Vstopnice, ki se ne glase na numerirane 
sedeže, se lahko uporabljajo do končne razpro

daje. Ako pa se tudi te vstopnice ne morejo raz
prodati, ker se večkrat ne vrše prireditve, se sme 
istotako v roku iz prejšnje točke, pri čemer se 
računi ta rok od dne poslednje prireditve, zahte
vati povračilo, kakor je zgoraj navedeno, povra
čilo pa se sme izvršiti samo, ako niso vstopnice 
iztrgane iz knjižice in imajo kupone. 

47.) Ako se je denar od pobranih taks vložil 
v blagajno davčnega oblastva (urada), odloči to 
nekvarno dosedanjim predpisom. neposredno, po 
prejšnji oceni, ali je prošnja utemeljena, o povra
čilu ter izvrši povračilo, vstopnice pa uniči s tem, 
da jih preluknja, in mesečno z izplačilnim dnev
nikom izroča vse te svoje odločbe z vsemi 
prilogami vred računovodstvu pristojne finančne 
direkcije, da se izplačilo preizkusi in odobri. 

48.) Ce se ob reviziji ugotovi, da se je na 
vstopnice, ki vendarle ne ustrezajo točkama 38. 
in 39. tega člena, vrnil denar ali če se to ugotovi 
drugače, se dotični uradnik, ki je žigosal nepra
vilne vstopnice, kaznuje v denarju od 50 do 200 
dinarjev. 

49.) Zaradi lažje kontrole morajo biti vstopnice 
po možnosti različnih barv. 

50.) Za dodatno karto,- s katero se od lastnika 
pridobi pravica za uporabo dražjega prostora od 
prvotnega, za katerega se je že plačala cena 
vstopnice, se plača ustrezna procentualna taksa 
po vrednosti, označeni na dodatni karti. 

51.) Ako se ob kontroli kdo zasledi na dražjem 
prostoru brez dodatne karte k prvotni kupljeni 
karti, se kaznuje prireditelj po točki 60. tega člena. 

52.) Procentualno takso od vrednosti vstop
nice, predpisano pri državnih gledališčih v Beo
gradu, Zagrebu, Ljubljani, Novem Sadu, Osijeku 
itd., morajo blagajniki izločati iz pobrane cene 
vstopnic ter skupni znesek te takse z referatom, 
za katere vrste vstopnic in v kolikem znesku je bila 
taksa pobrana, po preteku vsakih 10 dni izročati 
pristojni finančni blagajni. Točnost tega referata 
mora overjati, in sicer: v Srbiji in Crni gori, 
Banatu, Bački in Baranji krajevni pregledovalec 
računov, v ostalih pokrajinah pa kontrolor gleda
liške blagajne. 

53.) Ako potuje vse gledališko osebje ali del 
njegov v razne kraje, da, prireja predstave, 
izvršuje overitev oni, ki vodi družbo; v tem pri
meru je ta oseba tudi popolnoma odgovorna za 
vse nepravilnosti ali netočnosti glede obračuna 
in polaganja takse. Taksa za prodane vstopnice 
od predstav teh potujočih oddelkov državnih gle
dališč se polaga prihodnji dan po prirejeni pred
stavi, ako potujejo igralci in prirejajo predstave 
na račun gledališča; ako pa potujejo in prirejajo' 
predstave na svoj račun, morajo postopati kakor 
vsa privatna podjetja ter v naprej žigosati vstop
nice in plačati takso. Da pa se ve, na čigav 
račun potujejo, morajo imeti o tem potrdilo svoje 
gledališke uprave, katero se mora vedno pred
ložiti na vpogled pristojnemu oblastvu, kjer pola
gajo takso. 

54.) Za prostore v gledališčih, ki se po pra
vilih brezplačno oddajajo gledališkemu zdrav
niku, časnikarjem, policijskemu organu i. dr., se 
taksa ne pobira, kar se mora v referatu istotako 
ugotoviti: 

55.) Ako pa se prodado tudi taki prostori, se 
pobere ustrezna taksa po vrednosti vstopnice. 

56.) Kontrola o izvrševanju vseh prednjih pred
pisov gre v prvi vrsti organom dotičnega pri
stojnega finančnega oblastva; pa tudi druga dr
žavna oblastva so poklicana, da podpirajo organe 
finančnega oblastva ob izvrševanju te dolžnosti. 
Kjer ni finančnih organov, lahko izvršuje to kon
trolo, istotako na podstavi posebne legitimacije, 
policijsko ali občinsko oblastvo. 

57.) Kontrola se mora izvrševati želo pazljivo, 
mirno in tako, da se rie moti zabava, predstava, 
bioskop itd. in da se ne provzroča hrup. Zaradi 
kontrole naj se napravijo posamezne preizkušnje, 
ali so vstopnice opremljene s predpisanim oblast
venim žigom in ali imajo dan predstave, pridejari 
po lastniku (prireditelju). Ce najde oblastveni 
organ nežigosano vstopnico ali _ tako, ki nuna 
dne, ali osebo brez vstopnice, mora to ugotoviÉ 
z referatom, ki ga je treba oddati finančnemu ob
lastvu zaradi nadaljnjega zakonskega postopanja. 

58.) Na podstavi tega referata se uvede ka-
zeriska preiskava zoper lastnika podjetja, odnosno 
prireditelja. 

59.) Višja finančna oblastva smejo ' z dovo
litvijo generalne direkcije posrednjih davkov isto
tako časih določiti po enega svojih organov, da 
iznenada revidira organe kontrole in podjetje. 

I 
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60Л Policijski uradniki in detektivi, ki v pri- ! 
log varuosti uradno zahajajo na te predstave in j 
so v tej lastnosti navzočni pri predstavah, morajo [ 
imeti za to legitimacijo. 

61.) Nihče ne sme s plačano vstopnico, bodisi 
za enega ali za več vstopov (predplačil) ali za se
zonsko karto ali kakršnekoli druge vstopnice hoditi 
na prireditve, ki so njih vstopnice zavezane pla
čilu takse, preden je za vstopnico plačana taksa 
po vrednosti vstopnic. Za temu protivno posto
panje se kaznuje lastnik podjetja z ozirom na 
Število takih netaksiranih vstopnic, in sicer: prvi
krat z globo od 20 do 200 dinarjev, drugikrat z 
globo od 200 do 1000 dinarjev, za vsak nadaljnji 
prestopek pa z 2000 dinarji. Z isto kaznijo se 
kaznuje uporaba že enkrat uporabljenih vstopnic. 
Ako se ta kazen ne more izterjati od prireditelja, 
se izterja od lastnika prostorov. 

62.) Ako se prireditelji zabav, h katerim je 
vstop prost, ne ravnajo po predpisu točke 30. 
pod b) tega člena ter ne plačajo v naprej, najkes-
neje pa v 24 urah prej, določene pavšalne vsote, 
se kaznujejo prvikrat s trikratnim zneskom pav
šalne takse, drugikrat s petkratnim zneskom pav
šalne takse in v vsakem nadaljnjem primeru z 
desetkratnim zneskom pavšalne takse, poleg pla
čila redne takse. 

63.) Klubi in društva, ki se pregreše zoper 
predpise točk 11., 12. in 30. pod b) tega člena ter 
prirede zabavo, preden plačajo takso v predpisa
nem roku, ali ki ne naznanjajo vsak mesec podat
kov o novih in o izstopu starih članov, se kaz
nujejo po točki 60. tega člena. 

64.) Kdor priredi zabavo ali predstavo, pa je, 
kakor je predpisano, ne prijavi pravočasno pri
stojnemu oblastvu, se kaznuje v denarju od 200 
do 1000 dinarjev in kazen se izterja od pred
stavnika podjetja ali lastnika lokalov: Ako pa 
nepravilno vpisuje podatke, predpisane v toč
kah 5., 6., 7. in 8. tega člena, se kaznuje prvikrat 
v denarju od 500 do 2000 dinarjev, v vsakem 
ponovnem primeru pa v denarju od 2000 do 5000 
dinarjev. 

65.) Lastniki lokalov ali prireditelji, ki ne do
volijo kontrolnim organom pristopa, se kaznu
jejo prvikrat s 500 dinarji, drugikrat s 1000 di
narji, v vsakem ponovnem primeru pa z 2000 di
narji. Ta kazen ne izključuje kazni za krivdo, 
kaznivo po kateremkoli drugem zakonu. 

66.) Uradniki, ki pobirajo za vstopnice večje 
vrednosti nižjo takso ali ki postopajo ob po
biranju takse površno ter s tem podpirajo pri
reditelje in oškodujejo državno blagajno, ali so 
vobče malomarni ob izvrševanju predpisov tega 
člena, kakor glede kontrole in evidence tako glede 
drugih dolžnosti, se kaznujejo prvikrat v denarju 
od 10 do 100 dinarjev poleg doplačila niže po
brane takse, v vsakem ponovnem primeru pa 
dvakratno. 

67.) Istotako se kaznujejo policijski organi, 
odnosno predsednik in poslovodja občine, ako se 
ne ravnajo po predpisu točke 31. tega člena. 

68.) Vse razsodbe po točkah 60., 61., 62., 63. 
in 64. se morajo izrekati v 24 urah. Za razsodbo 
se mora poleg drugega prisoditi tudi taksa po 
tar. post. 229. Ta taksa za razsodbo se mora 
plačati po izvrsnosti razsodbe. 

69.) Te razsodbe izrekajo v Srbiji, Črni gori 
in Banatu, Bački in Baranji finančne uprave, od
nosno davčni oddelek beograjski, v ostalih po
krajinah pa davčna oblastva (uradi). 

70.) Razsodbe o kaznovanju uradnikov izreka 
minister za finance. 

71.) Pritožbe zoper obsodbo o kaznovanju se 
vlagajo v treh dneh po oblastvu, ki je izreklo 
obsodbo, in sicer: v Srbiji, Črni gori in Banatu, 
Bački in Baranji pri generalni direkciji posred-
njih davkov, v ostalih pokrajinah pa pri delega
ciji finančnega ministrstva. Rešitev teh pritožb, 
na katere se mora pritisniti taksa 6 dinarjev (tar. 
post. 230.), se mora izdati v čim krajšem roku ter 
takoj vrniti pristojnemu oblastvu, ki je izreklo 
obsodbo. Odločbe generalne direkcije, odnosno 
delegacij, so izvršne. Za računanje rokov veljajo 
predpisi točke 5. člena 134. tega pravilnika. 

72.) Zoper razsodbe o kaznovanju uradnikov 
je pritožba nedopustna. 

73.) Kdor naznani taksni prestopek, izvršen 
po tem členu, preden zve zanj oblastvo, dobi po
lovico kazni, ako je ob naznanitvi izrecno za
hteval nagrado. 

74.) Naznanilec ne sme biti državni ali samo
upravni uslužbenec. 

75.) V razsodbi se mora označiti, kolika na
grada gre naznanilcu. 

76.) Tudi naznanilec ima pritožno pravico v 
istem roku na iste instance po točki 70. tega 
člena. 

77.) Povračilo pomotoma preveč pobrane ali 
položene takse (razen povračila taks za nepro
dane vstopnice po točki 44.) se sme zahtevati v 
90 dneh od dne, ko je bila taksa pobrana, od
nosno položena. Rok se računi od dne izdane 
priznanice. Ta prošnja, ki je prosta takse, se 
vloži pri onem oblastvu, pri katerem je bila taksa 
preveč položena ali preveč pobrana, in to jo po
šlje z akti in s svojim poročilom o pravočasnosti 
vred generalni direkciji posrednjih davkov. 

78.) Ako pa se dožene, da je prošnja neute
meljena, se pobere naknadno taksa 5 dinarjev za 
prošnjo in za rešitev po tar. post. 5. 

Člen 48. 
1.) Po tar. post. 99. b) se pobira taksa 20% 

od vseh zneskov, ki se polagajo kot stave pri 
dirkah, regatah in drugih tekmah. 

2.) Vsa društva, pri katerih se ob dirkah in 
tekmah vobče vrše stave, morajo o tem najkes-
neje v treh dneh pred dirko ali tekmo obvestiti 
najbližje finančno oblastvo, da lahko prisostvuje 
zaradi kontrole pri stavah. 

3.) Ob vsaki stavi mora društvo sestaviti kra
tek zapisnik v dveh izvodih o tem, kakšne vrste 
je bila dirka ali tekma; koliko je bilo skupaj po
loženo za stave in koliko pripada torej takse po 
tej tarifni postavki. Ako je bilo istega dne več 
dirk, se lahko po vrsti vpišejo v zapisnik, na
posled pa se sestavi rekapitulacija. 

4.) En izvod zapisnika ostane društvu kot pri
znanica, drugi izvod z denarjem vred pa se izroči 
kontrolnemu organu, ki mora denar z zapisnikom 
takoj drugi dan izročiti svojemu oblastvu za 
blagajno. 

5.) Kdor priredi dirko ali tekmo, na kateri se 
vrše stave, a te dirke ali tekme, kakor je pred
pisano, pravočasno ne prijavi pristojnemu ob
lastvu, se kaznuje v denarju od 200 do 1000 di
narjev, kazen pa se pobere od prirediteljevega 
predstavnika. Ako pa nepravilno vpisuje podatke 
iz točke 3. tega člena, se kaznuje s 1000 dinarji. 

6.) Prireditelji ali lastniki dirkališča, ki ne do
volijo kontrolnim organom pristopa, se kaznujejo 
prvikrat s 1000 dinarji, v vsakem ponovnem pri
meru pa z 2000 dinarji. Ta kazen ne izključuje 
kazni za krivdo, kaznivo po drugem zakonu. 

7.) Uradniki, ki ne pobirajo takse tako, kakor 
je treba, in oškodujejo državno blagajno ali so 
vobče malomarni ob izvrševanju predpisov tega 
člena tako glede kontrole kakor glede drugih 
dolžnosti, se kaznujejo prvikrat v denarju od 
10 do 100 dinarjev poleg doplačila niže pobrane 
takse, v vsakem ponovnem primeru pa dvakratno. 

8.) Razsodbe po točkah 5. in 6. tega člena se 
morajo izrekati v 24 urah. Za razsodbo se mora 
poleg drugega prisoditi tudi taksa po tar. po
stavki- 229. Ta taksa za razsodbo se mora pobrati 
po izvrsnosti razsodbe. 

9.) Te razsodbe izrekajo v Srbiji, Črni gori, 
Banatu, Bački in Baranji finančne uprave, od
nosno beograjski davčni oddelek, v ostalih po
krajinah pa davčna oblastva (uradi). 

10.) Pritožbe se prijavljajo po členu 134. tega 
pravilnika. 

11.) Razsodbe o kaznovanju uradnikov izreka 
minister za finance in zoper te razsodbe pritožba 
ni dopustna. 

12.) Vsi dotični predpisi pristojbinskih zako
nov in navodil prestanejo veljati. 

Člen 49. 
1.) Po tar. post. 100. taksne tarife se plačuje 

taksa za prijavo vseh vrst avtomobilov, fijaker-
skih voz, voz na vzmeteh in biciklov (bodisi mo
tornih, bodisi navadnih), ne glede na to, ali se 
uporabljajo za prevažanje potnikov, prenašanje 
blaga, za spekulativne namene ali zgolj za osebno 
potrebo. 

2.) Po isti tarifni postavki se plačuje letna 
taksa za dotično koledarsko leto v naprej samo 
za avtomobile in fijakerske vozove (bodisi z dve
ma konjema, bodisi z enim konjem ali na štiri 
kolesa aji na dve kolesi), ki se uporabljajo zgolj 
za osebno potrebo. 

3.) Letna, taksa se ne plačuje: 
a) za potniške avtomobile in fijakerske vozove 

pri podjetjih, ki uporabljajo ta vozila izključno 

za prevažanje potnikov ter od tega obrta pla
čujejo davek; 

b) za zgolj tovorne avtomobile pri podjetjih, 
kakršna so: spediterska, transportna in temu 
podobna; 

c) za avtomobile in fijakerske vozove pri pod
jetjih, ki se bavijo s prodajo (trgovino) teh 
vozil, ako jih ne uporabljajo za osebno po
trebo, in 

Č) za navadne dvokolesne vozove. 
4.) Za vse vrste vozil iz točke 1. tega člena 

se mora za vsako posebe predložiti policijskemu 
oblastvu, kjer pa tega ni, občinskemu oblastvu, 
prijava, opremljena s takso 200, odnosno 5 di
narjev, v kateri se mora za avtomobile označiti 
naziv tvornice, odnosno tvornična znamka in Šte
vilka, za fijakerske vozove pa popisati oblika, ali 
so prirejeni za dva konja ali za enega konja, ali 
so kupljeni v inozemstvu ali v državi ili od koga. 

5.) Po predloženi prijavi ne vpiše policijsko, 
odnosno občinsko oblastvo takoj vozil v register 
in ne izda številke onim, ki imajo avtomobile ali 
fijakerske vozove, nego napoti prijavilca z aktom 
na finančno upravo, odnosno davčno oblastvo 
(urad), da plača letno takso. 

6.) Finančna uprava, odnosno davčno oblastvo, 
pregleda davčno prijavo, odnosno davčne podatke 
prijavilčeve, in sestavi, če ugotovi, da ni nobe
nega pogoja iz točke 3. tega člena, potem pro
tokolarno zaslišanje dotične osebe (zapisnik), za 
katero se ne plača nobena taksa, pobere od pri
javilca v naprej predpisano letno takso iz tar. 
post. 100. na posebnem potrdilu, ki ga izda last
niku vozila in ki se glasi: 

«Okr. Sr. Fin. uprava 
Davčni urad 

Št N 
Datum (Kolek.) 

v N. 
Potrdilo. 

Ker se je — finančna uprava — davčno ob
lastvo (urad) uverilo iz davčnih podatkov g. N. N. 
iz N., lastnika — avtomobila (znamke n. pr. Fiat 
št. 26.352) št. — fijakerskega voza št. (za številko 
naj se pusti prazen prostor,, ki ga izpolni policij
sko, odnosno občinsko oblastvo ter takoj to šte
vilko javi finančnim oblastvom) —-, da ni nobe
nega pogoja iz točke 3. člena 49. taksnega in 
pristojbinskega pravilnika, se je danes za leto 
tisočdevetstoindvajseto N. (vedno s črkami) pobra
la v kolkih letna taksa iz tar. post. 100, za — 
avtomobil — fijakerski voz — z dvema konjema 
— z enim konjem — v N. dinarjih in ta taksa 
prilepila na to potrdilo ter predpisno uničila. 

To potrdilo velja do konca leta tisočdevetsto-
indvajsetega N. (vedno s črkami); obnoviti se 
mora in ponovno takso je plačati najkesneje do 
dne 15. januarja 192..» 

7.) Ako pa lastniku avtomobila ali fijakerskega 
voza ni treba plačati letne takse iz enega izmed 
razlogov točke 3. tega člena, izda lastniku brez 
vsake takse potrdilo, da mu te takse ni treba pla
čati, in to potrdilo se glasi: 

«Okr. Sr. Fin. uprava 
Davčni urad 

Št N 
Datum 

v.N. 
Potrdilo. 

Ker se. je — finančna uprava — davčni urad 
— uveril iz davčnih podatkov in.ji (mu) je tudi 
drugače znano, da izvršuje g. N. N. iz N. obrat 
za prevažanje potnikov, z avtomobilom — fijaker-
skim vozom (ali kateri od drugih razlogov iz toč
ke 3.), ni g. N. zavezan plačilu letne takse na — 
avtomobil (znamka in številka) številko 
fijakerski voz št iz tar. post. 100. taksne 
tarife.» 

8.) Šele, ko prinese prijavilec to potrdilo poli
cijskemu, odnosno občinskemu oblastvu, ga ta vpi
še v register teh vozil ter izda številko za avto
mobil — fijakerski voz —; na potrdilu samem, ki 
mora veljati za legitimacijo, pa označi, da velja to 
potrdilo za — avtomobil — fijakerski voz št. N;. . 
Številko avtomobila in fijakerskega voza mora 
gorenje oblastvo vselej priobčiti finančnemu ob
lastvu. 

9.) To potrdilo velja samo za dotično osebo. 
10.) Ako pa proda ta oseba katerokoli vozilo, 

mora v 5 dneh obvestiti policijsko (odnosno ob
činsko) oblastvo in finančno objastvo, da se do-
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tično vozilo izbriše z njegovega imena. Kdor tega 
ne stori, pa pride novo leto in je vozilo zavezano 
letni taksi, plača letno takso iznova. 

11.) Oseba, ki kupi v državi eno izmed gore
njih vozil, mora postopati, kakor je zgoraj nave
deno, ter plačati predpisano takso. Rok za pri
javo je 15 dni. 

12.) Tudi policijsko (odnosno občinsko) in fi
nančno oblastvo morata voditi točen register tako 
o lastnikih kakor o vsakem posameznem vozilu, 
policijsko oblastvo pa mora vsaka dva meseca 
prepis seznamka novoprijavljenih oseb poslati fi
nančnemu oblastvu. Finančna oblastva vpisujejo 
v svoj register tudi vse one osebe, ki ne plačujejo 
letne takse, v pripombo pa postavljajo razlog, iz 
katerega se letna taksa ni pobrala. 

13.) Vsi oni, ki plačujejo letno takso, morajo 
najkesneje do dne 15. januarja vsakega leta polo
žiti novo letno takso za nastopajoče leto v naprej; 
pri tej priliki se jim odvzame staro potrdilo ter 
izda novo. 

14.) Vsa stara potrdila (katerim se prištevajo 
tudi ona, ki so se odvzela zaradi prodaje avto
mobila ali fijakerskega voza), morajo najkesneje 
do dne 15. februarja vsakega leta pošiljati, in 
sicer: 
a) finančna oblastva v Srbiji, Črni gori in Banatu, 

Bački in Baranji generalni direkciji posrednjih 
davkov; 

,b) finančna oblastva v ostalih pokrajinah delega
cijam ministrstva za finance — obenem s pre
pisom registra za dotično leto (tudi za primere 
»od a in b). 
15.) Generalna direkcija posrednjih davkov, 

odnosno delegacija ministrstva financ, uniči, ko se 
uveri, da so potrdila pravilno taksirana in kolki 
pravilni, komisijsko vsa ta potrdila. Ako pa za
sledi nepravilnosti, pošlje nepravilno potrdilo pri
stojnemu oblastvu v nadaljnje zakonsko posto
panje. 

16.) Letna taksa se plačuje cela, ne glede na 
to, za koliko časa v enem koledarskem letu je 
imel kdo avtomobil ali fijakerski voz. 

17.) Kdor v določenem času ne predloži pri
jave ali ne plača letne takse' aH kdor predloži 
netočno prijavo, se kaznuje s trikratnim zneskom 
takse, ki bi jo bil moral plačati, poleg plačila 
redne takse. 

18.) Uradniki, ki ne pobirajo teh taks tako, ka
kor bi bilo treba, ter oškodujejo državno blagajno 
ali so vobče malomarni ob izvrševanju predpisov 
tega člena tako glede kontrole kakor tudi glede 
ostalih predpisov, se kaznujejo v denarju od 10 
do 100 dinarjev poleg doplačila niže pobrane 
takse. 

10-î Policijska, odnosno občinska in finančna 
oblastva imajo pravico zahtevati potrdila na vpo
gled, da se uverijo o plačani taksi. 

20.) Za prijavo ostalih vozil, ki niso omenjena 
v tar. post. 100., se plačuje taksa 2 dinarja po 
tar. post. l., z a uporabo pa taksa po tar. post. 5., 
ako ni v posameznih pokrajinah določena posebna 
druga in večja taksa. 

21.) Najsi te takse ne plačujejo državna in 
samoupravna vozila kakor tudi ne vozila diplo
matskih in konzularnih predstavnikov po vzajem
nosti, morajo biti vendarle ta vozila istotako pri
javljena policijskemu oblastvu ter vpisana v nje
gov register in v register finančnega oblastva. 
Toda za ta vozila se izdaja uradno potrdilo brez 
takse, da so res državna, in na njem je ozna
čiti tudi številko dotičnega vozila. Vozniki mora
jo imeti to potrdilo vedno pri sebi. Vse drugo, 
kar velja za privatne osebe, velja tudi za državna 
in samoupravna vozila. 

22.) Policijska, odnosno občinska oblastva in 
finančna oblastva morajo pripraviti vse, česar je 
treba, da se te takse polože do dne 15. januarja 
1922. 

Člen 50. 
1.) Taksa, pobrana v kolkih po tar. post. 101. a) 

ob izdaji lovske karte, se prileplja in uničuje na 
lovski karti. 

2.) V lovski karti se mora označiti, kako se 
vrši lov, n. pr.: «brez psa», «z enim psom» itd. 

3.) Ako je kdo oproščen plačila te takse, se 
mora na lovski karti točno označiti, iz katerih 
razlogov se ta taksa ni pobrala. 

4.) Ta taksa za dovolitev lovljenja ne izključuje 
Plačila zakupnine za lovišče, odnosno davščin za 
gozdni fond. 

5.) Kazni po začasnem zakonu o državni troša
rini, taksah in pristojbinah ne izključujejo kazni 
PO lovskem zakonu. 

Člen 51. 
1.) Po tar. post. 110. taksne tarife se plačuje 

taksa za potrdilo o lastnini in zdravju živali po 
vrsti ali starosti živali. 

2.) Za plačevanje te takse se mora uporabljati 
taksni papir. 

3.) Nalepljanje kolkov se dopušča v primerih, 
določenih v predpisih te tarifne postavke. 

4.) Ako ne bi bila do dne 1. novembra 1921. 
izdelana nova emisija teh potrdil, se smejo dotlej 
uporabljati tudi stari živinski potni listi, a tedaj 
je postopati v zmislu točke 9. člena 30. tega pra
vilnika. 

Člen 52. 
1.) Taksa iz tar. post. 113., 114., 115., 116., 117., 

118., 119. in 120. taksne tarife se prileplja in uni
čuje na dovolilu, odnosno odobrilu ali potrdilu o 
pregledu. 

2.) Za prošnjo, s katero se zahteva to dovolilo, 
odnosno potrdilo, se plačuje taksa po tar. post. 1. 
taksne tarife. 

Člen 53. 

1.) Takse iz tar. post. 120. taksne tarife ne 
plačujejo lekarnarji in drogeristi, ker izvršujejo 
to prodajo po svojem poklicu ter plačujejo za to 
posebno takso. 

2.) Istotako niso inozemci, ki zahtevajo dovo
lilo, da se smejo njih izvestne specialitete ali 
zdravila prodajati v naši kraljevini, zavezani po
sebni taksi, ker plačujejo to takso osebe, ki ne
posredno izvršujejo prodajo, ako so dobile za pro
dajo strupenih stvari dovolilo. 

3.) Dosedanji predpisi o tem, kaj je smatrati 
za strupene stvari, veljajo še nadalje. 

Člen 54. 
1.) Strupene stvari, ki se najdejo ne samo v 

prodajalnici, nego tudi v stanovanju prodajalče
vem, ako je stanovanje nod eno streho s prodajal-
nico, se smatrajo za namenjene prodaji (tar. post. 
121.). 

2.) Ako se izrekajo razsodbe o kaznivih de
janjih iz tar. post. 121., 122. in 123. taksne tarife, 
se mora s to razsodbo prisoditi tudi taksa iz teh 
tarifnih postavk, taksa pa se sme pobirati samo, 
če postane razsodba izvršna. 

Člen 55. 
Taksa za pritožbe po tar. post. 124. taksne 

tarife se prileplja na pritožbi. 

Člen 56. 

1.) Taksa iz tar. post. 125., 126., 127., 128., 129. 
in 130. taksne tarife se prileplja in uničuje na po
trdilu, odnosno odobrilu, dekretu, prijavi. 

2.) Za zahtevo teh potrdil itd. se plačuje taksa 
po tar. post. 1. taksne tarife. 

Člen 57. 

Taksa iz tar. post. 131. in 132. se polaga v 
kolkih ter prileplja na pritožbo. 

Člen 58. 

1.) Taksa iz tar. post. 135., 136. in 137. se po
laga v kolkih ter prileplja na vlogo. 

2.) Ako se prosilcu odkloni zahteva, se pobere 
za odločbo tudi še taksa po tar. post. 5. taksne 
tarife. 

Člen 59. 

Na prošnji, s katero se zahteva hranjenje ali 
sestava oporoke, se polaga po tar. post. 147. in 
148. taksa v kolkih, ki se prilepljajo na prošnjo s 
takso za prošnjo vred. 

Člen 60. 

Taksa iz tar. post. 149. taksne tarife se plačuje 
v kolkih ter prileplja na prošnjo. 

Člen 61. 

1.) Po tar. post. 151. in 152. taksne tarife se 
plačuje taksa v kolkih, ki se prilepljajo in uničujejo 
kakor taksa za potrdilo iz tar. post. 43. taksne 
tarife (točka 6. člena 19. tega pravilnika). 

2.) Za prošnjo, s katero se zahteva to potrdi
lo, se plačuje taksa po tar. post. 1. 

3.) Ako obsezajo listine iz tar. post. 151. in 
152. obenem tudi prenos imovine, se pobira tudi 
predpisana prenosna taksa po naravi in vrednosti 
tega prenosa po sedaj veljavnih predpisih. 

Člen 62. 

Za vse tar. post. od 153. do 161. veljajo pred
pisi pripomb 1. in 2. k tar. post. 159. taksne tarife. 

Člen 63. 

1.) Po tar. post. 163. taksne tarife se plačuje 
taksa na nedelniška, bančna in menjalniška in za-
stavljalniška podjetja, ki se nazivljejo po enem ali 
več lastnikih tega podjetja, kakor: «Banka Nikole 
Jovanića», ali: «Menjalnica Petra Zlatica in dr.». 

2.) Ako pa se potrjujejo taka nedelniška pod
jetja z imenom: «Mala banka», «Založni zavod», 
in temu podobno, se plačuje za sodno protokolira-
nje takih podjetij petkratna taksa. 

Člen 64. 

1.) Za posrednike, imenovane pod točko c) 
tar. post. 155. taksne tarife, se smatrajo samo 
posredniki pri kupovanju in prodajanju blaga v 
državi, kakršni so senzaii pri kupovanju deželnih 
proizvodov. 

2.) Agenti, ki opravljajo kot posredniki posle 
med trgovci in drugimi osebami v državi in ino
zemskimi firmami, spadajo, najsi bi na svoje ime 
ne uvažali blaga, pod tar. post. 155. b) taksne ta
rife ter ne smejo protokolirati firme kot trgovski 
posredniki po točki c) te tar. post. 

3.) Točko b) tar. post. 155. je razumeti tako, 
da se pobira taksa iz te tarifne postavke posebe, 
če se protokolira komisionarsko uvozno in izvoz
no podjetje, in posebe, če se protokolira tudi agen-
tursko uvozno in izvozno podjetje, ne glede na 
to, ali se protokolirajo ta podjetja obenem ali 
vsako zase, kar se vidi tudi iz pripombe 2. k tar. 
post. 159. taksne tarife. 

4.) Za protokoliranje poslovanja carinskega po
srednika se pobira taksa iz tar. post. 156. pod a), 
poleg takse iz tar. post. 225. (3. odstavek). 

Člen 65. 

1.) Ako se preseli podjetje iz enega kraja v 
drugega, se postopa ob protokoliranju firme in 
pobiranju takse iz tar. post. 156. taksne tarife 
tako-le: 
a) ako se izvrši selitev iz enega kraja v drugega v 

območju ene in iste sodne pristojnosti ter sta 
oba kraja zavezana enaki taksni stopnji za 
protokoliranje firme, se nova taksa ne pobere; 

b) ako se izvrši selitev iz kraja z manjšo taksno 
stopnjo v kraj, za katerega se plačuje večja 
taksa, se pobere samo razlika takse med tema 
dvema krajema; 

c) taksa se tudi ne pobere, ako se izvrši selitev 
protokoliranega obrata iz kraja, za katerega je 
določena večja taksa, v kraj z manjšo taksno 
stopnjo; 

č) ako pa se preseli protokolirano podjetje iz kra
ja ene sodne pristojnosti v kraj, ki pripada pri
stojnosti drugega sodišča, pa je za to določena 
enaka, večja ali manjša taksna stopnja, je tre
ba predpisano takso vselej popolnoma pobrati 
iznova. 
2.) Predpis točke 4. člena 40. tega pravilnika 

velja tudi tukaj. 
Člen 66. 

Ako se izvršuje dvoje raznovrstnih podjetij ali 
se izvršuje več takih podjetij bodisi v enem, bodisi 
v posebnih lokalih, se protokolirajo firme in se 
taksa iz tar. post. 157. taksne tarife plačuje za 
vsako firmo posebe. N. pr. če ima krojač tudi kra
marski obrt, najsi v istem lokalu, mora protoko
lirati oba obrta; ali če kupuje in na debelo prodaja 
kramar poleg tega obrta deželne pridelke, mo
ra tudi ta drugi spekulativni obrt protokolirati ter 
plačati takso posebe. 

Člen 67. 
1.) Po tar. post. 160. taksne tarife se plačuje 

taksa za kakršnokoli izpremembo firme. 
2.) Za izpremembo firme se smatra tudi, če 

izstopi iz enega obrata en član firme ali če izstopi 
več članov ter stopijo na njih mesto ali novi člani 
ali ostane obrat pri, enem prejšnjem članu ali pri 
več prejšnjih članih ter ostanejo vsi prejemki in 
izdatki na članih izpremenjene firme; če pa iz
stopijo iz obrata vsi prejšnji člani firme ter stopijo 
na njih mesto nove osebe, se smatra to za novo 
podjetje, najsi bi vsi prejemki in izdatki prešli 
na nove člane, ter se mora tudi taksa za proto
koliranje položiti cela kakor za novo podjetje. 

3.) Akp vstopi v obstoječo trgovsko firmo ene 
osebe še kdo drugi kot javen družbenik, je ob 
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protokoliranju te nove firme pobrati samo polo
vico takse iz tar. post. 156., ker spada to proto-
koliranje izpremembe firme v tar. post. 160. taksne 
tarife. 

Člen 68. 
1.) Ako se ustanovi podružnica podjetja ali se 

premesti v drug kraj, se pobere polovica takse 
samo, če se pri tem ugotovi, da glavno podjetje 
obstoji, ker se drugače smatra za novo podjetje 
in pobere popolna taksa. 

2.) Točka 1. pod č) člena 65. tega pravilnika 
velja tudi tukaj. 

3.) Vse takse za protokoliranje firme se plaču
jejo v kolkih. 

Člen 69. 
Po tar. post. 203. taksne tarife se plačuje taksa 

tudi za poštne nakladnice. 

Člen 70. 
Taksa iz tar. post. 205. taksne tarife se plačuje 

samo za unikat deklaracije, vsi ostali izvodi: 
«duplikat», «triplikat» itd., ki so potrebni za zgolj 
notranjo uradno porabo, niso zavezani tej taksi. 

Člen 71. 
Ako nadomešča priznanica za blago ' manjše 

vrednosti deklaracijo, se plačuje taksa 2 dinarja 
po tar. post. 205. taksne tarife kakor za deklara
cijo. 

Člen 72. 
Taksa po drugem odstavku tar. post. 208. za 

odobritev kreditiranja se prileplja in uničuje na 
odobriliL 

Člen 73. 
Taksa iz tar. post. 209. taksne tarife se pri

leplja na prošnjo, s katero se zahteva prenos, 
poleg takse za prošnjo. 

Člen 74. 
1.) Taksa iz tar. post. 210. taksne tarife se plaču

je vselej, razen takrat, kadar predpisuje trgovinska 
pogodba s tujo državo, da se ta taksa ne plačuje. 
Ta taksa se pobira tudi za potrdilo, ki ga izdajajo 
zbornice ali naša oblastva o izvoru blaga ob 
izvozu. 

2.) Ta taksa se plačuje v kolkih ter se pri
leplja in uničuje na potrdilu. 

Člen 75. 
1.) Taksa iz tar. post. 212. taksne tarife se ne 

plačuje v primeru iz pripombe 2. k tej tarifni 
postavki, po kateri so potrdila o zdravstvenosti 
živalskih proizvodov in potrdila, da blago v teži 
do 5 kg ni okuženo po trtni uši, oproščena takse. 

2.) Istotako se taksa iz tar. post. 212. ne po
bira za analize, ki jih je izvršiti uradoma. 

3.) Ako zahteva analizo privatna oseba, se ta 
taksa prileplja poleg takse za prošnjo, s katero 
se zahteva analiza. 

Člen 76. 
1.) Zaradi evidence o rednem plačevanju letne 

takse iz tar. post. 214. za odobritev privatnega 
skladišča, mora vsako oblastvo, v katerega ob
močju in pristojnosti je skladišče, voditi register 
skladišč, iz katerega se točno vidi: kdo in od kdaj 
ima dovoljeno skladišče in katerega dne in pod 
katero številko mu je bilo skladišče dovoljeno, za 
katero leto je plačal takso in ali je skladišče opu
stil in katerega dne. 

2.) To takso mora polagati lastnik skladišča 
vsako leto do dne 15. januarja; ako tega ne stori, 
se kaznuje s trikratnim zneskom te takse poleg 
plačila redne takse. 

3.) Ta letna taksa se prične pobirati dne 1. ja
nuarja 1922. 

Člen 77. 
Zaradi pobiranja takse iz tar. post. 218. taksne 

tarife je treba za «carinarnično območje» smatrati 
carinske zgradbe, v katerih so pisarne ali carinska 
skladišča, kakor tudi carinska, železniška ali par-
niška razkladališča. 

Člen 78. 
1.) Taksa po tar. post. 219. taksne tarife se 

plačuje, bodisi ker se odpirajo tovorki, bodisi ker 
se zahteva, naj se pretehtajo, četudi brez odpira
nja tovorkov čim se izda dovolitev. 

2.) Taksa se prileplja na prošnjo poleg takse 
za prošnjo iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Člen 79. 
1.) Zmisel predpisa tar. post. 225. taksne tarife 

je, da se pobira taksa po tej tarifni postavki za 
potrdilo o osebni pravici, da sme fizična oseba 
izvrševati speditersko-posredniško poslovanje pri 
carinarnici po predpisu člena 1. pravil o postav
ljanju carinskih posrednikov, ki določa, da smejo 
carinsko-posredniške posle pri carinarnicah iz
vrševati samo osebe, katere so izpolnile pogoje za 
carinske posrednike. Potemtakem se mora, ko se 
potrjuje poslovanje carinskih posrednikov, ki so 
se združili zaradi skupnega poslovanja, prej za
htevati, naj plača vsak član te družbe posebno, 
iakso. 

2.) Kar pa se tiče protokoliranja firme carin
skega posredništva, se mora firma protokolirati 
in mora plačati takso po značaju svojega poslova
nja; toda nikakor in nikoli se ne sme pobrati taksa 
iz točke c) tar. post. 155., ker se ta ne nanaša 
nanjo. 

' Člen 80. 
1.) Da se pobere znižana taksa 1 dinar iz tar. 

post. 226. taksne tarife, mora biti «vsak nadaljnji 
vzorec» istoveten s prvim izvodom. 

2.) Ako se razlikuje od prvega v čemerkoli ter 
se ocarinja po drugi stopnji, se smatra zase za prvi 
vzorec ter je zavezan taksi 5 dinarjev. 

Člen 81. 
1.) Ako se snide pri obsodbi kaznivih dejanj 

tudi drug zakon, ki ni omenjen v tar. post. 229. 
taksne tarife, n. pr. sanitetni zakon ali kazenski 
zakon, z zakonom, ki je imenovan v tej tarifni 
postavki, se tudi pobere taksa za preiskavo in ob
sodbo po tej tarifni postavki, razen če je za pre
iskavo in obsodbo takih kaznivih dejanj po drugih 
zakonih predpisana posebna taksa. 

2.) Taksa se pobira ter prileplja in uničuje na 
razsodbi, čim postane ta izvršna. 

Člen 82. 
1.) Taksa iz tar. post. 235. taksne tarife se ne 

plačuje za vsakega teh predmetov posebe, ampak 
plačuje se ena taksa za dovolitev prodaje kolikor-
koli predmetov. Ako pa se iznova zahteva dovoli
tev za izvestne predmete, za katere se prej ni 
zahtevala in ni dobila, se plača ta taksa iznova. 

2.) Dovolitev za prodajo taksnih vrednotnic 
se razteza tudi na dolžnost, prodajati poštne 
znamke in ostale poštne vrednotnice. 

3.) V krajih, kjer prodajajo taksne vrednot
nice občine zato, ker ni privatnih prodajalcev, se 
ta taksa ne pobira od. občin. 

Člen 83. 
1.X Taksa iz tar. post. 236. taksne tarife za 

kvarte ali domine se nlačuje v kolkih. 
K v a r t e. 2.) Vsaka enota (igra) kvart, ne gle

de na to, kakšne vrste in za katero igro je na
menjena, mora biti vložena v zavitek tako, da se 
kvarte ne morejo videti, ako se zavitek ne raztrga. 

3.) Zavitek mora biti opremljen s tremi od
prtinami tako, da se skozi eno vidi slika srca ali 
denarskega asa, skozi drugo pritisnjeni žig last
nika tvornice za kvarte in kraj te tvornice, skozi 
tretjo pa da se lahko pritisne državni žig. 

4.) Ko se plača taksa, se skozi odprtino na 
čisto polje srčnega ali denarskega asa pritisne žig 
z grbom in nadpisom: «15 dinarjev naplaćena 
taksa», pod žigom pa zaporedna številka vseh iger 
kvart, dotlej žigosanih na carinarnici. Na zavitku 
vsake igre se prilepi kolek za 15 dinarjev, ki se 
uniči z istim žigom in z isto zaporedno številko; 
žig se pritisne tako, da seza en del čez kolek, 
drugi pa čez zavitek. 

5.) Žig, s katerim se izvršuje to žigosanje, se 
izdela vpričo državnega oblastva (uprave držav
nih monopolov) v potrebnem številu izvodov, od 
katerih se po eden izroči carinarnicam, ki izvršu
jejo žigosanje, za službo pri žigosanju, drugi pa 
se hranijo v blagajni uprave državnih monopolov. 

6.) Stroj, v katerega se žig pritrjuje, mora 
imeti svojo zaporo, opremljeno z dvema ključema, 
izmed katerih se hrani eden pri upravniku one 
carinarnice, kjer se vrši žigosanje, drugi pa pri 
finančnem oblastvu ali pri upravi državnih mono
polov, kakor to po potrebi določi minister za 
finance. 

7.) Kvarte, ki se uvažajo iz inozemstva, se ži
gosajo v tistih carinarnicah, ki jih določi minister 
za finance, da izvršujejo njih uvažanje in žigosa
nje. Žigosajo se kvarte v tednu samo na en dan, 
ki ga določi carinarnica, in sicer ob nadzoru urad

nika, ki ga določi finančno oblastvo, pri katerem 
je shranjen drugi ključ stroja, in carinskega urad
nika, ki pobira carino in takso. Zig je treba iz
menjati vedno najkesneje po preteku 5 let; takrat 
se tudi prične nova zaporedna številka žigosanih 
iger. Cim se izdela novi žig, se stari žig komisijsko 
uniči, ko se je prej o tem sestavil zapisnik in se 
je na tem označilo nekoliko jasnih odtiskov. 
Kvarte, ki se izdelujejo v državi, plačujejo to 
takso ob žigosanju istotako v carinarnici; to žigo
sanje se vrši na isti način kakor tedaj, kadar se 
uvažajo kvarte iz inozemstva. 

8.) Lastnik tvornice mora po pristojnem naj
višjem finančnem oblastvu obvestiti generalno di
rekcijo posrednjih davkov, kolikor je iger, ki jih 
želi žigosati. 

9.) Uradnik, ki ga določi na predlog finančne
ga oblastva generalna direkcija posrednjih dav
kov, odpremi na določeni dan kvarte k carinarnici 
za žigosanje, kjer prisostvuje žigosanju in uniče
vanju kolkov. 

10.) Dopustitev za izdelovanje kvart izdaja mi-. 
nister za finance, toda izdelovanje kvart se sme 
dopuščati samo v kraju, kjer je finančna uprava 
ali monopolno nadzorništvo, 

11.) Ce je treba, predpiše minister za finance 
poseben način za žigosanje kvart takoj tvornici 
kakor tudi natančnejša določila o kontroli sploh, 
da se nežigosane kvarte ne spravljajo iz tvornice 
v promet. 

12.) Tvornici, ki se ne ravna po teh predpisih, 
se odvzame pravica za izdelovanje kvart, kar iz
reče minister za finance. 

13.) Plačilu te takse niso zavezane kvarte, ki 
se samo prevažajo skozi kraljevino, kakor tudi 
ne kvarte, ki se izdelujejo v kraljevini, a izvažajo 
iz kraljevine. Kvarte za izvoz iz države se od-
premljajo iz tvornice do carinarnice ob nadzoru 
finančnega organa s posebno izprevodnico. Po
slednja carinarnica mora najpozneje čez pet dni 
po izvozu izprevodnico vrniti finančnemu oblastvu 
ter na njej potrditi dan, ko so se kvarte izvozile 
v sosednjo državo. 

D o m i n e . 14.) Taksa za domine, ne glede na 
velikost in število domin v enoti in na material, 
iz katerega so izdelane, se plačuje pri carinarnici. 

15.) Na «dvojno-bele» domine se pritiska žig, 
da je taksa plačana, na' škatle pa se prileplja 
znamka za 15 dinarjev tako, da se mora znamka 
raztrgati, ko se škatla odpre. Znamka se žigosa 
z običajnim carinskim pečatom. 

16.) Pod zaporami, v katerih se hrani žig za 
žigosanje kvart, se hrani tudi žig za domine. 

17.) Žigosajo se domine ob isti kontroli kakor 
kvarte. 

18.) Kar je predpisano o izdelavi žiga za žigo
sanje kvart in o njegovi izmeni, velja tudi o žigu 
za domine. 

19.) Domine, ki so v porabi ali so drugače v 
državi v vseh pokrajinah naše kraljevine, se mo
rajo žigosati in plačati takso po tej tarifi. 

20.) Dokler se pa ne izdelajo potrebni žigi, se 
izvršuje žigosanje in uničevanje s pečatom cari
narnice in poleg tega se postavlja na one kvarte, 
ki se uvažajo, vsota plačane takse, številka uvozne 
deklaracije in datum deklaracije, na one pa, ki 
se izdelujejo v državi, vsota plačane takse, šte
vilka in datum prijave. Številka deklaracije, od
nosno številka prijave, se postavlja tudi na 
znamko. 

K a z n i . 21.) Poleg plačila redne takse se kaz
nuje za vsako igro kvart ali domin z desetkratno 
vrednostjo redne takse, kdor nabavlja, Ima pri 
sebi, ponuja na prodaj, prodaja drugemu ali kako 
drugače razširja ali si prizadeva razširjati kvarte 
ali domine, ki so taksirane z že enkrat uporab
ljeno znamko ali ki so taksirane s ponarejeno 
znamko. 

22.) Poleg plačila redne takse se kaznuje za 
vsako enoto (igro) kvart ali domin z desetkratno 
vrednostjo redne takse: 
a) Kdor netaksirane ali predpisno neoznačene 

kvarte ali domine ali kvarte in domine s kol
kom, ne predpisno prilepljenim in uničenim, 
prodaja, razdaja, razdeljuje, nabavlja, ima, 
hrani ali igra z njimi. 

b) Gostilničarji, kavarnarji in druge osebe kakor 
tudi društveni klubi, ako se v njih prostorih in 
lokalih igra z netaksiranimi kvartarni in domi
nami, ne glede na to, ali se je to zgodilo z njih 
vednostjo ali brez nje. Pri društvenih klubih 
se obsojajo na to kazen osebe, ki jim je po
verjeno vodstvo poslov v klubu, pri ostalih pa 
dotični podjetnik. 
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c) Kdor napravlja, daje napravljaü kvarte ali 
domine ali gorenje slike kvart, pa nima za to 
dovolitve pristojnega oblastva, ali kdor to dela 
zoper prepoved pristojnega oblastva. 

č) Lastnik tiskarne, ki tiska slike kvart brez do
volitve pristojnega oblastva ali brez pismenega 
naročila tvorničarja kvart, ki ima pristojno 
dovolitev za fabrikacijo kvart. 

d) Fabrikant kvart, ki oznakuje kvarte svoje tvor
nice z znakom tuje firme. 

e) Kdor pri uvozu kvart ali domin ali prevzema
nju tujih kvart ali domin ne izvršuje predpisov, 
ki veljajo za to. > 

f) Kdor pošilja ali izvaža netaksirane kvarte ali 
domine v inozemstvo, pa se ne ravna po carin
skih in kontrolnih predpisih. 

g) Fabrikant kvart ali domin, ki napačno vodi 
knjige ter s tem nepravilno izkazuje obseg, te
čaj in kakovost obrta aH obtežuje odkrivanje 
pravega stanja ali ki se mu dokaže, da na
mena oškodovati državo. V tem primeru se 
odmeri kazen po škodi, ki je bila državi že 
storjena z enim ali drugim dejanjem, kakor 
tudi po škodi, ki bi jo takšno dejanje pro-
vzročilo državi. 
23.) Te kazni, navedene za vse primere v toč

kah 21. in 22., se izrekajo poleg kazni, ki so za 
te primere eventualno predpisane s kazenskim za
konom ali z drugim specialnim zakonom. 

24.) Vsi predpisi posameznih zakonov o trgo
vanju s kvartarni, o kontroliranju tistih, ki pro
dajajo kvarte, in o beležnici, ki jo vodijo, o pre
gledih (reviziji) pri prodajalcih kvart, o raziska
vah poslovalnic, kjer se prodajajo kvarte, kolikor 
imajo ti predpisi oporo v sedanjih zakonih ter ne 
-nasprotujejo predpisom ustave, veljajo povsem 
tudi nadalje. 

25.) Vsi ti predpisi se morajo uporabljati tudi 
za domine. 

26.) Vse enote (igre) kvart in domin, kar jih 
bo v državi dne 1. septembra 1921., se morajo 
iznova žigosati in razlika v taksi 10 dinarjev se 
xnora plačati najkesneje do dne 1. oktobra 1921. 
Po tem roku se vsi oni, pri katerih se najdejo 
kvarte in domine, ki niso plačale takse po tem 
zakonu, kaznujejo z desetkratnim zneskom takse, 
ki bi jo bili morali plačati, poleg redne takse. 

Člen 84. 
1.) Vse takse, ki se polagajo pri naših konzu

larnih oblastvih, se plačujejo v gotovim v zlatu 
po kurzu, ki ga določa občasno minister za fi
nance. 

2.) Pobrani denar se pošilja mesečno, a naj
kesneje četrtletno glavni državni blagajni v Beo
gradu v onem denarju, v katerem je bil pobran. 
Kako se pošilja denar, o tem izda potrebno na
vodilo generalna direkcija državnega računo
vodstva. 

3.) Zaradi pobiranja taks v gotovini morajo 
vsa naša konzularna oblastva in vse naše misije v 
inozemstvu voditi dnevnik o pobiranju takse, ki 
obseza te-le rubrike: 
a) zaporedno številko; 
b) dan, mesec in leto, ko se taksa pobere; 
c) označbo predmeta, za katerega se je taksa po

brala, in številke, pod katero je predmet 
vpisan; 

č) tarifno postavko, po kateri se je taksa pobrala; 
d) znesek takse v denarju, v katerem se je po

brala; 
e) ustrezni znesek v dinarjih; in 
f) opombo. 

4.) Na vsakem spisu, za katerega se je taksa 
pobrala, mora odrejeni uradnik označiti tam, kjer 
je bilo treba prilepiti kolke, koliko takso in v ka
terem denarju je pobral, po kateri tarifni postavki 
in pod katero, zaporedno številko dnevnika je 
vpisal to takso v «dnevnik o pobiranju takse»; 
pod vse te označbe postavi datum, ko se je taksa 
pobrala, ter se podpiše. 

5.) Vsa konzularna oblastva morajo obvestila 
o taksah, celokupno v dinarjih pobranih v enem 
mesecu, pošiljali vsak mesec generalni direkciji 
•posrednjih davkov. 

Člen 85. 

Za pobiranje takse iz tar. post. 237. taksne 
•tarife za izvunmejne potne liste, veljajo istotako 
predpisi točk L, 2., 3., 4., 5., 6., 8. člena 29. tega 

(pravilnika. 

Člen 86. 
1.) Po tar. post. 257. taksne tarife plačujejo 

takso samo inženjerji, ki izvršujejo inženjerske 
posle kot svobodno profesijo, istotako pa upoko
jenci, ako se hočejo baviti s temi posli. Potem
takem niso zavezani tej taksi inženjerji v državni 
in občinski službi kakor tudi ne inženjerji, ki služ
bujejo pri posameznih tvornicah, rudarskih ali 
drugih industrijskih podjetjih; a tudi vsi ti in
ženjerji morajo plačati to takso, ako bi opustili 
ta mesta ter bi hoteli pričeti svobodno prakso ali 
bi hoteli poleg svojih rednih uradnih poslov iz
vrševati privatne inženjerske posle. 

2.) Ako se združi več inženjerjev, da bi skupno 
izvrševali inženjerske posle (tehnični urad), mora 
vsak zase dobiti dovolitev ter plačati posebno 
takso poleg takse za protokoliranje podjetja. 

3.) Ako' se preseli inženjer svobodne profe
sije, ki je dobil dovolitev ter plačal takso za iz-
vesten kraj, v drug kraj, za katerega je določena 
večja taksa, doplača samo razliko takse, določene 
za ta kraj ; ako pa se nasprotno preseli iz kraja, za 
katerega je določena večja taksa, v manjši kraj, 
ne plača nobene nove takse, a tudi preveč plačana 
taksa se mu ne sme vrniti. 

4.) Da se ne izvršujejo ti posli brez dovolitve, 
se vodi kontrola (register) o teh osebah pri grad
benih sekcijah, odnosno pristojnih gradbenih ob
lastvih. in kjer bi se pokazalo, da se ti posli ven
darle izvršujejo brez dovolitve, se kaznuje dotič-
nik s trikratnim zneskom te takse. Uradniki, ki 
ne bi vodili tega registra ali bi ga vodili neredno 
ali ne bi vodili kontrole, da se izvršujejo ti posli 
brez dovolitve, se kaznujejo v denarju od 10 do 
100 dinarjev. 

5.) Za dovolitev ministra za gradbe, da se sme 
kdo udeleževati javnih licitacij, na katerih se od
dajajo v izdelavo gradbeni posli vseh vrst, se 
plačuje polovica takse po krajih iz točke a), b) 
ali c) tar. post. 257. taksne tarife. Brez te dovolit
ve se ne sme nihče udeleževati teh licitacij. 

Člen 87. 
1.) Ako se poteza regulacijska črta za postav

ljanje zgradb po iniciativi oblastva samega ob 
razlaščanju posameznih imovin ali zaradi regula
cije vse ulice, ni lastnik imovine dolžan plačati 
takse iz tar. post. 259. taksne tarife. 

2.) Istotako ni zavezano taksi ono oznakovanje 
črte, ki se daje podjetniku pri zidanju državnih ali 
samoupravnih zgradb, ker se smatra, da se daje 
ta črta uradoma in da uvaja podjetnika v posel. 
Ako pa se samoupravne zgradbe postavljajo iz 
spekulativnega namena, kakršne so gostilne, mlini 
itd., so tudi te zavezane plačilu te takse. 

Člen 88. 
1.) Za «načrt» pod tar. post. 260. in 261. taksne 

tarife se smatra vsak list originala, na katerem 
je narisana osnova, fasada, preseki itd. 

2.) Ta taksa se plačuje v kolkih, ki se pri-
lepljajo in uničujejo na odlokih, s katerimi se do
voljuje to kopiranje. . 

Člen 89. 
1.) Pregledi, s katerimi se ugotavlja pravilnost 

ali količina izdelave izvestnega dela prevzete 
zgradbe, se smatrajo za tehnične preglede vobče 
in zanje se pobira taksa, predpisana v tar. post. 
262. taksne tarife. 

2.) Ta taksa se prileplja na prošnjo, s katero 
se zahteva pregled. 

Člen 90. 
Za zgradbe se smatrajo poleg običajnih zgradb 

tudi vsi mostovi, kanali, razne podzidave itd. in za 
tehnični pregled vseh teh izvršenih del se plačuje 
taksa po tar. post. 263. taksne tarife. 

Člen 91. 
Taksa iz tar. post. 264. taksne tarife se plačuje, 

ne glede na vrednost pogojenega posla, za tehnični 
pregled o popravilu pri vsaki zgradbi, za katero 
se umevajo tudi popravila mostov, cest, uličnega 
tlaka in temu podobno. 

Člen 92. 
1.) Taksa, predpisana v tar. post. 266. taksne 

tarife, se pobira samo na železniška povzetja, in 
sicer na vsa brez razlike, glede na znesek vsote, 
ki se polaga, vendar pa ne sme biti taksa nikoli 
manjša od 0'20 dinarja. 

2.) Ta taksa se ne nanaša in ne plačuje na 
poštna povzetja. 

Člen 93. 
Ako zahteva refakcijo kdo iz inozemstva, se 

sprejme in vzame v razpravo prošnja tudi brez 
takse iz tar. post. 268. taksne tarife, ker je ino-
zemcu nemogoče, da bi v inozemstvu nabavil naš 
kolek; toda pri obračunu in izplačilu refakcije se 
pridrži potrebni znesek za nepoloženo takso ter 
se z njim nabavi kolek, ki se prilepi in uniči na 
prošnji. 

Člen 94. 
1.) Taksa po tar. post. 274. taksne tarife za 

pregled in žigosanje mer in priprav za merjenje 
in preizkušanje dragih kovin pri oblastvih za 
kontrolo mer in dragih kovin se plačuje v goto
vini, pobira pa se po navodilih in pravilih, ki jih 
predpisuje minister za trgovino in industrijo. 

2.) Zneski, pobrani od teh taks v enem mesecu, 
se izročajo državni blagajni najkesneje do 15. dne 
prihodnjega meseca. 

3.) Vse te takse za pregled in žigosanje mer 
in priprav za merjenje in preizkušanje dragih 
kovin se izročajo v celoti državnim blagajnam; 
na račun tega dohodka se ne smejo vršiti nobeni 
izdatki. 

4.) Prošnje za povračilo pomotoma pobrane 
ali preveč položene takse se vlagajo pri onem 
oblastvu, ki je pobralo to takso, o povračilu pa 
odloča nekvarno predpisu člena 22. začasnega 
zakona o trošarini, taksah in pristojbinah ministr
stvo za trgovino in industrijo ter pošilja odločbo 
v odobritev ministru za finance. 

5.) Vse tarife, vsa pravila in navodila, ki jih 
izdaja minister za trgovino in industrijo na pod
stavi predpisov te tarifne postavke, vroča ministr
stvo za trgovino in industrijo istočasno tudi gene
ralni direkciji posrednjih davkov. 

6.) Točka 5. člena 84. tega pravilnika velja 
tudi za to takso. 

Člen 95. . 
1.) Taksa po tar. post. 279. taksne tarife se 

pobira, ako se izda odobritev žage, ter se pri
leplja in uničuje na odobrilu. Tudi nadalje se 
pobira letna taksa po novem odobrilu. 

2.) Ta taksa se plačuje za vsako žago, ne 
glede na to, ali morda lastnik žagarne tudi ne 
uporablja vseh žag. 

3.) Žagarne, ki ne žagajo gradiva za prodajo 
in tudi ne za denar privatnim osebam, nego za 
osebno potrebo, kakršne so žagarne pri izvestnih 
rudnikih in drugih industrijskih podjetjih, ne pla
čujejo te takse. 

4.) Tudi stroji, s katerimi se žagajo drva, niso 
zavezani plačilu te takse. 

5.) Seznamek oseb, Id plačujejo to takso, vodij i 
pristojna gozdarska oblastva, ki morajo strogo 
paziti na to, da se polagajo takse pravočasno in 
da se žaga ne vodi, dokler se ne plača ta občasna 
letna taksa. 

6.) Ta taksa se plačuje v celoti, ne glede na 
to, ali se morda opravlja delo na žagi tudi manj 
časa. . 

7.) 15 dni, preden se prične delo za postavi
tev žag, se mora zahtevati in dobiti ta odobritev. 
Osebe pa, ki že imajo žago, morajo plačati takso 
za prihodnje leto najkesneje do dne 15. januarja. 

8.) Ako kdo prične ali nadaljuje delo, preden 
je plačal to takso, se kaznuje s trikratnim zne
skom te takse. 

Člen 96. 
1.) Takso iz tar. post. 280. taksne tarife pla

čujejo za prijavo vse one osebe, ki zahtevajo 
sekanje lesa, kateri naj bi se predelal za speku
lacijo ali zaradi izvršitve podjetniškega posla. 

2.) Za prijavo, ki jo vlože posamezniki za 
sekanje lesa za svoje privatne potrebe, a ne za 
spekulacijo ali podjetniške posle, se plača samo 
taksa iz tar. post. 1. za prošnjo, ne pa tudi taksa, 
predpisana v tar. post. 280. taksne tarife. 

3.) Isto takso 2 dinarja plačujejo tudi obrt
niki, ki se prijavijo in kupujejo les za predelavo 
v svojih obrtnih delavnicah, in oglarji, ki se pri
javljajo za pobiranje vejevja, ležečega v gozdu, 
da bi žgali oglje, kakor tudi oni, ki odkupujejo 
od gozdne uprave ležeči les, toda samo, če s temi 
nakupi ne bi prekoračili potrebe svojega obrta. 

Člen 97. 
1.) Po vloženi prijavi se mora za vsak plovni 

objekt, namenjen plovitvi po rekah ali po jezerih, 
preden se vpiše v vpisni list in preden se izda 
patent (potrdilo o narodnosti), kakor tudi vselej. 
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preden se na podstavi nove prijave in novega 
vpisa izda novi patent (potrdilo o narodnosti), 
plačati taksa za vpis po tonaži po I. oddelku 
tar. post. 303. kakor tudi taksa za vpisni list in 
patent iz II. in III. oddelka iste tarifne postavke. 

2.) Taksa za vpisni list, vpis in patent se 
mora položiti v kolkih, preden se izda patent 
(potrdilo o narodnosti), pri onem oblastvu, kate
remu je stranka prijavila plovni objekt; to ob-
lastvo pa takoj pošlje pobrane takse onemu ob
lastvu, ki izda patent. 

3.) Taksa za vpisni list in vpis se prilep-
Ija in uničuje na vpisnem listu, taksa za patent 
pa se prileplja in uničuje na patentu (potrdilu o 
narodnosti). 

4.) Ako se izvajajo na plovnem objektu dela, 
ki povečujejo tonažo, za katero ni treba zahte
vati obnove patenta (potrdila o narodnosti), se 
te izpremembe samo zabeležijo v patentu, ki je 
bil že izdelan, in taksa se plača samo za vpis, 
če je tonaža povečana, in sicer samo od razlike. 

5.) Ako se plovni objekt izbriše iz vpisnika, 
to ne daje pravice do povračila vpisnine. 

6.) Lastniki plovnega objekta so solidarno od
govorni za pravočasno plačilo takse iz točke 3. 
tega člena. 

7.) Ako se izda duplikat patenta (potrdila o 
narodnosti), se ne plača vpisnina iznova, toda 
taksa za duplikat patenta se mora iznova plačati 
v celotnem znesku. 

8.) Ker se izda novi patent (potrdilo o narod
nosti) in vpisni list, če je plovni objekt izpremenil 
ime ali če preide iz ene kategorije v drugo, se 
morajo takrat plačati tudi nove takse za prijavo, 
vpisni list, vpis in patent. 

9.) Takse, navedene v I., II. in III. oddelku tar. 
post. 303., se ne plačujejo od onih plovnih objek
tov, ki so državna lastnina, četudi so oddani pri
vatnim osebam v najem ali v eksploatacijo. 
Ako pa postane državni plovni objekt lastnina 
privatne osebe, se morajo plačati tudi takse iz 
L, II. in III. oddelka tar. post. 

10.) Taksa za zaznambo v patentu o izpre-
membi lastništva ali o drugi izpremembi se pla
čuje po točki 6. tar. post. 252. a). 

11.) Letna taksa iz oddelka IV. tar. post. 303. 
se mora plačati začetkom vsakega leta najkesneje 
do dne 15. januarja. 

12.) Ako se ugotovi s komisijskim pregledom, 
da plovni objekt ni sposoben za plovitev, tako da 
se mora ustaviti njegova nadaljnja plovitev, se 
ne sme od teh letnih taks nič povrniti. 

13.) Te letne takse se polagajo pri onem pri-
staniško-prometnem oblastvu, v katerega območ
je spada plovni objekt. Pristaniško oblastvo vpiše 
velikost pobrane takse v svoj register ter izda 
dovolilo za plovitev, na katerem prilepi takso in 
jo uniči po predpisu. To dovolilo mora imeti 
plovni objekt ves čas, dokler velja. 

14.) Za splave (točka d oddelka IV.) se pri
leplja taksa na dovolilu, ki se izda za plovitev 
navzdol po vodi, in vsak splav mora imeti po
sebno dovolilo. 

15.) Dolžnost, polagati pristaniške takse iz 
oddelka V. tar. post. 303., nastopi v onem tre
nutku, ko prične plovni objekt trgovsko operacijo. 

16.) Za trgovsko operacijo se smatra natovar
janje ali iztovarjanje blaga ali potnikov, pri re-
morkerjih pa vselej, kadar pripno ali odpno plovni 
objekt v pristanišču ali pri drugi točki na obali. 

17.) Za trgovske operacije se ne smatra to-le: 
a) izročanje ali prejemanje pošte; 
b) pošiljanje čolnov na obalo; 
c) sprejemanje ali izročanje pisem in raznih bla

govnih vzorcev; 
č) nabava življenskih potrebščin in ostalih po

trebščin plovnega objekta, kakor premoga, 
olja, vrvi itd., ki služijo izključno za potrebe 
plovnega objekta, kolikor so ti predmeti po
trebni za nadaljnjo vožnjo, o čemer odloča 
pristaniško-prometno oblastvo; 

d) vkrcavanje ali izkrcavanje izprevodnikov in 
oseb, potrebnih za iztovarjanje ali natovar
janje naklada plovnega objekta na drugi točki 
obale, vlačugarjev in oseb brez življenskih 
sredstev, ki so odpremljene v domovino; iz
krcavanje oseb, ki so spotoma obolele, oseb, 
ki so na potovanju umrle; izkrcavanje onih 
oseb z razbite ladje, ki so bile na potovanju 
rešene in vzete na plovni objekt; oseb, ki so 
v službi brodarske družbe ter potujejo urado
ma na plovnem objektu iste družbe, kakor 

.. tudi oni državni uradniki, ki istotako potujejo 
uradoma. Izkrcavanje obolelih potnikov in 

trupel onih oseb, ki so umrle na potovanju, se 
ne sme smatrati za trgovsko operacijo niti 
takrat, kadar se istočasno z njimi izkrcavajo 
osebe, ki so neizogibno potrebne, da jih sprem
ljajo, o čemer odloča po razmerah pristaniško-
prometno oblastvo. Rodbinski člani poveljnika, 
upravitelja, vodje, krmarja, ki so na plovnem 
objektu, se ne smatrajo za potnike v zmislu 
predpisov o pristaniških taksah; 

e) izkrcavanje blaga s plovnega objekta, ki je 
doplovno poškodovan (havariran), kolikor se 
to blago po vrnitvi ali popravi plovnega ob
jekta iznova vrne na isti plovni objekt; 

f) .natovarjanje ali iztovarjanje blaga ali potni
kov po oblastvenem naročilu kakor tudi vsled 
višje sile, o čemer odloča pristaniško-promet
no oblastvo; 

g) pregled, ocarinjanje in kontrola blaga na plov
nem objektu brez iztovarjanja kakor tudi poli
cijski pregled. 
18.) Plačila pristaniških taks se opraščajo: 

a) Vojne ladje in plovni objekti privatnih oseb, 
najeti po državi izključno v vojaške namene. 
Ti plovni objekti, najeti izključno v vojaške 
namene, morajo dokazati te okolnosti s po
trdilom, izdanim po vojaških oblastvih, v ka
terem so označene posamezne točke obale, ka
terih se bodo plovni objekti doteknili na posa
mezni vožnji, in ako je najem plovnega ob
jekta sklenjen za določen čas, označiti rok, ko 
poteče ta najem. To potrdilo mora odvzeti 
ono pristaniško-prometno oblastvo, v kate
rega pristanišču ali območju se konča vožnja 
ali poteče najem plovnega objekta. 

Potrdilo, ki ga morajo izdajati pristojna 
vojaška oblastva za plovne objekte, najete iz
ključno v vojaške namene, se glasi: 
(Vojaško oblastvo.) 

Potrdilo 
za plovni objekt, najet izključno v vojaške 

namene. 
Ime plovnega objekta: 
Lastnik ladje ali družba: 
Kraj, kjer se vožnja prične: 
Točne navedbe o odhodu plovnega objekta: 

Kraji, v katerih se bo spotoma ustavil: 

Kraj, v katerem se vožnja dokonča: 
To potrdilo se izdaja brez takse, ker se 

omenjeni plovni objekt uporablja izključno za 
državne potrebe ter tudi ne plačuje taks iz od
delkov V. in VIII. tar. post. 303., dokler velja 
to potrdilo. 
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(2ig in podpis.) 

Pripomba. Pristaniško-prometno oblastvo, 
ki po končani vožnji odvzame to potrdilo, ga 
nemudoma pošlje direkciji rečnega prometa. 

b) Plovni objekti državnih oblastev, ki jih držav
no oblastvo samo uporablja za zgolj lastne, 
t. j . državne posle. 

Plovni objekti, ki so državna lastnina, a 
so oddani privatnim osebam ali družbam ali 
podjetjem v najem ali eksploatacijo, tudi če 
se država z enim delom udeležuje dobička, 
niso izvzeti od plačila taks, navedenih v IV., 
V., VI., VII. in VIII. oddelku tar. post. 303. 

c) Jahte, športni plovni objekti vseh zastav, ako 
jih za take priznavajo dotične države in ako 
ne opravljajo trgovskih operacij. 

č) Poljedelske ladje in one, ki so namenjene ri
barstvu, tudi če prevažajo sveže ribe. 

Poljedelske ladje so one, ki ne natovarjajo 
več nego 10 ton ter služijo kmetovalcem 
ali kmetijskim podjetjem v zgolj privat
ne namene za prevažanje lastnih poljskih 
pridelkov s polja domov ali na trg ali v hlev, 
da se tam meljejo, za prevažanje delavcev na 
svoja zemljišča in lastne živine na pašo ali za 
delo. Ako uporablja lastnik poljedelske ladje 
to ladjo za trgovske namene, se taka ladja ne 
smatra za vozilo, oproščeno takse, nego uvr
stiti jo je v kategorijo plovnih objektov, ki so 
zavezani plačilu takse iz oddelkov V., VI., VII. 
in VIII. 

d) Lotke, dereglije, splavi i. dr., dokler posre
dujejo natovarjanje ali iztovarjanje z enega 
plovnega objekta na drugega v enem in istem 
pristanišču. 

e) Domači plovni objekti in drugi splavi, ki pre
vajajo gradivo izključno za javne pristaniške 
zgradbe. Plovni objekti za taka dela se mo
rajo prijaviti pristojnemu pristaniško-promet-
nemu oblastvu. Za to prijavo se plačuje obi
čajna taksa po tar. post. 1., za dovolitev kra
ja, kjer smejo izvrševati iztovarjanje, pa se 
plačuje taksa iz tar. post. 5. 

f) Novozgrajeni plovni objekti, ki so šele spušče
ni v vodo na domačih ladjedelnicah ter od
hajajo v domače pristanišče, da se prvič na-
tovorijo. 

Spuščeni novozgrajeni plovni objekti, ki 
pristanejo, preden se prvič natovorijo, v dru
gih pristaniščih, morajo imeti potrdilo, da ni 
bil natovorjen noben naklad. To potrdilo iz
da pristaniško-prometno oblastvo onega pri
stanišča, v katerega območju je ladjedelnica,' 
vidirati pa ga mora tudi pristaniško-prometno 
oblastvo onih pristanišč, v katerih se res ne 
natovarja noben naklad. 

To potrdilo odvzame ono pristaniško-pro
metno oblastvo, v katerega območju se objekt 
prvič natovori. 

g) Plovni objekti, zaposleni s polaganjem, po
stavljanjem ali popravljanjem podvodnih brzo
javnih kablov, kolikor se ne bavijo tudi s tr
govsko operacijo. 

h) Plovni objekti, ki vozijo izključno v peučne 
namene, ako prizna ta pogoj direkcija rečnega 
prometa. 

Taki plovni objekti dobivajo od direkcije 
rečnega prometa potrdilo (s takso iz tar. po
stavke 5.), ki služi za legitimacijo. 

To potrdilo mora poveljnik plovnega ob
jekta ob prihodu v vsako pristanišče, kjer pri
stane, za vožnjo, ki je oproščena plačila pri
staniških taks iz oddelkov V. in VIII., pred
ložiti na vpogled pristaniško-prometnemu ob
lastvu; le-to ga potrdi s tem, da pritisne na
nje pečat in da se podpiše. 

V poslednjem pristanišču odvzame to po
trdilo pristaniško-prometno oblastvo ter ga 
vrne direkciji rečnega prometa. 
19.) Pristaniška taksa se izračunava .na pod

stavi čiste ali nečiste prostornine v kubičnih 
metrih, t. j . v prostorninskih tonah, ki se Hgotav-
ljajo po veljavnih predpisih o merjenju nosilnosti 
plovnih objektov. 

20.) Ulomki do pol tone se ne štejejo; ako pa 
presezajo pol tone, se računi cela tona. 

21.) Za pobiranje pristaniških taks je pri
stojno ono pristaniško-prometno oblastvo, v ka
terega območju je plovni objekt opravil trgovsko 
operacijo. 

22.) Za plovne objekte, ki opravljajo trgovske 
operacije v pristaniščih, kjer ni pristaniško-pro-
metnega oblastva, morajo njih poveljniki, vodi
telji, agenti (člen 26. začasne uredbe o prista
niških kapetanijah) plačevati takse iz oddelkov V. 
in VIII. tar. post. 303. na kraju onega pristaniško-
prometnega oblastva, v katerega območje spada 
dotično pristanišče, odnosno obalna točka. 

23.) Poveljniki, voditelji, agenti morajo svoje 
plovne objekte pravočasno in pred odhodom opre
miti s priznanico in preglednico o pobrani taksi, 
da se eventualno ne provzroče spori s prista-
niško-prometnimi oblastvi onih pristanišč, v ka
tera naknadno pristajajo, ker spadajo v tem pri
meru pod kazen iz točke VI. člena 131. tega pra
vilnika. 

24.) O plačevanju teh taks vodijo obmejna pri-
staniško-prometna oblastva strogo kontrolo nad 
vsemi plovnimi objekti, ki odhajajo iz'naše drža
ve; ako bi plovni objekt ne imel dokazil o pred-
pisno plačanih taksah, je postopati po točki VII-
člena 131. tega pravilnika. 

25.) Cista tonaža domačih plovnih objektov se 
jemlje iz kontrolnega lista o izvršenem merjenju 
(ladjemerskega lista) ali iz patentov (potrdil o 
narodnosti). 

26.) Pri plovnih objektih, nabavljenih v ino
zemstvu, ki priplovejo s konzularnim začasnim 
potnim listom v domače pristanišče, kjer ni 
zapriseženega merilca nosilnosti, se vzame 
tonaža iz ladijskih listin, ako ne bi dal lastnik 
ladje ali poveljnik izmeriti nosilnosti plovnega 
objekta po najbližjem zapriseženem merilcu no
silnosti. 

27.) Ako se iz ladijskih listin ugotovi, da je 
bila ta tonaža ugotovljena v državi, kjer. ni mera, 
uvedena za merjenje nosilnosti, enaka naši, se 
preračuni tonaža, navedena v ladijskih listinah, 
na našo mero po specialnih določilih. 
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28.) Prostornina, vzeta iz ladijskih listin, od
nosno dobljena s tem, da se je preračunua mera, 
se smatra za polnoveljavno, dokler dotični plovni 
objekt ne dospe v domače pristanišče, kjer je za
prisežen merilec. 

29.) Cisto tonažo inozemskih držav, katerih 
kontrolni listi o izvršenem merjenju (ladjemerski 
listi) se priznavajo na podstavi mednarodnih po
godb ali specialnih določil, je treba vzeti iz listin, 
ki dokazujejo narodnost plovnega objekta (patent 
de la nationalité), ali iz kontrolnega lista, od
nosno jo je odmeriti po podatkih, ki izhajajo iz 
omenjenih listin nosilnosti ali eventualno z mer
jenjem posameznih prostorov plovnega objekta 
po posebnih predpisih. 

30.) Ako prispe plovni objekt tuje države, ka
tere kontrolni listi niso priznani, v pristanišče 
naše države, kjer ni zapriseženega merilca, je 
njegovo tonažo odmeriti iz ladijskih listin tako, 
kakor je zgoraj predpisano za domače plovne ob
jekte, nabavljene v inozemstvu, odnosno preraču-
niti jo je na zakonito mero. 

31.) Ako ima plovni objekt tuje države, kate
re listine o merjenju nosilnosti ali prostornine 
niso priznane, listine države, katere plovni ob
jekti so oproščeni merjenja nosilnosti, in ako ni 
z ozirom na mere plovnega objekta nobenega 
dvoma o verodostojnosti te listine, se ugotovi nje
gova tonaža na isti način kakor pri plovnih ob
jektih one države, ki je izdala dotično listino o 
merjenju. Ko se presoja verodostojnost listine o 
merjenju prostornine ali nosilnosti, je treba zlasti 
paziti na to, ali je bil dotični plovni objekt po
tem, ko se je izročil kontrolni list, predelan tako, 
da se je izpremenila prostornina v čisti tonaži. 

32.) Ako nastane dvom o verodostojnosti kon
trolnega lista v kakršnemkoli oziru, je treba pro
stornino in nosilnost objekta izmeriti. 

33.) Tako domačim kakor tudi tujim plovnim 
objektom je dovoljeno zahtevati, da se izmerijo 
v zmislu naredbe o merjenju prostornine in nosil
nosti plovnega objekta in pozneje izdanih pred
pisov naše države. V tem primeru se izračunijo 
pristaniške takse iz oddelka V. tar. post. 303. na 
podstavi tega poznejšega merjenja. 

34.) Splavi, ki nimajo čiste prostornine, plaču
jejo takse iz oddelka V. po dejanski teži. 

35.) Plovni objekti, ki so plačali takso iz točk 
1. in 2. oddelka V. tar. nost. 303. po pojasnilu 
k točkama 1. in 2. oddelka V., ne plačujejo te 
takse v vseh domačih pristaniščih, sidriščih in 
vseh drugih točkah domače obale za 30 dni od 

. dne, ko so pristali prvikrat, in za kateri čas je 
taksa plačana, in sicer ob pogoju: 
a) da v tem času ne pristanejo v nobenem ino

zemskem pristanišču, razen vsled višje sile, 
a tudi v tem primeru ne opravijo trgovskih 
operacij ; 

b) da ne posredujejo plovni objekti, omenjeni pod 
točko 1. oddelka V., nobenega prometa med 
pristanišči, sidrišči in drugimi točkami domače 
obale, rek in jezer, kolikor ne bi šlo izključno 
za pretovarjanje blaga in potnikov z ene na 
drugo redno progo iste družbe. 
36.) Ako ne nastopi primer iz točke 35. pod b) 

tega člena, morajo plovni objekti v vseh prista
niščih, sidriščih ali na drugih točkah obale, rek 
ali jezer, kamor pristanejo v medčasju teh 30 dni 
zaradi posredovanja notranjega prometa, plačati 
v s a k o k r a t takso iz točke 2. oddelka V. ter 
ne morejo uživati ugodnosti pojasnila k točkama 
1. in 2. oddelka V. tar. post. 303. 

37.) Za dan prvega pristanka, od katerega se 
prične šteti tridesetdnevni rok za plačilo takse, 
se jemlje oni dan, ko je plovni objekt dobil dovo
litev za svobodni promet z obalo. 

38.) Ako se je izdala dovolitev popoldne, se 
računi tridesetdnevni rok šele od naslednje pol
noči. 

39.) Ako je pričel plovni objekt trgovsko ope
racijo v drugem pristanišču ali drugi obalni toč
ki, preden je potekel tridesetdnevni rok (za kate
rega je taksa plačana), a traja trgovska opera
cija tudi po 30. dnevu, se v tem primeru ne po
bere nova pristaniška taksa. 

40.) Trgovsko operacijo po prejšnji točki je 
smatrati za pričeto, ako se prično dela za opera
cijo (natovarjanje ali iztovarjanje) v dotičnem 
Pristanišču v oni meri, ki se sklada z njenim 
obsegom, o čemer odloči pristojno pristaniško-
prometno oblastvo. 

41.) Dokler se mudi plovni objekt v prista
nišču, se v tridesetdnevni rok ne vštevajo > oni 
dnevi, ob katerih plovni objekt zaradi dokazanih 

elementarnih nezgod ali zaradi kakršnekoli druge j pristaniško-prometnemu oblastvu, ki mora nad-
vrste višje sile ni pričel nobenih trgovskih opera- i zirati dotične operacije. 
cij, kakor tudi ne nedelje in oni prazniki, ki jih j 56.) Z dotičnimi izjavami in potrdili (pregled 
določi minister za promet, ako tudi ob teh dneh 
plovni objekt ni izvršil trgovske operacije. 

42.) V ta rok se tudi ne vštevajo oni dnevi, 
ki jih plovni objekt po naredbi pristaniško-pro-
metnega oblastva eventualno prebije na kontu-
macijski postaji iz zdravstvenih ozirov, potem oni 
dnevi, ki jih prebije parnik v domačem doku ali 
domači ladjedelnici zaradi popravil. 

43.) Na hrbtu preglednice priznaničnih knjig I. 
in II. se postavlja za one dni, ki se iz razlogov, 
navedenih v prednjih točkah, ne vštevajo v tri
desetdnevni rok, ta-le beležka: «Videno s pri
pombo, da se dnevi ne vštevajo; 
zato plovni objekt ni zavezan plačilu pristaniških 
taks do dne » џ 

(Dan in uradni žig.) 
44.) O teh beležkah, ki jih postavlja prista-

niško-prometno. oblastvo, kontumacijska postaja 
i. dr., vodi vsako pristaniško-prometno oblastvo 

naklada, potrdila carinskih oblastev itd.) je treba 
verodostojno dokazati, da je blago, določeno za 
pretovoritev na plovni objekt, ki prihaja iz ino
zemstva na redni progi, resnično dospelo prej z 
drugim plovnim objektom na redni progi iste 
družbe aH istega podjetja, odnosno, da je blago, 
ki se mora natovoriti, resnično določeno za pre
tovoritev na drugo redno progo istega podjetja v 
drugem domačem pristanišču. Ako se to ne do
kaže, se mora plačati taksa, določena v točki 2. 
oddelka V. 

57.) Plovni objekti z nosilnostjo manjšo od 
20 ton morajo plačevati izključno letne takse po 
odstavku c) točke 3. oddelka V. in od njih se ne 
smejo pobirati takse iz točke b) oddelka V. 

58.) Domači plovni objekti, ki zahtevajo, naj 
se od njih pobere pristaniška taksa po točki 3. 
oddelka V., t. j . za eno leto, plačajo to takso v 
onem pristanišču, v katerem so vpisani. Inozem-

redno evidenco (register), ki jo mora pokazati ski plovni objekti plačujejo to takso pri prista-
ob pregledu poslovanja. Obrazec tega registra 
predpiše direkcija rečnega prometa. 

45.) V tridesetdnevni rok pa se mora všte
vati tudi oni čas, ki je bil izgubljen vsled pri
stanka v inozemskem pristanišču, ne glede na 
razlog, iz katerega se je to zgodilo. 

46.) Pripomba vsled pristanka v inozemskih 
pristaniščih se mora glasiti: «Dospel iz 
kjer je plovni objekt po potrdilu 
z št pristal vsled višje 
sile, a ni pričel trgovske operacije.» 

(Dan in uradni žig.) 
47.) Tudi o teh potrdilih morajo pristaniška 

oblastva voditi posebno evidenco. 
48.) Da se ugotovi, da plovni objekt res 

ni opravil nobenih trgovskih operacij, sme prista
niško oblastvo zahtevati na vpogled potrdilo kra
jevnega carinskega oblastva ali, če gre za svo
bodno pristanišče, uprave javnih skladišč. 

49.) Ako pristane plovni objekt v inozemskem 
pristanišču, mora dokazati s potrdilom konzular
nega oblastva naše države, da je pristal samo iz 
razloga višje sile in da ni opravil nobene trgov
ske operacije. Taka potrdila se morajo pisati na 
omenjeno preglednico. 

50.) Plovni objekti, ki vozijo v svobodni plo-
vitvi, morajo predložiti na vpogled preglednico 
pristaniškemu oblastvu vsakega pristanišča, v ka
terem pristanejo, in to oblastvo ji postavi na 
hrbtu svoje «Videno». 

51.) Ako poveljnik ali voditelj plovnega ob
jekta ne predloži preglednice v potrdilo, se sma
tra, da je plovni objekt pristal v inozemskem pri
stanišču, in taksa se pobere po točki 1. oddelka V. 

52.) Plovne objekte, ki vozijo na podstavi prej 
objavljenega plovitvenega reda, pa se ga ne drže, 
je smatrati za plovne objekte, ki vozijo v svobod
ni plovitvi. 

53.) Plovni objekti, ki prihajajo iz inozemstva, 
ne plačujejo taks po točki 1. oddelka V. za 30 dni 
samo, ako se drže predpisa, da v tem času ne 
priplovejo v inozemsko pristanišče in da tam ne 
opravijo trgovske operacije, in ako v domačih 
pristaniščih, v katerih pristanejo v času 30 dni, 
iztovarjajo izključno blago in potnike, ki priha
jajo iz inozemstva, odnosno, ako tovorijo blago 
in potnike, določene za inozemstvo; dalje, ako 
taki plovni objekti vozijo po eni redni progi, z 
omejitvijo, da edino zaradi prevažanja na drugo 
redno progo iste družbe ali istega podjetja iz-
tovorijo blago in potnike, vkrcane v nacionalnem 
pristanišču, ali vkrcajo potnike in blago, iztovor-
jene z ene redne proge iste družbe ali istega pod
jetja,-zato, da nadaljujejo potovanje v domače 
pristanišče. 

54.) Da se ugotovi, da ni bilo na plovne ob
jekte, ki prihajajo iz inozemstva, razen omenje
ne pretovoritve natovorjeno v domačih pri
staniščih nobeno blago, določeno za našo kralje
vino, in da se tudi ni izkrcalo v domačih 
pristaniščih kaj natovorjenega blaga, mora po
veljnik pristaniško-prometnemu oblastvu predlo
žiti na vpogled potrdilo krajevnega carinskega 
oblastva. 

55.) Vsled prekrcavanja blaga ali potnikov z 
ene na drugo redno progo iste družbe ali istega 
podjetja mora poveljnik ali voditelj plovnega ob
jekta, ki prihaja iz inozemstva, takoj po svojem 
prihodu v domače pristanišče, kjer mu je iz
vršiti tako pretovoritev, to ustno javiti onemu 

niških oblastvih obmejnih pristanišč. 
59.) Plovni objekti, ki so plačali takso po toč

ki 3. oddelka V., a med letom brez vzroka višje 
sile prestopijo meje plovitve, označene v omenje
ni točki, t. j . prično vožnjo v inozemstvo, morajo 
plačati takse, določene v točki 1. oddelka V. za 
odhod iz inozemstva, in sicer vselej, kadar se 
vrnejo s take vožnje, v prvem domačem prista
nišču, kjer pristanejo in kjer opravijo trgovsko 
operacijo. 

60.) Ako plačujejo taki plovni objekti še na
dalje takse iz točke 3. oddelka V., ne plačujejo za 
prihodnje vožnje v tekočem koledarskem letu 
taks, ki so jih plačali po točki 3. oddelka V. 

61.) Ako ne opravi tak plovni objekt nobene 
trgovske operacije v prvem pristanišču, v katero 
je priplul po svojem povratku iz inozemstva, in 
ako se za to ne bi pobrala taksa, zabeleži pri
staniško-prometno oblastvo tega pristanišča ta 
prihod iz inozemstva na hrbtu preglednice dotič-
nega plovnega objekta, ki se tiče letnega plačila, 
tako da se lahko v prihodnjem pristanišču, kjer 
bi plovni objekt izvršil trgovsko operacijo, po
berejo takse, določene za prihod iz inozemstva. 

62.) Ako je inozemski plovni objekt, ki za na
še nacionalne vode v plačilu taks ni izenačen z 
domačimi plovnimi objekti (točka 4. oddelka V.), 
že plačal pristaniško takso iz točk 1. in 2. od
delka V. na internacionalnem delu naših vodâ 
in potem priplul v naše nacionalne vode, plača še 
enkrat isti znesek takse in za isti prejšnji nepre-
tekli tridesetdnevni rok, in sicer toliko takso, koli-
kršno je plačal v pristanišču internacionalnega 
dela naših vodâ. V tem primeru ne nastopi no
ben nov rok, ampak po preteku starega roka se 
mora plačati nova dvakratna taksa. 

63.) Ako ne opravijo inozemski plovni objekti 
na internacionalnem delu naših vodâ pred pri
hodom v naše internacionalne vode nobene trgov
ske operacije in ako ne plačajo nobene pristaniške 
takse pri pristaniško-prometnem oblastvu na 
internacionalnem delu naših vodâ, plačajo, ko pri
stanejo v pristanišču naših nacionalnih vodâ, dva
kratno takso iz oddelka V. 

64.) Istotako plača inozemski plovni objekt, 
ako dobi dovolitev prometa (kabotaže) med na
šimi pristanišči na internacionalnem delu vodâ in 
nacionalnem delu vodâ, dvakratno takso iz točk 
2. in 3. oddelka V., tako da ima zaradi tega pra
vico do prometa v internacionalnem in nacional
nem delu naših vodâ med pristanišči naše kralje
vine. 

65.) Direkcija rečnega prometa objavi izrecno 
one države, katerih plovni objekti so dobili dovo
litev za kabotažo. 

66.) Potniški parniki, bodisi domači, bodisi 
inozemski, spadajo, ako izvršujejo po prej ob
javljenem ali po ministrstvu za promet odobre
nem plovitvenem redu periodične vožnje tudi za 

/ 

inozemstvo, glede plačila taks pod predpise tpčk 
2. in 3: oddelka V. Toda v tem primeru so te 
takse dvakratne. 

67.) Za vsako plačilo takse iz točk 1., 2. In 3. 
oddelka V. izdaja pristaniško-prometno oblastvo 
poveljniku, voditelju ali njiju namestnikoma pri
znanico. 

68.) Takse se pobirajo po treh raznih obrazcih, 
in sicer: 

1.) od plovnih objektov, ki prihajajo iz ino
zemstva (priznanična knjiga I.); 

..//#i*r>-"&/"•• 
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2.) od plovnih objektov, ki vozijo samo v me
jah kraljevine (I. in II.); 

3.) od plovnih objektov za takse, pobrane po 
točki 3. (I. in III.) oddelka V. za tekoče solnčno 
leto. 

69.) Ako je pridobil plovni objekt pravico do 
znižane takse, določene v odstavku b) točke 1. 
oddelka V., s tem, da je pristal v enem in istem 
koledarskem letu večkrat, se mu mora po takih 
vožnjah odvzeti preglednica, ki se tiče plačila ta
kse, označene v njej, in priložiti priznanični knji
gi kot dokazilo o rednem plačilu. Ako ne more 
poveljnik ali voditelj plovnega objekta, ki pri
haja iz inozemstva, dokazati z izročitvijo dotične 
preglednice, da je že plačal takso, se mora vselej 
pobrati najvišja taksa. 

70.) Eventualno izgubljena preglednica se lah
ko nadomesti z izročitvijo priznanice o posled
njem plačilu pristaniške takse; tedaj se dotičnemu 
plovnemu objektu dovoli ona redukcija taks, do 
katere ima eventualno pravico. 

71.) Preglednic za plovitev med nacionalnimi 
pristanišči, katerim je rok potekel, ni treba od
vzemati. 

*72.) Poveljniki ali voditelji plovnih objektov, 
ki so se za tekoče koledarsko leto oprostili vsake 
nadaljnje obveznosti, plačevati takse, s plačilom 
ene izmed taks po točki 3. oddelka V., morajo 
vedno imeti pri sebi preglednico, ki se tiče tega 
plačila, in jo na vsako zahtevo pokazati pristani-
ško-prometnim oblastvom. Ako ne more poveljnik 
ali voditelj predložiti tega dokazila, mora plačati 
takso iz točke 2. oddelka V. 

73.) Ako se preglednica izgubi, sme poveljnik 
ali voditelj ali lastnik plovnega objekta s pred-
pisno taksirano prošnjo zahtevati od pristojnega 
pristaniško-prometnega oblastva, pri katerem je 
položil takso, da se mu izdaj duplikat. Čim pri-
staniško-prometno oblastvo ugotovi, da je bila 
pristaniška taksa redno plačana, mu izda duplikat. 

74.) Dokler pa se ne izda duplikat, mora pla
čevati takse iz točke 2. oddelka V. 

75.) Duplikati se izdajajo iz priznanične knjige, 
ki je v uporabi, toda na juksti kakor tudi na pre
glednici in priznanici je označiti «duplikat», se
rijo in številko, pod katero je bil izdan original. 

76.) Juksta popisanih priznaničnih knjig L, II. 
in III. se izroča direkciji rečnega prometa zaradi 
revizije. 

77.) Prošnje za povračilo pomotoma ali preveč 
pobrane takse niso zavezane taksi. Tem prošnjam 
se mora vselej priložiti dotična priznanica. 

78.) Plovnim objektom, ki morajo plačevati 
pristaniško takso, ne sme pristaniško-prometno 
oblastvo dovoliti odhoda, dokler ne plačajo takse. 

79.) Ker se plačuje pristaniška taksa pred od
hodom plovnega objekta iz pristanišča, se mora 
ta taksa, ako ne odpluje plovni objekt iz ka
kršnihkoli razlogov v treh mesecih od dne pri
hoda, pobrati pristaniška taksa najkesneje kon
cem tretjega meseca od dne prihoda, ne glede 
na to, ali ostane plovni objekt v pristanišču tudi 
po tem času. 

80.) Ako ostane plovni objekt v pristanišču tudi 
po tem času, ne plačuje več pristaniških taks, 
dokler ne priplove v drugo domače pristanišče 
ali drugo obalno točko (ali sidrišče) in tam ne 
opravi trgovske operacije. Ako tudi tam ne opra
vi trgovske operacije, ne plača te pristaniške 
takse. 

81.) Ako plovni objekt, ki mora vsled oprav
ljane trgovske operacije plačati pristaniško takso, 
tega ne stori po preteku treh mesecev od dne 
prihoda, ga pristaniško-prometno oblastvo pozove 
pismeno in ako se v 24 urah ne odzove pozivu, 
se izda odločba o kazni za plačilo trikratne ne-
položene takse in ta kazen se s plačilom redne 
takse vred izvrši prisilno (eksekutivno). 

82.) Pristaniške takse se odmerjajo in pobira
jo v dinarjih. 

83.) Za izplačilo pristaniške takse jamči plov
ni objekt. 

84.) Plovni objekti, ki prihajajo iz inozemstva, 
plačujejo takso iz točke I. oddelka V. v onem 
našem pristanišču, kjer opravijo prvo trgovsko 
operacijo, najsi so pred tem pristali v enem ali 
več naših pristaniščih. 

85.) Imena onih tujih držav, katerih plovni ob
jekti se glede plačevanja pristaniških taks po toč
ki 4. oddelka V. tar. post. 303. izenačujejo z do
mačimi, se razglašajo občasno. 

86.) Vsi primeri, v katerih se ne plačuje prista
niška taksa, se morajo vpisovati v knjigo o pri
hodu in odhodu, s pozivom na dotični predpis tega 
pravilnika. 

87.) Takse iz oddelkov V. in VIII. tar. post. 
303. proračunava in pobira pristaniško-prometno 
oblastvo in te pobrane vsote taks, prejete tekom 
enega meseca, pošiljajo pristaniško-prometna ob
lastva najkesneje do 15. dne prihodnjega meseca 
državni blagajni; generalni direkciji posrednjih 
davkov pa predlagajo ta pristaniška oblastva po
ročilo o celokupni vsoti pobranih taks v minulem 
mesecu, tako da jih dobiva generalna direkcija 
najkesneje do 5. dne prihodnjega meseca. Na ra
čun teh dohodkov iz taks se ne smejo izvrševati 
nobeni izdatki. 

88.) O pobiranju takse v gotovini iz oddelkov 
V. in VIII. se mora voditi tudi dnevnik o pobira
nju takse, ki ga predpiše minister za promet na 
predlog direkcije rečnega prometa. 

89.) Takse iz oddelkov V. in VIII. ne izklju
čujejo plačila ostalih taks ali pristojbin, kakršne 
so takse za prihod v kanale, prekope, za ukori-
ščanje posameznih pristaniških naprav, obalarine 
itd., in občinskih taks. 

90.) Za pristaniško-prometna oblastva se sma
trajo: kapetanije, podkapetanije in delegacije kot 
eksekutivna oblastva direkcije rečnega prometa. 

91.) Takso za prijavo o prihodu novega objek
ta plačujejo samo oni plovni objekti, ki oprav
ljajo v pristanišču trgovsko operacijo, t. j . vsi 
oni, ki morajo izgotoviti obrazec «Prijava o pri
hodu in odhodu», na katerem se taksa prileplja in 
uničuje. 

92.) Vsi drugi plovni objekti, ki ne opravljajo 
trgovskih operacij, a predlagajo običajno «Prijavo 
o prihodu», plačujejo za to prijavo (ki jo je sma
trati za običajno vlogo) takso iz tar. post. 1. 

93.) Taksa za dovolitev odhoda se plača samo, 
če se izda novo «Dovolilo za odhod», na katerem 
se prilepi in uniči ta taksa. 

94.) Ako se to «Dovolilo za odhod» samo vidi-
ra na hrbtu, se ne plača nobena taksa. 

95.) Vse tarife, vsa pravila in navodila, ki jih 
izdaja minister za promet o taksah za prekora
čeni rok iztovarjanja ali natovarjanja, obrežnine, 
kazukarine, izdajanje ladjemerskih listov idr., in 
sicer na podstavi oddelka VIII; tar. post. 303., 
priobčuje direkcija rečnega prometa generalni di
rekciji posrednjih davkov. 

96.) Direkcija rečnega prometa mora do dne 
1. septembra 1921. pripraviti vse potrebne regi
stre, priznanice in druge obrazce, da bo mogla od 
tega dne že pobirati vse takse iz tar. post. 303. 
taksne tarife. 

Člen 98. 
Takse iz far. post. 304., 305. in 306. se pri-

lepljajo in uničujejo na listinah. 

Člen 99. 
1.) Taksa iz tar. post. 332. se pobira od vseh 

predmetov privatnih oseb tudi takrat, kadar se za
hteva s predpisi posameznih zakonov, da je urad
ne razglase priobčiti v službenih, odnosno urad
nih listih. 

2.) Ta taksa se prileplja in uničuje na raz
glasu, ki se izroča zaradi natiska. 

3.) Predpisi člena 22. taksnega pravilnika iz 
leta 1913., kolikor se tičejo te takse, in člen 214. 
istega pravilnika veljajo še nadalje za Srbijo in 
Crno goro. 

B. Tarifa za Srbijo in Črno goro. 
Po členu 11. začasnega zakona o državni tro

šarini, taksah in pristojbinah se povišujejo, iz-
preminjajo in dopolnjujejo tarifne postavke za
kona o taksah kraljevine Srbije z dne 30. marca 
1911., navedene v členu 11. začasnega zakona, ki 
veljajo za pobiranje samo na ozemlju Srbije in 
Črne gore. 

Člen 100. 
1.) Taksa za pogodbo o pooblastitvi za vod

stvo tujega posla (§§ 609. do 631. državljanske
ga zakonika) iz tar. post. 16 taksne tarife se pla
čuje v kolkih. 

2.) Ako je pooblastilo neomejeno (generalno), 
se prileplja nanje taksa 10 dinarjev, ako pa je 
omejeno, se prileplja taksa 5 dinarjev. 

3.) Ker mora biti vsako pooblastilo po § 80. 
civilnega sodnega prestopka potrjeno, se poleg te 
takse plačuje tudi taksa za potrditev iz tar. post. 
243. taksne tarife. 

Člen 101. 
1.) Taksa za pogodbo o darovanju — daritvi 

med živimi ali za primer smrti (§§ 561. do 568. 
državljanskega zakonika) se plačuje v kolkih, pri
leplja in uničuje pa se po točkah 3. in 6. člena 13. 
in točki 6. člena 28. taksnega pravilnika iz leta 
1913. 

2.) Ta taksa se pobira v celoti samo v pri
merih, ki niso izvzeti v členu 24. in 25. zakona 
o taksah in z odstavkom tar. post. 23. taksne 
tarife. 

3.) Taksa za prenose lastnine ali uživanja pre
mične ali nepremične stvari ali pravice po opo
roki ali po zakonski vrsti dednega nasledstva, se 
plačuje v kolkih na način, razložen v točki 1. 
člena 26. taksnega pravilnika iz leta 1913., ter se 
prileplja in uničuje po členu 13. in 28. taksnega 
pravilnika iz leta 1913. 

4.) Za oceno, ali so dediščine, legati in darila, 
za katera se ne plačuje nobena taksa, po tar. 
post. 23. res namenjeni prosvetnim, poučnim in 
dobrodelnim svrham, je pristojno sodišče, ki vrši 
porazdeljevanje dediščin. 

5.) Natančnejši predpisi o pobiranju takse na 
dediščine so razloženi v členih 24., 25., 26. in 28. 
zakona o taksah in v istih členih taksnega pra
vilnika iz leta 1913. 

6.) Plačilu takse po novi tarifi so zavezane 
vse dediščine in vsi legati, ki nastanejo po ose
bah, umrlih izza dne 1. septembra leta 1921. 

Člen 102. 
1.) Taksa, predpisana v tar. post. 26. taksne 

tarife, se polaga v kolkih, ki se prilepljajo na 
poravnavo (poleg takse iz tar. post..43.) prvoime-
novanega poravnalça, ha ostalih izvodih, na ka
tere se prileplja taksa 5 dinarjev ne glede na 
število pol (tar. post. 43.); ako oblastvo potrjuje 
poravnavo, pa se postavlja pripomba, da je taksa 
na prvem izvodu prilepljena in predpisno uničena; 
ako pa se poravnava ne potrjuje, postavlja to za
znambo najbližja finančna uprava, odnosno davč
ni oddelek, kakor je predpisano v točki 4. člena 
19. tega pravilnika. Ako se ne stori tako, se sma
tra, da taksa za dotični izvod poravnave ni pla
čana, ter se postopa po točki 5. člena 51. taksnega 
pravilnika iz leta 1913. 

2.) Izjemoma ne plačujejo te takse poravnave, 
ki jih izvršujejo občinska sodišča med seboj ob 
razdruževanju občin, toda za potrdilo take po
ravnave je predpisana posebna taksa 10 dinarjev. 

Člen 103. 
Za pogodbo o služnosti (§§ 331. do 393. držav

ljanskega zakonika), kjer se postopa uradno pro
ti odškodnini, se plačuje taksa po tar. post. 27. 
taksne tarife; kjer pa se odstopa služnost brez 
odškodnine, se plačuje taksa po točki b) tar. 
post. 40. 

Člen 104. 
1.) Za pogodbe o vzdrževanju izvestne osebe, 

ako se daje to vzdrževanje proti določeni odškod
nini (brezplačno vzdrževanje glej v tar. post. 23. 
taksne tarife), se plačuje taksa po tar. post. 29. 
taksne tarife. 

2.) Vrednost pogodb se določa po členu 20. 
zakona o taksah in po istem členu taksnega pra-, 
vilnika iz leta 1913. 

Člen 105. 
1.) Taksa na eskontne liste po tar. post. 32. 

taksne tarife se plačuje z uporabo taksnega pa
pirja. 

2.) Denarni zavodi morajo imeti poleg vsake 
menice tudi izpolnjeno eskontno listo. 

3.) Na hrbet vsake take liste mora zavod po
staviti številko ustrezne menice ter jih v svojem 
arhivu hraniti pet let. 

Člen 106. 
1.) Za otvorjene ali tekoče račune pri denarnih 

zavodih se smatrajo one partije računov, s ka
terimi se osnavlja in vzdržuje odnosa] med po
sameznimi osebami in denarnimi zavodi, po ka
terih so imetniki teh računov v stalni, tekoči, po
slovni zvezi z zavodom, pri katerem jim je račun 
otvorjen, s pravico, da razpolagajo z gotovino ali 
polagajo gotovino, ne glede na to, ali so dolžniki 
ali upniki. Ti računi pri denarnih zavodih so zna
ni pod raznimi imeni: «tekoči računi», «osebni ra
čuni», «dolžniki po tekočih računih», «komiten
ti» itd. 
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2.) Istotako se smatrajo tudi partije o poso
jilih na hipoteke ali na podstavi prepovedane pla
če ali pokojnine za tekoče račune ter so zavezani 
plačilu takse iz tar. post. 37. taksne tarife. 

3.) Plačila, ki jih izvršujejo posamezni zavodi 
na račun drugih zavodov ali posameznih privatnih 
oseb, se ne smatrajo za tekoče račune in niso za
vezana tej taksi, ako se nanje ne plačujejo no
bene obresti. 

4.) Ako se pojavljajo izvestni računi v denar
nih zavodih kot potreba knjigovodstva samega, 
kakršni so: «Računi plač za osebje», «Računi o 
stroških itd.», se istotako ne morejo smatrati za 
tekoče račune in nanje se tudi ne pobira ta taksa. 

5.) To takso 20 dinarjev na leto iz tar. post. 
37. plačuje posebe vsak otvorjeni ali tekoči račun 
vsake pravne ali fizične osebe, ne glede na to, 
ali ima kdo več tekočih računov, kakor tekoči 
račun zlata, srebra, frankov, kron itd. 

6.) Delniške komanditne družbe, ki niso denar
ni zavodi, se smatrajo glede plačevanja te takse 
za privatne osebe in na njih račune pri denarnih 
zavodih se plačuje popolna taksa. 

7.) To takso 20 dinarjev polagajo denarni za
vodi za vse tekoče'in otvorjene račune, razen za 
račun drugih denarnih zavodov, ki poslujejo v 
Srbiji in Črni gori; za te račune se polaga samo 
polovica te takse 10 dinarjev, ker polaga drugo 
polovico takse dotični denarni zavod po svojem 
tekočem računu. 

8.) Lastni tekoči računi onih denarnih naprav 
ali zavodov, ki so oproščeni plačila takse, kakor 
uprava fondov, Narodna banka itd., niso zavezani 
plačilu te takse, toda te naprave ali ti zavodi 
morajo za otvorjene ali tekoče račune drugih oseb 
pri takih zavodih in napravah pobrati to takso 
ter jo v označenem roku izročiti pristojni finančni 
upravi, odnosno davčnemu oddelku beograjskemu. 

9.) Taksa za otvorjeni ali tekoči račun se po
laga v kolkih, priléplja pa se na bančnem poročilu 
o otvorjenih in tekočih računih ter uničuje pri fi
nančnem pblastvu po točkah 1. in 2. člena 13. 
taksnega pravilnika iz leta 1913. 

10.) Izza leta 1922. bo plačeval takso 20 di
narjev vsak otvorjeni ali tekoči račun, ne glede 
na to, koliko časa je trajal v tekočem letu. 

11.) Denarni zavodi, zavarovalnice, delniške 
družbe ali naprave, ki pobirajo po tar. post. 37. 
taksne tarife takso za državo, se kaznujejo po 
členu 53. zakona o taksah, ako najkesneje do dne 
15. januarja vsakega leta ne pobero in ne pošljejo 
pristojnemu finančnemu oblastvu takse, pobrane 
za minulo leto, po omenjeni tarifni postavki. 

Člen 107. 
1.) Taksa za pismene pogodbe o jamstvu po 

tar. post. 39. se plačuje v kolkih po točki 21. čle
na 13. taksnega pravilnika iz leta 1913. Ako se 
potrdi pogodba pri oblastvu, se plača posebna 
taksa za potrditev po tar. post. 43. taksne tarife. 

2.) Ako se pogodba o jamstvu pridrži v ob
veznosti glavnega dolžnika pogodnika, se prilep-
lja ta taksa na spisu o glavni obveznosti, kakor 
je predpisano v členu 88. taksnega pravilnika iz 
leta 1913. 

3.) Tudi garantna pisma, ki jih izdajajo de
narni zavodi ali privatne osebe, se smatrajo za 
listine o jamstvu ter so zavezana plačilu takse po 
tar. post. 39. v kolkih, ki se prilepljajo po točki 
19. člena 13. taksnega pravilnika iz leta 1913. 

Člen 108. 
1.) Taksa iz tar. post. 46. taksne tarife se po

bira v primerih iz člena 50. zakona o taksah in 
istega člena taksnega pravilnika iz leta 1913., ako 
izdajajo posamezna oblastva opomine ali naloge 
uradoma. Ako pa se je izdal nalog po pomoti 
državnega uslužbenca ali po netočni kvalifikaciji 
kaznivega dejanja (člen 130. taksnega pravilnika 
iz leta 1913.), kakršni primeri so omenjeni v toč
ki 10. člena 50. taksnega pravilnika iz leta 1913., 
se za nalog ali opomin ne pobere nobena taksa. 

2.) Taksa za opomin ali nalog se pobira v 
kolkih ter se prileplja in uničuje po točki 14. čle
na 13. taksnega pravilnika iz leta ШЗ. 

Člen 109. 
1.) Po priporhbi k tar. post. 67. taksne tarife 

se plačuje povišana taksa iz te tarifne postavke 
izza dne 1. januarja 1922. 

2.) Vse občasne takse iz tar. post. 64., 65., 66. 
in 67. pobira policijsko oblastvo tako, kakor je 
predpisano v. členu 52. taksnega pravilnika iz leta 
1913. 

Člen 110. 
1.) Ako se ugotovi med preiskavo drugačna 

kvalifikacija dejanja ter se mora preiskava o de
janju iz tar. post. 82. taksne tarife, pričeta urado
ma, nadaljevati, kakor bi se bila pričela na tožbo 
privatne osebe, se postopa po predpisu pripom
be 2. k tar. post. 194. taksne tarife, t. j . pozove 
se tožitelj, naj v 15 dneh plača takso v naprej 
brez povišane takse in takse za opomin ali nalog. 
Dokler se ne položi ta taksa, se dejanje ne jemlje 
v nadaljnji pretres. 

2.) Ako tožitelj v postavljenem petnajstdnev-
nem roku ne položi te takse, se dene stvar v 
arhiv. 

3.) Ta taksa se polaga v kolkih in se, ako se 
plača v naprej, prileplja in uničuje po točki 1., 
ako pa se pobira po obsodbi, se polaga po točki 
13., člena 13. taksnega pravilnika iz leta 1913. 

Člen 111. 
Taksa iz tar. post. 87. taksne tarife se plačuje 

kakor taksa po členu 133. taksnega pravilnika iz 
leta 1913. iz tar. post. 86. samo^ ako ni obsodba, 
zoper katero je pritožba prijavljena, izrečena po 
zakonu o taksah; drugače pa se plačuje taksa po 
členu tar. post. 230. taksne tarife. 

Člen 112. 
1.) Za zgradbe, omenjene v tar. post. 89. taksne 

tarife, se smatrajo stalne gradbe na .vodi — ne
premične vodne naprave, ne pa tudi plovne vodne 
naprave, moravke. 

2.) Taksa po tej tarifni postavki se plačuje v 
naprej v kolkih. 

3.) Okružna načelništva morajo voditi sezna-
mek vseh zgradb v svojem okrugu na vodi s pa
ro ali z drugo motorno silo, ter skrbeti za to, da 
se pobirajo te takse. Odrejeni uradniki, ki ne vo
dijo tega seznamka ali ga vodijo neredno ali ne 
pobirajo takse pravočasno, se kaznujejo po toč
kah 6. in 8. člena 56. zakona o taksah v denarju 
od 10 do 100 dinarjev, lastniki teh zgradb pa so, 
ako ne plačajo teh taks, preden postavijo te 
zgradbe, jih predrugačijo ali premeste, poleg red
ne kazni zavezani tudi kazenski taksi v trikrat
nem znesku redne takse po členu 52. zakona o 
taksah. 

Člen 113. 
Taksa iz tar. post. 133. taksne tarife se pla

čuje v kolkih, ki se nabavljajo tako, kakor je 
predpisano v točkah 10. in 11. člena 10., ter se 
prilepljajo in uničujejo po točki 13. člena 13. taks
nega pravilnika iz leta 1913. 

Člen 114. 
i 

1.) Zaradi jasnejše uporabe tar. post. 138. 
taksne tarife se navaja zgled: 

Za zahtevo prepovedi, intabulacije itd. na 1040 
dinarjev se plača, ako se izdado tri odločbe, sku
paj taksa 14 dinarjev, ako pa se izda n. pr. pet 
odločb, se plača skupaj 18 dinarjev, ker se taksa 
za prve tri odločbe ne plača. Ako se zahteva pre
poved za vsoto 1060 dinarjev in se izdado štiri 
odločbe, se za tako zahtevo plača taksa 17 di
narjev. 

2.) Ta taksa se plačuje v kolkih, ki se pri
lepljajo na to zahtevo ter uničujejo po točki 1. 
člena 13. taksnega pravilnika iz leta 1913. 

Člen 115. 
1.) Za spore, v katerih se tožba odkloni zaradi 

nepravilnosti ali nepristojnosti, se plačuje četrti
na takse; ako pa se spor konča s poravnavo do 
prvega naroka, določenega za presojo glavne 
stvari, se plača polovica takse iz tar. post. 173. in 
174. taksne tarife. Stavek: «ako se spor konča 
s poravnavo do prvega naroka» je treba razumeti 
tako, da se tudi dan naroka šteje v ta čas. 

2.) Za ostanek takse, ki je plačana v času, 
ko se je vložila tožba, sme pravdna stranka, ki 
je plačala to takso, zahtevati povračilo po členu 
22. začasnega zakona o državni trošarini, taksah 
in pristojbinah v 90 dneh od izvrsnosti odločbe, s 
katero se je odklonila tožba, odnosno od dne iz
vršene poravnave. 

Členilo. 
Po tar. post. 231. je določena za davčno knji

žico taksa 3 dinarjev zato, ker velja ta knjižica 
običajno tri leta. Ako pa se namesto davčne knji
žice izda davčni list, veljaven za eno leto, se po
bere na ta list taksa 1 dinar. 

Člen 117. 
1.) Ker se pred vsakim zakonskim sporom ob

vezno izvrši pred svečenikom poizkus poravnave, 
za katerega se ne plačuje nobena taksa, se polaga 
taksa za tožbo iz tar. post. 319. taksne tarife šele 
po neuspelem poizkusu, ko se tožba in ostali akti 
izroče duhovnemu sodišču. 

2.) Ako pa predstavljajo zapisniki o poizkusu 
poravnave hkrati tožbo, se mora taksa iz tar. 
post. 319. prilepiti na ta zapisnik. 

Člen 118. 
Ako se vloži zahteva, da se obnovi zakonski 

spor, za katero se plačuje taksa po tar. post. 320. 
taksne tarife, in se ta obnovitev dovoli, se pla
čuje za spore, ki se vodijo po dovoljeni obnovitvi 
pravde, taksa kakor za redno pravdo. 

Člen 119. 
Za prošnje in zahteve po tar. post. 324. taksne 

tarife, ki se pošiljajo brzojavno, veljajo predpisi 
točk 7., 8. in 9. člena 1. tega pravilnika. 

Člen 120. 
Takso iz točke a) tar. post. 326. taksne tarife 

plačuje vsakdo, ki plačuje manj nego 15 dinarjev 
neposrednjega davka, torej tudi oni, ki iz kakršne
gakoli razloga (malomarnosti oblastva ali zaradi 
siromaštva) sploh ni obremenjen z davkom. 

Člen 121. 
Taksa iz tar. post. 330. taksne tarife se plaču

je tudi za potrdila, ki jih izdajajo svečeniki, da 
kdo ni zapisan v protokolih rojenih, poročenih ali 
umrlih oseb. 

Člen 122. 
1.) Za potrdilo o rukopoloženju (posvetitvi) se 

pobira taksa iz tar. post. 331. taksne tarife pred 
posvetitvijo ter se prileplja in uničuje na potrdilu. 

2.) Glede dekreta in potrdil o ostalih postav
kah, ki se omenjajo v tar. post. 331. taksne tarife, 
se postopa tako, kakor je predpisano v členu 80. 
taksnega pravilnika iz leta 1913. 

Člen 123. 
Vsi predpisi zakona o taksah kraljevine Srbije 

z dne 30.marca 1911. kakor tudi tarifa tega zakona 
in pravilnik za njegovo izvrševanje z dne 19. ju
lija 1913. se razširjajo tudi na staro ozemlje Črne 
gore pred balkansko vojno, kolikor to ni že uči
njeno po členih 10. in 11. začasnega zakona o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah in s tem 
pravilnikom. 

C. Predpisi za pokrajine izvun Srbije in Črne 
gore. 

Člen 124. 
Po členu 14. začasnega zakona o državni tro

šarini, taksah in pristojbinah se vse med vojno iz
jemoma nepovišane tarifne postavke v Hrvatski, 
Slavoniji, Banatu, Bački in Baranji, in sicer kolko-
vine za vloge, duplikate, priloge, nadpise, prepise 
in izpričevala, kolkovanje trgovskih, industrijskih 
in poslovnih posredovanj in vse druge listine — 
povišujejo za 100 % (100 odstotkov), kolikor ka
tera izmed teh tarifnih postavk ni izpremenjena z 
novo tarifno postavko iz člena 10. začasnega za
kona o državni trošarini, taksah in pristojbinah. 

2.) Ta povišba se ne nanaša: 
a) na kolkovine za vse vloge pri postopanju pred 

sodiščem; 
b) na kolkovine za pooblastila; 
c) na kolkovine za vse listine, s katerimi se pre

naša imovina. 
3.) Predpis člena 14. začasnega zakona o dr

žavni trošarini, taksah in pristojbinah je samo 
nadomestil člen 10. začasnega zakona o prora
čunskih dvanajstinah z dne 4. aprila 1920., odnosno 
člen 154. finančnega zakona za leto 1920./1921., in 
z omenjenim členom 14. se ne vrše sedaj nobene 
nove povišbe, ampak se samo podaljšuje veljav
nost dosedanje povišbe. 

Člen 125. 
1.) Po členu 15. začasnega zakona o državni 

trošarini, taksah in pristojbinah se vse stalne pri
stojbine po zakonih o pristojbinah, ki veljajo y 
Bosni, Hercegovini, Dalmaciji, Sloveniji, Hrvatski, 
Slavoniji, Banatu, Bački in Baranji, potem, ko se 
izvrši povišba po členu 14. začasnega zakona, po-
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višajo na štirikratni znesek, kolikor niso te stalne 
pristojbine v členu 10. začasnega zakona o državni 
trošarini, taksah in pristojbinah nadomeščene s 
posebno takso. 

2.) Ta povišba se ne tiče lestvičnih in odstotnih 
pristojbin. 

3.) V vseh primerih pri sodnih pristojbinah, kjer 
se mora do izvestne vsote plačevati stalna pri
stojbina, preko te vsote pa odstotna pristojbina, 
se preračunava odstotna pristojbina samo za pre
sežke ter dodaja stalni štirikratni pristojbini, ker 
se odstotek ne povišuje. N. pr.: Ako je izračuniti 
takso za vsoto 3000 K, se izvrši preračun tako-le: 

Za 2000 K (Bosna, Dalma
cija, Slovenija) 80-— (4 X 20) 

Za 1000 K po 1 % . . • 10— (nepovišana) 
Skupaj . . . K 90-— 

Člen 126. 
1.) Po členu 16. začasnega zakona o državni 

trošarini, taksah in pristojbinah se morajo v vseh 
primerih,, navedenih v pristojbinskem zakonu iz 
leta 1850. za Dalmacijo in Slovenijo in v zakonu 
iz leta 1883. za Hrvatsko, Slavonijo, Banat, Bačko 
in Baranjo kakor tudi pristojbinskih zakonov iz 
leta 1886. za Bosno in Hercegovino, nadalje v 
vseh Lzpremembah in dopolnitvah teh zakonov 
plačevati vse pristojbine — v kolkih in v gotovini 
— takoj v naprej, ne glede na to, kolik je znesek. 

2.) Vse «stalne» in «lestvične» pristojbine kakor 
tudi odstotne pristojbine, ki niso določene za pre
nos nepremične imovine ali za zemljiškoknjižno 
zavarovanje, se morajo odslej, ne glede na njih 
višino — torej tudi preko maksimalne vsote 50, 
odnosno 60 kron — brezpogojno in edino plačevati 
v kolkih v naprej. 

3.) Noben spis (vloga, prošnja, pritožba itd.), 
zavezan stalni ali lestvični pristojbini, ki se oseb
no izroča vsem državnim kakor tudi avtonomnim 
oblastvom in uradnim osebam, se ne sme sprejeti, 
ako ni po zakonu opremljen s predpisano takso 
(kolkovan), ter se mora takoj vrniti dotičniku, da 
prilepi predpisano takso. 

4.) Spisi brez takse ali z nezadostno takso, ki 
prihajajo po pošti, se vpisujejo v protokol ter se 
takoj vračajo oblastvu, v katerega območju je 
vložnik, da pozove vložnika spisa, naj plača pred
pisano takso, z obvestilom, da se ne bo vršilo 
uradno poslovanje, dokler se po zakonu ne položi 
zadostna taksa. 

5.) Dotično oblastvo, ki mu je spis poslan zara
di plačila takse, mora poziv za plačilo predpisane 
takse najkesneje 5. dan potem, ko je prejelo spis, 
poslati vložniku spisa, da v 15. dneh od dne izda
nega poziva položi potrebno takso. Ako vložnik 
v tem roku ne položi takse, se smatra, da spis 
sploh ni bil predložen. Ako je vložba takega spisa 
vezana na določen zakonski rok, pa se je spis 
pravočasno vložil, se smatra vložba, ako se taksa 
naknadno položi ob roku, za pravočasno. 

6.) Ob nobenem prenosu nepremične imovine 
ne smejo zemljiškoknjižna oblastva, pri katerih bi 
se moral izvršiti ta prenos, ukreniti ničesar, niti 
sprejeti spisa, dokler ni pristojbina plačana v 
celoti. Dokaz o plačilu pristojbine je potrdilo 
davčnega urada, odnosno finančne uprave, in mora 
biti tudi priloženo aktu, preden zemljeknjižno ob
lastvo prejme dopis. Privatne osebe morajo v takih 
zadevah same zbrati in izročiti davčnemu uradu, 
odnosno finančni upravi, te podatke s prepisom 
listine vred; ne plačujejo pa za te podatke ne 
državnih ne občinskih taks. 

7.) Davčni uradi, odnosno finančne uprave, ne 
smejo brez gorenjih podatkov sprejeti spisa, nego 
morajo opozoriti na nedostatek podatkov ter na
ročiti dotičniku, naj jih predloži naknadno. Tisti 
trenutek, ko se izroči spis s podatki davčnemu 
uradu, odnosno finančni upravi, se mora prepis te 
listine uvrstiti v likvidacijsko knjigo, istočasno 
izvršiti preračun, vsa preračun j ena vsota takoj 
sprejeti ter izdati priznanica (bodisi na originalu 
spisa, bodisi posebe). 

8.) V izrecno izvzetih primerih, kjer je po 
veljavnem zakonodajstvu nemogoče pri sodiščih 
v naprej plačati pristojbino, kakor pri dediščinah, 
sodnih odločbah in poravnavah, kolikor se nana
šajo na prenos nepremične imovine, in pri evidenci 
pristojbin (popis zaznamenovanih kolkov), ne sme 
sodišče vročiti odločbe, preden napoti dotičnika k 
davčnemu uradu, odnosno k finančni upravi, z vse
mi podatki, potrebnimi za preračun (odmero) pri
stojbine, da plača pristojbino, in Šele potem, ko se 

uveri, da je predpisana pristojbina resnično pla
čana, sme vročiti odločbo. 

9.) Davčni uradi ali oblastva, ki preračunavajo 
takse, morajo, ako bi bilo plačilo preračunjene 
(odmerjene) pristojbine zavisno od poznejšega 
dogodka, pristojbino takoj izterjati, ne pa kakor 
do sedaj. Dotičnik ali njegov naslednik, od kate
rega se je ta taksa izterjala, ima pravico, da o 
svojem času zahteva povračilo plačane pristoj
bine, ako se definitivno ugotovi utemeljenost nje
govih navedb. V tem primeru ta oseba (naslednik) 
ni upravičena zahtevati obresti od te takse. Ta 
predpis je uporabiti takoj in za vse primere, ki 
so v evidenci. Takse, ki se pobirajo v dvanajstih 
mesečnih obrokih za postavitve na dostojanstva 
in za službene pogodbe, se morajo takoj plačati 
v celoti. 

10.) Ako pa se zemljiškoknjižno zavaruje pra
vica zastave, se dopušča, da se opravi za
znamba za prvenstveno pravico zastave, ne da 
bi se plačala taksa v naprej; toda v zemljiških 
knjigah se sme izvršiti vknjižba šele, ako se naj
kesneje v enem mesecu od vložene zahteve pred
loži dokaz, da je predpisana taksa plačana; dru
gače se zahteva izbriše iz evidence. 

11.) Uradnik, ki vzame v delo predmet ali spis 
iz tega člena, za katerega ni plačana ena izmed 
taks iz člena 10. začasnega zakona o državni tro
šarini, taksah in pristojbinah v času, ki je pred
pisan v tem členu, se kaznuje s petkratnim zne
skom neplačane ali manj plačane takse, kar ne 
izključuje tudi izterjatve redne takse od privatne 
osebe. Te kazni izreka minister za finance in zoper 
njegovo odločbo pritožba ni dopustna. Ako se ne 
izterjajo ostale pristojbine, so za to odgovorni 
šefi pristojnih oblastev po veljavnih predpisih. 

12.) Ker se mora pristojbina takoj plačati — 
kreditiranje države je prestalo —, ne sme davčni 
urad, odnosno davčna uprava, privatni osebi izdati 
plačilnega naloga, razen v primeru iz točke 8. 
tega člena in naknadnega plačila pristojbine vsled 
cenzure, ter se tudi ne sme izterjati nobena taksa 
za ta nalog. 

13.) Glede na to, da se mora pristojbina polo
žiti v naprej, se tudi ne more prijaviti pritožba 
zoper plačilni nalog, nego se sme, ko se pristoj
bina plača, zahtevati od generalne direkcije po-
srednjih davkov povračilo pomotoma ali preveč 
pobrane pristojbine po pristojnem davčnem ura
du, odnosno finančni upravi. 

14.) Kjer se mora taksa plačati po izdanem 
plačilnem nalogu, mora davčni urad, odnosno 
finančna uprava, ki mora istega dne izdati ta 
nalog, izterjati pristojbino prisilno (eksekutivno) 
31. dan izza dne, ko se je izročil nalog, ako dotič
nik prostovoljno ne položi te pristojbine. 

Člen 127. 
Izza dne 1. septembra 1921. se ne bo pobirala 

pristojbina za prtljago, pse in ekspresno blago 
(člen 17. začasnega zakona). 

Člen 128. 
Z ozirom na predpis člena 18. začasnega za

kona o državni trošarini, taksah in pristojbinah 
se z dnem 1. oktobra 1921. prenese na davčne 
urade v Sloveniji in Dalmaciji preračun (odmer
janje) vseh pristojbin, razen onih za daritve, dedi
ščine, sodnih odločb in poravnav, ki se prenesejo 
naknadno, kadar bo to mogoče. 

Člen 129. 
V Banatu, Bački in Baranji se zaradi odmer

janja in pobiranja pristojbine ob kvalifikaciji, kaj 
je premična in kaj nepremična stvar, uporabljajo 
predpisi §§ 293. do 299. občega državljanskega 
zakona, ki velja v Hrvatski in Slavoniji. 

Člen 130. 
1.) Nobena pristojbina ne sme biti manjša od 

0'05 dinarja. 
2.) Ob preračunu odstotnih in drugih pristoj

bin se smatrajo vsi zneski izpod 0-05 dinarja za 
0-05 dinarja in se tako pobira pristojbina. 

3.) Predpisi o zaokrožanju veljajo še nadalje. 

Člen 131. 
1.) Ce se pri listinah, izdanih v privatnem 

prometu, ki so zavezane plačilu takse iz člena 10. 
začasnega zakona o državni trošarini, taksah in 
pristojbinah, ne'plača ali ne prilepi takoj ob na
stanku listine nobena ali ne popolna taksa tako za 

listino kakor tudi ne za pravni posel, ali če se ne 
uporabijo predpisani kolki ali se taksa predpisno 
ne prilepi in ne uniči, pa taki spisi pridejo pred 
oblastva na katerikoli način čez 15 dni od dne, 
ko so bili izdani (sestavljeni), ali se po tem roku 
prijavijo zaradi plačila pristojbine, se pobira ob 
doplačilu redne takse kazenska taksa petkratne 
neplačane, nezadostno, nepredpisane ali nepred-
pisno položene takse. 

2.) Redno in kazensko takso plačujeta solidar
no izdatelj in lastnik listine. 

3.) Za izrekanje razsodbe so pristojna vsa 
oblastva, pred katera pride taka listina. Ako pa 
želi vložnik listine ali tisti, v čigar posesti se je 
našla ta listina, položiti to takso brez razsodbe, 
se sestavi o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi pri
zadeta oseba, in pobere se redna in kazenska 
taksa za razsodbo iz tar. post. 229. taksne tarife. 
Redna in kazenska taksa se prilepi in uniči na 
listini, taksa za obsodbo pa na zapisniku. 

4.) Dokler se ne pobere ta taksa, oblastva 
vloženega spisa ne jemljejo v poslovanje in ga 
tudi ne vračajo lastniku. 

5.) Lastniki, pooblaščenci in vobče predstav
niki obrtnih, trgovinskih, industrijskih in drugih 
podjetij, ki prično poslovati, preden jih protokoli-
rajo pri pristojnem oblastvu, se kaznujejo.poleg 
plačila redne takse s plačilom trikratne takse, 
predpisane za prijavo ali protokoliranje. 

6.) S to kaznijo se kaznujejo tudi vsi tisti, ki 
prično delo in poklic, preden so plačali takso, 
predpisano s tem zakonom. 

7.) Istotako se kaznujejo s to kaznijo tudi last
niki obratov in podjetij, ki plačujejo takso ob
časno: letno, poluletno ali drugo, ako prično ali 
nadaljujejo obrat ali podjetje, a niso plačali do
ločene takse. 

8.) Kazen iz prejšnje točke ne izključuje kazno
vanja odgovornega uradnika v denarju od 10 do 
100 dinarjev, ako ne pobere občasne takse v 30 
dneh od dne, ko se prične perioda, za katero je 
bilo treba položiti takso. 

9.) Ob vsakem plačilu te občasne takse se iz
dajajo nova odobrila, dopustila itd. ter se taksa 
prileplja in uničuje na njih. 

10.) Od občasnih taks, ki se plačujejo v naprej 
za izvesten čas (za pol leta ali za vse leto), se 
ne sme nič vračati onemu, ki jih je plačal, ne 
glede na to, aH je morda manj časa izvrševal 
obrat ali uporabljal pravico. 

11.) Duhovniki, zdravniki, kemiki in druge 
pravne ali fizične osebe, ki izdajajo izpričevala 
ali potrdila ali za državo pobirajo takso, se kaznu
jejo s plačilom petkratne takse poleg redne takse, 
ki je ne pobero. Tako se kaznujejo tudi, ako pred
pisno ne prilepijo in ne uničijo pobrane takse. 

12.) Kadarkoli se na podstavi zakona v poseb
nem namenu brez plačila takse izdajajo listine, 
spisi, izpričevala, potrdila itd., mora uradna oseba 
ali pa oseba iz prejšnje točke označiti v njih, 
za kakšen namen in komu se je izdala taka listina, 
in ako se je izdala po oblastveni zahtevi, po čigavi 
in po kateri zahtevi (datum in številka akta), tako 
da se ne more uporabiti za drug namen. Ako tega 
ne store, se kaznujejo, in sicer osebe iz prejšnje 
točke po prejšnji točki, državni in samoupravni 
organi in uradne osebe pa po točki 13. pod a) 
tega člena. 

13.) Državni in samoupravni organi se kaznu
jejo v denarju na korist državne blagajne od 10 
do 100 dinarjev: 
a) ako ne prilepljajo in ne uničujejo kolkov po 

navodilih in pravilih, ki so predpisana za to; 
b) ako ne postopajo ob izdajanju listin, za katere 

se ne plačuje taksa, po prejšnji točki; 
c) ako državni organi v roku ne ukrenejo ničesar, 

da se pobere taksa, ali v roku ne izvrše za
htevanega plačila takse po svojih razsodbah 
ali odločbah ali na po razsodbah ali odločbah 
posameznih oblastev; 

č) ako ne pazijo na to, da se vse one takse, ki 
se občasno pobirajo kot takse za različna do
volila in različne pravice, pobirajo v vsakem 
začetnem mesecu one periode, ki nasleduje; 

d) ako so vobče nemarljivi ob izvrševanju začas
nega zakona in predpisanega pravilnika za iz
vrševanje tega zakona. 
Državni organi so v primerih točk c), č) in d) 

tega člena odgovorni tudi za škodo, ki se prisoja 
državi z isto odločbo o kazni. 

14.) Ob preiskovanju taksnih kaznivih dejanj, 
razen onih, ki se kaznujejo po kazenskem zakonu, 
zaslišujejo oblastva, pristojna za preiskavo, pri-
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vatee «sebe, ki niso v kraju, po pristojnih finanč
nih rtlastvih, a pred dvema pričama. 

\ 15.) Ako se taksno kaznivo dejanje privatne 
osebe pojavi pri ministrstvu, se zasliši ta oseba 
po pristojnem finančnem oblastvu. 

16.) Ako je učinil taksno kaznivo dejanje urad
nik, ga zasliši dotično oblastvo, pri katerem je 
usltižben. Zaslišanje z akti vred se istotako nepo
sredno vrne oblastvu, ki je zahtevalo zaslišanje. 

17.) Vse takse o kaznivih dejanjih iz zakona o 
taksah in pristojbinah se pobirajo po izvrsnosti 
razsodbe in odločbe. 

18.) Kazni, izrečene po zakonih o pristojbinah, 
se B» morejo zniževati niti milostno odpuščati 
(člen 20. začasnega zakona). 

13.) Kazni z zaperom se, smejo uporabljati 
same pri onih kaznivih dejanjih, ki Se' kaznujejo 
tudi pe splošnem kazenskem zakonu, in sicer na 
one osebe, ki izdelujejo ponarejene kolke ali taksne 
papirje ali jih razširjajo, kakor tudi na one, ki jih 
sprejemajo, dasi poznajo take kolke ali papirje. 
Tudi poizkus se kaznuje. Poleg tega se obsodi 
obdolženec na petdesetkratni znesek vrednosti, na 
katero se glasi tak kolek ali papir. 

Č. Predpisi za Srbijo in Črno goro. 
Člen 132. 

Minister za finance sme tarifne postavke za 
taks« «pri občinskih oblastvih» iz oddelka «L» tar. 
post. 363. do 407. zakona o taksah kraljevine 
Srbije z dne 30. marca 1911., katerega veljavnost 
ie razširjena tudi na Crno goro* in za katere je s 
tarifo predpisan znesek takse, dovoljevati od dne 
1. junija 1921. občinskim sodiščem po mestih in 
trgih na ozemlju Srbije in Crnè gore v večjem 
znesku, nego so določene z zakonom, kakor tudi 
dovoljevati uvajanje novih občinskih taks. To 
dovolitev daje minister za finance po prejšnjem 
edloke dotičnega sodišča in občinskega odbora. 

T. Predpisi za vso kraljevino. 
Člen 133. -. 

1.) Nekvarno veljavnim predpisom-sme vsakdo, 
ocj katerega oblastvo neutemeljeno pobere 'takso 
a ' i Pristojbino ali večjo, nego je treba, ali ki pomo
loma izračuni in sam položi takso ali pristojbino, 
katere po zakonu nt bil dolžan plačati, v (90) de
vetdesetih dneh od dne, ko je bila taksa pobrana 
au" Pomotoma položena, zahtevati povračilo takse 
a l i Pristojbine od generalne direkcije posrednjih 
davkov. Prošnje za povračilo se vlagajo pri onem 
oblastvu, ki je pobralo neutemeljeno ali večjo 
^kso ali kjer je bila taksa pomotoma položena. 
Po Preteku tega roka izgubi pravico do zahteve. 

2.) Povračilo preveč prilepljene in uničene takse 
sme zahtevati tudi uradnik, ki prejme za izvesten 
Predmet denar, pa od tega več uporabi za takso, 
npgo je treba, kakor tudi ako vobče pred dovršit-
vijo predmeta od prejetega denarja pobere ter 
prilepi m uniči takso, glede katere se naknadno 
uvidi, da je bila neutemeljeno plačana. 

3.) Oblastva, ki prejmejo prošnjo za povračilo 
takse ali pristojbine, jo morajo, s svojim poroči
lom, mnenjem in potrebnimi akti vred poslati ge
neralni direkciji posrednjih davkov v rešitev, 
razen v primerih iz točk 27. in 44. člena 47. tega 
pravilnika. 

4.) Te prošnje niso zavezane taksi po tar. 
post. 1. Ako1 pa se ugotovi, da je prošnja popol
noma neutemeljena, se pobere naknadno taksa za 
prošnjo in za rešitev. i 
- 5.) Člena 63. in 64. zakona o. taksah kralje
vine Srbije, ki veljata tudi. za Crno gòro, se s tem 
izpreminjata samo glede roka za zahtevo po
vračila. • 

6.) Rok iz točke. 1. tega člena ne velja v pri
merih, določenih, v točki 3. člena 29. in v toč
kah 28. in 44. člena 47. tega pravilnika. 

,7.) Za računanje rókòv o pravočasnosti zahtev 
veljajo predpisi točke 5. Člena 134.' tega pravilnika. 

Člen 134. 
1,) Nekvarno predpisom zakona o taksah kra

ljevine Srbije in posameznih pristojbinskih zako
nov se prijavljajo pritožbe po zakonu o taksah 
kraljevine Srbije po zakonih o pristojbinah vseh 
pokrajin v 15 dneh (razen v primeru iz točk 19., 
70. in 75. člena 45. tega pravilnika) od dne, ko 
se je prejela ali priobčila razsodba,"'odločba ali 
rešitev, in sicer; zoper razsodbe, odločbe ali re
šitve prvostopnih oblastev generalni direkciji po
sreduju davkov, zoper to pa državnemu svetu 

(razen v primerih iz točk 21., 70. in 75. člena 45. 
tega pravilnika). 

2.) Dokler državni svet ne razširi svojih funk
cij na vso kraljevino, da bi mogel odločati o vseh 
teh predmetih, je odločba generalne direkcije o 
posrednjih davkih izvršna. Dan, od katerega se 
je mogoče pritožiti na državni svet, razglasi mini
ster za finance v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

3.) Pritožbe po zakonu o taksah in po pri
stojbinskih zakonih se izročajo oblastvu, odnosno 
uradu, ki je izdal prvo odločbo. 

4.) Predpisi člena 61. zakona o taksah veljajo 
za Srbijo in Crno goro še nadalje. 

5.) Ker ostanejo predpisi o računanju rokov, 
ki veljajo v posameznih pokrajinah, v veljavi še 
nadalje, se računi v pojavljenih primerih pravo
časnost tako-le: 
a) ako se izročajo pritožbe v Srbiji'in Crni gori 

pošti za pristojna oblastva v Srbiji in Crni 
gori, se smatra za dan, ko se je prejela pri
tožba, tudi ako je bila pritožba izročena kot 
navadno pismo ali priporočeno na navadni re-
cepis, dan prejema v oblastvu, ako pa je bila 
pritožba izročena pošti priporočeno na povrat
ni recepis, dan, ko se je izročila pošti; 

b) ako se izročajo pritožbe pošti v Srbiji in Crni 
gori za pristojna oblastva v ostalih pokrajinah 
ali se pošiljajo iz ostalih pokrajin v Srbijo in 
Crno goro, se smatra za dan, ko se je prejela 
pritožba, dan, ko se je izročila pošti, ne glede 
na to, ali je bila izročena kot. navadno pismo 
ali priporočeno; 

c) ako se izročajo pritožbe pošti v katerikoli po
krajini za oblastva v katerikoli pokrajini, pa 
se ne odpošiljajo po pristojni poti, kakor je 
predpisano v točkah 23. in 70. člena 47. tega 
pravilnika in v točki 3. tega člena, nego se 
pošljejo drugemu oblastvu, se smatra za dan, 
ko se je pritožba izročila, oni dan, ko se 
prejme pri pristojnem oblastvu, kateremu se 
je morala poslati; 

č) ako se izročajo pritožbe osebno, je dan izro
čitve tudi dan prejema. 
6.) Da je mogoče oceniti pravočasnost prejema 

izvestnega akta (bodisi za povračilo, bodisi pri
tožbe), se mora pri vsakem 'oblastvu s pismenim 
nalogom določiti uradnik, ki mu je dolžnost, da 
na vse te akte svojeročno postavlja označbe v 
zmislu točke 5. tega člena, na kakšen način je bil 
dotični akt izročen, odnosno prejet; katerega dne 
(z besedami) ; za koliko takso in ali so kolki pra
vilni; vse to mora tudi podpisati. Šefi, ki ne do
ločijo uradnika za ta posel, in uradniki, ki n e _ 

marljivo opravljajo ta posel, se kaznujejo po 
točki 13. člena 131. tega pravilnika. 

Člen 135. 
Vsa določila zakona in tarife zakona o, taksah 

kraljevine Srbije in zakonov, o pristojbinah osta
lih pokrajin naše kraljevine-kakor tudi predpisi 
pravilnikov in navodil, ki nasprotujejo, začasnemu 
zakonu o državni trošarini, taksah in pristojbinah 
in temu pravilniku, nadalje zakon o. taksah in pra
vilnik za Crno goro prestanejo veljati. 

Člen 136. 
Vsa državna oblastva in vse uradne osebe, pri 

katerih se polagajo takse v kolkih, morajo do kon
ca meseca aprila 1922. nabaviti prebijač za uničer 
vanje kolkov. Ta rok sme minister za finance iz
jemoma podaljšati za leto dnlv 

Člen 137. 
Ob sklicevanju na posamezne predpise tega 

pravilnika naj se ta pravilnik nazivlje «Taksni in 
pristojbinski pravilnik». * 

Člen 138. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z d n e ^ i ^ ó se 

podpiše in ko se '' razglasi v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», obvezno 
moč pa dobi, in sicer /za neizpremenjena zakonska 
določila dne 1. avgusta 1921. in za ostala dne 
1. septembra 1921., razemv primerih, kjer je pri 
posameznih tarifnih postavkah odrejeno drugače. 

•V B e o g r a d u, dne 20. julija 1921.; št. 10.760. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Kralja! 
Podpisano sodišče je v nejavni seji na predlog 

državnega, pravdništva r a z s o d i l o : 
Pr.3/21—2. 1360 

a) Dne 21. avgusta 1921.: 
Vsebina članka lista «Balkanski svet», izhajar 

jočega nekje v Ameriki, z nadpisom: «Meteoriti», ki 
se začenja z besedami: «Aleksander Karadžordževič» 
in končuje z besedami: «Burbonska princesa je na
ravno katoličanka», tvori v celoti dejanski stan pre-
greška po § 91. b s. k. z. 

Zato se v zmislu člena 13. ustave potrjuje zase
ga navedenega članka, ki jo je odredilo državno 
pravdništvo dne 19. t m., ter se. odreja, da je uni
čiti izvode omenjene tiskovine, ki so bili doslej 
zaseženi in ki jih je še zaseči. 

Pr. 7/21—1. 
b) Dne 22. avgusta 1921.: 
Vsebina članka lista «Balkanski svet», izhajajo

čega nekje v Ameriki, z nadpisom: «Divji naval na ' 
delavce v Jugoslaviji» tvori v celoti dejanski stan 
hudodelstva po členu 1. zakona z dne 2. avgusta 
1921., Št 170 «Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca». 

Zato se potrjuje zasega navedenega članka, ki 
jo je odredilo državno pravdništvo dne 21. t. m., se 
prepoveduje nadaljnje razširjanje zaplenjenega član
ka ter odreja, da je uničiti izvode omenjene- tiskom 
vine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih je še zaseči, 

Pr.4/21—1. ' ' ' . . ' 
c) Dne 23. avgusta 1921.: 
članek lista «Slovenske novine», izhajajočega 

nekje v Ameriki, z vsebino: «Vest iz Jugoslavije. 
Stari Pero još miga» tvori dejanski stan pregreška 
zoper zakon, oblastvo in javni red po § 91. b) s. k. z. 

Zäto se v zmislu člena 13. ustave potrjuje za
sega navedenega članka, ki jo je odredilo državno 
pravdništvo dne 21. t. m., se prepoveduje nadaljnje 
razširjanje zaplenjenega članka ter odreja, da je 
uničiti izvode omenjene tiskovine, ki so bui do
slej zaseženi in ki jih je še zaseči.. 

Pr.6/21—1. 
č) Dne 23. avgusta 1921.: 
Članka «Atentat je delo vlade?» in «Vidov dan 

— nesreče dan», objavljena v listu «Balkanski svet-», 
ki izhaja nekje v Ameriki, tvorita dejanski stan hu
dodelstva po členu 1. zakona z dne 2. avgusta 
1921., št. 170 «Službenih Novin kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca». 

Zato se potrjuje zasega navedenih člankov, ki 
jo je odredilo državno pravdništvo dne 21. t. m., se 
prepoveduje nadaljnje razširjanje zaplenjenih član
kov ter odreja, da je uničiti izvode omenjene tisko
vine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih je še zaseči. 

Pr.6/21—1. ' 
dj Dne 23. avgusta 1921.: 
Članek lista «Balkanski svet», izhajajočega 

nekje v Ameriki, z nadpisom: «Kako sodijo o jugo
slovanski ustavi»,-v katerem pravi po nekem du- . 
najskem viru, da ustanavlja ustava avtomatično 
riajkrutejše protidelavske zakone, kakršnih Se ni 
bilo v nobeni drugi državi, tvori dejanski stan hu
dodelstva po členu 1. zakona z dne 2. avgusta 1921., 
št. 170 «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca». ' 

Zato se potrjuje zasega, navedenega članka, ki 
jo je odredilo državno pravdništvo dne 21. t. m., se 
•prepoveduje nadaljnje razširjanje zaplenjenega član
ka ter odreja, da je uničiti izvode omeçjene tisko
vine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih je še zaseči. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Novem mestu, 
oddelek III., 

/ dne 23. avgusta 1921. 

C П 334/21—4 
Oklio. 

Zoper Leopolda F r o m e k a, uslužbenca prt 
firmi Čmak na Gomilskem, čigar bivališče je ne
znano, je podal pri okrajnem sodišču v Cjäfljfr dr. Jo-: 
sip Vrečko, odvetnik v Celju, tožbo zaradi 546 K 
80 v s pripadki. h--" • 

/ ' • ' 
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Na podstavi tožbe se določa narok za ustno 
sporno razpravo o tej tožbi na dan 

7. s e p t e m b r a 1 9 2 1. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6, 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika- dr. Gvidon' Srebre, odvetnik v Celju. Ta 
skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani pravni 
stvari na njega nevarnost in stroške, dokler se 
Leopold Fromek ali ne zglasi pri sodišču ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 16. avgusta 1921. 

C 104/21—1. ~ 1 3 6 1 

Oklio. 
O tožbi Marije Pfundnerjeve v Kranju zoper 

Terezijo R u b e ž n i k o v o iz Kranja, oziroma nje
ne neznane pravne naslednike, zaradi izbrisa za
starane terjatve bo narok dne 

. , ,., 6. s e p t e m b r a 1 9 2 1. 
ob devetih. l , 

Skrbnik toženki: Rajko Peterim v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek IIL, 
dne 23. avgusta 1921. 

C 190/21—1. 1 3 T 0 

Oklio. 
Jur i Marton, posestnik v Dolini, toži Vendeliua 

M a r t o n a, bivšega posestnika v Gaberju, zaradi 
iidaje vknjižbene listine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 0 . s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

> ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Vendelina Martona neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, odvetnik 
v, Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
fine 23. avgusta 1921. 

Št 3373/8. Razglas; 
•Nastopne tobačne trafike se s t em razpisujejo po javnem natečaju: 

1355 

m a « 
•o M 
• "2 

M 
Kraj, ulic», hišna Številki 

tedanje trafike 

Studenci, 
Kralja Petra centa St. 6 

Vitomarci št. 60 
Starše št. 12 

-27. Prede. 136, 25 d/21-

Razglaeltev preklicev. 
1319 

10 
11 
12 
13 

Starše št. 64 
Dragovič št. 3 
Juršinci št. 14 

Bukova vas št. 27 
Sebeborci š t 76 
Sebeborci št. 96 

Čekečka vas št. 69 

Davčni okraj 
Pristojna okrajna 
aprava finančne 

kontrole 

Maribor 

Ptnj 

Slovenjgradec 

Maribor 

Ptuj 

Slovenjgradec 

Kosmati dobiček 
v zadnjem leta pri 

tobaka 

6311 

3082 

682 

1896 
4112 
3471 

98 

40 

67 

7583 

1247 

Pešanovci št. 8 
Pešanovci št. 164 

Veliki Dolenci št. 92 
SkakoTci št. 9 
Šmarjeta št. 6 

14« 

Razdel št. 16 
Sv. Pavel št. 14 
Sv. Pavel št. 21 

Murska Sobota 

380 
1049 

66 

69 

kolkih 

E 

.429 

Laško 

Celje 

Hodoš 

Gornja Radgona 

Celje 

702 

973 

38 

06 

22 
696 144 

1669 66 

896 
683 

2410 

1602 
1487 
8407 

37 

26 

30 

12 

poštnih 
znamkah 

K 

9895 16 

^тлm 

Jam&ine 
je potožiti1-

600 

300 

200 

800 

209 

300 
200 

1000 

> Invalidi smejo namesto jamščine položiti jamstveno izjavo komisije za preskrbo vračujočih se vojakov v Ljubljani. 
1 Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
2 0 . s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih. , , . / . , ' -л • 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki j ih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pr i zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. , , . ., , . u , 

Vsi podrobnejši podatki, n a ka tere se j e ozirati pr i napravi ponudb na predpisanih obrazcih, d a se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabi t na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnatel jstvu v Mariboru m n a u r a d n i 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesent i se n a t o še posobe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnatel jstvo v Mariboru, dne 20. avgusta 1921. Dr-.-povalij *• *• 

Podpisano predsedništvo naznanja, da so bite 
nastopne osebe preklicane s sklepi: 

1.) okrajnega sodišča v C e 1 j u: 
a) z dne 18. januarja 1921., L 13/20-7, Terezija 

H r a b u š e k , posestnica v Teznem št .38 pri 
Mariboru, sedaj stanujoča na Teharjih št. 40, za
radi slaboumnosti; skrbnik Ivan Bucej, posest
nik n a TebarjTh št. 40; 

b) z dne 9.junija 1921., L I 14/20—7, Ivan S o n 
n e n b e r g , zasebnik v Libojah, zaradi bedosti; 
skrbnica Berta Sonnenberg v Libojah; 

c) T. dne 29.aprila 1921, L I 1/21—5, Marija C o -
k a n , posestnikova hči v Gorici št. 19, zaradi 
umobolnosü; skrbnica Ivana Cokan, posestnica 
v Gorici št. 9; 
2.) okrajnega sodišča v G o r n j e m g r a d u : 

a) z dne 14.marca 1921., L 2/21—4, Jožef B e l a j , 
zasebnik v Šmiklavžu št. 24, zaradi slaboumno
sti; skrbnik* Simon Belaj, posestnik v šmiklavžu 

št. 24" 
b ) . * dne' 24. maja 1921., L 6 / 2 1 - 2 , Jožef L e 

s k o v s e k, posestnikov sin v Šmihelju št. 25, se
daj v deželni blaznici na Studencu, zaradi umo
bolnosü; skrbnik Ivan Leskovšek, posestnik v 
Šmihelju; 

' 8.) okrajnega sodišča v Š o š t a n j u : 
a) & Bklepom z dne 25. januarja 1921., L 1/21, Ma

rija O r e š n i k, rojena Kugonič, posestnica v 
Topolščici št. 67, zaradi umobolnosti; skrbnik 
Anton Kugonič. posestnik v Topolščici; 

b) г dne 3. junija 1921., P 10/7, Valentin L a z n i k, 
posestnikov sin v Ravnah š t 10, zaradi slaboum
nosti; skrbnik Anton Laznik, posestnik v 
Ravnah; 
4.) okrajnega sodišča v Š m a r j u : 

a) e dne 24. decembra 1920., L 13/20—7, Alojzij 
Zupane, posestnikov sin v Žamerku št. 26, za
radi slaboumnosti; skrbnik Franc Zupane, po
sestnik v Žamerku št. 26; 

b) t dne 12. januarja 1921., L 10/20—11, Blaž 
M a j c e n , posestnik v Globokem št. 1", zaradi 
slaboumnosti; skrbnik Janez Keglič, mizar v 
Zadržan; , .. 

c) % dne 31. decembra 1920., L 14/20—6, Manja 
S e 1 i č, preužitkarjeva hči v Št. Janžu pri Sliv

nici št. 11, zaradi umobolnosti; skrbnik Franc 
Selič,' preužitkar v Št. Janžu št. 11; 

č) z dne, 26. januarja 1921., L 12/20—7, Adalbert 
H a r i n s k i , dijak iz Nezbiš, sedaj v umobol
nici v Feldhofu pri Gradcu, zaradi umobolnosti, 
skrbnik .Alojzij Harinski, posestnik v Nezbišah; 

d) z dne 23. februarja 1921., L 1/21—7, Liza Š e l i 
g o , posestnica v Pustikah št. 37, zaradi slabo
umnosti; skrbnik Štefan Pezdevšek, posestnik v 

- Mestinjski vasi; 
e) z dne 22.marca 1921., L 3/21—5, Jožefa R o 

m u n , hiralka, sedaj v blaznici Sv. Jožefa v Ljub
ljani, zaradi slaboumnosti; skrbnik Janez Mla-
ker, posestnik pri Sv. Ožbaldu št. 10; 

f) z dne 30. aprila 1921., L 4/21—6, Frančiška J a-
g o d i č, posestnikova hči na Sladki gori, zaradi 
umobolnosti; skrbnik 'Matevž Jagodic, posestnik 
na Sladki gori; 

g) z dne 25. maja 1921., L 9/21—7, Frančiška M a r š 
v š t . Vidu pri Grobelnem, zaradi umobolnosti; 
skrbnik Valentin Metličar, posestnik v Plati-
novcu; 

h) z dne 25.maja 1921., L 8/21, Janez D r o b n a k , 
posestnikov ski v Voducah št. 48, zaradi slabo
umnosti; skrbnik Jakob Završek, posestnik v 
Voducah št. 21; 

i) z dne 31. maja 1921., L 5/21—12, Ema K r u m -
p a k , posestnica v Lašah št. 17, zaradi slaboum-

.• . nosti; skrbnik Jakob Kidrič, posestnik v Mesti-
nji št. 38; 

j) z dne 31. julija 1921., L 13/21—9, Jernej R a 
t e j , hlapec v Sržovici, zaradi slaboumnosti; 
skrbnik Štefan Ratej, posestnik v Unišah št. 11; 

k) z dne 22. junija 1921., L 7/21—16,,Martin V r 
h o v š e k in Neža V r h o v š e k, oba pristojna 
v Slivnico pri Celju, zaradi slaboumnosti; skrb
nik Janez Vrhovšek, posestnik v Drobinskern: 

1) z dne 9. julija 1921., L 12/21—10, Anton F r 1 e ž, 
hlapec v Predenci, zaradi slaboumnosti; skrbnik 
Anton Marš, posestnik v Kameniku št. 15; 

m) z dne 1. julija 1921., L 10/21—7, Franc C o k i c, 
posestnikov sin v Spodnjem Tinskem, zaradi 
slaboumnosti; skrbnik Anton Sturbej, posestnik 
v Spodnjem Tinskem. 

Skrbstvo se je odpravilo s sklepi: 
1.) okrajnega sodišča v G o r n j e m g r a f t * : 

a) z dne 6. julija 1921., L 7/21—3, nad Ivanom 
Z g o z n i k o m , posestnikom v Ljubiji št. iL, 
zaradi zapravljivosti; 

b) z dne 30. aprila 1921., L 3/21—3, nad Jakobom 
T e s o v n i k o m , posestnjjkom v Štaogrobu, 
zaradi zapravljivosti; 
2.) okrajnega sodišča v Š m a r j u : 

a) z dne 15. februarja 1921., P 104/19-20, nad Ro
žo B r g l e z o v o , posestnico v Ostrožnom 
št. 34, zaradi -zapravljivosti; 

b) z dne 10. maja 1921., P $0/20—10, nad Angela 
C e r o v š k o v o, delavko v Sv. Miklavžu, za
radi slaboumnosti; 

c) z dne 21. maja 1921., P 86/14—19, nad Fran-
čiško C a k š e V o , deklo, sedaj v Mlacah, ««radi 
slaboumnosti. 
Očetovska oblast se je podaljšala: 

' s sklepom okrajnega sodišča v G o r a j e m 
g r a d u z dne 12.maja 1921., L 5/21—2, Jakoba 
VeninSka, posestnika v Brezju št. 20, nad njegovo 
hčerjo Nežo V e n i n š k o v o , rojeno dne 18.de
cembra 1899. 

Predsedništvo,okrožnega sodišča v СеЦи, 

dne 11. avgusta 1921. 

Razglas. l M* 
V trgovinskem registru se je vpisala darne» pri 

firmah: F i r m _ 1 8 8 1 > R g . A III »18/2. 

a) Saks & Tratnik 

s sedežem v L j u b l j a n i , 

oblika: javina trgovska družba» 

nastopna izprememba: 
P o sporazumnem sklepu družbenikov se j e A m 

ba razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorja sta edina javna družbenika :«<гвас 

Saks, elektrotehnik'v Ljubljani, in Leopold Trtfcuk, 
elektrotehnik v Mariboru. 
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Likvidacijska firma: 
Saks & Tratnik v likvidaciji 

Podpia firme: Likvidatorja postavljata pod li
kvidacijsko firmo svoja podpisa. 

Firm. 1888, Rg. B I 118/5. 

b) Tovarna vozov Peter Keršič, d.d. 
s sedežem v L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Na obenem zboru z dne 24. marca 1921. so bili 
izvoljeni v upravni svet: dr. Juro Adlesič, odvetnik 
v Ljubljani; dr. Ivan Cerne, imetnik Gospodarske 
pisarne v Ljubljani; Fran Bonač, tvorničar v Ljub
ljani; Fran Leskovic, blagajnik in posestnik v Ljub
ljani 

Izstopili so iz upravnega sveta Josip Selak, Ka
rel Lebherz, Gjorgja Velisavljovič in Lazar La-
gjerie. 

Firm. 1906, Rg. B I 34/12. 
c) Delniška družba pivovarna «Union» 
s sedeže« *т L j u b l j a n i nastopna izprememba: 

Obratni predmet odslej tudi trgovina z drožami. 

c) 

Firm. 1920, Rg. B 1 89/78. 

Češka industrijalna banka, 
podružnica v Ljubljani \ 

s sedežem v L j u b l j a n i , podružnica glavnega za
voda T Pragi, poslujoeega pod enako firmo, 
nastopna izprememba: 

Prokura Františka Jebavega se je izbrisala. 

Dežela« kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IH., 

dne 23. julija 1921. 

. Firm. 1938, Rg.A IV 71/1. 

f) Karol Cerar 
s sedežem v P o d p e č i p r i L u k o v i c i , 

obratni predmet: trgovina z usnjem, 
, imetnik: Karel Cerar, čevljarski mojster v Pod-

peci. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 23. julija 1921. 

Firm. 205/21, Rg.C I 32/13. 1253 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
' V register, oddelek C, se je vpisala danes pri 

firmi: Hotelska družba v Celju, 
družba z omejeno zavezo, 

s sedežem v C e l j u , nastopna izprememba: i 
Poslovodja Alojzij Drofenik se je izbrisal. Na-

mesto njaga se je vpisal kot poslovodja Jblagajnik 
France Jerič, tajnik Ljudske hranilnice in posojil
nice, v Celju, stanujoč na Bregu št. 14 pri Celju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 18. junija 1921. 

Razglas. 126З 

Vpisale so se danes v trgovinski register firme: 

Firm. 1911, Rg.A IV 65/1. 

a ) . Marija Srebotnjak 

' s sedeže» v L j u b l j a n i , 
obratni predmet: trgovina s- kurivom, 
imetnica: Marija Srebotnjak v Ljubljani, Kolo

dvorska ulica St. 31. ч 
Firm. 1917/21, Rg. A IV 66/1. 

b) M. Robas. 
s sedežem v L j u b l j a n i , ( 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom ia 
dirobno, 

imetnica: Marija Robas, trgovka v Ljubljani, trg 
Tabor št. 4. 

Firm. 1918, Rg. A IV 67/1. 
c) Anton Erker 
s sedeže« v L j u b l j a n i , 

obratni predmet: trgovina s špecerijskim in ga
lanterijskim blagom in papirjem, 

imetnik: Anton Erker, trgovec v Ljubljani. 

Firm. 1919, Rg. A IV 68/1. 
£) Ferdinand Sever 
e sedežem v L j u b 1 j a n i, 

obratni predmet: trgovska agentura, 
imetnik: Ferdinand Sever, trgovski agent v 

Ljubljani, Wolfova ulica št. 12. 

Firm. 1929, Rg.A IV 69/1. 

d) Karol Prežel j 
s sedežem v L i t i j i , 

obratni predmet: pekovski obrt, 
imetnik: Karel* Preželj, pekovski mojster v Litiji. 

Firm. 1930, Rg. A IV 70/1. 
,ej Pirš in Šimenc 
s sedežem v L j u b l j a n i , Kolodvorska ulica št.8, 

obratni predmet: trgovina z galanterijskim bla
gom na drobno in izvrševanje obrta pranja in Uka-
nja perila vsake vrste. . \ \ 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 10. marca 1921. 

Družbenika: Josipina Pirš, lastnica pralnice, s tv 
nujoč» T Ljubljani, Kolodvorska ulica št. 8; Franc 
Šimenc, oskrbnik perila sanatorija cEmona>, stanu
joč T Ljubljani, na Gradu. 

Z* tastopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojna 
' Podpfe firme: Vsak družbenik podpisuje samo-
-StOfO». 

Firm.256/21, Rg.A II 52/3. 1343 

Izbris firme. 
V registru za družbene firme se je danes vsled 

opušta kupčije izbrisala firma: 
Rečica, industrija krede G. Pany in drugovi 

s sedežem v L a š k e m , 
obratni predmet: tvornica za, izdelovanje krede. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. I I , 
dne 26. julija 1921. 

Firm. 272/21, Rg. C I 58/1. 1290 

Vpis družbe z omejeno zavezo. 
V register se, je vpisala danes družba: 

Apnenik Celje, 
družba z omejeno zavezo v Zagradu pri Celju, 

Kalkwerk Celje, 
Gesellschaft mit b. H. in Zagrad bei Celje, 

s sedežem v Z a g r a d u pri Celju. 
Obratni predmet: Družba kupi in obratuje ap

nenik v Zagradu pri Celju kakor tudi druge apne-
nike in apnenčeve kamenolome, pridobiva nadalje 
apnenec, izdeluje apno, ga prodaja ter ukorišča, ka
korkoli je drugače mogoče, nakupuje in prodaja 
stavbni material ter se udeležuje pri podobnih in 
enakih podjetjih, ki pripadajo stavbni ali kemijòki 
industriji. Podjetje se razteza na kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

Družbena pogodba z dne 5. julija 1921. 
Višina osnovne glavnice: 1,200.000 kron, od 

katerih je v gotovini vplačanih 600.000 K. 
Poslovodji: Anton Krejči, tvornižki ravnatelj v 

Rušah, in inž. Robert Mader, tvorniški ravnatelj v 
Rušah. 

Pravico zastopanja imata obe poslovodji. 
Podpis firme: Besedilo firme se podpisuje ko

lektivno tako, da pod njeno besedilo pristavljata 
svoja podpisa ali dva poslovodp ali en poslovodja 
in en prokurist, le-ta z dostavkom, ki označuje pro-
kuro (p.p.). ' 

Na občne zbore se vabijo družbeniki s priporo
čenimi pismi vselej 14 dni pred občnim zborom; ob
enem se jim mora naznaniti dnevni red, občnega 
zbora. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek П., 

dne 1. avgusta 1921. . ,. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 
skupno tako, da pod natisnjeno ali napisano bese
dilo firme podpisujeta svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, «44. II., 

dne 6. avgusta 1921. 

1349 Firm.276/21, Rg.A II 85/1. 

Vpis javne trgovske dražbe. 
V register se je vpisala danes firmar 

Ivan Lapornik in Alojz Kroflič, 
ч mesarija v Celju, 

s sedežem v C e 1 j u, 
obratni predmet: izvrševanje mesarskega obrta 

in nakupovanje za to potrebne živine. 
Družbena oblika: javna trgovska družba z dne 

22. julija 1921. 
Družbenika: Ivan Lapornik in Alojzij Kroflič, 

mesarska mojstra v Celju. 

Firm. 278/21, Rg. A П 86/1. 1348 

Vpis firme. 
.V register, oddelek A, se je vpisala danes firma.: 
Blaž Sodin, lesna trgovina, Spodnja Hudinja, 

s sedežem v S p o d n j i H u d i n j i , 
obratni predmet: trgovanje z lesom, 
imetnik: Blaž Sodin, lesni» trgovec v Spodnji 

Hudinji. 
Poseben vpis: ženitna pogodba z Ano Karolino 

Sodinovo, roj. Gajškovo, prej vdovo Koželjevo, z 
dne 18. januarja 1913. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II« 

dne 6. avgusta 1921. 

Firm. 277/21, Rg. C I 44/5. 1335 

Izprempmba pri že vpisani firmi. 
V register, oddelek C, se je vpisala danes pri 

firmi: 
Električno in industrijsko podjetje pri Št. Petru 

v Savinjski dolini, 
družba z omejeno zavezo, 

s sedežem pri Sv. P e t r u v Savinski dolini na
stopna izprememba: 

Miroslav Stock je kot poslovodja odstavljen. 
člen 8., odstavek 4., družbene pogodbe z dne 

16. marca 1921. se. razveljavlja in nadomešča z na
stopnim določilom: 

Poslovodje podpisujejo za družbo kolektivno 
tako, da se pod natisnjeno ali napisano ime firtne 
podpisujeta skupno po dva poslovodji. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 10. avgusta 1921. 

Firm. 271/21, pos. II 194/4. 1336 

Izprememba pri že vpisani firmi. 
v V register se je vpisala danes pri firmi: 
/ Lucas Putan. 

s sedežem v' C e l j u nastopna izprememba: 
Firma se glasi odslej: 

L. Putan, 
trgovina z drobnino in modnim blagom — 

Kurz- und Modewarengeschäft 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 

dne 10. avgusta 1921. / 

Firm. 166/21, Rg.A H 87. - 1334 

Vpis firme. 
V register za posamezne trgovce, oddelek A, se 

je danes vpisala firma: ' 
Franc Skaza 

s sedežem v S e l u p r i V e l e n j u , 
obratni predmet: trgovina z lesom, mešanim bla

gom in deželnimi pridelki, 
imetnik: Franc Skaza, trgovec v Selu pri Ve

lenju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek П., 

dne 10, avgusta 1921. 

1283 
i 

Firm.369/21, Rg.A H 52/1. 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala da-' 

nes firma: 
Medjunarodno odpremničtvo — Števo Tončič, 

Maribor 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: komisija in< špedicija, , 
imetnik: Stevo Tončič, špediter v Mariboçu, Car 

fova ulica št. 2. 
Imetnik podpisuje besedilo firme evojeročno. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Marftoefc " ^ - *•» 
dne 26. julija 1921. 
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1282 izpremembe pri že vpisanih 
firmah. 

V trgovinskem registru se je vpisala danes pri 
firmah: r i r m 352/2I, Rg. A I 147/3. 
a) Marburger Exporthaus «Luna» 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: Galanterie- und Wirkwaren
geschäft, 
nastopna izprememba: 

Besedilo firme se glasi odslej: 
Mariborska eksportna hiša «Luna». 

Firm. 370/21, Rg. C I 2/6Ô. 
b) Mariborska mlekarna in tovarna sadnih 

konzerv, 
družba z o. z., 

Harburger Molkerei und Obstkonservenfabrik, 
Gesellschaft m.b.H., 

s sedežem v M a r i b o r u nastopna izprememba: 
Izbrisal se je dosedanji poslovodja Evgen Pilz 

veled smrti, vpisal pa se je kot poslovodja Vincen-
cij Bachler, grašcak v Račjem. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 26. julija 1921. 

Firm. 263/21, zadr.I 232/55. 1344 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Hranilnica in posojilnica v Laškem, 

registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopila sta iz nacelništva Marko Sagaj, kaplan 
v Laškem, in Martin Deželak, kmet v Ložah št. S; 
vstopila pa sta v načelništvo Martin Topole, kmet 
v Jagočah št. 16, in Matevž Deželak, kmet v Lo
žah št. 8. 

Nadalje so se izpremenila pravila v § 29. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. IL, 

dne 27. julija 1921. 

Firm.79/21, zadr.H 170/9. I860, 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Bikorejska zadruga pri Sv. Marku, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
nattopna izprememba: 

Izstopili so iz nacelništva: Martin Frajle, Ivan 
Krevl in Franc Jager, vstopili pa so v našelništvo 
Franc Kovačec, posestnik pri Sv. Katarini št. 1; 
Jožef Zupan, posestnik v Knezdolu; in Frase Ža
gar, posestnik pri Sv. Marku št. 40. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek H.,. 

dne 6. avgusta 1921. 

Firm. 251/21, zadr, Ш 72/21. 1346 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Gospodarska nabavna in prodajna zadruga 
v Mozirju, 

"registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
s sedežem v Mozir ju . 

• Obratni predmet: nakupovanje predmetov, po
trebnih za gospodarstvo, in vnovčevanje pridelkov. 

Zadružna pogodba z dne 26. junija 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo v mariborskem «Sloven

skem Gospodarju». 
Načelništvo sestop iz 7 zadružnikov; člani na

celništva so: Karel Copar, posestnik v Libiji st.̂ 40, 
načelnik; Valentin Mikek, posestnik v Lepi njivi, 
načelnikov namestnik; Franc Kocjane, posestnik v 
Libiji št. 4; Lukež Gostečnik, posestnik v Radi-
guidi št. 43; Ivan Močnik, posestnik v Loki št. 13: 
Josip Erženičnik, posestnik v Libiji št. 43; Janez 
Oblak, posestnik v Lepi njivi št. 17 — odborniki. ' 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana nacelništva poleg besedila zadruge.' 
Zadruga je član «Zadružne zveze» v Ljubljani. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 26. julija 1921. 

Firm.238/21, zadr.I 53/24. 1847 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: Posojilnica v Konjicah, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
I. Na novo so vstopili v načelništvo. Rado Je

reb, notar v Konjicah; Blaž Režabek, posestnik v 
Dobravi; Franc Zore, trgovec v Konjicah; mag. 
farm. Vaclav Prorazil, lekarnar v Konjicah. 

П. Izpremenila so se pravila v §§ 1., 18., 21., 
32. (točka 5.), nadpis odstavka Vin. 3 in § 37. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 30. julija 1921. 

Firm.310/21, zadr.I 126/18. 1284 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala Šanes pri 

zadrugi: 
Hranilnica in posojilnica v Slivnici pri Mariboru, 

registrovana zadruga z neomejene zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 5. junija 192Î. na
stopna izprememba: 

Izbrisali so se dosedanji člani nacelništva Franc 
Pišek st., Josip \ Kobnan, Frane Škodič, Janez 2ü-
gart in Frano Pišek'ml., vpisali pa so se novoizvo
ljeni člani nacelništva Anton Lobnik, posestnik v 
Orehovi vasi št. 55̂  Franc Meglic, posestnik v Ore
hovi vasi št. 19; Martin Ramšak, posestnik v Sliv
nici št. 6; Franc Klasinc, posestnik v Hetinji vasi 
št. 15; Alojzij Sušeč, posestnik v Hotinji vasi št. 7. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora, odd. L, 

dne 26. julija 1921. 

Ne 1508/27—1. Proglasitve za mrtve. 136»-
Okrožno sodišče v Cel ju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-

šanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoci 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se eglase pri njem, ako бе žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

1345 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri глг 
' drugah: F i r m , 35/21, zadr. I 338/18. 

a) Zadruga za rejo bikov v Št. IIju 
pri Turjaku, 

registrirana'zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz nacelništva Janez Merzdovnik, 
Jožef Jeromel, Janez Uršej in Janez Čas, vstopili 
pa so v načelništvo Jože Tertjak, Simon Sirnik, 
Miha Prevolnik, vsi posestniki v Št. Bju, in Franc 

'Planinšec, posestnik v Mali Mislinji. 

Firm. 257/21, zadr. 187/10. 
\>) Konzumna zadruga v Gornjem gradu, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
nastopna izprememba: 

Izstopili so iz nacelništva Janez Matjaž, posest
nik v Stangrobu; Boštjan Zagožen, posestnik v Boč
ni; Janez Bezovšek, posestnik v St. Lenartu; vsto
pili pa so v načelništvo Franc Storgel, posestnik y 
St. Lenartu št. 36; Jože Tevž, posestnik na Otoku 
š t 24; Franc Pustoslemšek, posestnik v Stangrobu 
št. 29. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, odd. II, 

dne 26. julija 1921. 

Ime io rojstni dan, etan 
io zadnje bivališče po-

»cev 

Bigtveoe okolnosti, 
na katere ee opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime tu bivališče 
skrbnika, ki je 
bil png avljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. St. 

oklica 
Oklicui rek 
potete dne 

Frano Oblak, 
rojen due 20. marca 1876., 
posestnik pri 8«. Florijanu 

St. 25 pri Šoštanju. 

Josip Leva, 
rojen dne 6. marea 1890., 
najemnik, v Modrica St. 1. 

Martin Pofaole, 
rojen dne 5 oktobra 1883., 
proužitkar v Bovšah it. 9. 

Odrinil leta 1915. k 87emu 
pehotnemu polku y Celje, 
odšel odtod v Josefov na 
Češko in nato leta 1916. 
na italijansko bojišče. Le
ta 1917. prišel » italijan
sko ujetništvo ; od takrat 

pogrešan. 
Odšel dne 15. januari» 
1915. k JS1. pehotnemu 
polku, bil meseca febru
arja dodeljen 15. pehot
nemu .polku v E"ren-
bauanu ter z njim odšel 
na rusko bojišče v Kar
pate ; izza dne 30. junija 

1916 p"gn>šan. 

Artnr Küster, 
rojen dne 13. januarja 
1892. v Divači, pristojen 
v Laže, okraj Konjice, 

poseetnikov sin. 

Josip VUek, 
rojen doe 3. màja 1885., 

višji sodar v Laškem. 

Martin Erjavec, 
rojen Une 25. septembra 
1881. v Kalobju, tja pri
stojen, rudar v Moersu v 

Nemčiji. 

Bil ob svetovni vojni- po
klican v,vojno službova
nje ter prideljen razdajal-
nici v Eibasauu, odkoder 
zadnjič pisal dne 13. fe
bruarja 1У18. ; od takrat 

pogrešan. 
Odšel dne 1. maja 1915. 
v vojno službo k 26. domo
branskemu pehotnemu 
p-dku v Maribor ter od
rinil z njim na italijan
sko bojišče ; izza mes- ca 
avgusta 1915. pogrešan. 

Zona 
Jožefa Oblak. 

Žena ., 
Cecilija Leva 
v Oplotnici 
(Konjice,1. 

Oče 
Josip Pobole. 

22 7.1921.; 
T1106/21-5, 

Dr. Anton Božič, 
odvetnik v Celju. 

22. 7.1921.; 
TI 106/21-2, 

Odšel ob splošni mobili-, 
zaciji lew 19ii.'g 87. pe 
botnim polhom, 10. po 
hodno stotn jo, v Galicijo; 
izza leta 1915. pogrešan: 

Karel Mali«, 
rojen dne ltf. oktobra 
1885., kovač na Oetrož-

nem pri Uelju. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. s 87im 
pehotnim polkom, H.stot-
aijo, na erbeko bojišče; 
izza dne 3, novembra 

1914 pogrešan. 
Odrinil ob splošoi mobili
zaciji leta 1914. v vojaško 
službo k 87. pehotnemu 
polku na rusko bojišče, 
odkoder je došlo zadnje 
poročilo o njem dne 18ega 
avgusta 1914. Od takrat 

pogrešan. 

Brat 
Fran Küster, 

orožnik 
pri Sv. Lenartu 

v Slovenskih 
goricah. 

žena 
E02* VIček. 

Žena 
Ana Erjavec 
v Osredku 

pri Kalobju. 

21 7-1921.; 
T I 108/21-2. 

Dr Juro 
Hrašnvec, 

odvetnik v Celju 

1. marea 
1922. 

1. жвгса 
1922. 

1. marca 
1922. 

26. 7.1921.; 
T1112/21—2. 

.26. 7.1921 
T1113/21—2. 

29.7.1921.; 
T I 114/21 - 2 . 

Svakinja ч 

Katarina Mak 
v bešcah št. 20. 

I 

1. »arca 
1922. 

1. marea 
доа. 

1.8.1921.V 
TI115/21-2 

1. marea 
1922. 

l . j n a r « 

Natisnila bi založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani 
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105. 
FoStnina plačana v gotovìnL 

V Ljubljani, dne 31. avgusta 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

Vsebina : I« „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Naredba poverjeništva za pravosodje o bpremembah v obeegu brdefcega, litijekega in ljubljanskega god
nega okraja. — Pravilnik o rarinskih posrednikih. Praviloik ra izvreevanje člena 11. nredbe o dobrovoljc h t dno 18 decembra 1919. o dajanju brezobrestnega posojila. Odločba 
ministra za trgovino in industrijo o priznanju prvenstvene pravice za predmete industrijske svojine, razstavljene na „Ljnhljanekem velikem semnju". — Razglasi osrednje vlade: 
Razglas vsem komandam in vojaškim uradom. Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kulturnih rastlin v prvi polovici meseca avgueta 1921. Razglae o tarifi za kvas. — Raz
glasi pokrajinske uprave za Slovenijo : Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvu v Plitvici. Odobritev učne knjige. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji t dne 
27. avgusta 1921. — Razglaei,zdravstvenega odseka za Slovenijo : Rkzpie mesta sefa-zdravnika pri državnem zdravilišču v Topoličici. Razpis mest okrajnih babic r okrajnem gla

varstvu novomeškem. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 184 z dne 20. avgusta 1921.: 
Priobčila državnega odbora za pogreb Njegovega 

Veličanstva kralja Petra I. 

Številka 185 z dne 21. avgusta 1921.: 
Proglas Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra 

uarodu Srbov, Hrvatov in Slovencev. (Glej Uradni 
list 103, str. 515.) 

Številka 186 z dne 24. avgusta 1921.: 
Naredba Njegove kraljevske' Visokosti, prestolo

naslednika A1 e k s a n ЗГг̂ а a dne 2. julija 1921., e 
katero se Ignacij M e r l a r , posestnik in načelnik 
prostovoljnega gasilnega društva v Dolenji vasi pri 
Kibnici, odlikuje z redom sv. Save IV. vrste. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l o k s a n d _ r a z dne 2.julija 1921., 
s katero se spre jemlje ostavka, ki jo je Pavel P r e 
g e l j , pisar I. razreda ^ministrstva za trgovino in 
industrijo, podal na državno službo. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 1. julija 1921., 
s katero se postavljata: pri ministrstvu za socialno 
politiko Anton Š t c b i, dosedanji inspektor I. raz
reda tega ministrstva, za. osrednjega inšpektorja 
dela v činu načelnika I. razreda; pri poverjeništvu 
za socialno politiko v Ljubljani Cirila Š t c b i, roje
na Pleško, dosedanja tajnica III. razreda pri oddel
ku za zaščito dece in mladine ministrstva za social
no politiko, za tajnico III. razreda. 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika A l e k s a n d r a z dne 2» julija 1921., 
s lotterò se da-. Marij K r m p o t i ć , dosedanji taj
nik II. razreda pri ministrstvu za socialno politiko, 
]K)stavlja za tajnika I. razreda pri tem ministrstvu. 

Številka 187 z dne 25. avgusta 1921.: 

Objava kabinetne pisarne predsednika ministr
skega sveta o državnem žalovanju po blagopokoj-
nem kralju Petru I. (Glej Uradni list 103 na stra
ni 517.) 

Naredba Njegove kraljevske Visokosti prestolo
naslednika Al e k s a n d r à z dne 30. junija 1921., 

" s katero se Andrej J u g , dosedanji vodja statistič
nega oddelka pri poverjeništvu za socialno skrbstvo 
v Ljubljani, imenuje za inšpektorja I. razreda pri 
direkciji za državno statistiko. 

Objava pisarne ministrstva za trgovino in indu
strijo, oddelka za zunanjo trgovino in trgovinsko 
politiko, da se je v Zürichu ustanovila.privilegirana 
trgovinska agencija kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Objavi ministrstva za notranje zadeve, da sta 
lita cTribuna Banatulub (Temešvar) in «A Nép» 
(Budimpešta) v naši. državi prepovedana, ker pišeta 
zoper njene interese. 

• 

Številka 188 z dne 26. avgusta 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 12. julija 

1921., s katero se'ekonom Štefan D o b n i k razro-
šujo dolžnosti podpredsednika deželne vlade za Slo
venijo v Ljubljani. 

Številka 189 z dne 27. avgusta 192ÌÌV-/ " > 1 
Objava dvornega maršalata: Vsled smrti Njego

vega Veličanstva Petra Velikega, kralja Osvobodi
telja, je Njegovo Veličanstvo kralj odredil dvorno 
žalovanje za leto dni — od dne 16. avgusta 1921. 
do dne 16. avgusta 1922. — in sicer za prvih šest 
mesecev, t. j . do dne 16. februarja 1922., globoko 
žalovanje. • 

Naredba ministrskega sveta z dne 12. julija 
1921., s katero se dr.Fran D o r č i e , finančni svet
nik pri finančni delegaciji v Ljubljani, postavlja ia 
višjega finančnega svetnika ad personam pri isti 
delegaciji. , . 

Naredba ministrskega, sveta z dne 12. julija 
1921., s katero se začasni višji finančni svetniki Ivan 
P e r p a r, Angelo S a v n i k in Ivan M i 1 o h n o j a 
postavljajo za višje finančne svetnike v območju 
finančne delegacije v Ljubljani. 

Objava ministrstva za trgovine; in industrijo, da. 
je Josip G o g a 1 a, ravnatelj državne dvorazredne 
trgovske šole v Ljubljani v Vin. činovnem razred», 
postavljen za ravnatelja, iste šole v VIL činovnem 
razredu. • ч 

Objava'ministrstva za. notranje zadeve, da je list 
«Neues Wiener Journal» v naši državi prepovedan, 
ker priobčuje žaljive opazke ter prinaša žaljive 
beležke, kaziiive po členu 11. tiskovnega zakona. 

269. 
Naredba poverjeništva za pravosodje 

o izpremembab v obsegu brdskoga, litijskega 
in ljubljanskega sodnega okraja. 

Minister pravde je z naredbo z dne 1. avgusta 
1921., ,št. 36.138, na temelju § 2. zakona z dne 11. ju
nija 1868., drž. zak. št. 59, izločil občine Dol,! Dol
sko in Veliko vas iz sodnega okraja brdskega ter 
pridelil občini Dol in Dolsko sodnemu okraju ljub
ljanskemu in občino Veliko vas sodnemu okraju 
litijskemu. ' 

V L j u b l j a n i , dne 9. avgusta 1921. 
Dr.Ravnihar sr.r. 

Naredbe osrednje vlade. 
<< 

270. 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona, pred

pisujem ta-le 

Pravilnik o carinskih posrednikih.* 
Ölen 1. 

Za carinskega posrednika sme biti postavljen 
vsakdo, ki ima te-le pogoje: 

1.) Biti mora polnoleten državljan kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev. | 

2.) Dokazati mora, da je dobrega vedenja, da ni 
v konkurzu, ne v preiskavi in da ni obsojen za de-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 170, izdanih dne 3ega 
avgusta 1921. ' 

janja, ki imajo za posledico izgubo državljanske 
časti, kakor tudi ne za tihotapska dejanja. 

Ako je bil prej državni uradnik, mora predložiti 
potrdilo prejšnjega oblaetva, da je služboval neopo
rečno. 

3.) Dokazati mora, da je dovršil pravno fakulteto 
ali visoko šolo za trgovino in promet in da je pošlo* 
val vsaj eno leto v carinski službi ali kot pomočnik 
carinskega posrednika. "••• 

Ako je dovršil domačo ali najmanj triraziedno 
državno trgovsko akademijo v inozemstvu, ki je po 
naši državi priznana za istovrstno z našimi triraz-
rednimi državnimi akademijami, je moral'-poslovali 
vsaj dve leti v carinski službi ali kot pomočnik 
carinskega posrednika.' 

Za carinske posrednike smejo biti postavljeni 
tudi vsi drugi, ki so prebili vsaj pet let v carinski 
službi ali kot pomočniki carinskega posrednika, ako 
opravijo izpit za carinskega posrednika. ч 

Pravila ZA ta izpit predpise minister za finance. 
Bivši carinski uradniki, ki imajo najmanj pet

najst (15) let carinske službe, se smejo postavljati 
za carinske posradnike brez opravljenega izpita, 

Bivši carinski uradidk ne sme tdti prvih pet let 
postavljen za carinskega posrednika pri onih cari
narnicah, kjer je služboval kot uradnik poslednji 
dve leti. 

Člen 2. * 
Carinske posrednike postavlja minister za finan

ce, odnosno generalica direkcija carin. 
Vsaka postavitev se razglasi v službenem delu 

«Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca». 

Glede carinskega posredniškega poslovanja eo 
Garinski posredniki pod kontrolo carinarnic in mini
stra za finance, odnosno generalne direkcije carin. 

Trgovske firme ali druge pravne osebe, ki se 
bavijo z odpremnimi spediterskimi posli in je njih 
firma protokolirana pri sodišču, smejo dobiti pra
vico carinskega posredništva, ako namestijo za ta 
posel v svojem obratu eno ali več oseb s pogoji, do
ločenimi v Členu 1. tega pravilnika. Dokazila o kva
lifikaciji teh oseb je treba priložiti vlogi, s katero 
prosijo firme ali pravne osebe, da bi se jim podelila 
pravica carinskega posredništva. 

Ako bi ostalo podjetje vsled izstopa ali kakršne
gakoli drugega razloga brez takih kvalificiranih 
oseb, prestane pravica.posredništva, če se v enem. 
mesecu ne dokaže, da so vstopile nove osebe s po
trebno kvalifikacijo. 

Potrdilo o kvalifikaciji izda generalna direkcija 
na prošnjo prizadete'osebe. 

Ölen 3. 
Postavljeni carinski posrednik mora v enem me

secu od dne, ko je bil postavljen, pričeti s pošlo* ; 
van jem pri carinarnici, kjer je izjavil, da bo pošlo*., 
val. Drugače se mu odvzame podeljena pravipa. 

Člen 4. ' ' 
Osebe, , odnosno firme, ki dobe pravico carin

skega posrednika, smejo pričeti s poslovanjem šolo, 
potem, ko so položile kavcijo pri dotični carinarnici, 
in sicer: • 

1.) ako je sedež dotičnega posredništva v kraju, 
kjer posluje carinarnica I. vrste, 15.000 dinarjev; 
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2.) ako je sedež dotičnega posrednika v kraju, 
kjer posluje carinarnica П. vrste, 10.000 dinarjev; 

3.) v vseh drugih krajih 5000 dinarjev. 
Za vsako podružnico carinskega posrednika ali 

posredništva je istotako položiti posebno kavcijo po 
kraju, kjer je sodež podružnice. 

Kavcija se polaga ali v gotovini ali v državnih 
vrednostnih paphyih ali v državno garantiranih vred
nostnih ali vobče takih papirjih, ki jim je priznana 
pupilarna varnost. 

Izza dne 1. januarja 1922. se bodo morale vse 
kavcije polagati v državnih vrednostnih papirjih. 

Prej položene kavcije se morajo zamenjati naj-
keen- ĵc do konca meseca januarja 1922. 

Vsi dosedanji carinski posredniki morajo evoje 
kavcije dopolniti v zmislu tega predpisa najkesneje 
v enem mesecu od dne, ko stopi ta pravilnik v ve
ljavo, drugače se jim odvzame pravica do nadalj
njega poslovanja. 

Kavcija služi za zavarovanje kazni, izrečenih zo
per carinskega posrednika po carinskem zakonu, 
kakor tudi kazni, izrečenih po tem- pravilniku. V 
takih primerih mora dotični carinski posrednik kav
cijo takoj popolniti do vsega zneska. Dokler je ne 
popolni, se mu ne dopusti nadaljnje posredovanje; 
ako pa je ne dopolni v 15 dneh, se mu odvzame po
deljena pravica carinskega posredništva. 

Člen 5. 
Samo priznani carinski posredniki imajo pravico 

izvrševati carinsko-posredniške posle pri carinarni
cah za druge osebe. Te posle smejo izvrševati po 
svojih pomočnikih, toda ti. pomočniki ne smejo po
stavljati svojih podpisov na deklaracije. Carinski po
srednik mora carinskemu, oblastvu prijaviti svoje 
pomočnike, ki naj v njegovem imenu izvršujejo ca
rinsko-posredniške posle. Carinski posrednik je od
govoren za poslovanje svojih pomočnikov. 

Člen 6. 
Po izvršeni ekspediciji mora carinski posrednik 

svojemu pooblastitelju dati v izpisku račun, iz kate
rega se točno vidi posebe vsak izdatek kakor tudi 
nagrada, ki jo zahteva za svoj trud. Višina nagrade 
se določa s posebno tarifo. To tarifo predpiše trgov
ska ali trgovska in obrtniška zbornica, v katere ob
močje spada dotična ' carinarnica, in sicer sporaz
umno z upravnikom carinarnice. Tarifa velja, ko jo 
odobri minister za finance, odnosno generalna direk
cija carin. Vsaka zbornica mora v lokalnih listih ob
javiti odobreno tarifo, ki velja za njeno območje. 
Tarifa mora biti nabita na vidnem kraju tako v cari
narnici kakor tudi v pisarni vsakega carinskega po
sredništva. 

Člen 7. 
Osporjeno blago mora carinski posrednik ob svo

jih stroških odkupiti od carinarnice ter ga izročiti 
pooblastitelju v treh dneh, ako je prišlo do ospora
vanja po krivdi carinskega posrednika. 

' Člen 8. 
Kazniva dejanja, zaradi katerih se sme carinski 

posrednik klicati na odgovor in kaznovati po tem 
pravilniku, so ta-le: 

1.) če je namenoma in brezvestno svojemu po
oblastitelju provzročal večje stroške; 

2.) če je kaj ponudil ali dal carinskemu osebju, 
do česar to po zakonu nima pravice; 

3.) če se ni pismenemu pozivu carinarnice odzval 
v 24 urah; 

4.) če na ustni poziv angažiranih uradnikov ne 
pride k njim, da bi prisostvoval pregledu blaga po 
predloženih deklaracijah, ali če opusti že pričeti 
pregled blaga; 

5.) če s svojo, prijavo in s svojim poslovanjem 
oškoduje interese "ali blago svojih pooblastiteljev; ^ 

6.) če svojemu pooblastitelju ne izroči blaga naj-
keeneje v treh dneh po izvršeni ekspediciji; 

7.) če svojemu pooblastitelju ne izda pravilnega 
računa; 

8.) če podpira tihotapstvo ali se ga sam udele
žuje ali če mu je namen, izpodnašati carinske pred
pise; 

9.) če se kaže pristranskega proti svojim poobla-
stiteljem, izvrševaje ekspedicije enim hitreje, a pri-
drževaje jih drugim namenoma; 

10.) če zahteva ali pobira za svoje poslovanje od 
evojih pooblastiteljev več, nego je predpisano z odo
breno tarifo; 

11.) če priobčuje drugim poslovne tajnosti svojih 
pooblastiteljev glede blaga, ki je ekspedirano, kakor 
n, pr. firme, pogoje ob sklepanju nakupa ali prodaje, 
kakor tudi vse drugo, kar se smatra za trgovsko 
tajnost; 

12.) če brez vzroka posameznim osebam odpove 
posredniško poslovanje; 

13.) če s svojim vedenjem v prostorih carinar
nice kakorkoli moti poslovanje, kolikor to ne bi spa
dalo v kategorija postopkov, kaznivih po kazen
skem zakonu; 

14.) če neče pristati na razsodišče, določeno v 
členu 13. tega pravilnika, ali če se ne ukloni odločbi 
razsodišča. 

Člen 9. 
Carinski posredniki se ŝmejo kaznovati: 
1.) v denarju s kaznijo od 100 'do 10.000 dinar

jev; 
2.) 's tem, da se jim odvzame pravica poslovanja 

do treh mesecev; 
3.) s tem, da se jim odvzame earinsko-posredni-

ška pravica za vselej. 
Vse te kazni izreka v prvi stopnji predstojnik ca

rinarnice, ki mora obsojencu na njegovo zahtevo 
izdati formalno odločbo. Zoper to odločbo se sme 
obsojenec pritožiti pri ministru za finance v 10 dneh. 
Odločbe ministra za finance so izvršne. Denarne kaz
ni se pobirajo v gotovini ali iz kavcije. 

Člen 10. 
Razen po kazni iz prejšnjega člena izgubi posred

niško pravico vsak carinski posrednik: 
1.) ki prestane biti državljan naše kraljevine; 
2.) ki je z izvršno razsodbo obsojen za tihotap

stvo; 
&.) ki je obsojen za hudodelstvo ali pregrešek na 

kazen, katera ima za posledico izgubo državljanske 
časti, ako se za tako dejanje ne obsodi zaradi ne
dostatka dokazov. 

Člen 11. 
Carinsko-posredniška pravica prestane: 
1.) ako posrednik sam poda ostavko; 
2.) ako pride v konkurz ali pod skrbstvo; 
3.) ako ne plača uradno odmerjenega davka; 
4.) ako ne dopolni kavcije, če se mu je iz nje 

pobrala kazen; 
5.) ako v šestih mesecih ne izvrši nobene ekspe

dicije; 
6.) ako umrje, odnosno ako se firma izbriše pri 

sodišču. 
Pravico, ki je prestala po točkah 1., 2., 3. in t. 

tega člena, je mogoče prid obiti iznova, ako tokom 
enega leta prestanejo vzroki, ki so izzvali presta-
nek te pravice. 

Člen 12. 
Izguba pravice in prestanek poslovanja se raz

glaša v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». 

Člen 13. 
Za sporna vprašanja, ki bi nastala med carin

skim posrednikom in njegovim pooblastiteljem glade 
njegovega carinsko - posredniškega poslovanja, se 
ustanavlja razsodišče. 

' Razsodišče je sestavljeno iz treh oseb. 
Enega Člana imenuje pooblastitelj, enega dotični 

carinski posrednik, predsednika pa dotična trgov
ska ali trgovska in obrtniška zbornica. 

O vsakem sporu se mora sestaviti' dogovor, s ka
terim se obe stranki zavezujeta, da se brezpogojna 
uklonita odločbi razsodišča, ki je izvršna. 

Člen 14. , 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se ob

javi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvat". 
i Slovenaca», in tokrat prestanejo veljati vsi prejš
nji predpisi, ki bi mu nasprotovali. 

V B e o g r a d u , dne 21'julija 1921.; 
C br. 48.589. Minister za finance: ' 

dr. Koeta Kumanudi s. r. 

271. 
Pravilnik za izvrševanje člena 11. uredbe 
o dobrovoljcih z dne 18. decembra 1919. 

o dajanja brezobrestnega posojila.* 
Člen 1. 

Člen 11. uredbe o dobrovoljcih z dne 18. decem
bra 1919.** določa, da imajo pravico do brezobrest
nega posojila dobrovoljci trgovci in obrtniki. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 182, izdanih dne 
,17. avgusta 1921. 

** Uradni list pod št. 38 iz leta 1920. 

Člen 2. 
Kdor izmed njih zahteva brezobrestno posojilo, 

mora vložiti pri svojem oblastnem odboru pismeno 
prošnjo s tema prilogama: 
a) z overjenim prepisom potrdila ministrstva za 

socialno politilco, da je dobrovoljec; 
b) s potrdilom občinskega oblastva o svojem vede

nju^ poklicu in imovinskih razmerah. 

Člen 3. 
Oblastni odbor zvezo dobrovoljcev pošilja «fora

ne vloge s prilogami vred glavnemu odboru zveze 
dobrovoljcev s svojim mnenjem o vsaki prošnji > 

P œ e b e - Člen 4. 
Glavni odbor zveze dobrovoljcev pregled«, «bra

ni material, ga oceni ter ga pošlje s svojim mne
njem o vsaki prošnji posebe tako giede utemeljeno
sti zahteve in velikosti kredita kakor tudi o rokih 
za odplačilo ministrstvu za socialno politiko v, re
šitev. -, 

Člen 5. 
Minister za socialno politiko odloča o teh proš

njah dokončno. Izdane odločbe se vročajo ministr
stvu za socialno politiko zaradi izplačila in glav
nemu odboru zveze dobrovoljcev zaradi' vročitve in
teresentom in nadaljnjega kontroliranja v zmislu 
tega pravilnika. ., 

to Člen 6. 
Brezobrestno posojilo se daje dobrovoljcem naj

dalje za 10 let. Glavni odbor zveze dobrovoljcev 
predlaga za vsak konkretni primer specialen rok v 
označenih mejah. Po preteku določenega roka mora 
dolžnik dobrovoljec vrniti izposojeno vsoto držav
ni blagajni po ministrstvu za socialno politiko. Ako 
je ne vrne, zahteva ministrstvo, da se plačilo sodno 
izterjaj, v zmislu člena 8. tega pravilnika. 

Člen 7. 
Dobrovoljec, ki se mu dovoli posojilo, mora, 

preden prejme denar, predložiti priznanico, potrjeno 
po pristojnem sodišču, katera se glasi na dovoljeno 
vsoto z obveznostjo, da se vrne v določenem roku. 
Priznanica mora biti tudi opremljena s podpisoma, 
dveh porokov, ki morata imeti za posojila, večja 
od 5000 dinarjev, nepremično imovino. - Poroka s-з 
morata zavezati, da sta za dano posojilo z dolžni
kom solidarno odgovorna državi. 

Člen. 8. 
Računovodstvo ministrstva za socialno politiko 

izplačuje dovoljena posojila po pristojnih finančnih 
upravah ali poverjeništvih. Vse prejete obveznice 
za izdana posojila hrani računovodstvo v svoji bla
gajni ter pazi nanje glede rokov za odplačila. Ob
veznica, neizplačana po preteku roka, se vroči dr
žavnemu računovodstvu, da jo sodno izterja. 

Člen 9. 
Dana .posojila se smejo odvzeti tudi prod do

ločenim rokom, če učini dobrovoljec kaznivo dojâ -
nje: iz člena 25. uredbo o dobrovoljcih ali če ne 
uporabi prejetega posojila v namen, za katerega mu 
je bilo dovoljeno. V obeh primerih prestanejo pogo
jeni roki in obveznice se pošljejo državnemu гасдпо-
vodstvu kakor po 'členu 8. 

Člen 10. 
Ali se je posojilo uporabilo za namen, ZA kate

rega je bilo naprošeno, in ali gre za kaznivo deja
nje iz člena 25. uredbe o dobrovoljcih, na te pazi 
ministrstvo za socialno politiko po svojih organili 
in po glavnem odboru' zveze dobrovoljcev. 

Člen 11. 
Vloge in dobrovoljske listine glede posojil po 

tem pravilniku niso zavezane taksi, razen Jistin-
obveznic iz člena 8. tega pravilnika. 

V B e o g r a d u , dne 27.julija 1921.; 
š t 46.933. Münster za socialno politiko: 

dr.V. Kukovec s.r. 

272. 
Odločba ministra za trgovino in industrijo 
o priznanja prvenstvene pravice ia. predmete 
industrijske svojine, razstavljene sa „Ljubljan

skom velikem semnju".* 
Ker je bil «Ljubljanski veliki semenj» pretežen, 

odrejam na podstavi § 94. naredbe o zaščiti iadu-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljOTinc 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 186, izdanik $pe 
24. avgusta 1921. 
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atrijske svojine, da velja prvenstvena pravica, pri
znana t odločbo mojega namestnika, ministra ' za 
socialno politiko, Pr. br. 1031 z dne 11. julija 1921.* 
za predmete industrijske svojine, razstavljene na 
«Ljubljanskem velikem semnju», za vse take pred
mete, ki bodo razstavljeni na omenjeni razstavi v 
času od dna 3.do dne 12. septembra 1921. 

T B e o g r a d u , dne 7.avgusta 1921.; 
Pr. br. 1118. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s.r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas vsem komandam in vojaškim uradom.** 

Opazil sem, da mnogi ponudniki ne sestavljajo 
svojih ofertov po pogojih, predpisanih za dotične 
nabave, najsi so pred vložitvijo oferta podpisali na 
nabavnih pogojih, da so jim ti znani in da hočejo 
dražiti po njih. Tako nudijo nekateri dostavitev 
brez plačila carine, najsi je v pogojih predpisano, da 
je treba pri dostavitvi plačati carino; drugi zopet jo 
nudijo T drugem denarju, ne pa v onem, ki je pred
pisan s pogoji itd. 

Po členu 93. zakona o državnem računovodstvi 
so prepovedane licitacije z oferti, ki ne obsezajo 
vseh elementov za ugotovitev cene — vendar pa. 
SO predlagajo tudi take ponudbe, ki ne ustrezajo 
predpisom tega člena omenjenega zakona in tudi ne 
licitacijskim; pogojem; to pa provzroČa zmedo ter 
ustvarja velike in nepotrebne težkoče komidji, Id 
vodi licitacijo. 

Navzlic tej jasni zakoniti odredbi sem prisiljon 
tudi po tej poti opozarjati vse pristojne starejšino, 
naj ne sprejemajo in ne jemljejo v postopanje po
nudb, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem za lici
tacijo ali direktno nabavo. Vsaka ponudba, ki ee 
ne sklada s predpisi, se mora ponudniku takoj vrni
ti ter se ne sme zapisati v licitacijslri zftpisnik. 

Pristojni starejšine morajo gledati na to, da s? 
ta moja odredba striktno izvršuje, ter vsem nabav-
Ijateljem, s katerimi imajo poslovne zveze, to raz
glasiti r znanje in ravnanje. 

Vsako nasprotno postopanje se mi mora nazna
niti in imenovati se mi morajo odgovorne1 osebe, da 
jih kaznujem kar najstrože. 

Posebno je treba tudi paziti na taksiranje ofer
tov in ponudb tako v državi kakor tudi iz inozem
stva ter to omeniti v pozivu na udeležbo. 

T B e o g r a d u , dne 5.avgusta 1921.; 
A T br. 5776. 

Minister za vojno in mornarnico, 
častni adjutant Njegovega Veličanstva 

kralja: ' 
general Mil. Zečević s.r. 

Stanje posevkov in vpliv vremena na rast knl-
tnrnih rastlin v prvi polovici meseca avgusta 

1921.*** 
Vrene toplo z nenavadno veliko vročino. Sred

nja, dnevna temperatura se je menjavala od 35 do 
39* C. Po 30 dnevni suši je padel dne 13., 14. in 15. 
obilen dež, ki je naglo razhladil atmosfero. Ta iz-
^»romemba bo ugodno vplivala na posevke, zlasti na 
koruzo. 

Stanje koruze, ki je bilo videti do dne l . t . m. 
jako dobro, se je pod vplivom velike suše naglo iz-
premonilo in koruza na bolj peščeni zremlji, zlasti 
poznejša, ne bo rodila. Bolj zgodaj vsejana konua 
je prebila 6ušo bolje. 

Pozni vrtni posevki kažejo dobro; malo so bili 
zaostali v rasti. 

Tobak je povsod dobro razvit. V južnih krajih 
se je pričela žetev. Pridelek je izboren. 

Krmska in sladkorna pesa kažeta dobro. 
Predilne posevke, kolikor jih nisò že spravili, 

•spravljajo sedaj. Pridelek je srednji. 
Travniki bodo1 dali zaradi suše slabo otavo. 

•Detetjižča so istotako zaostala v rasti. 

* Uradni list pod št. 250. : 

• ** Priobčen v. «Službenih Novinah kraljevinu 
Srba, Hrvata i Slovenaca», št. 182, izdanih. dne 
17. avgusta 1921. 

*** Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevino 
•Srba,, Hrvata i Slovenaca» št. 189, izdanih dne 
:£7. «vgasta 1921. 

Vinogradi kažejo dobro ter obetajo srednjo trga
tev. Zaradi periodične hude suše se ni pojavilo do
sti rastlinskih bolezni. Grozdje je v prvem stanju 
gorenja. 

Sadno drevje je povsod obdržalo dober plod, ra
zen sliv, ki so začele zaradi suše odpadati. Vendar 
pa bo njih pridelek srednji. 

Zaradi prevelike vročine je začelo sadje zgodaj 
dozorevati. 

Rastlinskih bolezni ni bilo. 
Občutljivo škodo so napravile kobilice, v Crni 

gori. 
Toča je prizadela veliko škodo vinogradom, 

sadju in posevkom v pirotskem srezu, v Slovenj-
gradcu in v lipljanski županiji.. 

Iz pisarne oddelka za kmetijstvo ministrstva za 
kmetijstvo in vode v Beogradu, 

dne 15. avgusta 1921.; K. br. 20.374. 

Razglas p tarifi za kvas.* 
Izza dne 15. avgusta 1921. je bil kvas za kruh 

uvrš8en v brzovozno blago z znižano voznino. 
Ta ugodnost velja samo na progah državnih že

leznic in na progah vicinalnih železnic pod državno 
upravo. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 17. avgusta 1921.; št. 26.856/21. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 24.174. ^~ 

Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvn 
v Plitviei. 

Namesto Antona K e b 1 e r j a, ki se je odpove
dal občinskemu gerentetvu v Plitviei, je imenovan 
za gerenta te občine dosedanji prisednik Alojzij 
Ž e m l j i c , posestnik, v Lomanoših št. 22; namesto 
Alojzija Zemljica, pa je imenovan za prisednilca ge-
rentskega sosveta Janez K u k o v e c, posestnik v 
Lomanoših št. 42. 

V L j u b l j a n i , dne ^4.avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 
Št. 4684. 

Odobritev učne knjige. 
PoverjeniStvo za uk in bogočastje je z razpisom 

z dne 31. marca 1921., št. 1937, odobrilo šolsko knji
go za ljudske šole: «Druga čitanka». Sestavil E. 
G a n gl. Cena 7 D. VI Ljubljani 1921. Natisnila in 
založila Učiteljska tiskarna. 

V L j u b l j a n i , dne 24.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka za prosveto in vere: 

dr.Skabernè s.r. 
St. 3161. vet. 

tekaš o stasjn živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji s dne 27. avgusta 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred. dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število, zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: , 
V r a n i Č n i p r i e a d . 

Murska Sobota: Čentiba 1:1, ČrenSovci 1:1, Do
lina 1:1, Dolnja Lendava 2:18, Trnje 1:1. 

Š u š t a v e c. 
Brežice: Veternik 1 : 1 - Ljubljana okolica: 

Iška Loka 1:1. \ 

G a r j e k o n j . 
Krško: Št. Jernej 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1, 

Veliki Gaber 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovec 1:1. 
G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luce 8:12, 
Solčava 2:8. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Veliki Obrez 1:2. Črnomelj: Semič 1:2. 
Krško: Bučka 1:1, Kostanjevica 1:1, Raka 1:6, 
Št Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1, RaČna 
1:4. Litija: Zagorica 1:5. Ljutomer: Radenci 1:1. 
Maribor: Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:8, 
Spodnja Ložnica 1:1, Spodnji Porčič 1:3. Murska 
Sobota: Čentiba 1: 3, Petanjci 1:1. Novo mesto: Žu
žemberk 2:2. Ptuj: Gajovci 1:2. Ljubljana mesto. 
1. Ptuj mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kočevje: Turjak 1:1. Konjice: Konjice okolica 

1:1. Krško: Št. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Med
vode 1:1. Logatec: Gorenji Logatec 2:2. Ptuj:: Ju-
rovci 1:2. Radovljica: Lese 1:1, Mošnje, 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Murska Sobota: Gorenji Petrovci 1: 5, Moščanci 

1:1, Pečarovci 1:6, Stanjovci 1:4. 

T u b e r k u l o z a g o v e d u 
Murska Sobota: Mačkovci 1:1. 

Prestale so: 
G a r j e k o n j . 

Ljubljana okolica: Vrhnika 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h. 

Ptuj: Obrez 1:1, Središče 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Polzela 1:1. Kamnik: Peče 1:1. Kočevje: 

Sv. Gregor 1:1. Kranj: Smlednik 1:1. Novo mesto: 
Šmihel-Stopiče 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 27.avgusta 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Zaje s.r. 

. * Priobčon v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i • Slovenaca> št. 186, izdanih dne 
24. avgusta 1921. 

RazQlasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo, 

Št. 9Q20/21. 3—1 
Razpis. 

Pri državnem zdravilišču v Topolščici se razpi
suje mesto šefa-zdravnika proti pogodbi. Razen do
govorjene plače ima šef-zdravnik prosto stanovanje 
in hrano v zavodu. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili o sposobnosti naj se z navedbo zahtevane plače 
vlože do dne 

15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku, ki daje tudi 
potrebne informacije. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
, dne 23. avgusta 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec з. r. 

St. 9730/21. 

Razpis. 
» V okrajnem glavarstvu novomeškem so prazna 

mesta okrajnih babic v občinah Beli Cerkvi, PrečnL 
StopiČah z letno Temuneracijo 375 K; Ambrusu, 
Dvoru, Hinjah z l e W remuneracijo 300 K. 

Prosilke naj vlože kolkovane in pravilno oprem
ljene prošnje do dne * 

2 5. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ; 

pri okrajnem glavarstvu v Novem mestu. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani» 

dne 23. avgusta 1921. 
Sanitetni šef: 4r. Krajec s. r. 

'Шв$ЕЉ£^љ, '^.^ш^ШшШл Käi.;Jl:'JijiÄ/.i :Ј:,^МША iUÎ&'ï^ -УЛ'Ј ;злзк!&^«!; 
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Razglasi drugih uradov io oblastev, 
Prede. 2351/13/21—1. 1396 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je, drja. Frana 

P r i s l a n a , notarja v Tržiču, na njegovo prošnjo 
sprejelo v imenik kazenskih zagovornikov svojega 
okoliša. 

V L j u b l j a n i , dne 26. avgusta. 1921. 
Dr. Roglna a. r. 

Cg III 200/21—6. 1340 
Oklio. 

Josip Mion, posestnik v Brezini, je vložil zoper 
Josip B e 1 a s a, mešetarja, prej v Brezini, sedaj ne
znano kje, tožbo zaradi 8000 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na 
dan 2 8. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 

Ker je bivališče Josipa Belasa neznano," se mu 
postavlja za kuratorja ar. Ernest Kalan, advokat v 
Celju, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek IIL, 
dne 19. avgusta 1921. 

C 101/21—1. 
Oidio. 

1338 3—1 

Zoper Rožo K o v a č i č e v o , posestnikovo hčer 
v Suhem dolu, katere bivališče je neznano, je podal 
pri okrajnem sodišču v. Kozjem dr. Emanuel F. Frid-
rih v Kozjem, zastopan po Ferdu Križanu, notar
skem namestniku v Kozjem, tožbo zaradi 2565 K s 
pripadkL 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

2 9. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 

V obrambi) pravic Rože Kovačičeve se postavlja 
za skrbnico gospa Marija Kovačič, posestnica v 
Suhem dolu, občina Pilštanj. Ta skrbnica bo zasto
pala toženko v oznamenovanr pravni stvari na nje 
nevarnost in stroške, dokler se Roža Kovačič ali 
ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
' dne 17. avgusta 1921. 

se Anton Anžiček ali ne zglasi pri sodišču ali 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, oddelek I., 
dne 18. avgusta 1921. 

C. 60/21—1. 
Oklio. 

1382 

Marija Bregar, posestnica v Malem Gabru št. 3, 
je vložila zoper Antona Š k r a b c a , posestnika v 
Pristavi, sedaj v Ameriki, zastopanega po skrbnici 
Neži Škrabcevi v Pristavi, tožbo zaradi neobstoja 
služnosti s pripaflki. 

Narok za ustno razpravo se. je določil na dan 
' 10. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih na licu mesta v Pristavi. 
Ker je bivališče Antona Škrabca neznano, se 

mu postavlja za skrbnico Neža Škrabec, ki ga bo 
zastopala, na njega nevarnost in stroške, dokler se 
ne zglasi sam aJi ne imenuje pooblaščenca. 

'Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek II., 
dne 26. avgusta 1921. 

Cb П 112/21—1. 

Oklio. 
1330 

Zoper Antona in Jožefa P a u l i t s c h a iz Rad-
vanja, katerih bivališče je neznano, sta podala pri 
okrajnem sodišču v Mariboru Anton in .Frančiška 
Braunig, posestnika v Novi vasi št. 8, zastopana po 
drju. Firbasu, notarju v Mariboru, tožbo zaradi iz
brisa zastavne pravice na vi. št. 95 davčne občine 
gorenjeradvanjske zaradi zastaranja terjatve v zne
sku 150 fl. ali 300 K. l 

Na podstavi tožbe se odreja ustna razprava na 
dan 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 14. 

V obrambo pravic tožencev se postavlja za skrb
nika gospod dr. Peter Jereb, avskultant pri okrož
nem sodišču v Mariboru. Ta skrbnik bo zastopal to
ženca v oznamenovani pravni stvari na njiju nevar
nost in stroške, dokler se ali ne zglasita pri sodišču 
ali ne imenujeta pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 16. avgusta 192L. 

A I 190/21—7. 1363 

Oklio, a katerim se sklicujejo sodi-
šou neznani dediči. 

Roža K l e i n e r , žena železniškega uslužbenca 
v Spodnji Šiški št. 211, je dne 18. januarja 1921. 
umrla, ne da bi bila zapustila izporočilo poslednje 
volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Gospod Ivan Stiene, davčni pristav v p. v Ljub

ljani, SÌ postavlja zapuščini za skrbnika. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. . ' 

Po preteku tega roka se bo zapuščina, kolikor 
so zahteve izkazane, izročila, kolikor se pa to ni 
zgodilo, se zaseže v prid državi. 

' Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 19. avgusta 1921. 

po sklepu občnega zbora z dne 10. junija 1921. плг 
stopna izprememba: 

1.) Izbrisal se je dosedanji član načelništva Ru
dolf Wibmer, vpisal pa se je novoizvoljeni član na
čelnistva Josip Casimir, trgovec v Ptuju. 

2.) Določilo § 76., 1. odstavka, pravil se je vi-
premenilo tako, da sta se za razglase zadruge dolo
čila lista «Cillior Zeitung» in «Ptujski list». 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I.,, 
dne 5. avgusta 1921. 

Št. 297/21. 
Dražba. 

138^ 
r 

Dne 6. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . bo v jahalnici 
državne žrebčarne na Selu pri Ljubljani dražba 7 
toplokrvnih in 3 mrzlokrvnih žrebcev, dne 9. s e p-
t e m b r a 1 9 2 1 . pa v državnem žrebetišču na. 
Brdu pri Kranju, železniška postaja Kranj, dražba 
6 do 7 dvoletnih in enoletnih žrebičkov mrzlokrvno* 
pasme. 

Pričetek obakrat ob devetih. . 

Vodstvo državne žrebčarne na Selu pri Ljubljani, 
dne 27. avgusta 1921. 

A I 190/21—7. 1358 

Oklio, s katerim se sklioujejo 
zapufičinski upniki. 

Vsi tisti, katerim gfre kot upnikom terjatev do 
zapuščine Rože K l e i n e r j e v e , žene železniške
ga uslužbenca, v Spodnji -Šiški št, 211, ki je dne 
18. januarja 1921. umrla, ne da bi bila zapustila 
poslednjo voljo, naj pridejo do dne 19. a v g u s t a 
19 2 2. dopoldne zaradi napovedi in dokaza svojih 
zahtev k podpisanemu sodišču ali pa naj do tega 
časa vlože pismeno svojo prošnjo, Sicer ne bi imeli 
upniki nikake nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zaradi plačila napovedanih terjatev pošla, 
ražen kolikor jim pristoja zastavna pravica. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dna 19. avgusta 1921. 

St. 18.587. 1392 
Razglas. 

Na podstavi člena 129. carinskega zakona bo 
glavna ljubljanska carinarnica dne 10. s e p t e m 
b r a 1 9 2 1 . ob petnajstih v carinskem skladišču 
«A» na javni dražbi prodajala to-le blago: 

1.) 1 balo Rg. 25 v nečisti teži 8 kg s 5-200 kg 
bombaževega žameta, barvanega, in 2-600 lig gro
bega platna za zavijanje, sirovega, do 18 niti v. vot-
ku in osnutku; 

2.)*1 paket T. M. R. 010 v nečisti teži 9;б00 kg 
s 5-300 kg bombaževega belega merciriziranega 
prediva za nadrobno prodajo in 3-700 kg'bombaže
vega belega prediva za prodajo na drobno. 

Skupna cenilna vrednost tega blaga je 260 di
narjev. 

Licitanti polagajo v gotovini 20 % cernine vred
nosti. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 28. avgusta 1921. 

C 39/21—1. 1359 
Oklio. 

Zoper Antona A n ž i č k a , posestnika v Dolenji 
Nemški vasi št. 17, čigar bivališče je neznano, je 
podala pri okrajnem sodišču v Trebnjem Rozalija 
Anžiček, kočarica v Dolenji Nemški vasi, tožbo za
radi 4000 K s'pripadki. 

Na podstava tožbe se je določil narok za ustno 
spomo razpravo na dan 
ob desetih. 1 3 ' s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod Ivan Bukovec, gostilničar v Treb
njem. Ta skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na' njega nevarnost in stroške, ^dokler 

Firm. 403/21, Rg.A П 56/1. 1374 

Vpis javne trgovske družbe. 
V register se je vpisala danes firma: 

Inž. J . & H. Bühl 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni prsdmet: zvonarnica, kovinska livarnica 
in delavnica za strojedelstvo. 

Družbana oblika: javna trgovska družba izza. 
dne 1. avgusta 1920. 

Družbenika: Jožef in Hans Bühl, inženjerja v 
Mariboru, Kopališka ulica št. 9. \ 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika. 
Firma se podpisuje na ta način, da pod njeno 

natisnjeno, napisano ali odtisnjeno besedilo eden iz
med družbenikov svojeročno postavlja svoj podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 16. avgusta W21. 

Firm. 348/21, zadr. I 5/34. 1370 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri za

drugi: Pettauer Vorschuss-Verein, 
regfetrovsma zadruga z neomejeno zavezo, 

Razne objave. 
1 3 7 8 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Stanje dne 8. avgusta 1921. 

Aktiva : Dinarjev 
Metalna podloga .' 431,373.486-75 
Posojila 212,540.399-26 
Dolg države 4.227,341,767'66 
Vrednost državnih domen, žalože-
' nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov . . . . _. — 

_ . 7.009,632.816-67 
Pasiva : 

Glavnica 10,385.100' — 
Rezervni fond 821.571-26 
Novčanice v tečaju 4.047,592.970- — 
Razne obveznosti 742,933.546-60 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 69,522.466-82 

7.009,632.816-67 

Št. 5522—III. 1381 
Razglas. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 
Razveljavitev tarifne povišbe. 

Tarifne povišbe vozninskih stavkov provizorno 
železniške tovorne tarife, ki volja izza dne 1. febru
arja 1921. (Uradni list 69. z dne 23. junija 1921.), se s 
potekom dne 31. avgusta 1921. razveljavljajo. 

Z veljavnostjo izza dne 1. septembra 1921. do 
nadaljnje odredbe se računijo vozninski stavki zgo
raj navedene tarife b r e z povišbe. 

V L j u b l j a n i , dno 27.avgusta 1921. , 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

•Jk? 
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PoStnina platana • gotov in i 

V Ljubljani, dne 3. septembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
K: i;,„f 

URADNI 
рокгајш$& uprave za Slovenijo. 

TMbln»' Dodatek it uredbi o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne spekulacije. — Naredba pokrajinskega namestnika ta 81ovenijo, a katero se urejata pod
ročje in poelovanje okrajnih (mestnih) nadzornikov za meščanske šole т SloTeniji. Naredba o glasbenem in pevskem pouku na nćiteljiseik т Sloveniji. Naredba, • katero se dolo
čajo bolezni in telesne in duševne napake, ki izključujejo od učiteljskega stanu. Pravilnik o ustroju šol sa slabo nadarjene otroke. — Raggiasi pokrajinske uprave za Slovenijo: 
Raspust društva tKriegerverein in Kappel». Poziv kmetovalcem, da bi sprejeli srbske kmetiske mladeniče v prakso. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industnjo^v 

Razglas trgovsko sol v Sloveniji. — Razglasi „ . . , 
pis asistentskega mesta na okuli stičnem oddelku splošne bolnice т Ljumjani. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

273. 
Dodatek k uredbi 

o pobijanju draginje žhrljenakih potrebttin In 
bremstne spekulacije.» 

Zaradi enotnosti v tolmačenju in izvrševanju do
ločil uredbe o pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in, brezvestne spekulacije** odrejam na pod
stavi točke 4. Siena 2. omenjene uredbe, da je za 
chrano» (odstavek 2. člena 1. uredbe) smatrati člo
veško hrano (jedi in pijače) in živalsko hrano. 

Potemtakem naj občinski uradi (občinska sodi
šča), ko ustanavljajo najvišje cene najvažnejšim 
vrstam potrebščin (točka 4. člena 2. uredbe), dolo
čajo ceno tako za ljudsko hrano — jedi in pijače — 
kakor tudi za živalsko hrano. 

Predpisi uredbe, se tičejo ene in druge vrste 
brane. 

V B e o g r a d u , dne 25.avgusta 1921.; 
J P. br. 4401. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Vekoelav Kukovec s. r. 

za Slovenijo. 
uprave 

' ' '•' 2 7 4 . 
laredba pokrajinskega namestnika 

ta SlOTenijo, 
• katero to arejata, podroćje la poilmijo 
okrajnih (BMBtalh) nadsonlkov aa meieaneke 

iole • SloTiiiji. 
Clea 1. 

Nadzorniku za meščanske Sole pripada nadzi
ranje tastih meščanskih šol, ki so po odločbi po
krajinske uprave za Slovenijo, »oddelka za presve
to in vere, njemu. podre jene, in referat o predme
tih1, ki se tičejo teh Sol-

Člen 2. 
Nadzornik' je Klan okrajnih (mestnih) Šolskih 

svetov vseh Ustih okrajev, kjer so njemu podrejene 
javne in zasebne meščanske šole.'Zavezan je» da .se 
udeležuje sej teh okrajnih (mestnm) šolskih svetov 
tiakrat, kadar eè v. dotični > seji razpravlja o pred
metih, ki ве tičejo njemu podrejenih meščanskih 
Sol. Drugih sej teh okrajnih (mestnih) šolskih sve
tov ee sme -udeleževati, pa ni zavezan, da se jih 
udeležuje, razen če je obenem okrajni šolski nad
zornik za ljudske šole tega ali onega okraja. 

Člen 8. , 
Pri sejah glasuje le o predmetih, ki ee tičejo 

meščanskih šol; sicer pa ima v vseh drugih zadevah, 

•' * Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
SAa, Hrvata i Sloveoaca> št. 190, izdanih dne 
29. avgusta 1921. 

** Uradni list pod št. 263. 

kj se razpravljajo v sejah, posvetovalen glas, гагзп 
če je obenem nadzornik ljudskih šol dotičnega 
okraja. 

Člen 4. 
Da ne nastopajo za nadzornika meščanskih šol 

težkoče glede njegove navzočnosti pri tistih sejah 
okrajnih (mestnih) šolskih svetov, katerih se mora 
udeleževati, se morajo na njegov predlog dotični 
okrajni (mestni) šolski sveti glede sklicevanja sej 
za vsak primer posebe med, seboj dogovoriti in 
sporazumeti. 

Člen 5. 
Vse poellovnie Ispise pedagoške ali didaktične 

vsebine, ki se tičejo meščanskih Sol, podrejenih 
nadzorniku za te šole, prideluje predsednik do
tičnih okrajnih (mestnih) šolskih svetov nadzorniku 
za meščanske šole v obdelovanje; le4a pa mu jih 
vroča neposredno ali po pošji z vsemi potrebnimi 
predhodnimi spisi. /' 

Prav tako sme predsednik zahtevati od nadzor
nika za meščanske £oie pismene izjave in poročila, 
M se tičejo teh/ Šol: 

; Nadzornik predlaga po isti poti rešitve teh spi
sov ali zahtevane izjave in poročila predsedniku v 
odobritev ali vednost. '•'••• "•'• ! 

Normalne razpis« Љ okrožnice splošnega po
mena, ki jih izdaja oddelek za prosveto in vero 
pri pokrajinski upravi za Slovenijo ali vifijl šolski 
svet v Ljubljana, dobiva nadzornik za meščanske 
šole po okrajnem (mestnem) šolskem svetu svojega, 
službenega sedeža. 

Člen 6. 
O zadevah, ki se tičejo skupno ljudskih in 

meščanskih Soj, se morata okrajni (mestni) Šolski 
nadzornik za ljudske in okrajni (mestoli) šolski nad
zornik za -meščanske Soie posvetovati skupno. Re
ferat o teh zadevah in izvršitev dotičnih ukrepov 
aH odločb.okrajnega šolskega sveta prisoja pred
sednik okrajnega (mestnega) šolskega sveta pO važ
nosti in posebnosti predmeta ali temu ali onemu 
nadzorniku. Ako se razpravlja taka stvar v seji 
okrajnega (mestnega) SoŠskega sveta, imata oba 
Spiska nadzornika, pravico do glasovanja. 

V Ljubl jani,, , dne24.,avgusta 1921. , 
Pokrajinski namestnik za Slovenijo 

minister: 
Iv. Hribar s. r. 

•'.;,;„. U;,.,. virWrk , 
o ilaaboaom la yovskem pooka na nHteljilelh 

T Sloveniji. 
Členi 29., 48. in 47. organizacijskega Statuta za 

učiteljišča z dne 81..julija 1886., St. 6031, se de
loma izpreminjajo ter dopolnjujejo z nastopno 
naredbo: 

Glasbeni in pevski pouk se e šolskim letom 
1921./1922. preuredi na vseh javnih in zasebnih 
učiteljiščih v Sloveniji tako-le: 

A. MoSka učiteljišča. 
I. Splošno glasoslovje in petje se poučuje v 

vseh letnikih po 2 uri na teden. V pridobljenih 2 

urah se goji poleg slovenske s r b s k a in h r * 
va t s k a pesem. 

П. Goslanje se poučuje v vseh letnflkin po' "& 
uri na teden. Pouk se vrši v skupinah,' ki obsezaja 
največ po 20 učencev. V 3. in 4. letniku se učenci 
vadijo tudi v 2. in 3. leži. ' 

III. Pouk v klavirju in orglanju se uvršča med 
neobvezne predmete ob neizpremenjenem Šte
vilu ur. 

. t B. Ženska učiteljišča. 
I. Vsaka gojenka se mora učiti enega4 glasbila 

(gosli ali klavirja). . 
П. Pouk v goslanju, oziroma v klavirju^ se ob

vezno poučuje v vseh letnikih po 2 uri na teden; 
za goslanje velja, učni načrt na moških učiteljiščih. 

Ш. Posebni učni načrt za obvezni pouk v kla
virju se objavi posebe. . 

C. Moško in žensko učiteljišče v Ljubljani 
I. Glasbeno -nadarjeni gojenci (gojenke), ki вз 

se že učili (učile): gosli1 ali klavirja, 'se «mejo na-
meato pouka' na učiteljišču udeleževati glasbenega 
pouka na konservator^u v Ljubljani-

П. Redi, M jih dobiva tak gojenec (gojenka) 
na konservatdrijtr, veljajo tudi za: kataloge in iz
pričevala na učiteljišču;'gojenec (gbjeoka) pa mora 
dovršiti na1 konservatoriju; do zrelostnega izpita 
v s a j 1.—4. r a z r e d n i ž j e g a o d d e l k a . 

D, Glasbeni učitelji 
Stalni glasbeni učitelji na moških učiteljiščih, 

ki bi zaradi te preuredbe izgubljali kaj glasbenih 
ur, se obvezujejo, da prevzemajo'brez posebne na
grade glasbeni' pouk" na 'državnih ženskih učit» 
ljiščih do najviSje mere učne obveznosti. 

V L j u b l j a n i , dne 24. avgusta 1921. 
Pokrajinski namestnik za Slovenija 

t>minJjt$pr: 
Iv. Hribar s. r. 

'Naredbi, •'•• ••"' >•'•>' >ш 
a katero ae doloeajo bolemi la Menno i* t§> 
lovne napake, kl lskl|aeaje]o od aetteljakeea 

• itanu. 
Dodatno k naredbi o sprejemanju gojencev In 

gojenk na učiteljiščih (Uradni list St. 182 iz lete 
1921., odstavek B I . , alineja 2.) se objavlja eezna-
mek bolezni in duševnih in telesnih napak, sestavljeni 
po zdravstvenem odseku za Slovenija v Ljubljani* 
ki izključujejo gojenca ali gojeoko od učiteljskega 
stanu. Te bolezni in napake so: 

1.) Vse močno* izražene apake na glavi -rt 
2.) Vsi defekti ria lobanji; kostne vdrtine, koat* 

ne brazde, ki provzročajo pritisk na možgano. 4 ' 
• S.) Na obrazu in Vidnih delih vratu; ve» teïaena 

znamenja in vse nove tvorbe, ki izrazito рдоУ* 
obraz in vrat. 

4.) Kronični Tic convulsiv. 
6.) NagluSnost, pri čemer je osobito pazio ол 

prirojeno naglušnost. 
6.) Kronično gnojno vnetje v ušesu (polipi). 
7.) Kratkovidnost preko 7 D. 

,.-iäüt>' 
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8.) Vse patološke izpremembe na trepalnicah, ki 
motijo vid in provzročajo kronične očesne bolesni. 

9.) Kronično patološke izpremembe nosnega sól-
zovoda. 

10.) Kronični trahom, kronične bolezni roženice, 
šarenice, leče, zrkla in retine, močno iküjenje, tre
senje očesnega jabolka (nistagem). 

• 11 j Močno izražene spake nosu in kronične bo
lesni v noeu, ki provzročajo nerazločno govorjenje, 
<às&jejp dihanje, ozena. 

12.)'*à$Sje ustnice, razpoke v nebu. 
13^ Nerazločno "govorjenje in jecljanje. * 
14$ Zelo slabo zobovje, ako se kandidat ne za

veže, da si ga da takoj popraviti. 
15.) Zelo močno izražena golša, osobito ako ovira 

dihanje. 
16.) Skrofulozne žleze, brazde in fistule. •-
17.) "Vse spake hrbtenice in z njimi zvezane de-

formitete. 
••r-riei) Katarji pljučnih vršičev: jetika, razširjanje 
kronične bolezni pljuč in porebrnice. 
•' 19.) Vse organične srčne bolezni, in bolezni žil: 
vse izrazite srčne nevroze. 

20.) Vse kronične bolezni ' trebušnih organov 
(jetra, želodec, ledvice, vranica, čreva itd.). 

21.) Vse trajne patološke izpremembe na moških 
spolovilih, ki lahko trajno škodujejo zdravju, in pa 
Šne,'"ki ' bi mogle vplivati na značaj kandidatov 
{anorhizem, kriptorhizem, dvospolnik [hermafroditj). 

22.) Vse kronične patološke izpremembe na'ro
kah, nogah in na členkih, k i o v i r a j o p r a 
v i l n e f u n k c i j e e k s t r e m i t e t in ki t v o -
r i j o "očividne spake teh udov. 
' 23.) Vse kronične bolezni krvi,' limfe, sladoseč-
nost, vse oblike jetike.. . 

24.) kronične, neozdravne kožne bolezni. 
25.) Vse močuo izražene nove tvorbe, o katerih 

ni upati, da bi se mogle odpraviti. 
26.) Vse živčne bolezni, ' med njimi tudi izrazita 

nevrastenija; paziti je osobito na padavico. 
27.) Vse duševne bolezni. 

• ' 28.) Vsaka telesna slaba razvitost kandidatov in 
kandidatni j (infantilizem). 
• Po tem pravilniku se mora preiskujoči zdravnik 
strogo ravnati; ako pa'je ugotovljena le ena temed 
navedenih bolezni ali telesnih, oairoma duševnih 
naoak, se jnora dotični učenec (učenka) brezpogojno 
А ; 1 ' ' ' ; ; '"• "•'•" v ' '. 

Telesna praskava naj s&; izvršuje pred sprejem-
-tìjm izpitom in k temu izpitu naj se pripuščajo le 
tfeti učenci (učenke),ki jih je š o l s k i z d r a v n i k 

, spoznal za sposobne za učiteljski poklic. 
• .Ta preiskava se mora izvršiti pri vsakem spre

jemu, in.sicer tudi pri.sprejemu v višje letnike. ^ 
T tem zmislu se.-izpreminja, oziroma izpopol

njuje, adetavefc B 1., alineja 2. zgoraj omenjene na
redbe. 

V L j u b l j a n i , dne 17.avgusta 1921. 
PokWfmfta üpravav. 

; Oddelek za prosvéto in vere. 
V ,"',"".. Ço, naročilu pokrajinskega namestnika 
[. ..', ... šef oddelka za" prosveto in vere: 

dr. Skabernè s.r. 
i 

'277 . /'."' 
PriTllilk • ustroju šol » slibo udarjene 

r 5 otroke. 
8 1. Ime in značaj šol. 

Sole za slabo nadarjena'Ueco se nazivajo pomož-: 
ne šole in so javni 4Ptm4v%gojevalni zavodi, ki 

а*У£:-:-. .'..••• :•••• f $£. Jfahkn'i , 'h---- - -'"'^1 

Namen pomožnim Soldé' je vzgoja in izobrazba 
mm • »s^fjenjh, ; flfcok. obojega epoja. za korjstne' 
filane ckryesjè družbe. 
. лТа namen dosezajo po lastnem Ј Ш£О j u vzgoje 
гЦ;ррика ter na ta način nadomelčajp, pouk ösnoy-
be jtoje.? " V , v , 

' .,§,3. Ustanavljanje in vzdrževanje. 
1.) Pomožne šole se ustanavljajo ,in. vzdržujejo 

iz istìhì «ijdatejv kakor osnovne šole, kolikor niso 
idruženoa internati ш ne prevzame njih vzdrževa
nja država«.. 

j . . 2.) Pomožne^ šojte in. razredi se ptvarjajo po po
trebi za (posamezna šolska okrožja. Ustanoviti jih je 
v krajih, kjer je najmanj 12 otrok, primernih za po
možno šolo. • . 
• . 3i)-:Za otroke iz krajev, kjer ni pomožnih Sol, jo 
v okrožnem središču ustanoviti vzporedno s pomož-
iio Mff tudi internat. , 

544 
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§ 4. Sprejem v pomožno šolo. 
1.) V pomožno šolo se sprejemajo: 

a) otroci, ki so 1—2 leti brezuspešno hodili v Osnov
no»-Šolo; ;: . ;'•,• 

b) taki, ki se takoj spoznajo za slabo nadarjene. 
2.) V pomožno šolo se ne sprejemajo: 

a) popolni bebci (idioti), imbecilni (slabotneži); 
b) slepi, gluhonemi, epueptični; 
c) nravno pokvarjeni; 
č) normalni, ki so zaostali le zaradi zunanjih vzro

kov. 
3.) Podrobni predpisi, kako je otroke, ki &Ö za

vezani hoditi v šolo, sprejemati v pomožno šolo in 
kako jim je hoditi v to šolo, se izdado s posebno 
odredbo. '.. , v " • ; A 

. 4.) O sprejemu odloča posebna komis i j ^ t e r e 
sestavo in poslovanje se določi s posebnimi pred
pisi. 

4 § 5. Uprava šol in zavodov. 
1.) Vrhovno vodstvo in .uprava pomožnih šol 

pripada šolskemu oblastvu. 
2.) Kjer so pomožne šole združeno z internati, 

preide njih uprava na državno oblastvo za zaščito 
dece, ki izda v sporazumu z naučno upravo poseben 
pravilnik » podrobnimi določili o upravi • internata 

rin drugimi potrebnimi določili/ -' - -
3.) Pouk nadzira v vsakem primeru zakonito šol

sko' oblastvo. Učne načrte predpisuje in odobruje 
višji šolski svet, ki mu je šola v vseh' učnih zade
vah neposredno podrejena. 

§ 6. šolski zdravnik. 
Splošno telesno odgojo otrok in ' zdravstvene 

razmere na šoli nadzira šolski zdravnik. O tèff se 
izdado posebni predpisi. ' ' ' , ' 

% 7. Nadzorstvo. 

Pedagoško-didaktično nadzorstvo pomožnih šol 
je poverjeno nadzorovalnim osebam, ki opravljajo 
pedagoško-didaktično nadzorstvo šol za gluhoneme, 
slepe u> zanemarjene otroke., Od nadzorovalnih or
ganov je pričakovati, d a so.teoretično in pra-lcticti.) 
poučeni o vzgoji vseh teh vrst abnormalne dece. 

; ' § 8. Učno osebje. 
1;) Učno osebje je državno in spada, tudi Če je 

šola združena z internatom, pod naučno upravo; se
stoji pa iz ravnatelja, strokovnih in po potrebi tudi 
iz prideljenih učiteljev. : '...,-

-2.) Verouk je .poverjen enemu izmed katehetov, 
ki so nameščeni na javnih ljudekih. ali na meščan
skih šolah, : ali drugemu duhovniku, lq-je-izprašan 
za poučevanje verouka za ljudske šole. Imeti pa 
mora toliko posebnega strokovnega znanja, da, lah-; 
kb uspešno poučuje na tem zavodu. . 

3.) Rokotvorni; pouk, ženska.ročna, dela in, slične; 
predmete poučuje posebna strokovna/, učna,, oseba, 
ki je za ta predmet strokovno usposobljena. Imeti 
pa mora toliko strokovnega panja o posebnostih 
te dece, da lahko uspešno' poučuje na, tem' zavodu. 

4.) Za^ravnatelja' aH' stalnega strokovnega; uči-; 
telja se sme imenovati'le tista učni osebah \i ima 
zrelostno' џеШМ}о in u&nrf usposobljenost} zä 
obče ljudske šole iii strokovno preizkusnjo'.'za- po
učevanje na pomožni šoli; 'daJee ravnatelj najesti 
stalno, mora^^t i .^nà jm^ ' t ì lè tno Prakso' na istefti: 

zavodu. .. . ".:."' . . , ,.,. . . , 
- ' 5;) Učne osebe, ki poučujejo ^ökottc-roi .pouk, 
ženska'ročnU' 'dela in tem' sličAe' p r e d e t e ' ; k a | b r ' 
tudi verouk, W nastavijo 'stalno na 'pomožni" soli, 
samo, č^;!miaJrif!ziadtoetiio Število' Ceflenskih' uV m če 

<iò najnanj tri:leta,.:uspešno delovale na pomožni 
šoli. '.:'•:• " : 

6.) Da se vzgoje pprabni učitelji za pomožne, 
šole, se smejo začasno prideljevati tem šolam tudi: 
učitelji, ki imajo preizkujnjo učne usposobljenoiti 
za ljudske šole in so &ЏШ] pet let poučevaU na; 
osnovnih (inidskih) šol^h..S^jpo pa se nastavijo talci 
učitelu šele, ko so se praktično pripravljali najmanj 
W o * # o % pbmoEfli-soirtefpt^bS* mmfaA'prt-
izkušnjo za poučevanje fla/!pi>mx)žnih šolah pred po
sebno komisijo,- ki - jo je у*№\<> ?ЏЏ бокко 

oblasta: ^Љи'ш:и.ц;^{Џ%^р:^ . 
' § $. Prejemki. 

1.) Ravnatelj in strokovni učitelj oa pomožnih, 
šoiah dobivajo vsakolçratrie plaće; doklâde ,in pokoj
nino kakor strokovni 'učitelji; gluhofteihnic; Sol za 
slepce in enakih zavodov, oziroma kakor strokovni 
učitelji meščansldfa šol; v vsakem primeru iz držav
nih sredstev. , . 

Ltttmü' U L 

2.) Pri določitvi činovnih razredov, pri napredo
vanju v višje plačilne stopnje in za določitev pokoj
nine se vračunavajo vsa službena leta, prebita na 
osnovnih^ ^LJadskih)!y|olah; dve službeni leti na za
vodu' pa Veljata z^ fri službena leta. 

' 3.)' atrókovno'neusposobljeni prideljeni učitelji 
na pomožnih šolah prejemajo poleg svoje plače, ki 
jim redno pripada na озшудџ., š_pli, tudi nagrado, ki 
jo določajo zakoni a^t.ttaredbé','o -službenih pjë'jëm-
kih začasnih učiteljeV nei. ^takih Šolah. -, 

4.)-Ravnatelj prejema za, voustvo poleg plače 
tudi letno nagrado r ЏЏ. iifnm ka|.ç*. ravnatelji 
giuhonemnic in enakih iavócLoy ali ravnatelj'me
ščanskih šol. Ta nagrada je vštevna v pokojnino. 

\---; ' § 1Q.. Vodstvo. 
"v l . j Vodsiyp' pomožne šole opravlja za to stro
kovno' izobražen ravnatelj. Poleg vodstva zavoda, 
glede pouka, vzgoje in običajnih administrativnih 
poslov ima ravnatelj nalogo, dajati javnosti in star
šem pojasnila v zdravstveno-pedagoških vprašanjih 
ter udejstvovati vse naredbe,. Id\so.y. prid učen ceni 
pomožne šole. •••.• " •; 

2.) V krajih, kjer. j'e-Več •pomožnih-'Sòl, oziroma 
razredov, se vodstvo teh šol lahko združi.' 

3.) Ravnatelja mora biti skrb, da tuđi vzgaja 
PQtrebne učitelje, za, pomožno šolo in, j ih uvaja y 
posebnosti tega pouka tor opravlja običajne posle 
z učiteljstvom, kakršne predpisuje zakonodaja za 
osnovne šole, kolikor ni za.pomožno šolo posebnih 
o d r e d b . '-;; • ' •' ••*'•• "'r 

4.) Ravnatelj poučuje do 10 učnih ur na' teden, 
kadar pa je na popolnem zavodu dovolj usposob
ljenega učiteljstva, se sme ravnatelj oprostili raz
rednega pouka. Tó dovoljuje višji šolski svet. ; 

1 5.)'Glede vsega delovanja je ravnatelj odgovo
ren-vrhovnemu šolskemu oblastvuj" ki mu je šola 
podrejena, ter 'mefra mesečno; 'poročati 0 starijit, 
uspehih iri podajati eventualne predloge.' ' '•' 

§ 11. Dolžnosti učiteljev. <л• ••>• 

1.) Učiteljstvo se je dolžno ravnati'po predpisih, 
ki jih.-obseza zakonodaja' ža učiteljstvo ' 'osnovnih 
šol, kolikor ni posebnih' odredb za učiteljatvo' po
možnih sol. ( м, ' ;,'..• 

. 2.) 'Učitelji ko 'dolž'ni poučevati 'do 2Ö'ür na y> 
den. Razen, t«ga se morajo, kolikor to. določa pOs'e-
ben elužbAii'redi udeleževati nadi'otetva in'-ponav-
Ijalncga poulia ter sodelovati pri oskrbovanju in
ventarjev,''učnih pripomočkov in učil, knjižnic in 
drugih pisarniških poslov-na zavodu. 

3.) Za nadštevilne ure prejemajo učitelji poseb
no nagrado v izmeri, ki je za to običajna na šelah 

skega časa se rjrffibe^;kfaaašt 

§ 12. Učna obveznost. 

1.) Za vse učence eMmožne šole 

uram. 

velja šolska 
obveznost do dovTŠene"*dobe7 do katere so zavezani 
hoditi£*£ ШЏрХ poCrtrtA'.'-v:. :|porâzi4nu &'stalil? tudi 
preko nje. ..^;.-, .... ••% 

2.) Ker je vzgo'jfa ' nainen pomožne šole posebne 

wéîJBI^V^liteiÈeft'Szstop^!:,»^ {ûVMao) #*u\»x;\:. 
3.) Slabo nad4*j$B#S|tJK>ke Soiqko oblastvo lahko 

prisüjuje, da hodijo v pomožno šolo. 
.1 a'.-'-j 

• , , „ . . . ЏЛЗ.ЛЈј^т^г ri'' • ' 
'••••: Ï.) Učne predmete, hifini načrt in število učnih 
ur <za posamezne» preamete v. poeamearih</razredih 

-določain-potrjuje vošji''sòlsM.svet(pòpredlogu''UÒ}-
teljske konference. '•• ••'•••' "l';";.' '•- •': •''•'' 

2.) Učni jezik je slovenski. 

c--:.-.'.. i'-:i.!i--8 14.-';I!)f?tr?nJ* Ц Т ^ Ц - : : . . , . ' / 
• ,1;) Število .učencev- v ,enem!<raârediu ne preeezij 

•gtAC^'^f'-za'veaJcìh-ie-'natótevainih'.Mr^ je-otv!^ 
гШ'vzporednico. • ' :i •'.!••:.!-•> (;•.• {>• • '-л r . ' ; ' 
1 ?.)> Podrobna; določila 0 organizaciji : pomožnih 

,gol,'T0 vzgoji in pouku, o oskrbi, -ia,- drngiJ notranji 
uredbi pomožnih šol dada višji šiateMoevetan^? '• i 

•'••' • - ; : . . - •• ; - . •>•• . ; . • • , > ? • = ! < . . ; •! • • ' ' > ' • - . • ' • : ? 

: g 15,-Slu-b za lzßu|cenc gftl^ace. 

1ђ Pomožna Sola,-skrbi, kólikóf'more in kolikor 
ima sredstev, za izpuščene gojence tako, da jih pri
poroča za obrtne učence in da jih podpira drugače, 
da napredujejo in da, se., zaposlujejo in: uveljavljajo 
kot koristni člani čloVeSke družbe. ., " . .,-. 

2.) O Vsakem posameznem učencu vodi pomož
na šola osebno popisnico tudi za čas v pošolski 

•dohi.-""- • -'- " ; ' - : Ti'; 

.>Ll.kL.j.,' t&bêiàkijà^É 
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§ 16. Prehodno določilo, 
i Vse dosodaj izdane odredbe o organizaciji, po

uku itd. pomožnih .šol .je urediti vzmislu te nared
be ki stopi v veljavo e šolskim letom 1921 ./1922. 

V L j u b 1 j a n i, dne 19. avgusta 1921. -

Pokrajinska uprava. 
. Oddelek za prosveto in. vere. 

Po naročilu pokrajinskega- namestnika 
šef oddelka za prosveto in vere: 

dr. Skabernè s. r. 

Razglasi pokraji 
za 

uprave 

o. z. v Škof ji Loki,» ustanoviti delniško družbo z 
imenom: «Elektrarna Škofja Loka, in okolica, d. d. 
v Škofji L'oki». 

Družbi je namén, da obrtoma obratuje elektrar
no, Id je sedlaj .last omenjene, družbe z o. z., in da 
prodaja elektrotehnične predmete. 
' ' Osnovna delniška glavnica . znaša 3 milijone 
kron "ter je razdeljena na 7600 popolnoma vplača
nih delnic po 400 K, ki se glase na prinosnika, in 
od katerih je 4250 prioritetnih in 3250 navadnih 
delnic. 

Ministrstvo za trgovino ta industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne. 23. avgusta. 1921. 
' , Dr. Mara B. r. 

Št. 6107/21. 1880 

_Št.9216/IV. . , - . . -
-, , Razpust društva. 

Društvo «Kriegerverëin in Kappel> je ražpušča-
no iz državnih interesov. 

V L j u b l j a n i , dne' 27.avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
j / ' ... .Po naročilu pokrajinskega.namestnika: 

Kremenšek s. r. 
. St. 4907—21. • . : • , •• 

' 'Poziv. ' 
Srbski vkmetovalci. žele poslati nekaj svojih 

najboljših ukaželjnih smqy-mlademcev vsaj za pol 
leta k našim slovenskim kmetom. v prakso. 

Oddelek' za' kmetijstvo' "јв^Шпо4'prepričan, da 
bi bila ta akcija za oba bratska naroda velike ko
risti; zato se z zaupanjem obrača na naše kmeto
valce, irt ; toplft, pipotoŠa,-. da., bedasti» iotrposest
niki, ki nimajo dovolj,- delovnih su, vzeli počenega 
aH,vèo- slbskin mîadenSoW^na^ êvoja• gòspo\&rsWa; 

.»v prakso. ;,.,..: . . , „ . . ; „ . . , ' , : ,,;., ••* •. •;', •;.' 
j . . . ,yajénci,naj bi opravljali vsa, kmetijska, deja in 
naj bi imeli fjudi isto hrano in ; stanovanje kakor vsi 
ostali člani dotične kmetiške družine. 

Gospodarja bi moralo'biti nadalje skrb, da bi so. 
-vajencem primerno raztolmačilo vsako važnejše 
-delo, da bi se preveč ne t izkoriščale ifizične sile mia-; 
uleničev in da bi.se 'e njimi ;:postopàlo < vedno 'in v 
vsakem oziruîlopo, • • r • : :• •"••-•-.'•• » 

Dolžnost .dótiànega 'gospodarja bi bü^ tudi, ' da 
-ibi časih-ponočal' o vodenju M marljivosti vajencev 

na gotovo mesto.in da bi: dovolil vsako službeno 
nadziranje vajencev. . . 

, Prijave za sprejem omenjenih vajencev naj &e 
pošljejo podpisanemu' oddelku ' najkesneje. do. dne 

,20. s e p t e m . b r a 1 9 2 1 : ' •'/;'• 
• V L j u b l j a n i , , dne 19.avgusta 1921. . 

• '••••••-'' '•'•. Pokrajinska uprava. 
' " . ' ' " . , ' ," Oddelek za kmetijstvo. . 
- ' ' •• • •:•[;•>-. • " ; ! ' • * : ' i d i l : • -• i ; : . • ' . • ' . . . . ' . , . ' 

••• '•*• • <>'-v -v.-i л .•••: .- ••».-, :Dt.,Vrtačnik 

Razglas. 
Na podstavi 5. odstavka o prometu s soljo upra

ve državnih monopolov v, ;Beogradu z dne. 1. julija 
1921., M. št. 11.196, se sporazumno s predsedstvom 
pokrajinske uprave za Slovenijo trgovski (privatni) 
soli v Sloveniji določajo te-le maksimalne cene: . 
ža 100 kg nemške kamenite soli . . . K 640---
za 100 kg bele morske, soli . . . . - . K.600-.-
za 100 kg sive morske soli •>-. . . . K 560-—• 
za 100 kg industrijske denaturkane soli K 220-,— 

Ministrstvo «a trgovino in industrijo, 
' oddelek v Ljubljani,' ' 

dne 25,-avgusta. 1.921. . . . . , -
Dr. Marn B. r. 

nevarnost in stroške, dokler se Roža KovačiČ ali 
ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek IL, 
due 17. avgusta 1921. 

Firm.389/21, Rg. C I 27/7. W* 

Izprememba pri že vpîsant fifgtf. 
V regiitru se je vpisala danes pri firmi: 

Prva mariborska izdelovalnica kemičnih produktov, 
družba z omejeno zavezo,, v likvidaciji, 

s sedežemvMariboru,Aleksandrova cesta št.43, 
nastopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji likvidator Pavel Srebrn, 
vpisal pa se je novi likvidator Miha Samida, trgo
vec v Mariboru, Slomškov trg , Št. 3, ki podpisuje 
firmo, tako, da. postavlja pod njeno besedilo svoje 
цпе. 
Okrožno kot trgovinsko eodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 2. avgusta 1921. 

RazQlasi zdravstvenega odseka 
za 

Št, 9020/21. .3—2 

s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Ï364 . St. 5466/21. +? • m-TTlVWy.& ¥1 

*S V«tA"?•*'£'. ReijWl.*H;:/- ; '*: '.Л"Ж 

Gospod minister* ža* €rf âKiïHJ^n industrijo je z od
lokom zjdne, 2 . ј ^ и « ^ 1 ^ Ц г у ; . , ^ : Д З ј 7 9 , odobril 
:sklepe, k i ^ o bili sprejeti na II. rednem občnem 
aboru*-delničarjev «Združenih papirnie''VevC^* GorU 

bičane 4n: "MéSvbde,. d. d. v Ljubljani,»': dhe 21. marca 
Î92T., ter* pooblastil tukajšnji oddelek, da' ; potrdi 

•spremembe''piaVil, kakor so bile sklenjene na'fcem 
> občnem zboru. S ternie- 'razširjajo določila pravil 
-gleâë 'uporabe čistega dobiSka .in -servisuj» največ^ 
Število članov družbenega upravaega sveta od<-13 

.•&& 16.. 
Ministrstvo za trgovino in inHflatrlJo, 

. • • • ••••;.' oddelek v. Ljubljani, 
.t dne 22. avgusta 1921. '•-' " • •• -
•••• '-.•'•• • r l Dr. Marn s.-r.' 

. * , ' ' 
: :ät&Q57/21., r. 'л '., ' '','-v..'.»«w..v-.' -.'••.:' * 3 9 3 

. Raiglas. 
• MmiBter ža trgovino in industrijo je dovolil, da 

-sme «Elektrarna Škofja Loka in okolica, družba 

Pri državnem zdravilišču -v- Topolščici se razpi
suje me'sto šefa-zdravnika proti pogodbi. Razen do
govor jefie plače ima Šef-ždravnik prosto stanovanje 
in hrano v zavodu. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili o sposobnosti naj m z navedbo zahtevane pla5e 
vlpže, do dne , .v ,.. . • • 

..15. se.Pït '^mb.ra 19 .21 . , 
•pri',podpisanem,''Bdraystv,enem odsedçu, ki•:dajo tudi 
potrebne informacije., • .-•> :• •••• . 

r- Zdravstveni fld9"ek-*a Slovenijo v LJubljani^v 
dne 23.'avgustal921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s.r. 

Št.9354/21. - / ^ iv , , ' - 3—1 

. Razpis. .. ,. ._x ';._.. 
•:• -Razpisuje se asisjtehtsko mesto na ok.ulističnem 

oddelku splošne bolnice v Ljubljani z, letno plačo 
2800 K in s pripadajočimi .djragmJBkimi..4okladami. 

• Zadostno kolkovane prošnje s-. potrebnimi; doka-
,zili (krstni list, domovinski list, doktorska ;diploma) 
in 7 z. izpričevalom. o potobni.kvalifikaciji naj вв .vlp
že do dne 17. s e p t e m b r a 19-21.." 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. ; 

. Zdravstveni odsek za Slovenijo y Lj^bljaw, г , 
• dne 29. avgusta, 1921. -. -\ • 

u ; - ' ;, •.•• ' Sam4etni seï: tir. jKeajéc s.r. 

Razglasi drtifliti uradpvin obla^tev. 
C 101/21—1. ...... . . 1333 3—2 

Okllo. 
Zoper Rožo K^vifi^ič^isf^leosestnikovo hčer 

v Suhem dolu, katere " îvaÙW je neznano, je podal 
pri okrajnem Bodišču v Kozjem dr. Emanuel F.Frid-

Na podstà^ tožbe' se določa narok za ustnq 
s p è r t o ' t e a V b Л а * ' m *«* ^ * v f l î * * î A « 

prî  podpisanem-sodišču_ v sobi'št.4.." • • «•'"..' 
V obrambo pravtč Rože KovaciceW.'sè postavlja 

za skrbnico gdspa "Marija Kovkčič, posestnica v 
Suhem dolu, občina, Pilštanj. Ta skrbnica bo zasto : 

pala toženko v оизатедоуаш pravni stvari na nje 

•St. 7741. " N 

Izpieek iz eejnega zapienika seje višjega 
šolskega sveta z dne 23. in 24. jnnija 

1921: 
Po рогоШи o.tekočih, predsedstveno rešenih Џг 

devah in, po odgoy.oru: na predložene interpelacije Jd 
sklernl.višji šolski svet odotóti.nameetìtov'Ucitel#ce 
Ane M e l i v o v e na Uncu. .— .Zaradi naknadno-J4°-
šlih pojjasnil je bila pridelitey Marije T c a m p u s e-
y e: na Telče razveljavljena in ; sklenila se je njena 
premestitev, iz službenih ozirpv na Dobrovo pri L ju
ljani. — Premeščeni/Bta bili: AmaMja,Ma;riako-,iz 
Službenih oz>irov z. Dobrove pri Ljubljani y fresko, 
Adela P . o g o r e l c pa iz. službenih in zdravstyoaih 
opisov iz Planine pri Rakeku na Dobrovo^-- Eleo-
п ш а К о г o,8 e ç. se je začasno pridelila od '&У' Mar
jete nad Rimskimi toplicami,v Laško. ., . ,..-... 

. ,2f& strokovnega, učitelja jL, skupine na L mestni 
dešk^,meščanski; šo# v Ljubljani .je,bil. imenovan 

.LudovUi P r i m o,ž i,č. Nadalje so, bili imenovani: j& 
stalnega, učitelja-voditelja Ppjl Yelko Drago , It u s t-
j a, -za nadußitölje ; Josip. B o h i n « na Zdolah, .Ed-
yard P r a p r o t n i k v Ločahin Anton P o t o č i n U c 
v Podsredi, za učiteljico.v Zdolah Roža B>ohin,c~ 
.Pr.esk.ex..'—- Učiteljicama Heleni F . j i B d l p v i -
S.u,pank,ovi ,v St. Pavlu jpri Preboldu,jn € j ^ i 
R a . k o v . č e . v i .pri, Sv. Jerneju, pri Ločah ae,je Др-
vplüo, da .zamenjata,-, svoji ^užbi.. ' , . . , , ' . 

Za učiteljico,ženskih ročnih.del na. eojah v'Bučftb, 
Polju in Virštanju je bila imenovana. Neža K. u ^ e ^ . 
, Na štirirazrednici v žetalah je bila dovoljena 
začasna vzporednica k H. razredu; našes^zrednici 
v Laškem se otvori še druga yzpórednica. ., 

V Spodnji Slivnici se .ustanovi samostojna enp-
razrednica, dvorazrednica. v Stpprcah pa se razéni 
v trirazrednico... 

Sl&temizixala so seta-le stalna učna mepta: ina
sto za veroučitelja. y Kočevju in dve mesiji za,.učji-
•teljici аеп&кДћ ročnih,••dJBÌ'.,v Prevaljah in y D ^ ^ 
gradu. . . :,.-t. . 

Sklepalo se je nadalje o nekaterih : pUscipUi^pyh 
.zadevah dijakov na srednjih šolah in ^učiteljiščih lü 
o disciplinarnih zadevah ^ i t e l ' ^wà navlju^kin Sp-
làhj,-—, Sklenili, so se, .predlp^'^leđ^;^iova^' iie-
Jcaterm.telovàdjçdh иСјЦјеу; (na,srednjih šolah. . : ; 
'" 'ШепМ ед.ве 'nadal^ preolçm'na' ppyerjenßl,yo 
za"uk" in' bo^očasij^ etedè izprtmçjnb glaeïïone|a, 
pouka ' na;.' дбМЈ^гГД, glcde strejemnih izr/itov *|n 
.poifikus^e dpbe na. me,ščunskm |о1ађ in ^ d e st^'Qa 
strogo,po dék^didnem.sistemu. 

Sklenili,во se tudi ргипегш Sklepali, so se tudi' pnmerni predlogi |lèdé tìtós-
nih yaj.dijakoy in 'dijajunfe хеаШуасц in u^okojlteT 
nekaterih i^dskošolsfcih '.. ЦЏ4ф /4?itolp).. 

Vlžjt * 6 Ш svet ^XjuMiani, 
'• • : •• dne 25.' junija 1Ш. '• 

_ ^o^edseànìjt : p%tilk s.r. 

i o . te tóih zadevah' in uredityä^,'Ä|o 
> seje izvršile rffe4sedstV0nOi,''|*/r

J™J* 

Št. 10.536. 
Iupieek iz Bejnêga eaplenika sejo vllrj 
¥6lBkégà sveta z une l i . in 12. 

•f;r.̂ .*T̂ .' <!r,:,V 1921; ': ч «f"'?'» 
.' Po poročuu 
sç, izza ^zadnje 
'Šolsju sVjßt odklonil ukinitev naredbe^ df ; J r -
Etarsj^milogej'kijih pišejo njjh otroci га'вЦфJ&h T 

vpogled in podpis. — Za strokovne učll^eja» me
ščanskih šolah so bili imenovani; fea I. ^киршо na 
I. mestni deški meščanski Ш v, Djubljftni Albin 

ïààaâïUÛzt^ùvji- : 'ü,a.'/'.\t"a,ü..: •J^:ùîÉk^ii:J:'Iï!h": 
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Z a r r i , za П. skupino na П. mestni deški meščan
ski Soli v Ljubljani Ivan K u n e , za Ш. skupino na 
isti Soli Pavel M e d i c ; na I. mestni dekliški 
meščanski šoli v Ljubljani za I. skupino Ivanka 
K a l i n , za П. skupino Marija M i k l a v e c - J a n -
8 a; na II. mestni dekliški meščanski šoli v Ljubljani 
za П. skupino Angela K r a k er, za Ш. skupino 
Marija N o v a k . — Na П. mestni dekliški meščan
ski šoli v Ljubljani se otvori s šolskim letom 1921./ 
1822. nastavni razred, ako prestane vzporednica k 
Ш. razredu meščanske šole in ako preskrbi mestni 
Šolski svet vse stvarne potrebščine. — Sestavila sta 
se tropredloga za ravnateljsko mesto na državnem 
ženskem učiteljišču v Mariboru in za oddajo stalne 
službe za zgodovino in zemljepis na državni realni 
gimnaziji v Ptuju. — Tri službe na meščanski šoli v 
Ljutomeru, za katere ni bilo nobenega prosilca, se 
vnovič razpišejo. — Sestavili so se nastopni tropred-
logi: za oddajo ravnateljskih mest na državni real
ni gimnaziji v Ljubljani, državni realni gimnaziji v 
Novem mestu in državnem ženskem učiteljišču v 
Ljubljani; za oddajo stalnega učnega mesta za slo
venščino in nemščino na državnem ženskem učitelji
šču v Ljubljani in za zgodovino in zemljepis na 
istem zavodu. — Mesto stalnega učitelja za klasično 
filologijo kot glavni in slovenščino kot stranski 
predmet na državni gimnaziji v Kranju se vnovič" 
razpiSe. — Dva učenca in ena učenka na državni 
realni gimnaziji v Ljubljani in en učenec na državni 
gfenhaziji v Kranju «so ee krajevno izključili. — Na 
novo se razpišeta na državni realni gimnaziji v No
vem mestu učno mesto za zgodovino in zemljepis 
kot glavna predmeta, na državni realki v Ljubljani 
učno mesto za matematiko in opisno geometrijo kot 
glavna predmeta. — Albin W a n k m ü l l e r , nad-
učitelj na Bregu pri Ptuju, je bil upokojen. — Učitelj-
stvu na osnovnih šolah1 pri Sv. Miklavžu pri Ormožu 
in1 pri Sv. Marjeti pri Rimskih toplicah ee je izdalo 
priznanje, istotako voditelju in voditeljici na osnov
ni okoliški šoli v Ptuju. 

Preuredili so ee nekateri nadžorovaM okraji na 
bivšem Štajerskem in v Prekmurju ter sestavili tro-
prekfiogi o imenovanju okrajnih šolskih nadzornikov 
za 'osnovne ' in meSČaneke šole. — Splošne poletne 
ola,jSave šolskega obiska so se ukinile in uvedle so 
ee individualne: — Višji šolski svet sicer ne more 
in ne sme zäbrarijevati možitve učiteljicam; sklenil 
pa je, da se odslej pri oddaji služb ne bo oziral 
na- omožene učiteljice, da bi dobile službe v kraju, 
kje?-službuje njih mož. — Soglasno so se sprejeli 
predlogi: 1.) Učiteljstvu v Prekmurju naj se izpo-
sitijejo dravinjske dokläde, kakršne je že imelo. 
&). Predsedstvo višjega šolskega sveta se pooblašča, 
đ a 1 izvede pottebne osebne izpremembe in preme-
stièvà 3.) Razširijo najse nekatere šole v večrazired-
nice. 4.) Sistemfeira na j se mesto za učiteljico Žen-
ekm'roïnïh'dél v Doing LendavL — Za ciganski rod 
v'CIrrieloviiür'se«stanovi éoorazrednîca. — Otrokom 
srbske narodnosti neznanje slovenščine ni-brka za 
pröstop'v viSji таиЈгеа. — Odslej bodo oproščeni po-
ukale'tìstì 'solaki voditelji,'M jih nasvetuje okrajni 
Šoteki svet VpjStevati je pri tem tudi trgovske in 
obrtne nadaljevalne šole, ki so ood vodstvom istega 
îolBkegavoditelju -

.,, Imenovali so se: na I. mestno dé&kb osnovno 
Solò У Ljubljani Ferdo J u v a n e c (ostatile prideljen 
višjemu šolskemu svetil), ïran,' G r u in, Pavel P 1 e s-
n £,б iéj Ivan M a 1 n a r i '6,'. Ivan :K b c J'ai tì б i б in 
À É p J . М а \ о к t*nésto stauiega suplénta, ki ga je 

ìel jko^anč^, naj'se takoj razpïge); na П. mestno 
.a^o bsnbvnbSoìó Andrej 8 k п 1 j , Mirko' F e g i e, 

Etfiïblf ri b r v a t , Jahkb 6 e p 6 n, Edvard V ò h i n c, 
JPJan V.olfc Miroslav P i e t r i e r i n Fran J b r -
djkn* na Ш. me&fcÄo deško osnovno Solò Vinko 
O i r e g b r i c (ostane prictetjen /višjemu šolskemu 
sveta), Anton Š e m e in Albin S m o 1 è; na IV. mest
no deško cenovno'šolo Fran M l a k a r , Ulrik P a v 
l i c a ; na šišensko deško osnovno šolo Valentin 
Mik-uŽ, Ciril P e t r o v e c, Josip J e k e l , Stanko 
L e g a t in Ivan T a v č a r . Za nadučiteljioo na I. 
mestni dekliški osnovni šoli pri 8v. Jakobu v Ljub
ljani je bila imenovana Hermina M e g u š a r; učitelj
i c službe pa so dobile: na I. mestni dekliški osnov
ni Soli pri Sv, Jakobu v Ljubljani Ivana P i l l e r , 
Ema P e č e , Mira P u c in Matilda B l a g a n j e -
G o , r i š e k ; na ЈЦ. mestni dekliški osnovni Soli v 
Ljubljani Ljudmup, E r j a v ć, Olga M a z i in Mari
ja M a r о к - в е Д е j ; na Šišenski dekliški osnovni 
šoli Marija P e z d i r , Helena F r a n k e , Marija le-
l e z n i k - J e r a n , Amalija K e c e l j in Avgusta 
D o s t a 1 - L u n d e r. 

Nadalje so bili imenovani: na osnovno šolo v Bo-; 
rovnici Josipina C i g o j - S t e r l e k a r ; na osnovno 
Solo na Črnučah Zofija P l e s n i č a r ; na osnovno 

šolo pri Devici Mariji v Polju Andrej T o m a 'i i č in 
Franja M a n d e l j (dve službi za moške prosilce лз 
tu vnovič razpišeta); za Moste pri Ljubljani Josip 
S t o j k o v i č , Rudolf W a g n e r (5 služb za moške 
prosilce se vnovič razpiše), Darinka F r a n k e, 
Antonija R a n d l , Ema H r o v a t i n , Klotilda 
L i k a r - K u n a s z , Dragica G a m s in Ana T o m-
š i č - š i š k a ; za učiteljico ženskih ročnih del na tej 
šoli je imenovana Karolina Z e h r er. Učiteljske 
službe so dobili: na Vrhniki Fran P a v l e t i č, Aloj
zij V u k (tri učiteljske službe za moške prosilce se 
vnovič razpišejo), Pavla B u h, Jelica V u k - S a d a r 
in Marija P1 e š k o; v Šmarju pod Ljubljano Erne-
stina S c h o 11; v Šmartnem pod Šmarno goro Stana 
P i r e ; n i Studencu-Igu Angela S o r š a k; v Št. Vidu 
nad Ljubljano Avgust P o b e r a j , Josip G o 1 e in 
Ljudmila B a h o v e c (dve službi za moške prosilce 
se vnovič razpišeta); na Viču Fran S r e b r n i č, Er
nest Š u š t e r š i č , Riko P a t e r n o s t in Ivana 
P r e m e 1 č (tri službe za moške prosilce se vnovič 
razpišejo); v Zgornji Šiški Drago H u d e , Evgenija 
dr. R o ž i č - T e k a v č i č in Ida P e t r i č. 

Sklepalo se je nadalje o nekaterih disciplinarnih 
zadevah učiteljstva na osnovnih šolah. 

Na lastno prošnjo, oziroma uradno so se pred
lagali za upokojitev: Marija K m e t , Marija L e 
n a r t , Liza Z a l o ž n i k - M a t k o , Antonija R o 11, 
Anton F a r č n i k in Fran K o c b e k . 

Razširijo se te-le osnovne šole: na Dobravi v 
šestrazrednico, v Preski v štirirazrednico, v Dobličah 
v dvorazrednico, v Skocjanu v štirirazrednico, r.a 
Talčjem vrhu v dvorazrednico, v St. Vidu pri Brdu 
v dvorazrednico, v Suhorju v štirirazrednico in v 
Litiji v petrazrednico. Osemrazredna mešana osnov
na šola v Brežicah se preustroji v šestrazrednico s 
6. sklepnim razredom; odredile so se priprave za 
ustanovitev meščanske Sole istotam. S prihodnjim 
šolskim letom se otvori I. razred. Za voditelja 
meščanske šole je bil imenovan Ivan P i 1 g r a m. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 26. avgusta 1921. ч ' 

Podpredsednik: Dimnik s. r. 

St.392/21. ,,,,, .,. , 1419 

Dr&iba. 
Na jahalaici državne ЗЕгеђбагпе na Selu pri Ljub

ljani bo dno 6. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob devetih 
dražba lahkega, na pol kritega voza za samca z 
oprema 

Vodstvo državne žrebčarne na Selu pri Ljubljani, 
dne 1. septembra 1921. 

St. 18.587. 1892 3—2 

&azffl*s. 
Na podstavi člena 129. carinskega zakona bo 

glavna'ljubljanska carinarnica dne 10. s e p t e m 
b r a 19 2 1 . ob-petnajstih v carinskem skladišču 
<A» na javni dražbi prodajala to-le blago: 

1.) 1 balo Rg. 26 v nečisti teži 8 kg s 5-200 kg 
tombaževeca" Žameta* barvanega, in 2*600 kg gro
bega platna za zavijanje, sirovega, do 18 miti v vot-
ku in osnutku; 

2.) 1 paket. T. M. R..010 y,nečisti teži 9*500 kg 
s 6*300 kg bombaževega belega merciriziranega 
prediva za nadrobno prodajo in 3*700 kg bombaže
vega belega prediva za prodajo na drobno. 

Skupna cenilna vrednost tega blaga je 260 di
narjev. 

Licitanti polagajo v gotovini 20 % cenilme vred
nosti. 

Iz pbame glavne ljubljanske carinarnice, 
dni 28. avgusta 192Ì. ' 

Razne objave. 
Vabilo na XXXXL obònl zbor 

RraetSnB posojilnice ljubljanske okolice, 
regiatrovane zadruge ж neomejeno 

zaveso v Ljubljani, 
Id bo dne 15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob petnajstih 
(ob treh popoldne) v posojilniSki pisarni v Ljubljani 

na Dunajski cesti š t 18. 

D n e v n i r e d : 
1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Poročilo ravnateljstva. 

3.) Poročilo nadzorništva. 140-4 
4.) Odobritev letnega računa. 
5.) Razdelitev dobička. 
6.) Volitev predsednika, podpredsednika in treh. 

članov načelništva. 
7.) Volitev treh članov nadzorništva. 
8.) Izprememba pravil pokojninskega zaklada. 
9.) Predlogi zadružnikov. 
V L j u b l j a n i , dne 31.avgusta 1921. 

Vabilo na II. redni občni zbor, 
ki ga bo imola delniška družba 

„Zdrnžene opekarne, d. d.," 
s sedežem v Ljubljani 

v č e t r t e k d n e 15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob-
š e s t n a j s t i h v p o s v e t o v a l n i c i J a d r a n 
s k e b a n k e v L j u b l j a n i , Š e l e n b u r g o v a 

u l i c a št.7/IL, e tem-le d n e v n i m , r e d o m : 
a) Poročilo o poslovanju družbe. 
b) Odobritev bilance minulega poslovnega leta. 
c) Razdelitev čistega dobička. 
č) Slučajnosti. 1405 

• * * 
Posest. 10 delnic upravičuje do enega glasu. Da 

sme delničar glasovati, mora vsaj 6 dni pred 
občnim zborom potrebno število delnic.z nezapadli-
mi kuponi založiti pri Jadranski banki, podružnici 
v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 31.avgusta 1921. 
Za upravni svet: 

Avgust Praprotnik s. r., predsednik. 

Vabilo na izredni obénl zbor. 
„Тотагпе za disili, d. d., ftnse," 

ki bo y soboto dne 17. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob 
enajstih v sejni dvorani banke cNiederösterreichi-
sche Esccmpte-Gesellschaft», Wien, L, Am Hof 2. 

> D n e v n i r e d : 
1.) Predlog upravnega «veta, d a . b i a e izpremenilo 

besedilo društvene firme v, besedilo: c Tvornica 
za dušik, d. d., Ruše> in da bi se v zvezi s tem 
izpremenila družbena pravila (§ 4.). 

2.) Predlog upravnega sveta, da bi. se izpremenil 
§ 14., odstavek 1., pravil glede povišbe maksi
malnega števila članov upravnega sveta. 

• # . * . 
Občnega zbora se smejo po §§ 30. in 31. pravil 

udeležiti oni delničarji,' ki polože delnice s seznam-
komštevilknajkesnejedo v š t e t e g à d n e l 2 e g a 
s e p t e m b r a 1.1. pri-Kreditnem zavodu/ za trgo
vino in industrijo y Ljubljani ali pa pri banki «Nie-
derösterreichlsche ; Escompte-Geeellschaft>, Wien, 
L, Am Hof 2. Na podstavi položenih delnic se iz« 
dado legitimacije, glaseče se na ime, z označbo š te
vila deponiranih delnic in glasov, ki pripadajo del
nicam. 

Vsakih 25 delnic upravičuje do enega glasu. 
N a D u n a j u , dne 2.septembra 1921,. •:• 

1412 

1890 

Upravni svet. 

Narodna banka 
kraljevino Brbot, Hrvatov In 

Slovenoev. 
Stenje dne 16. a r g u t a 1921. 

Aktiva,; , . ^ м ј | г , . , , 
Motah» podloga . . . . . . . 43в,Ш-в6»,91 
Posojila 881,511.513'47 
Dolg držare . . . . , . 4.282,558.571 t * . 
Vrednort držaTDJh domen, založe- :•.•••,. 

nih za izdajanje norčanic . . 3.188,877.1(8^*— 
Saldo raznih računov . . . . - •»—•.;:.•-•• 

_, . 7.082,882.908 '3T. 
Pasiva: 

Glavnica . 10,385.100' — 
Rezervni fond •. . 821.57Г35 
Novčanice T tečaju ,. 4.071,278.550' — 
Razne obveznosti 786,532.506 '»4 
Terjatve države za založene domene 2.138,877.168 •— 
8aldo raznih računov . . . • 74,988.013 '18 

7.032,882.908*87 

Natisnila in založila Delniška tiskarna,, d. d. v Ljubljani. 
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Poitnina plafona v gotovini. 

V Ljubljani, dne 4. septembra1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vioblna: Uredba o organizaciji ministrstva za posto in brzojav in poštno-brzojavne in telefonske stroke v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Uredba o začasnem'reguliranj* 
naslovov in plač poetno-brzojavnih uradnikov in uslužbencev izvun Srbije in Crue gore. — Razglasi drugih uradov in oblastev. -j 

278. 
V imena Njegovega Veličanstva 

P e t p a I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za pošto in brzojav in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo 

uredbo o organizaciji ministrstva sa pošto 
in bmijav in pošlse-brnja-pne in telefon
ske stroke v kraljevini Srbov, Hrvatov 

in Slovencev.* 
1. Splošna določila. 

Člen 1. 
Ministrstvo za pošlo in brzojav je del centralne 

državne uprave ter izvršuje vrhovno upravno in 
nadzoi'Bt.v.'1'o еп1-1-.-Ј v })0:;lih pošte, brzojava in tele
fona. 

\ Člen 2. 
Ministrstvu načeluje minister, po čigar navodilih 

in ob čigar vrhovnem nadzoru se opravljajo vsi po
sli ministrstva. 

" Člen 3. 

Pri ministrstvu se ustanavlja svet iz višjih urad
nikov ministrstva, Id jih določa minister. 

Ta svet oddaja ministru na njegovo zahtevo 
mnenje o vseh važnejših zadevah. 

2. Sestava ministrstva za pošto in brzojav. 

Člen 4. 
Upravo ministrstva .tvorijo: 
1.) minister; 
2.) ministrov pomočnik; 
3.) generalni direktor; 
4.) pomočnik generalnoga direktorja; 
5.) načelniki oddelkov; 
6.) inšpektorji. 

Člen 5. 
Ministrov pomočnik pomaga ministru pri delu, 

kolikor je za to pooblaščen, ter nadzira ministrski 
kabinet. 

Člen 6. 
Generalni direktor upravlja splošno poslovanje 

v stroki, skrbi za njen napredek, upravlja poslova
nje v ministrstvu ter skrbi, da se pravilno oprav
ljajo vsi posli, ki spadajo v področje ministrstva. 

Člen 7. 

Pomočnik generalnega direktorja pomaga gene
ralnemu direktorju pri poslovanju ter ga, kadar je 
odsoten, zastopa v službi. 

Člen 8. 

Da se primerno porazdeli delo in se pravilneje in 
hitreje opravljajo posli, se deli ministrstvo na pet 
oddelkov: 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 156, izdanih dne 
16. julija 1921. 

1.) na splošni, 
2.) na poštni, 
3.) na brzojavno-telefonski, 
4.) na ekonomski in 
5.) na kontrolni oddelek. 
Tem oddelkom načelujejo načelniki, ki skrbe za 

to, da se izvršujejo posli njim. poverjenih oddelkov 
po zakonskih predpisih, uredbah, ; pravilnikih in na-
redbah. Nadzirajo svoje osebje. , . 

Člen 9. 
Inšpektorji ministrstva, ki smejo biti štirje, so 

neposredno podrejeni ministru in generalnemu di
rektorju ter marajo opravîjati vse one posle, katere 
jim posebe poverjata. !• 

Pravilnik o delu inerjbktorjev predpisuje mini
ster. 

3. Sestava in področje oddelkov. 

1. S p l o š n i o d d e l e k . 

Člen 10. 
V področje splošnega oddelka spadajo te-le per

sonalne, administrativne in pravne stvari: sestav
ljanje in tolmačenje zakonov, uredb, pravilnikov in 
ostalih predpisov kakor lidi vse one stvari, ki so 
v zvezi s poštno-brzojavno in telefonsko stroko in 
so splošnega značaja. Poleg tega nadzira arhiv in 
ekspedicijski oddelek rninistrstva. 

Splošni oddelek se deli na tri odseke: 
a) na personalni, 
b) na administrativno-pravni in 
c) na statistični odsek. 

Člen 11. 

Osebna sestava oddelka je: 
načelnik, 
trije šefi odsekov 
in potrebno število konceptnega in pomožnega, 

osebja. 
2. P o š t n i o d d e l e k . 

Člen 12. 

Temu oddelku je naloga, da skrbi za celokupni 
notranji in mednarodni poštni promet in da izvršuje 
vse one posle, ki so v zvezi s poštno službo. 

Deli se na tri odseke: 
a) na odsek za notranjo službo, 
b) na odsek za mednarodno službo, 
c) na prometni odsek. 

Člen 13. 

Osebna sestava je: 
načelnik; 
trije šefi odsekov, 
potrebno število ostalega osebja. 

3k B r z o j a v n o - t e l e f o n s k i o d d e l e k . 
Člen 14. 

Temu oddelku je naloga, da skrbi za postavlja
nje in vzdrževanje brzojavnih in telefonskih prog in 
instalacij, da nadzira tehnične delavnice in avtomo-
bilne garaže; da skrbi za pravilni in redni notranji 
in zunanji brzojavno-telefonski promet in da izvršuje 
vse one posle, ki so v zvezi z brzojavno-telefonsko 
in tehnično službo. 

Ta oddelek se deli na tri odseke: 
a) na brzojavni, 
b) na telefonski in 
c) na tehnični odsek. 

;*ä 

Člen 15. 

Osebna sestava oddelka je: 
načelnik, 
trije šefi odsekov, ' 4 , . .„. 
potrebno število inženjerjev, tehničnih uradnikOT? '•'$. 

in ostalega osebja. 

4. E k o n o m s k i o d d e l e k . 

Člen 16. 

Ekonomskemu oddelku je dolžnost, da nabavlj» 
ves material za poštni, brzojavni in telefonski pro« 
met, da nabavlja pisarniško opremo in pohištvo i s 
da izvršuje vse one posle, ki so vobče v zvezi t тлп 
laganjem poštno-brzojavnih in telefonskih naprav« 

Oddelek se deli na tri odseke: 
a) na odsek za nabave, 
b) na odsek za poštno-brzojavna skladišča, 
c) na odsek za knjigovodstvo. 

Osebna sestava: 
načelnik, 
trije šefi odsekov 
in potrebno število skladiščnikov, knjigovodij io 

ostalega osebja. 

5. K o n t r o l n i o d d e l e k . 
Člen 18. 

Kontrolni oddelek pregleduje račune v Tsefi 
oblikah notranje in mednarodne poštne, brzojavne 
in telefonske službe ter izvršuje vse posle, ki BO e 
temi v zvezi, kakor tudi obračune z inozemskimi 
upravami. 

Deli se na štiri odseke: 
a) na odsek za pregledovanje notranjih in medna

rodnih nakazniških računov (nakazniški odsek), 
b) na. odsek za kontrolo poštnega poslovanja; 
c) na odsek za kontrolo brzojavnega in telefon

skega poslovanja in 
č) na odsek za mednarodno knjigovodstvo. 

Člen 19. 
Osebna sestava kontrolnega oddelka je: 
načelnik, 
štirje šefi odsekov, 
potrebno število višjih in nižjih kontrolorjev in 

ostalega osebja. 
Člen 20. 

Področje in poslovanje teh oddelkov in njih o&i 
sekov predpiše v posameznostih minister в poseb
nim pravilnikom. 

4. S e s t a v a i n p o d r o č j e o b l a s t n i B 
d i r e k c i j z a p o š t o i n b r z o j a v . 

Člen 21. 

Da se bolje in neposredno nadzira izvrševanje 
poštnega, brzojavnega in telefonskega prometa in 
službe pri njem, so ustanovljene na ozemlju kralje
vine oblastne direkcije za pošto in brzojav, katerih 
ustanavljanje ali ukinjanje in teritorialni obseg do
loča ministrski svet s svojo odločbo na predlog , 
ministra za pošto in brzojav. 

Člen 22. 

Upravo direkcije za pošto in brzojav tvorijo: 
1.) direktor, 
2.) direktorjev pomočnik, 
3.) inšpektorji in 
4.) šefi odsekov. 

•*&t-'j. 
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Člen 23. 

Direktor načeluje direkciji in vodi vse posle. 
Nadzira osebje podrejenih pisani in uradov. 

Direktorjev pomočnik pomaga direktorju pri 
delu ter ga, kadar je odsoten, zastopa v službi. 

Število inšpektorjev pri posameznih direkcijah se 
določa s proračunom po potrebi. 

Člen 24. 

Vsaka direkcija ima pet odsekov: 
1.) splošni, 
2.) poštni, 
3.) brzojavno-telefonski. 
4.) ekonomski in 
5.) računsko-kontrolni odsek. 
Odsekom načelujejo šefi odsekov s potrebnim 

Številom konceptnega in pomožnega osebja. 

Člen 25. 

Področje in pristojnost direkcij, njih inšpektor
jev in odsekov predpiše minister s posebnim pravil
nikom. 

Člen 26. 

Poštno, brzojavno in telefonsko službo oprav
ljajo uradi (postaje), ki so pod neposrednjim nad
zorom in neposrednjo upravo direkcij ter se dele na 
štiri vrste. 

V katero vrsto se odredi urad, odloča minister 
po velikosti prometa in važnosti kraja. Minister od
reja, kateri urad naj se otvori ali ukine, istotako 
pa odreja, kakšno in katero službo naj opravljajo 
posamezni uradi. 

Člen 27. 

Uradi so: ali poštni ali brzojavni ali telefonski 
ali kombiniram. 

Število potrebnega manipulativnega in pomož
nega osebja se določa s proračunom po potrebi. 

Člen 28. 

Vse vrste pravilnikov za izvrševanje poštne, 
brzojavne in telefonske službe predpisuje minister. 
Obenem ima pravico, da določa velikost pristojbin 
po posameznih službenih vrstah ter ustanavlja med
narodne tarife sporazumno z inozemskimi upravami. 

5. N a s l o v i i n l e t n e p l a č e u r a d n i k o v 
p o š t n o - b r z o j a v n e s t r o k e . 

Člen 29. 

A. V m i n i s t r s t v u : 

Ministrov pomočnik . . . . * 10.000 dinarjev 
Goneralni direktor 9.000 „ 
Pomočnik generalnega direk

torja 8.000 
Načelnik oddelka in inspektor . 7.072-80 „ 
Sef odseka 1. razreda . . . . 6.062-40 ,, 
Sef odseka 2. razreda . . . » 5.500 „ 
Višji kontrolor in šef ministr

skega kabineta: 
1. razrada . . . . . . . . 5.500 „ 
2. „ 5-000 

Kontrolor, tajnik in knjigo
vodja: 
1. razreda 4.500 dinarjev 
2. „ 4.000 
3. „ 3.500 
4. „ 3.000 

Tehnični uradnik, skladiščnik, 
arhivar in ekspeditor: 
1. razreda 4.500 dinarjev 
2. „ . . . . . . . 4.000 
3. „ 3.500 
4. „ 3.000 
Б. „ 2.500 
6. „ 2.000 

Pisar, knjjgovodjev pomočnik 
in arhivarjev pomočnik: 
1. razreda 2.500 dinarjev 
B. „ . . . . . . . 2.100 
3. „ 1-800 
4J „ 1-500 

» 
« 

Člen 81. 
B. P r i d i r e k c i j a h : 

Direktor 7.072-80 dinarjev 
Direktorjev pomočnik 1. razreda 6.062-80 „ 
Direktorjev pomočnik 2. razreda 5.500 „ 
Inspektor 1. razreda , . . . 5.500 „ 
Inspektor 2. razreda . . . . 5.000 „ 
Šef odseka in upravnik glavne 

brzojavno-telefonske delavni
ce v Beogradu: 
1. razreda 5.000 „ 
2, „ 4.500 

Kontrolor, tajnik, knjigovodja, 
blagajnik in glavni nadzornik 
mestnega omrežja: 
1. razreda 4.500 dinarjev 
2. „ 4.000 
3. „ 3.500 
4. „ 3.000 

Tehnični uradnik;, skladiščnik, 
arhivar, mehanik in ekspe
ditor: 
1. razreda 4.500 dinarjev 
2. , 4.000 
3. ., 3.500 
4. „ 3.000 
5. „ 2.500 
6. „ 2.000 

Pisar, knjigovodjev pomočnik, 
arhivarjev pomočnik in me
hanikov pomočnik: 
1. razreda 2.500 dinarjev 
2. „ 2.100 
3. „ 1-800 
4. „ 1.500 

Za plače inženjerjev in podinženjerjev velja za
kon o ustroju ministrstva za gradbe. 

Člen 32. 

C. P r i u r a d i h . 
Upravniki izvzetih uradov (člen 

S3.) 6.000 dinarjev 
UpravDiki uradov prve vrste: 

1. razreda 5.500 „ 
2. „ 5.000 

Upravniki uradov drage vrste: 
1. razreda 5.000 dinarjev 
2. „ . . . . . . . . 4.500 
3. „ 4.000 

Upravniki uradov tretje vrste: 
1. razreda 4.000 dinarjev 
2. „ 3.500 
3. „ - 3.000 

Poštno-brzojavni uradnik: 
1. razreda 5.000 dinarjev 
2. „ 4.500 
3 . . . 4.000 
4 " . . . . 3.500 
5 " . . . . 3.000 
6. " '. 2.500 

Člen 30. 

Za plače višjih inženjerjev, inženjerjev in pod
inženjerjev velja zakon o ustroju ministrstva za 
gradbe. 

2.000 

Kondukter: 
1. razreda 
2. „ 
3. „ 
4. „ 
5. „ 

3.000 
2.500 
2.100 
1.800 
1.500 

dinarjev 

Člen 33. 
Glavna pošta, glavni kolodvorski brzojavni in 

poštni urad v Beogradu so izvzeti uradi. 
Uradi četrte vrste imajo predstojnike, ki imajo 

naslov poštno-brzojavnega uradnika ali zvaničnika. 

Člen 34. 
Pri uradih 1. in 2. vrste smejo upravniki določati 

spretnejše uradnike za kontrolorje nad nižjim oseb
jem ali skupinami osebja. 

Člen 35. 
Reguliranje stališev in plač kakor tudi kvalifi

kacije in discipline neukazrih uslužbencev se izvrši 
s stalnim pravilnikom, ki ga predpiše minister v 
roku enega leta 

6. C i n i n k v a l i f i k a c i j a u r a d n i k o v 
p o š t n o - b r z o j a v n e s t r o k e . 

Člen 36. 
Cin uradnikov poštno-brzojavne stroke se ravna 

po naslovu. Višina naslova se določa po maksimu

mu plače pod posameznimi naslovi. Ako jo maksi
mum posameznih naslovov Lsü, je višji oni naslov, 
katerega minimum plače je večji. Ako sta minimum 
in maksimum plač različnih naslovov enaka, sta 
tudi naslova enaka. 

Od uradnikov z istimi ali enakimi naslovi je po 
činu višji oni, ki ima večjo plačo, ako pa so istih 
plač, je višji oni, ki je dobil prej to plačo. Ako so 
jo dobili istega dne, je višji oni, ki ima več let pošt-
no-brzojavne službe. 

Cinovno listo uradnikov vodi personalni odsek 
splošnega oddelka pri ministrstvu. 

Člen 37. 

Generalni direktor in pomočnik generalnega di
rektorja smejo biti oni, Id so dovršili fakulteto in 
višjo poštno-brzojavno šolo ter imajo najmanj 12 let 
poštno-brzojavne službe. 

Načelnik oddelka, inspektor ministrstva ali 
oblastni direktor sme biti oni, ki je dovršil fakul
teto in višjo poštno-brzojavno šolo ter ima vsaj 10 
let poštno-brzojavne službe. 

Izjemoma sme biti načelnik ekonomskega oddel
ka oni, ki ima srednjo ali višjo trgovsko šolo in 
najmanj 15 let državne službe. 

Člen 38. 

Sef odseka ministrstva in pomočnik oblastnega 
direktorja sme biti oni, ki je dovršil fakulteto in 
višjo poštno-brzojavno šolo ter ima najmanj 10 let 
poštno-brzojavne službe. 

Člen 39. 

Višji kontrolor ministrstva, inspektor in šef od
seka direkcije sme biti oni, ki je dovršil fakulteto 
in višjo poštno-brzojavno šolo ali samo nižjo in viš
jo poštno-brzojavno šolo, a ima v obeh primerih 
vsaj 8 let poštno-brzojavno službe. 

Kontrolor in tajnik ministrstva in direkcije mora 
imeti fakultetno izobrazbo z višjo poštno-brzojavno 
šolo ali samo nižjo in višjo poštno-brzojavno šolo. 

Člen 40. 
Knjigovodja, blagajnik in knjigovodjev pomoč

nik sme biti oni, ki ima popolno izobrazba srednje 
ali višje trgovske Sole. 

Člen 41. 

Upravnik glavne brzojavno-telefonske delavnice, 
glavni nadzornik mestnega omrežja in tehnični 
uradnik morajo imeti potrebno tehnično šolske iz
obrazbo. 

Člen 42. 

Upravnik urada in poštno-brzojavni uradnik i:c 
sme biti, kdor ni dovršil poštno-brzojavne šole. 

Razen tega se sme za upravnika postaviti poštno-
brzojavni uradnik, Id je prebil najmanj pet let kot 
ukazni uradnik. 

Člen 43. 
Skladiščnik, arhivar, ekspeditor, kondukter, pi-

ear in arhivarjev pomočnik sme biti, kdor je dovršil 
najmanj štiri gimnazijske razrede ali pa podčastni
ško šolo ter ima najmanj 5 let poštno-brzojavne 
službe, ali je dovršil vojaško-brzojavni, odnosno 
poštni tečaj. 

Člen 44. 
Mehaniki in njih pomočniki morajo imeti naj

manj štiri dovršene gimnazijske ali realčne raarede 
in izobrazbo za mehanike. 

7. S t r o k o v n e š o l e za i z o b r a ž a n j e 
u r a d n i k o v p o š t n o - b r z o j a v n e s t r q k e . 

člen 45. 
Nihče ne sme biti postavljen za uradnika poštno-

brzojavne stroke, ako ne doseže izobrazbe, ki se za
hteva v 6. oddelku te uredbe. 

Za strokovno poštno-brzojavno izobrarfMi so 
ustanovljene poštno-brzojavne šole, in sicer: 

višja strokovna poštno-brzojavna šola t Beo
gradu in 

nižje strokovne poštno-brzojavne šole na sede
žih oblastnih direkcij. 

Te šole se otvarjajo po potrebi in občasno. Učni 
načrt, program in dobo učenja v šolah predpisuje 
minister za pošto in brzojav, s stalnim pravilnikom. 

Člen 46. 

Kandidati za poštno-brzojavne šole se sprejemajo 
po razpisu, ob pogojih, ki jih predpiše minister. 
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Kandidatom s fakultetno izobrazbo ni treba ho
diti v poštno-brzojavno šolo, imeti pa morajo naj
manj dve leti prakse pri pošti in brzojavu, da mo
rejo opraviti izpit iz višje šole. 

Absolvirani dijaki nižje šole morajo, ako žele 
hoditi v višjo šolo, prebiti sprejemni izpit, preden 
vstopijo vanjo. 

8. Z a k l j u č n a i n p r e h o d n a d o l o č i l a . 

Člen 47. 
Postavljanje, napredovanje, upokojanje, sprejema-

nje ostavke in odpuščanje uradnikov poštno-brzo
javno stroko so vrši po veljavnih zakonih in zakon
skih predpisih posameznih pokrajin, dokler se ne iz
enačijo zakoni. 

Člen 48. 
V Srbiji in Črni gori premešča uradnike ministr

stva in direkcij in upravnike uradov kralj z uka
zom, uradnike pri uradih pa minister za pošto in 
brzojav, in sicer samo z istim naslovom. 

Člen 49. 

Da uradnik redno napreduje, mora v enem raz
redu služiti najmanj tri leta. To je mogoče izpre-
gledati, če izpremeni uradnik naslov in dobi višji 
staltë. 

Če dobi uradnik po izpremembi naslova nov na
slov E isto plačo, se mu čas, ki ga je prebil s 
.prejšnjim naslovom, všteje za napredovanje z no
vim naslovom. 

Člen 50. 
Vsi uradniki, ki so, preden stopi v veljavo ta 

uredba, že na stališih, za katere nimajo kvalifika
cijo, ki se zahteva zanje, ostanejo še nadalje na 
istih stališih. 

Člen 51. 

Oni uradniki, kateri imajo plače in razrede, ki 
se ne ujemajo z razredi in plačami, določenimi s to 
uredbo, obdrže še nadalje iste plače in razrede, 
dokler ee to ne uredi. 

Člen 52. • 

Uradniki, katerih naslovi se s to uredbo uki
njajo, so dajo na razpolago ministru za pošto in 
brzojav. 

Člen 53. / 
Uradniki poštno-brzojavne stroke, ki so že v 

službi, ko stopi v veljavo ta uredba, a so dovršili 
fakulteto in imajo predpisano število let poštn.> 
brzojavne državne ali druge ukazne službe, kakor 
tudi oni, ki so dovršili poštno-brzojavno šolo ter 
imajo dvakrat toliko let poštno-brzojavne službe, 
kolikor jih je predpisanih za posamezne naslova, 
smejo dobiti vse naslove, ki so določeni s to 
uredbo. 

Člen 54. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpise 
in ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca»; s tem dnem prestane 
veljati odločba ministrskega sveta o ustroju mini
strstva za pošto in brzojav z dne 5. junija 1919. 

Naš minister za pošto in brzojav naj skrbi za 
izvrševanje te uredbe. 

V B e o g r a d u , dne 27. junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister ea pošto in brzojav: 

i r . Slavko Miletić s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s.r. 
(Podpisi ministrov.) 

2 7 9 . 
V imena Njegovega Veličanstva 

P e t i ? a Ï . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e i* scindei», 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za pošto in brzojav in 
.po easltëanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo 

Uredbo o začasnem reguliranju naslovov 
in plač poštno-brzojavnih uradnikov In 
uslužbencev izvun Srbije in Črne gore.* 

Dokler so ne izda zakon o izenačitvi naslovov 
in plač poštno-brzojavnih uradnikov in uslužbencev, 
se regulirajo s to uredbo naslovi in plače poštno-
brzojavnih uradnikov in uslužbencev izvun Srbije in 
Črne gore ter se poštno-brzojavni uradniki in usluž
benci izvun Srbije in Črne gore prevajajo po dolo
čilih te uredbe na nove naslove in plače. 

Člen 1. 

Poštno-brzojavno osebje sestavljajo te-le kate
gorije uradnikov in uslužbencev: 

1.) uradniki oblastnih direkcij: 
a) direktorji, pomočniki direktorjev, inšpektorji, 

šefi oddelkov in tajniki; 
b) kontrolorji; 
2.) uradniki državnih poštno-brzojavnih uradov: 
a) upravniki, kontrolorji, poštarji; 
b) mehaniki; 
3.) pomožno osebje pri oblastnih direkcijah in 

poštno-brzojavnih uradih: 
a) pisarniški manipulanti; 
b) poduradniki: kakor dosedanji manipulativni 

poduradniki, poduradniki (1. in 2. razreda), progovni 
mojstri, glavni nadziratelji in nadziratelji 1. in 2. raz
reda, šo/erji l . in 2. razreda, monterji, stavci, strojni 
mojstri, višji strojniki, strojniki in kurjači 1. raz
reda; 

c) sluge: strežniki, kurjači.2. razreda in selski 
sluge; 

č) dnevničarji: dne viličarji (kvalificirani in ne
kvalificirani); 

d) dninarji: pomožni sluge in služabniški pomoč
niki. 

Člen 2. 

Do definitivne regulacije naslovov in plač poš--
no-brzojavnjh uradnikov in uslužbencev se določajo 
naslovi in plače po tabelah 1., 2. in 3., ki so prilo
žene tej uredbi. 

Člen 3. 

Poštno-brzojavni uradniki se smejo prevesti iz 
enega razreda v drugega po treh letih. Poduradniki 
od 6. do 4. razreda se smejo prevesti po treh letih, 
v ostalih razredih pa po štirih letih. 

Sluge se smejo prevesti iz enega razreda v dru
gega po štirih letih. 

Člen 4. 

Poštno-brzojavni uradniki in uslužbenci smejo 
dobiti pri napredovanju samo po en razred. 

Člen 5. 

Sedanje osebje se mora prevesti na naslove in 
plače po tabelah 4. in 5., ki so priložene tej uredbi, 
po nastopnih načelih: 

1.) administrativni uradniki in tehnični uradniki 
s fakultetno izobrazbo: 

a) 5. činovni razred z din. 7072-80; 
b) 6. činovni razred z din. 6062-40; 
c) 7. činovni razred do dovršenega tretjega leta 

v 7. činovni razred z din. 5052—, preko dovršenih 
treh let pa z din. 5500—; 

č) 8. Činovni razred do dovršenega tretjega leta 
z din. 4041-60, preko dovršenih treh let pa z 
din. 4546-80; 

d) v 9. činovni razred do dovršenih treh let z 
din. 3283-80, preko dovršenih treh let pa z 
din. 3789-—; 

e) 10. činovni razred din. "2526— (glej tabelo 
4. a). 

2.) Prometni in računski uradniki: 
7. činovni razred z din. 5000-—; 
8. činovni razred do dovršenega tretjega leta v 

8. činovnem razredu z din. 4041-60, preko dovršenih 
treh let pa z din. 4500-—; 

f) v 9. činovni razred do dovršenih treh let či-
novnega razreda z din. 3031-20, preko dovršenih treh 
let v 9. činovnem razredu pa z din. 3536-40; 

10. činovni razred do dovršenega tretjega službe
nega leta z din. 2020-80, preko dovršenih treh let 
v 10. činovnem razredu pa z din. 2526— (glej ta
belo 4. a). 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 158, izdanih dne 
19. julija 1921. 

3. Poslovni uradniki: 
8. činovni razred z din. 4041-60; 
9. činovni razred do dovršenih treh let v 9. či

novnem razredu z din. 3031-20, preko dovršenih 
treh let pa z din. 3536-40; 

10. činovni razred do dovršenih treh let z 
din. 2020-80, preko treh let pa z din. 2526—; 

11. činovni razred do dovršenih treh let z 
din. 1515-60, preko dovršenih treh let pa z 
din. 2020-80 (glej tabelo 4. a). 

4. Mehaniki se prevajajo z dosedanjih plač na 
dinarske, in sicer: 

a) mehaniki madžarskega sistema, ki so uvrščeni 
v čjnovne razrede po določilih te uredbe, za poslov
ne uradnike (glej člen 5., točko 3.); 

b) mehaniki avstrijskega sistema, ki do sedaj 
niso bili uvrščeni v činovne razrede po določilih te 
uredbe, za uradnike oficiantskega staleža (glej člen 
5., 9.). 

5. Imenovano pisarniško osebje se prevaja da 
dovršenega: 

4. službenega leta na plačo din. 1263-—; 
od 4. do 8. službenega leta na plačo din. 1515-60: 
od 8. do 12. službenega leta na plačo din. 1768-20; 
od 12. do 17. službenega leta na plačo 

din. 2020-80 (glej tabelo 4. b). 
Odslej se mora pisarniški naraščaj jemati samo 

iz kvalificiranega poštnega osebja. 
6. Poduradnild se prevajajo z dosedanjih plač 

na dinarske plu če po tabeli 5. a. 
Imenovani poduradniki se prevajajo z dosedanjih 

plač na dinarske po tabeli 5. b. 
Selski sluge 1. do 3. stopnje plače se prevajajo 

na plačo din. 720—, vsi drugi pa na plačo din. 960. 
7. Ko se določa rok za nadaljnja napredovanja 

uradnikov in uslužbencev v prihodnji razred, se 
mora všteti ves službeni čas, ki so ga do sedaj že 
prebili v dosedanjem činovnem razredu, odnosno 
v dosedanji stopnji činovnega razreda. 

8. Prometni uradniki s pričetno plačo din. 3031-20 
se prevajajo na naslove kontrolorjev od 5. do 1. raz
reda, oni pa, ki imajo manjšo plačo nego din. 3031-20, 
na naslov in plačo poštarjev 5. do 4. razreda. Oni 
prometni uradniki, ki se prevedejo na naslove in 
plače kontrolorjev, morajo po potrebi opravljati 
nadzorno in prometno službo. Poslovni uradniki se 
prevajajo na naslov in plačo poštarjev od 6. do 1. 
razreda. 

9. Ob prevajanju oficiantov je treba postopati 
tako-le: VŠtevaje aspirantska leta, se prevajajo se
danji uradniki oficiantskega staleža, potem višji 
poštarji in poštarji po nastopnih načelih: 

oni oficianti, ki imajo 4 do 8 Blužbenih let, na 
plačo din. 1515-60; 

oni oficianti, ki imajo 8 do 14 službenih let, na 
plačo din. 2020-80; 

oni oficianti, ki imajo 14 do 17 službenih let, na 
plačo din. 2526—; 

oni oficianti, ki imajo 17 do 24 službenih let, na 
plačo din. 3031-20; 

oni oficianti, ki imajo 24 do 27 službenih let, na 
plačo din. 3536-—; 

oni oficianti, ki imajo 27 in preko 27 službenih 
let, na plačo din. 4041-60. 

Uradniki oficiantskega staleža se prevajajo na 
naslove in plače poštarjev 6. do 1. razreda. 

Višji poštarji in poštarji s pričetno plačo 
din. 3031-20 za upravnike 5. do 3. razreda. 

Člen 6. 
Kvalificirani dnevničarji, aspiranti (aspirantke) 

in odpravniki (odpravnice) se postavljajo na 
poštno-brzojavnih postajah (erarnih in razrednih 
uradih) za začasne poštarje 2. in 1. razreda s plačo 
din. 1200 in 1500. V drugem razredu morajo prebiti 
najmanji dve leti, začasni poštarji prvega razreda 
pa se postavljajo za poštarje prihodnjega razreia 
najkesneje v enem letu, ako dovrše v tem 21. živ-
Ijensko leto. 

Nekvalificirani dnevničarji in dninarji prejemajo 
plače po tabeli 3. b. V enem razredu morajo prebiti 
najmanj tri, a največ štiri leta. 

Naslovi in plače kontraktualnega osebja se urede 
s posebnim pravilnikom. 

Predpisi v posameznih pokrajinah, ki urejajo za 
pomožno osebje pravico do stalne namestitve in 
do pokojnine, ostanejo nedotaknjeni. 

Člen 7. 
Z uradniki in uslužbenci pri čekovnih uradih in 

poštni hranilnici je ob prevajanju в kronske na di
narsko plačo postopati kakor z uradniki in usluž-
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benci, navedenimi v členu 5. te uredbe od 1. do 6. 
in onimi v členu 6. 

Člen 8. 
Poštno-brzojavni pripravniki prejemajo z na

stopom poizkusne službe plačo letnih 1200, 1500 in 
2000 dinarjev, in sicer: pripravniki s štirimi razredi 
srednje šole 1200 dinarjev, pripravniki s šestimi 
razredi srednje šole 1500 dinarjev in oni s fakul
tetno izobrazbo 2000 dinarjev na leto. S tem naslo
vom in s to plačo morajo prebiti največ dve leti; po 
izpolnitvi tega roka jih je imenovati na naslove 
in plače njih skupine. 

Člen 9. 
Poštno-brzojavni uradniki in uslužbenci preje

majo draginjske doklade po uredbi o draginjskih 
dokladah, veljavni za državne uradnike in usluž
bence z dne 28. aprila 1921., D R br. 60.001 («Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
š t 111/1921.),* odnosno po členu 14. uredbe z dne 
6. junija 1921., DR br. 80.000 («Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 119/1921.)** 

. Člen JO. 

Določila te uredbe veljajo tako za moške kakor 
tudi za ženske uradnike in uslužbence. 

Člen 11. 
Stanarine, aktivitetne doklade in funkcijske do

klade, ki nadomeščajo stanarino, odpadejo za vse, 
ki se prevedejo na dinarsko plačo. Pri odmerjanju 
davka se mora 30 % sistemizirane plače smatrati 
za stanarino. 

Oni državni uslužbenci, ki uživajo naturalno 
stanovanje, ki jim pa to stanovanje ne spada med 
redne prejemke, plačujejo državi ustrezno najem
nino, ki se mora odmeriti po razmerah v dotičnem 
kraju. 

Člen 12. 
Po zvršetku predpisanih let vštevne službe do

biva državni uslužbenec zadnje, popolne, v dinarjih 
odmerjene, v službi uživane in v pokojnino vštevne 
prejemke kot pokojnino. Ako se odmeri pokojnina 
ртеј, jo je odmeriti po ključu vštevnega službenega 
časa in po naposled uživanih, v pokojnino vštevnih 
dinarskih prejemkih, stanarinska pokojnina pa se 
ukinja. 

^ Člen 13. 
Vsi pokojninski in oskrbni prejemki se ustanav

ljajo kakor do sedaj po določilih veljavnih pokoj
ninskih zakonov in predpisov, razen onih določil, lei 
se s to uredbo dopolnjujejo, izpreminjajo ali raz
veljavljajo. 

To velja enako tudi za vse uslužbence, njih 
vdove in sirote, ki so prevedeni ali bodo prevedeni 
z ukazom na dinarske plače po zakonih Srbije, ako 
BO do dne ukaza pridobili pravico do pokojnine po 
predpisih, ki so do tedaj veljali zanje. 

Pri odmeri pokojnine vdovam teh državnih 
uslužbencev naj se uporabljajo predpisi § 51. in z 
njimi zvezam predpisi zakonskega člena 65. iz 
leta 1912. o oskrbi poštnih in brzojavnih nameščen
cev kakor tudi njih vdov in sirot v Hrvatski in 
Slavoniji. 

Znesek in oskrbnina, izražena v teh pokojninskih 
zakonih s kronami, se jemljeta v enakem znesku 
enot v dinarjih. 

Člen 14. 
Prevedba na dinarske plače po tej uredbi ni za

vezana nobeni taksi, razen če znaša dinarska plača 
ve5 enot v dinarjih, nego je prejšnja plača obsezala 
enot v kronah; v tem primeru se odmerja taksa o-l 
povišanega števila enot. 

Člen 15. 

"Vsi dosedanji zakoni, vse naredbe in vsi pred
pisi v posameznih področjih direkcije, ki se tičejo 
imenovanja, definitivne namestitve, premestitve, 
ostavke, razrešitve od službe, odpusta iz službe in 
drugih osebnih razmer itd. uradnikov in uslužben
cev, veljajo še nadalje tako za sedanje kakor tudi 
za novo sprejeto osebje, dokler ne izide enoten za
kon za vse poštno-brzojavno osebje v kraljevini. 

Člen 16. ( 

Predpisi zakona z dne 26. januarja 1914.,. nar. 
list š t 15, ki se tiče službenih razmer državnih 
uslužbencev (službena pragmatika), veljajo odslej 
tudi: 1.) za uslužbence oficiantskega staleža (višji 
poštarji', poštarji in oficianti) v Sloveniji, Dalmaciji 

* Uradni list pod š t 144. 
** Uradni list pod št. 178. 

in Bosni; 2.) za pisarniške oficiante (oficiantke) v 
Sloveniji, Dalmaciji in Bosni, kolikor so skladajo s 
predpisom § 52. rečenega zakona z dne 25. janu
arja 1914. 

Uslužbenci pod 1.) se smatrajo za uradnike sku
pine D, uslužbenci pod 2.) pa za uradnike skupine E. 

Člen 17. 
Minister za pošto in brzojav se pooblašča, da 

po potrebi in sporazumno z ministrom za finance 
daje vsa potrebna tolmačenja in pojasnila za pra
vilno izvrševanje te uredbe. 

Člen 18. 
Ta uredba stopi v veljavo za območja izvun 

Srbije in Crne gore dne 1. maja 1921. in takrat pre
stanejo veljati zakonski in ostali predpisi, ki na
sprotujejo določilom te uredbe. 

V B e o g r a d u , dne 27. junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za pošto in brzojav: 

dr. Slavko Miletić s. r. 
Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić e.r. 

a) 

b) 

c) 

Tabela III. 
C. Za pomožno osebje. 

N a s l o v 

Pisarniški manipulanti 

Poduradniki 

Sluge 

-

Razred 

novi 

I 

II 
III 
IV 
V 

VI 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

I 
II 

III 
IV 
v 

! vi 

stari 

izvun 
razredu 

r 
I 

11 
III 
IV 

I 
II 

III 
IV 
v VI 

I 
II 

III 
IV 
v VI 

Letna 
plača 
v din. 

3 0 0 0 - -
2.600 — 
2.020 80 
1.768-80 
1.615 60 
1.263- — 

3.000 •— 
2.520 •— 
2.160 — 
1.800- — 
1440 — 
1.200 — 

1.800- — 
1.680- — 
1.440- — 
1.120 — 

960 — 
720-— 

(Podpisi ministrov.) 

D o d a t e k k u r e d b i . . 
Tabela I. 

A. Za uradnike I. kategorije. 

N a s l o v 
Razred 

atari 

Letna 
plača 
v din. 

a) Direktor 

Direktorjev pomočnik 

Inšpektorji 
(geti oddelkov) 

Tajniki 

b) Kontrolorji 

I 
П 

I 
II 

III 

1 
II 

III 
IV 
V 

II 
III 
IV 
V 

VI 

II 
III 
IV 
V 

I 

u 

I 

II 

I 
II 

III 

izvun 
razreda 

I 
II 

III 
IV 
V 

izvnn 
razreda 

"i 
II 

Ш 

7.072-80 
6.062-40 

6.062-40 
6.600 — 
5.062 •-

6.062-40 
6 600--
6.052 — 
4 646-80 
4 041-60 

4.546-80 
4 041 60 
3.789 — 
3283 80 
2.778 60 
2.526 — 

6.000--
4 500 — 
4.041-60 
3.636-40 
3.031-20 

Tabela IL 

B. Za uradnike II. kategorije. 

a) 

N a s l o v 
Razred 

novi stari 

Letna 
plača 
v din. 

Upravnik 

Kontrolorji 

PoStar ji 

b) Mehaniki 

II 
III 
IV 
V 

II 
Ш 
IV 
V 

izvun 
razreda 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

izvun 
razreda 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

izvun 
razreda 

" i 
II 

III 

izvan 
razreda 

» 
I 

II 
III 

izvun 
razreda 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

izvun 
razreda 

I 
II 

Ш 
IV 
V 

VI 
VII 

6.000 •— 
4600--
4 041 60 
3.636 40 
3.031-20 

5000-— 
4 6 0 0 -
4 041-60 
3636-40 
3031-20 

4.600-— 
4.041-60 
3 636 40 
3.031-20 
2 626 — 
2.020-60 
1-615 60 

4.600 •-
4.041-60 
3.789-— 
3283 80 
2 7VJ8 60 
2 6 2 6 -
2.020-60 
1.516-60 
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Tabela V. 
Poduradniki. 

1 
a) 

U) 
1 
1 1 

Z letno plačo 

900 do 1200 K 
1270 do 1600 K 
1640 do 1700 K 
1720 do 2000 K 
2200 

900 do 1100 K 
1140 do 1380 K 
1460 do 1600 K 

in z naelovom 

pod-
uradnikov 

» 

* 
» 

Sluge. 

Sluge 

n 

V razr. 
IV razr. 
Ili razr. 
l i razr. 

I razr. 
izvun 

razreda 

VI 
V 

IV 
III 

II 
I 

S plačo 
v dinarjih 

1200 
1440 
1800 
2160 
2626 

3000 

720 
960 

1120 
1440 
1680 
1800 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
NC I 225/21—5. 1359 3—1 

Amortizaoija. 
Na prošnjo podružnice Ljubljanske kreditne ban

ke v Celju se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih bonov, ki jih je prosilka baje izgubila: 4%na 
bona kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
št. 5501 in 5691 po 10.000 kron. Imetnik teh bonov 
se/pozivlje, naj uveljavi svoje pravice tekom 
š e s t i h m e s e c e v izza dne 1.septembra 1921., 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da sta bona 
brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 17. avgusta 1921. 

Natisnila in založila DelniSka tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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108. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 5. septembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov/ Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V*«bina: Izpremembe y osebjn. — Rodbinski pravilnik za elane srbskega kraljevskega doma, — Naredba ministra, za sirarno reformo o nadzirsteljib kolonij. — Razglasi zdrar-
•t«eneKa odsekaza.Slovenijo: Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 7. do dne 13 a'rosta 1921. Razpis mesta iefa-zdravnika mi 
firžavnein zdravilišču v Topolscici. Razpis asistentekega mesta na okulisticnem oddelku eplosne bolnice v Ljubljani. — Razglasi raznih drugih uradov in ohlastev - Razne objav«. 

Izpremembe v osebju. 
£ ukazom z dne 20. julija 1921. je bil dr. Aleksan

der K u s y , okrajni glavar extra statum, imenovan 
sa vlaAiega svetnika extra statum v Btaležu politič
nih konceptnih uradnikov pokrajinske uprave v 
Ljubljani. 

Provizorni vladni koncipist pri okrajnem gla-
Tarstvu v Slovenjgradcu Mirko G o r i S e k je dne 
81. avguste, 1921. izstopil iz državne službo. 

Baltic s r. 

Auskultant dr. Josip G od n i б v Celju se je 
odpovedal službi. 

YiSje deželno sodišče v Ljubljani je pravna prak
tikanta Ivana M i k 1 u š a in drja. Ivana S1 i b a r j a 
n. Ljubljani imenovalo za avskultanta. 

Dr. Rogina e.r. 

280. 
Rodbinski pravilnik sa člane srbskega 

kraljevskega doma.* 
Člen 1. 

Ciani kraljevskega doma dinastije Kara-Djor-
djere: 

' a) kralj Peter I.;' 
b) njegova sinova .prestolonaslednik Aleksander in 

kraljevič Djordje; 
c) njegova hči Jelena do omožitve; 
6) njegov brat Arsen Kara-Djordjević s sinom kne

zom Pavlom A. Kara-Djordjevi6em; 
d) potomstvo prestolonaslednika Aleksandra, kra

ljeviča" Djordja in kneza Pavla, • 

' Ölen 2. 

Po členu 67. državne ustave naeleduje kralja 
njegovo moško potomstvo iz zakonitega zakona 
po vrsti prv.orojenstvai , . 

Člen 3. 

Ker se je kraljevič Djordje, najstarejši sin kralja 
Petra 1 L, odpovedal prestolonasledstvu in vsem 
njegovim pravicam z ostavko z dne 12. marca 1909., 
ki je bila sprejeta1 in objavljena z državnim aktom 
z dne 14. marca 1909. in s proklamacijo z dne 
16. marca 1909., je prešlo prestolonasledstvo z 
vsemi pravicami. po. členu 67. ustave na drugega 
sina kralja Petra Ï., sedanjega prestolonaslednika 
kraljeviča Aleksandra, ^ 

Člen 4. 
Slani kraljevskega doma iz rodbine kralja vla

darja in rodbine prestolonaslednikove imajo na-
SIOT «kraljevsko Visočanstvo». 

' • ' • • — — f 

* Ta pravilnik je predpisal kralj dne 30. avgu
sta 1909. in narodna skupščina ga je dne 24. febru
arja 1911. sprejela na znanje. Skupščinski protokol 
« dne 24. februarja 1911., ki obseza besedilo tega 

•pravjlnika, je bil objavljen v «Srpskih Novinah» 
dne 26. februarja 1911. V zmislu Člena 132. ustave 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ostane ta 
pravilnik v veljavi, dokler ne izide v zmislu člena 
67. te'ustave nov pravilnik, in kolikor ni že z njo 
»am« tepremenjen...,.-. 

Ostalim članom kraljevskega doma pripada 
naslov «Visočanstvo». 

Člen 5. 
Kralj vladar je vrhovni starejšina in zaščitnik 

vseh članov kraljevskega doma. 
Brez njegovega izrecnega dovolila in pristanka 

ne sme noben član kraljevskega doma izvršiti ni
kakršnega dejanja ali postopka javnega značaja ÌD 
tudi ne stopiti v kakršnekoli trajne obveznosti proti 
komurkoli. , 

Kralj skrbi z vsemi sredstvi, da vladajo v kra-
.ljevskem domu vedno brez izjeme pravila in obziri 
časti, reda in primernega ponašanja, dostojni kra
ljevskega doma. 

Člen 6. 
Vsi člani kraljevskega doma so dolžni smatrati 

in spoštovati v kraljevi osebi starejšino svojega 
doma ter mu pomagati v izvrševanju njegove sta-
rejšinske naloge s popolno in neoporečno vda
nostjo in poslušnostjo. 

Člen 7. • 
Noben član kraljevskega doma ne sme stopiti 

v-zakon braz^ poprejšnje^* pristanka in dovolila 
kraljevega. 

Zakon, sklenjen zoper to pravilo, ima za posle
dico izključitev iz kraljevskega .doma, odvzem 
časti in ugodnosti, danih članom kraljevskega 
doma. 

Člen 8. 
Kraljevo dovolilo za ženitev ali za možitev 

člana kraljevskega doma. se izdaja v obliki poseb
nega pisma, ki ga sopodpisujeta metropolit in mi
nistrski predsednik. 

Člen 9. 
Ako ustanovi član kraljevskega doma posebno 

rodbino in dobi svoje posebno imenje, ne more 
zaradi tega 'izpod kraljevske oblasti, predpisane 
s tem pravilnikom, ter je dolžan posle svoje rod
bine voditi pravilno, ne dajaje povoda nikakršnim 
pritožbam. 

Drugače ima kralj pravico odrediti vse potreb
ne ukrepe za pravilno vodstvo dotične rodbine. 

Člen 10. 

Brez đovolila ali pristanka kraljevega se ne 
sme noben član kraljevskega doma zadolževati brez 
možnosti odplačila, ki se oznakuje s trimesečnim 
Rednimi dohodki dotičnega člana, 

Ölen 11. 
Noben član kraljevskega doma ne sme sprejeti 

ne dedščine, ne dotacije brez pristanka .in dovolila 
kraljevega. 

Clett 12. 
Uradniki na dvoru, prSdeljëni kjateremukoli 

članu kralj 3vskega doma ali posebnim rodbinam 
kraljevskega doma, se postavljajo s pristankom ali 
dovolilom kraljevim. 

Člen 13. 
Kralj določa s svojo naredbo, v katerem 

kraju naj stanuje član kraljevskega doma. 
Izprememba stanovališča se istotako dovoljuje 

ali določa z naredbo kraljevo. 

Člen 14. 
Noben član kraljevskega doma se ne eme brez 

dovolila kraljevega ne stalno nastaniti ne prevzeti 
službe v inozemstvu. 

Tudi na krajša potovanja v inozemstvo ne 
smejo hoditi člani kraljevskega doma brez pou 
prejšnjega dovolila kraljevega. 

Člen 15. 
Po določilu člena 133. državne ustave, po kateri 

ne sme biti noben član kraljevskega doma miai-
ster, se morajo člani kraljevskega doma priprav-' 
Ijati za službo ali delovanje v vojski, v prosvetì, 
v umetnosti ali v cerkvi po svojih posebnih nag
njenostih. 

Člen 16. 
Po vrhovnem pravilu vodi kralj kot starejšina 

kraljevskega doma vzgojo vseh članov kraljevskega 
doma tudi tedaj, kadar pripada splošna skrb za 
vzgojo dece njih roditeljem. 

Clon 17. 

Kralj mora skrbeti za vse potrebe dece kraljev
skega doma, ako bi ostala brez roditeljev. • 

Člen 18. 
* 

Kralj ima neomejeno pravico, da vzdržuje v kra
ljevskem domu red, dostojen kraljevskega doma, «. 
vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 

Člen 19. 

Za oceno in razpravo o disciplinarnih prestópkiE 
se ustanavlja dvorni svet. V dvorni svet spadajo: 
kralj, prestolonaslednik (ako je polnoleten), člani ' 
kraljevskega doma, ki so dovršili 21. leto, metro
polit, ministrski predsednik, minister za pravosodje, f 

predsednik državnega sveta, predsednik kasacijske-
ga sodišča. Kralju se prepušča pravica, da predlaga 
disciplinarne prestopke, po predpisih tega pravilnika 
ali če se mu samemu vidi potrebno, zaradi nasveta, 
v presojo in razpravo tega dvornega sveta. 

Člen 20. 
Disciplinarne kazni, ki jih uporablja kralj pri 

upravi kraljevskega doma, so te-ie: 
a) pismen opomin, zaupen ali javen za vse člane 

kraljevskega doma; 
b) pismen ukor, zaupen ali javen za vse člane kra

ljevskega doma; 
c) izključitev od vseh časti za krajši ali daljši бав, 

zaupna ali javna za vse člane kraljevskega doma; , 
č) izključitev H dvora za krajši ali daljši čas, po -y 

odredbi, zaupna, znana samo članom kraljevskega 
doma, ali popolnoma javna, ki se z razlogi vred 
natisne v uradnem listu; 

d) izključitev z dvora za vselej. Ob taki kazni je 
neizogibno treba zaelišati dvorni svet. 

» Javnost za Člane kraljevskega doma se izvrši s 
priobčitvijo dotične disciplinarne kazni vsem članom 
kraljevskega doma. 

* „ Člen 21. 

Vsako kazen, ki jo izreče kralj zoper člana evo--; 

jega kraljevskega doma, sme kralj tudi preklicatijfc 
ako se opravičuje ta- odredba s tem, da se je člaji 
poboljšal ali da so prestali vzroki, ki so izzvatì'to 
kazen. Dvorni svet se zasliši tudi v tem prmertt/tÉô' 
je primer omenjen zgoraj v členu 20. pod d). 

Člen 22. ... " 
Kot starejšina kraljevskega doma razpolaga kralj 

z vsemi njegovimi materialnimi sredstvi ter izdaja 
vse naredbe, ki so potrebne za ekonomske in denar- ' 
ne posle. 

Ш& 
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Člen 23. 
Vsem uradnikom kraljevskega doma se priobču-

je ta pravilnik v podpis zaradi znanja in ravnanja. 
Kdor ne bi priznal in "usvojil pravilnika s svojim 

podpisom, temu se odvzamejo pravice kraljevskega 
doma kot njegovemu članu po predpisih točke d) 
Berla 20. tega pravilnika. 

Člen 24. 

Kralju ostaja pravica, da ukrene v tem pravil
niku, po razmerah, izpremembe in dopolnitve, če 
spozna to za dobro ali če se pokaže zanje potreba, 
kakor tudi da za vse nepričakovane primere izdaja 
odloke sporazumno z dvornim svetom. 

Člen 25. 
Ta pravünik kakor tudi vse njegovo eventual

ne izpremembe in dopolnitve stopi v življenje, ko 
ga sprejme na znanje narodna skupščina. 

Naredbe osrednje vlade. 
281. 

Naredba ministra za agrarno reformo 
o nadzirateljih kolonij.* 

§ i-
Nadziratelji kolonij se postavljajo samo v onih 

krajih (naseliščih), kjer je naseljeno več nego 50 
dobrovoljcev ali poljedelcev in kjer se to pokaže 
za neizogibno potrebno in zato, da se čim bolje do
segajo naloge kolonizacije. 

§ 2. 
Nadziratelji kolonij se postavljajo s predpisom, 

s-katerim se določa tudi vicina dnevnic, in sicer iz 
vsot, ki so v.ta namen določene v proračunu. Dolo
čena dnevnica teče od dne, ko- nadzornik prevzame 
Službo, pa do dne, ko se razrezi službe. Določena 
dnevnica se sme povišati, znižati ali povsem ukiniti 
po razmerah, življenskih potrebah in stanju kolonije. 

Višina dnevnice se določa po nadzirateljevih de
janskih razmerah, po njegovi sposobnosti, po draginji 
v dotičnem kraju, toda nikoli ne sme biti večja od 
30 dinarjev. 

§ 3. • 
Za nadziratelje kolonij se smejo postavljati oni: 
1.) ki so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev in stari nad 25 let; 
2.) dobrega moralnega vedenja; 
3.) pismeno in teoretično ali praktično dovolj 

sposobni za kulturno-ekonomsko delo. 
Ob istih pogojih imajo prednost dobrovoljci, voj-

niki za osvoboditev, invalidi, odlični nacionalni 1;-
lavcL 

§4- ^ 
Poleg dnevnice po § 2. imajo nadziratelji pravi

co do zemlje, in sicer: 
1.) dobrovoljci: do 5 hektarov zemlje poleg one 

površine, ki jim pripada po uredbi o dobrovoljcih; 
2.) ostali: do dvakratne, površine poleg 'one, ki 

jim pripada po uredbi o naseljevanju ali po uredbi 
o štiriletnem zakupu. 

Od zemlje, ki se jim dodeli po točkah 1. in 2., 
morajo nadziratelji redno plačevati zakupnino in vse 
one pristojbine, ki jih plačujejo drugi naseljeiiiki ali 
interesenti agrarne reforme v dotičnem kraju. Za to 
zemljo veljajo tudi drugače določila o oddajanju ali 
odvzemanju zemlje naseljenikom ali interesentom, 
6amo da izgube nadziratelji pravico do zemlje tudi 
takrat, kadar se razrešijo dolžnosti, ako niso imeli 
temlje popolnih deset let, najsi» se razrešijo brez 
?voje krivda. 

§ 5 . 
Nadziratelji imajo pravico do brezplačnega pre

voza svojcev ir. stvari ob naselitvi kakor ostali na-
?clj«?nikL 

§ 6 . 
Nadziratelj kolonij mora njemu dodeljeno zem

ljišče osebno obdelovati tako, da služi za zgled osta

lim naseljenikom; poleg tega mora resno skrbeti za 
kulturno-ekonomsko stanje, in pospeševanje пазз-
Ijenikov. Zlasti pa imajo nadziratelji te-le dolž
nosti: 

1.) nadziratelji ,so vez med ministrstvom za 
agrarno reformo, temu podrejenimi organi in vobče 
med organi državnega oblastva po eni in naselje-
niki po drv.gi strani ter navajajo naseljenike, какз 
naj izpolujujejo svoje dolžnosti in ščitijo svoje pra
vice;, 

2.) predlagajo poročila in statistične podatke o 
stanju kolonije in podajajo predloge o pospeševanju 
kolonij; 

3.) v nujnih primerili zahtevajo zaščito držav
nih ali avtonomnih oblastsv ob vsakem nasilju zo
per naseljenike; 

4.) poročajo o prošnjah in pritožbah, ki jih prijav
ljajo nâseljeniki glede svojih naseljeniških pravie 
in dolžnosti; 

5.) skrbe, da naseljeniki pravočasno in v redu 
izvršujejo obveznosti, ki izvirajo iz naseljeniSkega 
razmerja; 

6.) vodijo točno statistiko o številčnem in zdrav
stvenem stanju kolonije po obrazcu št. 1 ter koncem 
vsakega četrtletja o tem poročajo ministrstvu t>o 
obrazcu 2; 

7.) aktivno se -udeležujejo dela naseljeniških 
združb za kulturno-ekonomski napredek naseljerd-
kov, zlasti pa dela agrarnih zajednic; kontrolirajo 
delo teh združb ter poročajo o delu združb in po
dajajo predloge za. pospeševanje in ureditev dela in 
stanja teh združb; . 

8.) čim pogosteje predavajo naselnikom o vseh 
kulturno-ekonomskih zadevah; 

9.) vobče naj bodo učitelji, svetovalci in zaščit
niki našel jenikov; 

10.) izvršujejo naredbe, ministrstva za agrarno in
formo in naredbe podrejenih organov ministrstva. 

§7- • 
Nadziratelj ne sme od naseljenikóv sprejemati 

daril v kakršnikoli obliki in se tudi ne sme odškodo-
vati za to, kar jim je storil po službeni dolžnosti. 

§ 8 . 
Nadziratelj se mora varovati vsega, kar utegne 

omajati zaupanje naseljwikov v njega nepristra
nost in poštenje. 

§ 9 . 
Ako se nadziratelj kolonije ne drži teh navodil, 

se odstavi od službe in odvzame se mu dnevnica 
kakor tudi presežek zemljišča po § 4. te naredbe. 

-§10. 

Šefi okružnih agrarnih uradov, odnosno glavno 
poverjeništvo v Skoplju vodijo po svojih organih 
kontrolo o poslovanju nadzirateljev kolonij ter o 
vsaki opaženi nerodnosti poročajo ministrstvu za 
agrarno reformo. 

§ U . 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko so raz

glasi v cSlužbenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». 

V B e o g r a <|u, dne 1. julija 1921.; 
št. 19.966. Minister za agrarno reformo: 

Nik. T. Uzunović s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 9924/21. : 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 7; do dne 13. avgusta 1921.) 

* Razglašena v*"• Ш Ш п ћ 'Nbvffiàb kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 168, izdanih dne 30. ju
lija 1921. 
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K o z e ( V a r i o l a ) . 

Celje okolica 
Konjice 

Slovenjgradec 

Ljubno . 
Koojice . 
Kozjak . 
Trbovjo . 

1 
1 

2 

. 

i 
. 

• 

2 

• 
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T r e b u š n i t i f u z ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Breiice 

Celje okolica 

. Kamnik 

Konjice 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Radovljica 

SloTenjgradec 

Brežice . . 
Bianca . . 
Vojnik . . 
Petrovce. . 
Kamnik . . 
Lukovica . 
Radomlje . 
Oplotnica . 
Bevke . . 
Ljubljana . 
Maribor. . 
Bled . . . 
Jesenice. . 
Podgorje . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
2 
1 

, 
» 
. 
. 
1 

i 
1 
3 
1 

. 

1 
, 
, ' 
. 
, 
1 

• 

ф 

i 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brežice 

Celje okolica 

Kamnik 

Kranj 

Eriko 

Kočevje 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Ptuj okolica 

Ptuj mesto 
Radovljica 

SloTenjgradec 

< Brevalje 

Murska Sobota 

Brežice 
Veliki Kamen . . . 
Sevnica 
Bizeljsko 
Trbovlje 
Ljubno 
Frankolovo . . . . 
Višnja vas . . . . 
Loka pri Zidanem 

mostu 
Braslovče 
Loka pri Žuzmu . . 
8v. Štefan 
Brezovica 
Domžale '" 
Dragomelj 
Kamnik . . . . . . 
Mekine 
Nevljo 
Pece 
Stranje 
Trzin 
Šm»rca . . . . . . 
Sora 
Škofja Loka . . . . 
Kranj 
Mavčiče 
Preddvor 
Predoslje ,. . . . . . 
Sv. JoSt 
II rastjo 
Voglje 
Straziata 
Javorje 
Poljane 
Trata 
Selca 
Stara с е г к е т . . . . 
Šenčur 
Smlednik 
Tržič 
Studenec 
Krêko. . . . . . . 
Turjak 
Rob . . 
Oplotnica 
Sv. Kungota . . . . . 
Št. Vid nad Ljubljano 
Vič 
Jezica. . . . . . . 
Devila Marija v Polju 
Brezovica . . . i . 
Vrhnika 
Moste 
Slivnica . . . . g • 
Ljubljana mesto \ . 
Tezno 
Kamnica ' 
Hoče 
M a r i b o r . . . . . . 
Stopič 
Novo mesto . . . . 
Breg . ; 
Bratje 
Gajovci 
Sv. Marjeta . . . . 
Zemusani 
Ptuj 
Bled 
Jesenice 
Kranjska gora . . . 
Ovsi&če 
Bistrica : 
Laucovo 
Gorje 
MoSnje 
Predtrg 
Radovljica 
Kropa 
•Slovenjgradec .,. . . 
Remsnik 
Šmartno pri Slovenj 
,.gradcu 
iMežusa . . . . . . 
Kotlje 
Preval je , 
6t. Danijel 
Trdkovo 

51 
3 
3 
8 
1 
3 
6 
4313 

15 

1 
2 
1 
1 

44 
4 
1 

19 
1 
2 
2 
1 
3 
1 

22 
17 
6 
1 
3 
1 
10 

13 
6 
6 
8 
b 
3 
1 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
13 
2 
8 
6 

5 
8 
2 
4 
37 
5 
3 
7 
1 
3 
5 
70 
1 
1 
3 

10 
s 
2 

i 
7 
8 
3 
1 
3 
3 
8 
6 
6 
6 

4 
2 

.6 
22 
2 

1 
, 1 

2 
61 
7 
1 
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O k r a j O b č i n a 

cd k. 
O . * 

Ô * 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice 

Konjice 
Ljubljana meato 

Ljutomer 

Mursia. Sobota 

Brežice . . . . 
Bizoljsko . . . 
Tolsti vrh . . . 
Ljubljana mesto 
Bolehneci . . • 
Trbegovoi .. . . 
Dolnje. Lendava 
Petešovci . . . 
BratOBci . . . . 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 

i 

• 

1 

, 
, 

• 

t 

^ Kamnik 
Ljubljana mesto 

Ptuj okolica 
Ptuj mesto 

Slovenjgradec 

Kranj 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Nasoviče I . 
Ljubljana I 3 
Rsgozuica | 1 
Ptuj 
Slovenjgradec . . . 1 
Otiški vrh . . • . . . 1 
Šoštanj 1 
Misliuje 1 

T r a h o m : 
Selca I . 111 
KoTor I • 11 

št. 814/12 ex 1921. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaja: 

137? 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. avgusta 1921. 

Sanitetni sef: dr. Krajec s. r. 

St. 9020/21- 3—3 

Razpis. 
Pri državnem zdravilišču v Topolšcici se razpi

suje mesto šefa-zdravnika proti pogodbi. Razen do
govorjene plače ima šef-zdravnik prosto stanovanje 
in hrano v zavodu. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili o sposobnosti naj se z navedbo zahtevane plače 
rlože do dne 

15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem 'odseku, ki daje tudi 
potrebne informacije. •, 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, , 
dne 23. avgusta 1921. 

Sanitetni šef : dr. Krajec s. r. 
St. 9854/2K v 3—2 

Razpis. 
Razpisuje se àsistentsko mesto na okulisticnein 

oddelku splošne bolnice v Ljubljani z letno plačo 
2800 K in s pripadajočimi draginjskimi dokladami. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
in z izpričevalom o potrebni kvalifikaciji naj se vlo-
že do dne i 7. se p t e m b r a 1 92 1. 
pri- podpisanem zdravstvenem odseku. V. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 2.9. avgusta 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

•ŠJ8 
g-e 1-

iS*" 

1 

2 

3 

4» 

5* 

6* 

7 

8 

9* 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Ivanje se lo št. 3 
(davčni okraj Cerknica) 

Dragomer št. 1 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 
Vitanje gorice št. 3 

(davčni okraj 
Ljubljana okolica) • 
Stari Dvor št. 8 

Jagaica št. 10 
(davčni okraj Krško-Radeče) 

Šmarje št. 20 
Bazdrto št. 6 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 
Kočevje št. 147 
Kočevje št. 248 

(davčni okraj Kočevje) 
Kočevje št. 93 

(davčni okraj Kočevje) 
Viševek št. 39 

(davčni okraj Lož) 
Koprivnik št. 16 
Koprivnik št. 40 

(davčni okraj Kočevje) 

* Te dve trafiki se združit 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Cerknica 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Ljubljana 1 
v Ljubljani 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Kočevje 

Kočevje 

Cerknica 

Kočevje 

a v eno samo novo 1 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K 

919 

2199 

1642 

1352 
1874 
3226 
8.948 
1.374 

10323 

31.696 
2:364 

,34.060 

12.068 

2267 

2460 
2336 
4796 

rafiko. 

v 

38 

12 

40 

— 
44 
80 

24 

'-r 

— 

— 

74 

— 

— 

kolkih 

K 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

v 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

poštuih 
znamkah 

K 

— 

— 

— 

.— 

— 

— 

— 

— 

v 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ponudbe je 
pri finančnem 

riožiti 
okraj-

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

do.dne 

19./9.1921. 

20./9.1921. 

21./9.1921. 

22./9.1921. 

23./9.1921. 

24./9.1921. 

26./9.1921. 

27./9.1921. 

28 /9.1921. 

nre 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Jamščine 
je položiti 

K 

400 

400 

300 

600 ^ 

1700 

5600 

2000 

400 

800 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponuđb ца predpisanih obrazcih, da 
ise bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posehe opozarjajo. 

Finančno okrajne ravnateljstvo v Ljubljani, dne 17. avgusta 1921. , 

Št. 3376/9. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : 

1407 

Razglasi drugih uradov in otfetev, 
O 101/21—1. 1338 3 - 3 

Oidio. 
Zoper Rožo K o v a č i č e v o , posestnikovo hčer 

v Suhem dolu, katere bivališče je neznano, je podal 
pri okrajnem sodišču v Kozjem dr. Emanuel F. Frid-
rih v Kozjem, zastopan po Ferdu Križanu, notar
skem namestniku v Kozjem, tožbo zaradi 2565 K s 
pripadki. 

< Na podstavi 4>ožbe se določa narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

2 9. s e p t e j n b r a 1 9 2 1 . 
.pri podpisanem sodišču v sobi St. 4. 

V obrambo pravic Rože Kovačičeve se postavlja 
.za skrbnico gospa Marija KovaČič, posestnica v 
Suhem'dolu, občina Pilštanj. J a skrbnica bo .zasto-
.pala toženko v oznamenovani pravni stvari na nje 
nevarnost in stroške, dokler se Roža Kovačič ali 
ле eglaei pri sodišču ali ne *menuje pooblaščenca. 

Okrajno, eodišče v Kozjem* oddelek II., 
dne 17. avgusta 1921. 

ce 
a л 

S.« 
.*- X« 

1 

2 

3» 

4 ' 

6» 

6« 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 

Gaberje št. 3 

Goreoja Sušica št 86 
Martjanci št. 13 
Martjanci št. 62 

Večcslavci št. 115 
Večeslavci št. 108 

Krog št, 84. 
Krog št. 102 

Moravci št. 90 
Moravci št. 142 

"Lucova št. 8 
Žitečka vas št. 66 

Šmolnik št. 22 
Sv. Martin št. 12 

Legen, št. 42 
Obrez št. 41 

1 Invalidi smejo namesto jan 
•Te dve trafiki ee združio 

Davčni okraj 

Celje 

Brežice 

. Murska Sobota 

Maribor 

Slovenjgradec 
Ormož 

ščino položiti jam 
i v eno r samo nov 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Celje ^ 

Brežice 

Hodoš 

Maribor 

Slovenjgradec 
Ptuj 

itveno izjavo komi 
o trafiko. 

1 KoBmati dotiëek 
v zadnjem letu pri 

tobaku* 

K 

7398 

5611 
754 

1267 
2022 

739 
851 

lötfl 
6*1 

1073 
1715 
1092 
1841 
2934 

493 
1620 
2422 
1391 
1774 
1773 

sije za j 

v 

66 

92 
74 
66 

33 
73 
06 
42 
95 
37 
84 
39 
23 

80 
70 

70 
88 
62 

>rea 

kolkih 

K 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— ' 

— . 
— 

crbo vra 

' 
— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 

čujo 

poštnih 
znamkah 

K | v 

' — 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
, — 

čihsev 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
-

— 
— 

jjak 

-L-
je položiti* 

800 

600 . 

200 

i : 

200 
• 

200 

300 

— 
200 
300 
— • 

200 
200 

ov v Ljubljani 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
2 7. s e p t e m b r a 1 9 2 1. ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in jetroških, ki jih je .imel .dosedanji imetnik trafike, eo,r$zvJdni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenihpristojnihokrajnih t^pf|#ah 
finančne ̂ kontrole. 

yei<podro,bflfljši;ppdatki, nekatere se je, ozirati pri napravi ponudb na predpisanih ohxazçjt» ,4* se 
bodo mogle poi^udbp vpoštevati,kot. spre jenil jive, so glede Vsake trafike razvidni iz celotnega »atečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem, ravnateljstvu v Mariboru i n . n a v a d n i 
deski občine, pristojne za vsako poeamezno trafiko, J Interesenti, se na ,to > še poBebe^oppzarJajo. 

Finančno jokrajno ravnateljstvo v Maribora, dne 29. avgusta 1921. p r > Povajej s. r . 



108. 554 Letnik IIL 

1389 Firm. 300, Rg. A П 57/3. 

Izbris firme. 
V registro za firme, oddelku A, se je izbrisala 

danes vsled prodaje podjetja firma: 
Apnenik Celje Anton Zeischegg 

Kalkwerk Celje Anton Zeischegg 

h sedežem v C e l j u . 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek IÏ., 

dne 19. avgusta 1921. 

O t r o c i , k i n e s t a n u j e j o v L j u b l j a n i , 
s e n a č e l n o o d k l a n j a j o , p o č e m e r s e j e 
š o l s k i m v o d s t v o m t o č n o r a v n a t i 

Vse podrobnosti pojasnjujejo šolska vodstva ob 
vpisovanju. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 1. septembra 1921. 

Firm. 301/21, Rg. A П 88/1. 1387 

Vpis družbene firme. 
Vpisala se je danes v register, oddelek A, firma: 

Jug & Zupančič 
s sedežem v C e l j u , 

obratni preldmet: trgovina z mešanim blagom na 
debelo. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne. 25. julija 1921. 

Osebno zavezana družbenika: Franc Jug, trgovec 
v Celju, Razlagova ulica S t i l , in Ivan Zupančič, 
trgovec v Celju, hotel Union. 

Pravico zastopati družbo ima vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Družbenika podpisujeta pod njem 
napisano ali natisnjeno besedilo vsak svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek П , 

dne 19. avgusta 1921. 

8 t 943/21. 1 4 1 0 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, 

da je gospod dr. Anton H o r v a t z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
P t u j u . 

V L j u b l j a n i , dne 25.avgusta 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s.r. -

S t 887/21. 1 4 0 8 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda ee objavlja, da 

je gospod dr. Konrad J a n e ž i č z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Kamniku. 

V L j u b l j a n i , dne 25.avgusta 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice* v Ljubljani: 

predsednik: dr.D.Majaron s.r. 

S t 957/21. 1 4 0 0 

Objava. 
Objavlja se, da je gospod dr. Slavko W e i x l , 

odvetnik v Murski Soboti, izpremenil svoje rodbin
sko ime v V e s n i k . 

V L j u b l j a n i , dne 26.avgusta 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr.D. Majaron s.r. 

Št, 18.587. 1392 3--3 
Razglas. 

Na podstavi člena 129. carinskega zakona bo 
glavna ljubljanska carinarnica dne 10. s e p t e ni-
b r a 19 2 1 . ob petnajstih v carinskem skladišču 
«A» na javni dražbi prodajala to-le blago: 

1.) 1 balo Rg. 25 v nečisti teži 8 kg s 5-200 kg 
bombaževega žameta, barvanega, in 2-600 kg gr.-v 
bega' platna za zavijanje, sirovega, do 18 niti v vot-
ku in osnutku; 

2.) 1 paket T. M. R. 010 v nečisti teži 9-500 kg 
s 5-300 kg bombaževega belega merciriziranega 
prediva za nadrobno prodajo in 3-700 kg bombaže
vega belega prediva za prodajo na drobno. 

Skupna cenilna vrednost tega blaga je 260 di
narjev. 

Licitanti polagajo v gotovini 2 0 % cenilne vred
nosti. 

Iz pisarne glavne ljubljanske carinarnice, 
dne 28. avgusta 1921. 

Lokalna železnica Kranj-Tržič. 
H25 Razglas. 

V zmislu § 14. družbenih pravil bo izreden občni 
zbor delničarjev z glasovalno pravico k r a n j s k o -
t r ž i š k e lokalne železnico dno 2 0. s e p t e m b r a 
1 9 2 1 . ob šestnajstih pri ministrstvu za trgovino is 
industrijo, oddelku v Ljubljani, Kongresni trg (dvo
rec), I. nadstropje, na levi. _, 

D n e v n i r e d : 
1.) Volitev upravnega sveta.. 
2.) Izročitev arhiva. " 
Po § 16. družbenih pravil daje 10 delnic pravio« 

do enega glasu. 
* « * 

Po § 17. se izvršuje glasovalna pravica osebn» 
ali pa po takih pooblaščencih, ki so sami upravičeni, 
da se udeleže občnega zbora. 

Pod skrbstvo stavljene in juristične osebe glasu
jejo po svojih zakonitih zastopnikih. 

Za udeležbo pri občnem zboru morajo delničarji 
založiti svojo delnice do dne 12. septembra 1921. 
pri Deželni banki v Ljubljani ter izpolniti tam dva 
seznamka te banke; nato dobe legitimacijski list za 
glasovanje. 

V L j u b l j a n i , dne SO.avgusta 1921. 
Dr. Luce Treo s. r., državni nadzornik. 

Razne Objave. 
1391 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovenoev. 

Stanje dne 22. avgusta 1921. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga 434,971.640 31 
Posojila 252,151.773-74 
Dolg države 4.232,568.571-96 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov — 

7.058,059.149 01 
Pasiva : 

Glavnica 10,386.100' — 
Rezervni fond ' . . 821.571* 25 
Novčanice v tečaju 4.085,984.075- — 
Razne obveznosti . 740,341.692.16 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov . . . . 82,149.547 60 

7.058,059.149 01 

S t 1998/m. š. sv. 1420 2—1 
Pričetek šolskega leta 1921/1922. na jav
nih mestnih osnovnih šolah v Ljubljani. 

Na javnih mestnih osnovnih šolah ljubljanskih, 
razen na I. in II. mestni deški osnovni šoli in pa 
na mestni pomožni šoli se prične novo šolsko leto 
1921./1922. 

v e r e d o d n e 14. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
s skupno sv. mašo in v četrtek dne 15. septembra 
1921. z rednim šolskim poukom. 

Vpisovalo se bo v p o n e d e l j e k d n e 12. i n 
v v t o r e k , d n e 13. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . , v s o 
l e j o d o s m i h d o d v a n a j s t i h , in sicer: 

za Ш. in V. mestno deško osnovno šolo v šol
skem poslopju na Erjavčevi cesti š t 21; zâ Fv\ mest
no deško osnovno šolo v šolskem poslopju na Pru-
lah št. 13; za I. mestno dekliško osnovno šolo v šol
skem poslopju na Gasilski cesti š t 242; za mestno 
no dekliško osnovno šolo in za mestno manjšinsko 
šolb v šolskem poslopju na Erjavčevi cesti š t 19; 
za šišensko deško in dekliško osnovno šolo v šol
skem pelopju na Gasilski cesti, š t 242; za mestno 
barjansko šolo v šolskem poslopju na Ižanski cesti 
š t 40. 

Lokalna železnica Ljnbljana-Vrhnika. 
1426 Razglas. 

Po § 14. družbenih pravil l j u b l j a f t s k o -
v r h n i š k e lokalne železnice bo izreden občni zbor 
delničarjev dne 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob šest
najstih pri ministrstvu za trgovino in industrijo, od
delku v Ljubljani, Kongresni trg (dvorec), I. nad r 

stropje, na levi. 
D n e v n i r e d : 

1.) Volitev upravnega sveta. 
2.) Izročitev arhiva. 

Po § 16. družbenih pravil daje 5 delnic pravico 
do enega gla?u na občnem zboru. # 

Po § 17. smejo glasovati samo osebno navzočni 
delničarji ali pa takšni pravilno izkazani poobla
ščenci, ki so sami upravičeni, da se udeleže občnega 
zbora 

Varovanci in juristične osebe glasujejo po svojih 
zakonitih zastopnikih, ženske pa po pooblaščencih, 
ree), I. nadstropje, na levi. 

Oni delničarji, ki se hočejo udeležiti občnega 
zbora, naj založe 5 delnic do dne 13. septembra 
1921. pri Deželni banki v Ljubljani, kjer prejmejo 
izkaznice na svoje ime. Za bivšo vojvodino Kranj
sko, okrajne zastope, občine in hranilnice zadošča 
namesto té hrambe delnic potrdilo Deželne banke, 
odnosno dotičnih okrajnih in občinskih zaetopov ali 
hranilnic. i 

V L j u b l j a n i , dne 30.avgusta 1921. 
Dr. Luce Treo s. r., državni nadzornik. 

t422 Razpis Štipendij 
za kirarge-specialieie. 

Okrajna bolniška blagajna v Ljubljani razpisuje 
z ozirom na novo uredbo socialnega zavarovanja za 
okoliš Slovenije t r i š t i p e n d i j e z a k i r u r g e -
s p e c i a l i s t e in eno štipendijo za bakteriologa. 
Stipendije znašajo po 1000 dinarjev mesečno. Pogoj 
za njih podelitev je: državljanstvo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, dvoletno vežbanje v vseh 
strokah medicine na domači bolnici, nato dvoleten 
študij kirurgije, oziroma dvoleten do trileten študij 
bakteriologije, histologije, serologie in kliničnih ke
mijskih raziskav na tuzemskih ali inozemskih kli
nikah in institutih. Kirurgi se po končanih študijah 
dodele blagajničnim ambulatorijem v Ljubljani, Ma
riboru in Celju, kjer bodo tudi lahko privatno de
lovali kot kirurgi-specialisti. Istotako bo tudi vodi
telj blagajničnega diagnostičnega laboratorija lahko 
izvrševal privatne preiskave, kakor hij.ro dobi za
vod v to potrebno avtorizacijo. — Ustna in pismena 
pojasnila daje šef-zdravnik blagajne, dr.Bloiweis т 
Ljubljani, Kongresni trg št. 15. • 

Okrajna bolniška blagajna v Ljubljani, 
dne 15. avgusta 1921. 

Ravnatelj: Načelnik: 
Kocmur s.r. Mih.Rožanec s.r. 

Bazpie Štipendij za medioinoe. 
Okrajna bolniška blagajna v Ljubljani razpisuje 

t r i š t i p e n d i j e z a m e d i c i n c e. Stipendije se 
podele medicincem, ki so državljani kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev, po uspešno dovršenem 
L rigorozu; prednost imajo sinovi blagajničnih čla
nov. Štipendije znašajo na leto 10.000 naših kron; 
razen tega se štipendistom povrnejo vpisnine za 
predpisane kolegijske ure, vse izpitne takse in pro
mocijska taksa Z 9. semestrom se štipendije povi
šajo na letnih 15.000 K, po dovršenem doktoratu pa 
na letnih 20.000 K, ki jih štipendisti lahko uživajo 
toliko časa, dokler ne dobe službe kot sekundariji. 
Štipendisti se morajo zavezati z reverzom, da se 
bodo po dovršenem doktoratu dve leti vežbali na 
domači bolnici v vseh strokah medicinske vede 
in da bodo nato 6 let na razpolago okrajni -bolni
ški blagajni v Ljubljani, oziroma nje navodnici, 
oblastveno avtorizirani predstavnici socialnega za
varovanja v Sloveniji, ki jih lahko uporablja, kjer
koli bi bilo treba blagajničnih zdravnikov. - Glede 
nadaljnjega, nakazovanja štipendije in glede študij
skih uspehov veljajo določila razglasa o štipendijah 
in državnih podporah višokošolcem v inozemstvu, 
Ur. 1. št. 91 ex 1921. . 

Prošnje za razpisane štipendije naj se vlože do 
dne 15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 - t i . p r i podpisani 
blagajni. 

Okrajna bolniška blagajna v Ljubljani, 
dne 15. avgusta 1921. 

Ravnatelj: Načelnik: 
Kocmur s.r. Mih.Rožanec B.r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

s y t :.'Љ ^Ј^^^^Љ'гХа<е:Љ.1^Шјош1 
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Poitnina plačana • gotovini. 

109. V Ljubljani, dne 7. septembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: U „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Začasni zakon o izpremembah in dopolnitvah т zakonn o državnem račnnovodetvu z dne 6. marca 1910. 
— Popravki k xaiasnemu zakonu o državni trošarini, taksah in pristojbinah in k pravilniku za izvrSeviteje doloćil o taksah ÌE začasnega zakona o trošarini, taksah in pristoj

binah. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 
uiti 

•••i. 

Iz „Službenih Nevin kraljevine Srha, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 190 z dne 29. avgusta 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 15. julija 1921., 

s katero se Vojislav Č i r k o v i ć , policijski pisar 
П. razreda sreza tamnavskega, in J osa K a r a b a -
j i ć, rezervni pehotni poročnik-dobrovol jec, postav
ljata za začasna komisarja železniške policije, in 
sicer prvi na Jesenicah, drugi pa v Gornji Radgoni. 

številka 191 z dne 30. avgusta 1921.: 
Uredba o izenačitvi plač nastavnikov, srednjih in 

strokovnih šol v Vojvodini, Hrvatski m Slavoniji, 
Bosni in Hercegovini, Dalmaciji in Sloveniji z dne 
27. junija 1921. (Glej Uradni list pod št. 254.) 

Številka 193 z dne 1. septembra 1921.: 
Naredbi ministrskega sveta z dne 11., oziroma 

12.julija 1921., s katerima se dr. Vilko B a l t i c 
razrešuje dolžnosti predsednika deželne vlade za. Slo
venijo v Ljubljani ter imenuje za šefa oddelka za 
0Otranje zadeve pri pokrajinski upravi za Slovenijo 
v Ljubljanu 

Številka ,194 z dne 2: septembra- 1921.: 
Telegram Џ Pariza z dne 80. avgusta: Francoski 

in naši zdravniki so izdali dne 80. t. m. nastopno 
dnevno poročilo: Ker, je stanje Njegovega Veličan
stva kralja A l e k s a n d r a sedaj popolnoma po
voljno, se dnevna poročila o zdravju ne bodo vač 
objavljala. 

Številka 195 z dne 3. septembra 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 23. julija 1921., 

s katero se sprejemi je ostavka, ki jo je dr. Vladimir 
P e r t o t, inspektor direkcije državnih železnic4 v Za
grebu, podal na državno službo. 

Seznamek začasnih zakonov, uredb, pravilnikov 
in odločb ministrskega sveta in drugih aktov in od
lokov z določenim rokom trajanja, zakonskega zna» 
Čaja. izdanih v času od dne 1. decembra 1918. do 
dne, ko se je proglasila ustava, poslanih zakonodaj
nemu odboru narodne skupščine kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev po členu Ì30. ustave v revi
zijo. 

4 

282. 
Začasni iakon 

e izpremembah in dopolnitvah v zakonu 
ò državnem računovodstva s dne 6. marca 

\ 1910 * 
Oddelek „B". Pogodbe in nabave. 

Člen 82. . 

Pred vsemi pogodbami, iz katerih izvirajo državi 
dohodki ali razhodki, se morajo visiti javne dražbe, 
razen v primerih, določenih s tem zakonom. 

* Ta zakon, odrejen po naredbi Njegove kra
ljevske Visokosti prestolonaJslednSka A l e s s a n d r a 
z dne 27. junija 1921. in razglašen v «Službenih No* 
vdnah kraljevine Srba; Hrvata i Slovenaca» št. 161, 
tedanih drie, 22. julija 1921., je tukaj priobčen tako, 
da so se vpoštevale vse o njem odrejene izpremembe 
i t dopolnitve, torej v obliki, v kakršni^-bo veljal 
izza dne 1. oktobra 1921. 

Javne dražbe so ofertalne ali ustne. 
Kateri izmed teh dveh načinov naj se uporabi 

in kdaj, odreja pristojni minister ali njegov, po
oblaščenec, odnosno avtonomna uprava. 

• 
Člen 83. 

Državni aktivni uradniki in narodni poslanci ne 
smejo biti ne posrednji ne neposrednji ponudniki, 
posredniki ali podjetniki pri državnih nabavah in 
opravilih vobče, pa tudi ne smejo biti zainteresirani 
-ne direktno ne indirektno. 

Cleo 84. 

Pogodbe, sklenjene z državo, se' ne morejo poz
neje razvezati ali izpremeniti na škodo države. 

Izjeme od tega so dopuščene samo z odobritvijo 
državnega sveta; ako pa je bila za sklenjeno pogodbo 
potrebna dovolitev narodne skupščine, se mora ».a 
razvezo ali izpremembo pogodbe, na škodo države, 
zahtevati tudi odobritev narodnega predstavništva,. 

Člen 85. 
Ministri ne smejo ne z dajanjem v akord ne z 

licitacijo sklepati poslov /ja dalje časa nego za eno 
leto; drugače se pogodba лга- še preostali čas raz^ 
veže, a minister, ki jo je sklenil, je državi mate
rialno odgovoren v. zmislu člena 58. tega zakona za 
škodo, ki bi jo morala država eventualno povrniti 
drugi pogodbeni stranki. 

Izjeme od tega so pogodbe, ki jih odobruje na
rodna skupščina. Potem pogodbe: za oddajanje' ali 
jemanje v upravo ali v zakup državnih ali privatnih 
nepremičnin, za prenašanje pošte, za zgradbe, za 
postavljanje, vzdržavanje in popravljanje državnih 
objektov, za proviantne nabave, za nabave sirovega 
in polizdelanega materiala kakor tudi za oboroži
tev in vojno potrebo voj-ske in mornarnice, in si
cer vse po prejšnji odobritvi ministrskega sveta. 

Vse te pogodbe se smejo sklepati za daljši čas; 
toda tedaj se mora vsako leto v proračun postaviti 
del izdatka, ki pripada nanje. ч 

. Člen 85. a. 

Vsi materiali, predmeti, vse stvari in ostale po
trebščine, v. prirodni, predelani ali izgotovljeni obli
ki za državne potrebe sploh se nabavljajo po dolo
čilih, tega zakona redno v državi od domačih proiz
vajalcev, predelovalcev ali podjetnikov, in sicer 
prvenstveno; od onih, ki so državljani kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Kolikor ne bi bilo teh materialov, predmetov, 
stvari in ostalih potrebščin, niti jih ne bi bilo 
mogoče proizvajati, predelovati ali izdelovati v 
državi, se nabavljajo tudi izvun države, istotako 
po določilih tega zakona. V tem primeru se sm.ej.0 
teh nabav udeleževati tudi inozemske firme nepo
sredno ali po svojih zastopnikih, ki jih je legitimi
ralo njih državno oblastvo. 

Take nabave se lahko objavljajo tudi v inozem
skih listih. 

Člen, 85. b. 
. Za vse one materiale, predmete, stvari in ostale 

potrebščine, ki BO v državi, pa jih ве bi bilo mo
goče nabaviti zato, ker se domači proizvajalci, pre
delovalci in nabavljatelji nočejo udeleževati licita
cij in pogodb ali pa zato, ker so ponudili cene, ne-
razmerno višje od cen na domačih in inozemskih 
tržiščih, sme pristojni minister po prejšnji pismeni 
ugotovitvi takih, primerov m po prejšnji odobritvi 

odnosno pogodbo, ki se je smejo udeležiti tudi ino
zemski državljani ob pogojih, določenih v člena 
85. a. 

Tudi v tem primeru se take nabave lahko ob
javijo tudi v inozemskih listih. 

Člen 85. c. 
Pri. vseh delih, ki se morajo izvrševati na račun 

države, (zgradbe, gradbeni objekti vseh vrst na 
suhem in na vodi, ceste, železnice, mostovi, pre
hodi, prekopavanje kanalov, grajenje nabrežij in 
pristanišč, reguliranje rečnih strug itd.), se tudi 
vedno daje prvenstvo našim državljanom ali doma
čim družbam, ki naj jih izvršujejo redno, kolikor-
koli je mogoče, z materialom domačega izvora in z 
delovno močjo naših državljanov. 

Nadzorna oblastva kontrolirajo specialno izvrše
vanje teh pogojev, vodijo evidenco o izvoru materiala, 
delavcev in strokovnjakov, zaposlenih pri teh delih. 
Brez dovolitve nadzornega oblastva se ne sme upo
rabljati material inozemskega izvora in tudi se ne sme 
zaposlovati strokovno osebje in delavstvo inozem
skega državljanstva. 

Člen 86. 
Neposredno, brez javne (jražbe, ee smejo «Me- '••' 

pati o nakupih ali prodajah te-le pogodbe: 
'1.) o nabavah, transportih, zgradbah, dajanju ali 

jemanju v upravo ali v zakup državnih ali privat
nih nepremičnin, če ne presezajo dohodki ali iz
datki stotisoč dinarjev ali če ne znašajo, kadar 
traja pogodba več let, letni izdatki ali dohodki več 
nego petdesettisoč dinarjev; 

2.) o vseh nabavah, transportìh in zgradbah v 
primerih in razmerah, ki zahtevajo, da je ta dela 
ohraniti tajna ali če ne dopušča nujnost potrebe, 
da bi se vršila licitacija. Toda tedaj mora te skle
njene pogodbe po posebnem referatu pristojnega 
ministra, in sicer v sporazumu z ministrom za finaO' 
ce, odobriti ministrski svet; 

3.) o nabavah predmetov, katerih izdelovanje je 
izključni patent ali izključna uvozna pravica posa
meznikov; 

4.) o objektih, ki jih je mogoče dobivati samo 
pri eni osebi; 

5.) o nabavi proizvodov, del in predelkov hiš
nega dela; 

6.) o nabavi predmetov in materialov za oboro
žitev in vojno opremo, znanstvenih knjig, tehničnih 
in kirurških instrumentov, konstrukcij, umetnih 
proizvodov, strojev in tvorov, za katere se zahteva 
posebna preciznost in katerih izdelovanje se sme 
poverjati samo specialistom, sanitetnih in lekarniš-* 
ldh materialov in priprem (semenja, zdravil, cepi
va itd.), bodisi po pogodbi, bodisi po ustanovljenih 
prodajnih cenah renomiranih proizvajalcev; 

7.), o eksploataciji, izdelkih in nabavah, ki se 
prevzemajo zaradi preizkušanja; 

8.) o nabavi predmetov, s katerimi naj se izvr
šujejo preizkusi; 

9.) o nabavi materiala, potrebnega zaradi hitro
ga popravila po elementarnih nezgodah ali po dru
gih primerih (požaru, strku in temu podobnem) po* 
Skodovanih državnih objektov (zgradb, železoje, 
mostov, tunelov, viaduktov,, prehodov, nasipov itd,) 
— dela, ki se dado izvršiti tudi v režiji in po odo
britvi neposrednjega predstavnika dotične službe, 
ki naknadno opraviči ta svoj postopek ter zaprosi 
od pristojnega niinistra odobritev učinjenih izdatkov; 

10.) o nakupu jezdnih, vprežnih' ш tovornih živali 
ministrskega sveta odrediti neomejeno licitacijo," za potrebo vojske kakor tudi o nakupu konj in dril-



109. 556 Letnik III. 

gih živali posebne pasme za plemenjenje v držav
nih napravah; 

11.) o nabavah, transportih, delili, in zgradbah, ki 
se ni zanje na dveh licitacijah predložila nobena po
nudba ali za katere so bile ponujene cene, ki se ne 
morejo sprejeti; ako pa je v takih primerih pristojno 
državno oblastvo ustanovilo najvišjo (maksimalno) 
ceno, se ta ne sme prekoračiti; 

V tem primeru sme pristojni minister odrediti, 
da se izvrše dela v režiji; 

12.) o nabavi materiala za razsvetljavo, kurjavo 
in odej ob času manevrov; 

1,3.) o popravljanju in pripravljanju orožja, mu
nicije, instrumentov, vojne opreme, orodja, strojev 
in strojnih instalacij. 

Ta popravila, in te priprave se smejo vršiti v 
inozemstvu, ako se ne bi mogle izvrševati v državi: 

14.) o nakupu življenskih potrebščin, ki se po 
načinu prodajanja in po načinu uporabljanja ne mo
rejo nabaviti ne na javnih dražbah ne s pismenimi 
pogodbami (stvari za prehrano bolnikov, vojakov, 
Štipendistov, dijakov in invalidov v državnih zavo
dih, pritvorjencev itd.), potem šolskih učnih knjig 
in drugih malih oprem za sobe. pisarne, šole itd. Vse 
te stvari in opreme se kupujejo komisijsko iz roke 
v roko, in sicer po navodilih in v mejah, ki jih do
ločijo predstavniki dotičnih državnih ustanov, kar 
вв predpiše podrobneje s pravilnikom: 

15.) o nabavi žita in potrebščin za ljudi in živili 
pri vojski. 

Za nakup teh stvari smejo pristojna oblastva v 
naprej, po tržnih cenah, sama določiti cene in p > 
zvati proizvajalce, naj jih pripeljejo neposredno 
(brez posrednikov) v državna skladišča po (usta
novljeni kakovosti ter jih izroče komisijam, ki jim 
takoj izplačajo naročilo — ako bi bilo to za držav
ne interese koristnejše. V takih primerih se objav
ljajo nakupi po dnevnih in strokovnih listih, poli
cijskih in občinskih oblastvih; 

l'e.) o prodaji neuporabne premičnine (pohištva, 
opreme, materiala, predmetov itd.), katerih vred
nost he preeeza pettisoč dinarjev; 

17.) o prodaji kmetijskih proizvodov, nepotreb
nih ali poškodovanih živali, obrabljenih priprav z 
državnih imovin kakor tudi proizvodov državnih 
industrijskih podjetij, in sicer če to dovoljujejo 
državni interesi in çibanje tržnih ali borznih cen. 

Člen 86,a. 

Za vsako nabavo ali prodajo kakor tudi za iz
vajanje raznih del, ki se sklepajo na javni dražbi 
(Člen 82.) ali z neposrednjo pogodbo, je treba prej 
predpisati pismene pogoje in ustanoviti obrazec 
(model, načrt, proračun, tip, vzorec), kjerkoli ga je 
mogoče ustanoviti. 

V pogojih naj bodo obseženi vsi elementi admini
strativne, tehnične ali tehnološke in finančne. nara
vi, kakor: dokazi o sposobnosti dražiteljev, jam
stev (kavcij), količina, kakovost, razmerje, čas, na
čin in kraj prodaje, preizkušanja, ocenjanja in 
prevzema ali vzroki za odklon dostavitev, admi-
inetrativno-pravne posledice, ki utegnejo nastopiti 
glede položene kavcije, .ako bi se nabavljatelji aJi 
podjetniki ne držali pogojev v pogodbi, potem iz
plačilo, dostavitev, tečaj in vrednota denarja. 

Obrazce (modele) ustanavljajo strokovne komi
sije, ki postavljajo nanje razen svojeročnih podpi
sov državni pečat dotičnega državnega oblastva in 
svojega osebnega. Nanje postavljajo svoje podpise 
in pečate tudi nabavljatelji, ako se jim nabave od-1 

dado. 
Kjer se obrazci (modeli) po značaju predmeta 

ne morejo ustanoviti, se predpisujejo opisno ali z 
nacrtom ter potrjujejo s podpisi in pečati kakor 
obrazci. 

Dražbeni pogoji morajo navajati tudi dokaze o 
sposobnosti, ki zahtevajo, da se kdo, pripusti k 
licitaciji. 

. S pogodbo po izvršeni licitaciji se ne smejo iz-
premmjati pogoji, ob katerih se jo licitacija izvr
šila. 

Člen 87. 
K divnim licitacijam za nabaVe, zgradbe, eksploa

tacije, transporte, delo in izdelave, za katere se 
sme brez vsake škode dovoliti neomejena konku
renca, se ne smejo pripuščati oni, ki sta jih pri
stojni minister ali njegov namestnik, odnosno avto-

. nomna uprava, proglasila za nesposobne. 

Člen 88. 
Da se zavaruje izvršitev pogodbe, polagajo na

bavljatelji ali podjetniki razen pismenih dokazil o 
svojih sposobnostih za dotični posel Se kavcijo, in 
sicer: domači S %, inozemski pa 10:% skupne do

govorjene vrednosti dotične nabave, odnosno pre
vzetega posla, ali preračunske vrednosti zgradbe. 
Izjemoma se sme določiti tudi večji procent kavcije. 

Ta varščina (kavcija) sme biti: 
1.) v gotovini; 
2.) v državnih ali državno garantiranih obvezni

cah (obligacijah), po minimalni vrednosti; 
3.) v zadolžnicah uprave fondov in zadolžnicah 

in komunalnih obveznicah, ki jih je proglasil fi
nančni minister za sposobne za kavcijo ter jim je 
priznal pupilarno varnost, vse po borzni varodnosU, 
toda ne preko nominalne vrednosti; 

4.) garantna pisma denarnih zavodov v državi, 
katerih osnovna, popolnoma vplačana glavnica 
znaša najmanj en milijon dinarjev, se «smejo spre
jemati samo za začasno kavcijo pri licitacijah. Ako 
ostane nabava ponudniku, ki je položil tako kav
cijo, jo mora zamenjati za eno izmed kavcij, nave
denih v točkah 1., 2. in 3. tega člena. 

Garantna pisma se smejo izdajati do višine vpla^ 
čane glavnice in zneska rezervnega fonda do višine 
10 % vplačane glavnice. Ta garantna pisma morajo 
biti brez roka in brez posebnih pogojev za izpla
čilo. Določilo tega člena bo veljalo izza dne 1. ja
nuarja 1922.; dotlej pa ostanejo v veljavi določila 
prejšnjega člena 88. tega zakona.* 

Kavcija se smatra tako kakor veaka zastava, do 
katere ima državno oblastvo prvenstveno pravico 
izmed vseh upnikov. 

Nobena dovolila za zavarovanje, ki jih izdajajo 
sodišča na prejemke podjetnikove — nabavljatelje-
ve, se ne smejo izvršiti pred definitivnim obraču
nom. Vse te vsote služijo do zvršetka in definitivne 
izročitve najprej za zavarovanje del, prevzetih s po
godbo, potem pa za zavarovanje delavskih mezd, 
agentov ali delavcev v akordu in nabavljateljev 
materiala in šele potem za zavarovanje drugih pri
javljenih terjatev. 

S pogodbo se ne sme dogovoriti plačilo obresti 
ali komisije za vsote, ki so jih bili nabavljatelji ali 
podjetniki dolžni v naprej položiti kot varščino 
(kavcijo), da izvrše pogodbo. 

Člen 89. 

. Licitacije (ustne in ofertalne) se morajo objav
ljati v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» najmanj trideset dni pred dnam, do
ločenim za dražbo. Vsajs» licitacija mora biti' objav
ljena trikrat, tridesetdnevni rok pa se računi od 
prvega razglasa. Razglasi o državnih nabavah se 
smatrajo za jako nujne in prvi razglas te mora na
tisniti najkesneje v petih dneh potem, ko se prejme 
v državni tiskarni. 

Poleg tega, da se razglasi obvezno tiskajo v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba,% Hrvata i Slo
venaca», se smejo tudi tiskati v uradnih pokrajin
skih listih, nadalje v drugih' strokovnih in dnevnih 
lhtih. 

V nujnih izrednih primerih se sme gorenji rok 
z odločbo dotičnega ministra skrčiti za polovico. 

Objave morajo navajati: 
1.) katero oblastvo prireja licitacijo in zakaj; 
2.) kje, katerega dne in ob kateri uri naj se iz

vrši dražba; 
3/) kje je mogoče vpogledati pogoje; 

• 4.) višino kavcije, kje, katerega dne in do ka
tere ure se mora položiti. 

V kolikem roku in kako naj se objavljajo po
godbe in nakupi (iz,člena 86. tega zakona); odre
jajo ministri, vsak za svoje območje ali njih po
oblaščenci, odnosno avtonomna uprava. 

Člen 00. 

Ofertalne licitacije se vrše na podstavi pismenih 
in zapečatenih ofertov, ustne pa na javni dražbi. 

* Prejšnji čien 88. slove: 
Licitacijsld pogoji morajo označevati vrsto in 

velikost garancije, ki ' jo morajo dati nabavljatelji ali 
podjetniki, da zavarujejo izvršitev pogodbe. Ta ga
rancija sme biti samo v gotovini, v državnih in 
državno garantiranih vrednostnih papirjih. 

Ustanavljati morajo/ tudi pravne posledice, ki 
utegnejo nastopiti glede, položene garancije, ako *e 
nabavljatelji ali podjetniki ne bi držali pogojev v 
pogodbi. Nobena dovolila za zavarovanje, ki jih iz
dajajo sodišča na prejemke podjetnikove, se ne 
smejo izvršiti pred definitivnim obračunom. Vse te 
vsote služijo do zvršetka in provizorne izročitve 
najprej za zavarovanje del, prevzetih e pogodbo, 
potem pa za zavarovanje delavskih mezd, agentov 
ali' delavcev v akordu in nabavljateljev materiala 
in šele potem za zavarovanje drugih prijavljenih 
terjatev. ' 

" Oferte morajo javni seji predložiti zapečatene 
neposredno ponudniki ali oblastvo, ako jih je to 
prejelo prejšnje dni, a ne odprtih. 

. Oferte odpira komisija iz treh članov ukaznih 
uradnikov, ki jih določa oblastvo, katero je odre
dilo licitacijo. 

Zapisnik o licitaciji vodi najmlajši član komi
sije. 

Minister ali oni, ki ga je minister pooblastil za 
to, mora odločiti o izidu izvršene licitacije najkes
neje v roku 30 dni. 

Člen 91. 

Pri ofertalni licitaciji se morajo, preden se odpro 
oferti, pri ustni pa preden se prične dražba, preiz
kusiti garancije (kavcije). Odpro se samo oni oferti, 
ki izpolnjujejo pogoje o sposobnosti in ki so dali 
zahtevane garancije (kavcije). Ce spozna komisija 
ob odločanju, da je kdo izmed ponudnikov nespo
soben, ga izključi od udeležbe pri licitaciji. Isto ve
lja za ustne dražitelje, da se jim dovoli dražiti. 

Licitacije so javne. Na prvi licitaciji morajo, biti 
najmanj trije dražiteljl 

Pripuščeni konkurenti (na ofertalne ali ustne 
licitacije, pogodbe itd.) morajo prej precitati pisme
ne pogoje z obrazci vred ter jih podpisati z izjavo, 
da so jim pogoji licitacije znani in da bodo dražili 
po njih.-

Podrobnejši postopki o dnevu licitacije, pogodb 
itd. (o uri, ko se prične licitacija, obrazcih, ofertih, 
roku njih sprejemanja) so predpišejo s pravilnikom. 

Člen 92. 

Ako je vložilo več ponudnikov istovetne ponud
be, ki so poleg tega tudi najugodnejše, izvrši kor 
misija takoj v, isti seji samo med temi ponudniki 
ožjo, bodisi ustno, bodisi pismeno dražbo po poseb
nem zapisniku (protokolu). Z najugodnejšo ponud
bo, ki se prejme na ožji licitaciji, se postopa nada
lje i>o določilih tega zakona. 

Člen 93. 

Nedoločeni oferti, t. j . oferti, ki nimajo v- sebi 
V3eh potrebnih elementov za ugotovitev cene, ali 
zaradi katerih bi bilo.treba izpremeniti predpisane 
pogoje, kakor tudi, rialoiadni oferti, vloženi po za-
Idjučenem sprejemanju ofertov, se ne- smejo vpo-
števati. K ustnim licitacijam je dovoljen pristop sa
mo onim dražiteljem, ki so do določenega roka po
ložni predpisano kavcijo. Dražiteljem in članom 
komisije je prepovedano odhajati, dokler traja lici
tacija. 

Tudi na ustnih licitacijah se po zaključeni draž
bi ne smejo sprejemati naknadne ponudbe. 

Člen 94. 

Ako licitacija ne uspe, bodisi zaradi nezadost
nega števila ponudnikov, bodisi zaradi pretiranih 
cen, se odredi nova licitacija v roku 20 dni. V nuj
nih izrednih primerih se sme ta rok poi odločbi do
tičnega ministra skrčiti za polovico. 

Nova 'licitacija se izvrši s toliko ponudnild, ko
likor se jih prijavi. 

Ako bi prišel samo eden, se trne tudi s tem 
enim skleniti direktna pogodba, ako ponudi ceno, 
nižjo od proračunske ali od najnižje, ponujene na 
prvi licitaciji; nadalje, pa se postopa po določilih 
tega zakona. >, 

Clerf 96. 

Izid vsake licitacije, bodisi ustne, bodisi ofertal
ne, kakor tudi vsake pogodbe se ugotavlja z zapis
nikom (protokolom), ki obseza potek ' licitacije ali 
pogajanja. .-,.-

Cene se morajo pisati s številkami in' besedami. 
Pri ustnih licitacijah se pišejo s številkami, samo 
poslednja najugodnejša pa s Številkami in besedami. 

Ta zapisnik podpišejo komisija in vsi prisotni 
konkurenti. Ce le-ti odklonijo podpis,ali če1 niso 
vešči pisanju, se to še posebe omeni, v zapisniku. 

Člen 95. a. 
Izidi izvršenih licitacij aH neposrednjih pogodb 

z vsemi podatki vred, Id pojasnjujejo ta opravila, 
kakor tudi dokumentirani elaborati sklonjenih na
bav in nakupov ali izvršenih del iz člena 86. tega 
zakona (razen onih iz točk 8., 4., 6., 8., 9., 10., 12., 
14., 15. in 16.) glede na člen 95. c tega zakona mo
rajo biti prej pregledani, vsestransko preizkušeni in 
ocenjeni ter se šele potem predlože1 v odobritev pri
stojnemu ministra ali onemu, ki ga je ta pooblastil 
za to. 

_„. -и£ч&& - -/v. '/»;. : . i fer. '•j>-.-ir 
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Člen 95. b. 
Pri ministrstvu za finance se ustanavlja odbor 

za oceno državnih nabav, katerega organizacijo in 
področje predpiše minister za finance s pravilnikom. 
Ta odbor oddaja tudi strokovna mnenja o vseh za
devah, ki se tičejo državnih nabav. 

Člen 95. c. 
Vse izvršene, licitacije in pogodbe o nabavah 

preko stotisoč dinarjev se morajo, preden se konč
no odobre, vročiti finančnemu ministru za odbor za 
oceno državnih nabav. 

Licitacije ali direktne nabave za človeško in 
živalsko hrano sme odobravati tudi sam .ninister 
za vojno in mornarnico, ako ne znašajo več nego 
štiristotisoč dinarjev. 

Referati o izvršenih licitacijah in pogodbah, 
predloženih ministrstvu za finance, morajo obsezati 
vse dokumentirane podatke, Id pojasnjujejo njih 
postopke: poziv na zakonska določila, odnosno na 
pristojno: jKK>blastitev za ta administrativni postopek; 
označbo in zavarovanje proračunskega kredita za 
pokrivanje • izdatkov; administrativno-pravne, teh
nične in finančne pogoje, kalkulacijo tržnih cen 
proti doseženim; izvor nabavnega predmeta; usta
novljene obrazce (modele, vzorce, načrte itd.) za 
dotično nabavo; zapisnik . sklenjene licitacije, od
nosno pogodbe ali prodaje, in obrazloženo, dolo
čeno mnenje. 

Člen 95. č. 
i 

Licitacije ali pogodbe v znesku preko stotisoč 
dinarjev, odnosno preko štiristotisoč dinarjev za 
nabavo hrane za vojsko in do dveh milijonov, di 
narjev odobruje resortni minister sporazumno z mi
nistrom za finance. Preko te vsote jih odobruje mi
nistrski svet. 

Člen 96. 
Vse stvari, prejete po členu 95. c. tega zakona, 

daje pristojni minister ali oni, ki ga je ta pooblastil, 
pregledati in vsestransko oceniti po svojih pristoj
nih strokovnjakih," referentih (načelnikih), ki jih ob 
sodelovanju7 odbora za oceno državnih nabav vse
stransko ocenijo in oddado svoje določeno mnenje 
o dotičnem naoavnem predmetu' ter potem odločijo 
o njem. 

O vsaki sklenjeni licitaciji, odnosno pogodbi ali 
prodaji, se je teeba dokončno odločiti najkesneje v 
tridesetih dneh. 

Ministri smejo pooblastiti podrejene organe dru
ge stopnje,' da tudi ti po določilih tega zakona iz
vajajo in odobravajo licitacijske in neposredno do
govorjene nabave, odnosno prodaje, v mejah pra
vice, katero jim daje določilo člena 95. č. tega za-

' koma. Podrobnejši postopki se predpišejo s pravil
nikom. 

Odločba ministra ali njegovega pooblaščenca, 
odnosno avtonomne uprave, je definitivna. 

Ta odločba'se mora izdati na korist najugod
nejši ponudbi, vpoštevaje vse pogoje in momente, 
M so važni za oceno ponudbe. 

S tem členom se ne izpreminja člen 6. uredbe, o 
samostojni monopolni upravi. 

, Člen 97. 

•Pogoji, odnosno pogodba, ki so jih — ki so jo — 
podpisali dotični minister ali njegov pooblaščenec, od
nosno avtonomna uprava ali njih delegati'in dotični 
nabavljatelj ali podjetnik ali kupec, po katerih — 
po kateri.— se je oddala nabava podpisanemu nabav
ljatelju, odnosno podjetniku ali kupcu, so — je — 
javna listina po civilnosodnem postopku. 

Tako podpisani pogoji se smatrajo za pogodbo 
ter se vedno podpisujejo v dveh izvodih, odnosno v 
toliko izvodili, kolikor je pogodnikov. 

Nabavljatelj ali podjetnik, odnosno kupec ali 
privatni pogodnik, trpi vse državne davščine po 
veljavnih zakonih (o nepoarednjem davku, taksah 
itd.), ki valjajo na dan, ko se sklene licitacija ali po
godba, razen onih, Id bi büe z zakoni tega opro
ščene. 

. Člen 98. 
Ako se nabavljatelj ali podjetnik ne bi. držal 

pogojev y pogodbi in povsem ne izpolnil svoje ob-
' veznosti, se, oddado nabava, transport, eksploatacija, 

zgradbe, dela, izdelave itd', na novi Hcitaciji ali z 
novo pogodbo drugemu nabavljatelju ali pa. se iz
vedejo v režiji, na račun, prvega nabavljatelja ali 
podjetnika, ki je odgovoren. za škodo. 

Istotàko ee izvrši ' vnovična prodaja na. škodo 
ïftipeu, ako ta ne bi izpolnil pogojev pogodbe. 

Člen 99. 
Licitacija, ki se ne sklada z določili, predpisa

nimi v tem zakonu, se smatra, kakor da se ni vršila. 

Člen 99. a. 
Ako zahteva nabavljatelj ali 'podjetnik, da :>e 

podaljšaj pogojeni rok za izpolnitev njegove obvez
nosti, in ako se mu ta rok more podaljšati, se mu 
ob likvidaciji nabave, del itd. odbijeta na korist inva
lidskemu fondu od računa za vsakih tisoč dinar j Î v 
vrednosti pogojene nabave, del, izdelave itd. po 
dva dinarja na dan za toliko dni, za. kolikor se mu 
je tudi podaljšala izpolnitev obveznosti. Ta podalj
šava se mora zahtevati v desetih dneh, preden p > 
teče pogojeni rok. To določilo se mora zapisati v 
vsako pogodbo. Ako bi mu izpolnitev obveznosti ob 
roku zapreČila nepremagljiva ovira (force majeure), 
ne plača denarne kazni, dolžan pa jo je izpričati s 
polnovel javnimi pismenimi dokazili; ako je ne iz
priča,' se niti v tem primera ne oprosti te kazni. ' 

Ölen 99. b. 
V sporih med pogodniki glede kakovosti dostav

ljenih nabav, solidnosti izvršenih del itd. se sme 
nezadovoljna stranka koristiti z izvedeniško preso
jo odklonjenih dostavite v, nesprejetili del itd. 

V takih primerih izvolijo pogodnüti po enega 
strokovnjaka, ti pa izbero strokovnjaka, za pred
sednika. Odločba te strokovne komisije je obvezna 
za oba pogodnika. 

Strokovnjaki so za svoje odločbe odgovorni 
kazensko in materialno. 

Podrobnejši postopki v takih spornih vprašanjih 
se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 99. c. 
Nabavljatelje, podjetnike ali kupce, ki so ka

darkoli' iz neutemeljenih razlogov odstopili od iz
vršitve njim oddane nabave ali nakupa, ali so ka
korkoli ovirali nabavo in s tem oškodovali državne 
interese ali so pri dostavitvah, odnosno prevzemih, 
državnim oblastvom prizadevali težkoče in neprili
ke z raznimi neosnovanimi zahtevami in nedopustni
mi postopki, sme minister1 po prej ugotovljenih pisme
nih dokazih o tem izključiti od enef» do treh let od 
udeleževanja pri vseh državnih nabavah in prodajah, 
kar se takoj razglasi v «.Službenih Novinah kralje
vino Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Odločba o tem je izvršna. 

Člen 100. 
Besedilo členov 86. do vštetega 98. mora biti 

.nabito na steni v sobi za licitacije. 
Razglasi za ' dražbo se morajo istotako sklice

vati na te zakonske člene. 

Člen 101. 

Neposredno sklenjene pogodbe ali nakupe mora 
istotako podpisati minister ali oni, ki je za to po
oblaščen, odnosno avtonomna uprava, in združiti i>e 
morajo z akti, Iti jih pojasnujejo. ' 

S tem se ne izpreminja člen 6. uredbe o samo
stojni monopolni upravi. 

Tudi te pogodbe ali ti nakupi postanejo javna 
listina po civilnosodnem postopku, ako se izpolnijo 
pogoji iz člena 97. tega zakona. 

Tudi zanje velja poslednji odstavek člena 97. 
tega zakona. 

, Člen 102. 

(se ukinja, ker je prešel v sestavo člena 88.). 

Clan 103. 

Administrativno oblastvo .se ne * sme zavezati 
•/. nobeno pogodbo, da bi dajalo odplačila v naprej. 

•Od tega pravila so izvzeta: 
1.) vnaprejšnja plačilu, za izvršitev del v režiji; 
2.) vnaprejšnja plačila, ki se smejo izvršiti na 

zastavljene državne efekte ali na druge državne ali 
državno subvencionirane vrednosti do ene desetine 
zneska; 

3.) vnaprejšnja plačila' trgovskim ali industrij
skim podjetjem in zavodom .n&torične kreditne 
zmožnosti, Id navadno ne prevzemajo v izvršitev 
del ali nabave materiala brez vnaprejšnjega pla
čila; 

4.) vnaprejšnja plačila bankam, ki so poobla
ščene izvrševati ali posredovati letno amortizacijo 
državnega dolga; 

5.) plačilo zakupov, zgradb in zemljišč za-držav
ne potrebe, ako je to s pogodbo dogovorjeno. 

Člen 104. 
Pogojena cena se sme plačati nabavljatelju aH 

podjetniku tudi v sorazmernih odplačilih, toda ta 
odplačila, ne smejo presezati skupaj dveh tretjin 
vrednosti izvršenih del ali dostavljenega materiala. 

Člen 104. a. 
PravHnik za izvrševanje tega oddelka zakona 

predpiše minister za finance sporazumno s pristoj
nimi ministri. ! 

Člen 105. 
S posebno uredbo, se izdado posebni predpisi o 

načinu nabav in izdajanju nalogov za izplačila 
vobče med vojno po potrebah vojne niprave v tem 
času. 

Prehodna določila. 

Člen 105. a. 
Vsi zakoni, vse uredbe in vsi predpisi v posa

meznih oblastih kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ki se tičejo pogodb in4 nabav, a nasprotu
jejo določilom 'tega zakona, prestanejo veljati diw 
1. oktobra 1921. 

Člen 138. a. 
Določila tega zakona se smejo izpremeniti samo 

na predlog ministra za finance z izpremembami in 
dopolnitvami tega zakona, nikakor pa ne s poseb
nimi uredbami. 

Člen 139. a. 
Oddelek B. ePogodbe in nabave» v zakonu o 

državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910. s bu
rni izpremembami in dopolnitvami stopi v veljavo 
v vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, dn..-
1. oktobra 1921. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe та 
njegovo izvrševanje, oblastvom odrejamo, naj piv 
stopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. r 

V B e o g r a d u , dne 87. junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

M.Djuričić s.r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
M k P. Pašić B. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

M. N. Trilković s. r. 
Namestnik ministra za notranje zadeve, 

minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s.r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. PribiĆević s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. Đjuričlć s.r. 

Za ministra za promet: 
J. P. Jovanović s. r. 

Za ministra za trgovino in industrijo: 
dr.H.Karamehm.edović s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

4 Minister za vojno in mornarnico : 
general« Štev. S. Hadžić s. r. 
Minister za pošto in brzojav. 

dr.S.Miletić e:r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. Kukovec s.r. 

Minister za agrarno reformo: 
' Nik. Uzunović s. г. 

Minister za verstvo: 

dr.M.Jovanović s.r. 
Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr, H. Karamehmedović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: • 
Ivan Pucelj fi.r. 
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Popravki. « 
A. K začasnemu zakonu o državni trošarini, ta

ksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 259): 
člen 1.: Namesto: «Nekvarno zakonom in pred

pisom, ki veljajo sedaj v posameznih pokrajinah kra
ljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev, naj se odslej 
pobija . . .», naj se glasi: «Zakoni in predpisi, ki 
veljajo sedaj v posameznih pokrajinah kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, se izpreminjajo tako, 
la se odslej pobiraj . . .> -

Člen 10.: Namesto: «se nekvarno zakonom o pri
stojbinah . . .» naj se glasi: «se, izpreminjaje za
kone o pristojbinah, . . . » 

B. K pravilniku za izvrševanje določil o taksa." 
iz začasnega zakona o trošarini, taksah in pristoj
binah (Ur. 1. št. 268): 

Člen 6., št. 81: Lit. c) naj se glasi: «za reklame 
in objave preko enega m2 velikosti na leto 150 di
narjev». 

Člen 11., št. 7: V zadnji vrati je namesto 1888. 
postaviti letnico 1868. 

Člen 13., št. 10: Namesto: «št. 16» naj se postavi: 
«št 26». 

Člen 36., št. 1: V zadnjem stavku naj se namesto: 
•rv drugem poslopju» postavi: «v kateremkoli po
slopju». 

Člen 47., št. 63: V zadnji vrsti naj se namesto: 
«po točki 60.» glasi: «po točki 61.». 

Člen 47., š t 68: V prvi vrsti naj izostane točka 
60. 

Člen 65., š t 2: Namesto: «člena 40.» naj se po
stavi: «člena 64.». 

Člen 133., št. 1 : Namesto: «Nekvarno veljavnim 
predpisom sme vsakdo . . .» naj se glasi: «Veljavni 
predpisi se izpreminjajo tako, da sme vsakdo . . .». 

Člen 134., št. 1: Namesto «Nekvarno predpisom 
zakona o taksah kraljevine Srbije in posameznih pri-
stojbinskih zakonov se prijavljajo . . . » naj se glasi: 
«Predpisi zakona o taksah kraljevine Srbije in po
sameznih pristojbinskih zakonov se izpreminjajo 
tako, da se prijavljajo . . .». 

stroške, dokler se ne zglase pri sodišču ali ne ime
nujejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 24. avgusta 1921. 

C IV 340/21—2. 
Oklio. 

1401 

Zoper Rajka P e i t l e r j a , trgovca v Ljubljani, 
Židovska steza š t 6, čigar bivališče je neznano, je 
podala pri tem sodišču Leopoldina Wews, trgovka v 
Ljubljani, Židovska steza š t 6, zastopana po odvet
niku drju. Staretu, tožbo zaradi 1583 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je odredil narok za razpra
vo na dan 10. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 50. 

V obrambo pravic Rajka Peitlerja se postavlja 
za skrbnika gospod Stiene, davčni pristav v p. v 
Ljubljani. Ta skrbnik ga bo zastopal v огпатеш> 
vani pravni stvari na njega nevarnost in stroške, 
dokler se Rajko Peftler ali ne zglasi pri sodišču aH 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 26. avgusta 1921. 

NC 1339 3 - 2 1 225/21—ö. 
1 Amortizacija.* 

Na prošnjo podružnice Ljubljanske kreditne ban
ke v Celju se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih bonov, ki jih je prosilka baje izgubila: 4%oa 
bona kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
št. 5501 in 5691 po 10.000 kron. Imetnik teh bonov 
se pozivlje, naj uveljavi svoje pravice tekom 
š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. septembra 1921., 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da sta bona 
brez moči. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 17. maja 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cb IV 120/21—2 : 1399 

Oklic. 
Zoper p r e d i l n i t s o (k. k. priv. Baumwoll

spinnerei und Weberei) v Ljubljani, razpuščeno kot 
delniško družbo, je podal pri okrajnem sodišču v 
Ljubljani Josip Lenarčič, posestnik in tvorniČar mi 
Vrhniki, zastopan po odvetniku drju. Tavčarju v 
Ljubljani, tožbo zaradi pripoznanja, da so pravice, 
vknjižene pri posestvu vi. š t 189 katastralne obči
no Petrskega predmestja, zastarane. 

Na podstavi tožbe se je odredila ustna razprava 
na dan l 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v eobi š t 50. 

V obrambo pravic predilnice (k. k. priv. Baumwoll
spinnerei und Weberei) se postavlja za skrbnika 
gospod Anton Prijatelj, sodni oficial v p. v Ljub
ljani. Ta skrbnik jo bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na nje nevarnost in stroške. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 24. avgusta 1921. 

1/21^-6. 1398 
Preklic 

Frančiška I h a n , služkinja na Muljavi št. 11, se 
t je zaradi umobolnosti popolnoma preklicala. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek I., 
' dne 30.jtilija 1921. 

C IV 284/21—2 
Oklio. 

1400 

Prodaja premionin in zlatnine. 
Po sddni dovolitvi z dne 25. julija 1921 

A I 116/21/22, se bodo dne 9. s e p t e m b r a 
19 2 1 . ob devetih na Sv. Petra nasipu v Ljubljani 
št. 53 prodajale premičnine in zlatnina, spadajoče v 
zapuščino Ivana V r h u n c a , umrlega dne 21 i ja
nuarja 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 30.avgusta 1921. 
Andrej Kuhar s. r., 

1395 notar kot sodni komkar. 

lezniške tovarne tarife», veljavne izza dne 1. marca 
1921., ki je bila razglašena v «Uradnem listu dežel
ne vlade za Slovenijo» 69 z dne 23. junija 1921. pod 
št. 1019. 

Izza dne 1. septembra 1921. do nadaljnjih odredb 
je torej računiti delne vozninske stavke odsočnn 
tablice B imenovane tarife brez poviška. 

Št. 5595—III. 
Avstrijsko-jadranekl tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v za ž i t o 
i n l e s . 

Z veljavnostjo izza dine 1. septembra 1921. do 
preklica, oziroma do praizvedbe po tarifi, najdalje 
pa do konca meseca februarja 1922., se znižujejo 
vozninski stavki za žito iz pozicije G—6, ki so bili 
razglašeni v «Uradnem listu deželne vlade za Slo
venijo» 78 z, dne 7. julija 1921. pod št. 1111, in voz
ninski stavki za les pozicije H—13—c klasifikacije 
blaga, razglašeni v «Uradnem listu deželne vlade za 
Slovenijo» 86 z dne 26. julija 1921. pod št. 1177, 
za 10 (deset) od sto. Ob izračunavanju vozninskih 
stavkov se zaokrožajo ulomki centesimov na cele 
centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 31. avgusta 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

1430 Vabilo na izredno glavno 
skupščino 

„ J P o l j o i p i ^ i i r i ^ e d © , d . d.,«« 
ki bo v Osijeku dne 4. o k t o b r a l 9 2 1 . ob desetih4 

v veliki dvorani trgovsko-obrtmške zbornice s tem-le 
d n e v n i m r e d o m : , 

1.) Poročilo ravnateljstva, predložitev bilance in 
zaključnih računov. 

2.) Poročilo nadzornega odbora. 
3.) Podelitev absolutorija. • 
4.) Razid družbe in postavitev likvidatorjev, 

sklep o načinu likvidacije po določilu § 16., alineji 
3., družbenih pravil. 

* * * 
Ako bi na to skupščino ne prišlo dovolj delni

čarjev, ee sklicuje na dan 4. oktobra 1921. nova iz
redna glavna skupščina, ki bo ma ietem-kraju in z 
fetim dnevnim redom ob enajstih. 

V O s i j e k u , dne 23. avgusta 1921. 
Ravnateljstvo «Poljoprivrede d. d.» 

P r i p o m b a . Bilanca je razgrnjena v družbenih 
prostorih v Osijeku, Vijećnički trg št. 11. 

Zoper Jurija A u e r j a , zasebnika v, Ljubljani, 
neznanega bivališča, oziroma njegove nepoznane 
naslednike, je podal pri okrajnem sodišču v Ljub 
ljani Miha Majcen, posestnik v Ljubljani, na Karo
linški zemlji S t l , zastopan po odvetniku drju. Tav
čarju, tožbo zaradi pripoznanja odstopa in plačila 
terjatve 2800 K in globe 2000 K, zastavnopravno 
vknjižene pri posestvu vi. š t 82 katastralne ob
čine Karlovškega predmestja, in dovolitve, da se 
vknjiži izbris zastavne pravice. 

Na podstavi tožbe se je odredila ustna razprava 
na dan 10. s e p t e m b r a 1 9 ^ 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi š t 50. 

V obrambo pravic Jurija Auerja, oziroma njego
v a naslednikov, se postavlja za. ekrbnika gospod 
dr. KL'Triller, odvetnik v Ljubljani. Ta skrbnik bo 
zastopal Jurija Auerja* oziroma njegove naslednike, 
v oznamenovani pravni stvari na njih nevarnost in 

Št. 2652/0. š. sv. 
Razpis učiteljske službe. 

Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisuje v 
stalno namestitev služba za učiteljico na šestrazreft-
ni dekliški osnovni šoli v Ribnici. 

Pravilno opremljene prošnje naj ee vlože po služ
beni poti do dne 

20. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski evet v Kočevju, / 
dne 31.avg.ista 1921. 

Razne objave, 
1434 Razglasa. 

Št. 5594-Ш. * 
CeékoelovaSko-jadranskl tovorni promet. 

R a z v e l j a v i t e v t a r i f n e p o v i š b e . 
S potekom dne 31. avgusta 1921. se razveljavlja 

povišba delnih vozarinskih stavkov odeečne tablice 
B (tarifni odsek G, stran 193—199) «Provizorne že-

* V prvem razglasu je bil padpie napačno natis
njen. Pravilen je današnji podpis. 

Razglas. 1418 

Upravni svet efektne loterije v korist zgradbe «So-
kolekega doma» v Novem mestu razglaša, da so bile 
dne 20. avgusta t. I. izžrebane te-le številke, ki prej
mejo nastopne dobitke, in sicer: 

a) V gotovini: 
60.000 K št. 182.883; 30.000 K št. 162.086; 20.000 K 

št. 54.571. 
b) V efektih: 
po 10.000 K št. 55.713 in 114.696; 
po 5000 K št. 65.094, 167.364, 188.291 in 197.894; 
po 2000 K št. 24.820, 24.481, 54.281, 181.406, 186.062 

in 197.565; 
po 1000 K št. 8.405, 15.699, 31.687, 42.874, 54.598, 

95.798, 111.794, 128.437, 128.700, 166.739, 180.065 ,in 
182.454; 

po 500 K št. 6620, 8611, 28.179, 38.640, 52.389, 52.794, 
59.527, 79.683, 101.182, 109.246, 123.292, 166.461, 173.834, 
177.948, 179.871, 185.999, 187.168, 198.310, 195.945 in 
196.886; 

po 200 K. št. 3789, 3797, 6039, 20.157, 24.425, 25.189, 
27.046, 29.869, 30.152, 63.352, 57.819, 59.679, 76.096, 
81.091 91.408, 98.523, 107.953, 112.306, 113.416, 116.221, 
117.981, 127.771, 130.226, 134.404, 143.141, 144.608, 
151.845, 168.086, 117.567 in 191.610; ' 

po 100 K št. 2432, 8243, 8846, 8937, 9623, 24.450, 
30.3&3, 32.230, 32.832, 36.092, 86.990, 42.016, 47.679, 
63.098, 64.998, 65.394,- 70.961, 76.429, S8.213, 85.846, 
90.497, 93.647, 95.116, 111.115, 113.287, 113.678, 118,119» 
120.517, 122.658, 132.065, 187.768, 146.889, 166.988. 
156.001, 174.965, 175.238, 175.467, 176.271, 182.106, 
185.612, 186.705, 190.166, 198.081, 198.706 № 199.645. 

Ostale izžrebane, številke in dobitke po 40, 20 in 
10 K izkazuje žrebni seznamek, ki se dobi pri uprav
nem svetu efektne loterije v Novem mestu, ako se vpo-
gjje zanj 1 dinar. Izplačevanje dobitkov, oziroma odda-. 
janje efektov, se prične dne 5. septembra in bo trajalo 
do vštetega dne 4. oktobra 1921. pn Mestni hranilnici v / 
Novem mestu tistemu, ki prinese izvirne srečke, vidira-
ne po upravnem svetu. Za poštno pošiljatev efekta je 
treba plačati, oziroma posuti poštnino in stroške zavoj-
nine. Vsi dobitki, ki se iz »kateregakoli vzroka ne dvig
nejo do vštetega dne 4. oktobra 1921. do 18. ure, za
padejo v korist zgradbe Sokolskega doma v Novem 
mestu. > 

Natisnila ta založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 10. septeinbra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Vsebina.' Izpromembe v osebju. — Naredba miuistra za socialno politiko o organiziranju specialnih inšpekcij dela morske plovitbe. — Razglasi oerednje vlade : TariiDO pojasnilo. 
Objav» glede ofertalne licitacije za nabavo olja, petroleja in bencina Natečaj za mesto generalnega inšpektorja vodi v 8plitu. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo : Bac-
pnst druitva «Deutscher Kiodergartenverein» v Studencih pri Mariboru. Rar.glas o uradnem naslovu doeedanje ljubljanske,, celjske in mariborske pukovske okru*ne komande in 
doBedanjib bataljonskih srezov. Izkaz o stenju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 8. septembra 1921. Razglas, da je vožnja в tovornimi avtomobili po deželni cesti prr* 
vrste od Ribnice do Dolenje vasi io deželni cesti druge vrste od Dolenje vasi preko Grčuric do Goteniee prepovedana. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : TedenAS 
izkaz o nalezljivih boleznih na osemlju pokrajionke uprave za Slovenijo od dne H. do dne 20. avgusta 1921. Razpis asistentskega mesto na okulističnem oddelkn splošne bolnice 

v Ljubljani. Razglas glede sprožene ustanovitve nove javne lekarne v Ljubljani. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev.-> 

Izpremembe v osebju. 
Antton K o r o š e c , inspektor 1. razreda v vete

rinarskem oddelku ministrstva za kmetijstvo in 
vode, je imenovan za vladnega svetnika v VI. činov-
nem razredu 3. stopnje državnih uradnikov ter pre
meščen v Maribor, da nadzira vse obmejne veterinar
ske postaje v Sloveniji in opravlja službo obmejnega 
veterinarja v Mariboru. Hribar 

Minister za gradbe je Frana Emm er ja, inže-
njerja v Vu. činovnem razredu, imenoval za šefa 
gradbene sekcije v Kranju. ш ^ . g> r_ 

Ministrstvo za narodno zdravje je upravnega 
praktikanta Franja G o r e Č a n a imenovalo za uprav
nega asistenta v .XI. činovnem razredu' pri zdrav
stvenem odseku za- Slovenijo v Ljubljani. 

. Ministrstvo za narodno zdravje je imenovalo ofi-
cianta Antona G o r e č a n a za upravnega asistenta 
občne javno bolnice v Celju, oficiala Franca H r if 
b e r n i k a p à z a upravitelji hiralnice v Vojniku. 

Zdravstveni ' odsek za Slovenijo je sekundarija 
dr ja. Frana M à r i n i б a.. imenoval za asistenta 
splošne bolnice v Mariboru. ^ К г ф с ^ ; 

Provizorni policijski komisar pri policijskem rav
nateljstvu v Ljubljani dr.Mirko K r e s n i k se je 
odpovedal službi pri policijski upravi v Sloveniju 

Dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 

Naredbe osrednje vlade. 
284. 

Naredba ministra za socialno politiko , 
p organiziranja specialnih inšpekcij dela mor

ske plovitve.* 
V zmislu člena 1. naredbe o specialnih inšpek

cijah dela morske plovitve odrejam, da je ustanci 
viti specialni inspekciji dela morske plovitve: 

1.) specialno inspekcijo dela morske plovitve na 
Sušaku z začasnim sedežem v Bakru;. 

2.) specialno inspekcijo dela morske plovitve v 
Splitu. '-

V območje specialne inspekcije dela v Bakru 
spada ozemlje luških poglavarstev na Sušaku in 
v Šibeniku, v območje specialne inspekcije dela v 
Splitu pa ozemlje luških poglavarstev v Splitu, Du
brovniku in Meljinah. 

V B e o g r a d u , dne 23.avgusta 1921.;' 
Št 51.468. Minister za socialno роЈШко: 

dr. VwKtìkovec s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Št. 195, izdanih dne 3ega 
septembra 1921. , 

Tarifno pojasnilo.* 
Zaokrožanje vozniriskih tak», na polovične in cele 

dinarje,** ki bi bilo moralo veljati izza dne 1. sep
tembra t. 1., se razveljavlja do nadaljnje naredbe; 
vozninske takse naj se zaokrožajo kakor do sedaj. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne а'л avgusta 1921.; št. 28.281. 

M. S. št. 27.552. • 1427 3—1 
Objava. 

Na podstavi člena- 82. zakona o glavnem držav
nem računovodstvu bo «v ekonomskem oddelku mi
nistrstva za promet javna ofertalna licitacija za na
bavo olja, petroleja in bencina, in sicer: 

I. d n e 5. o k t o b r a 1921. za: 
a) 799.500 kg lokomotìvnega in vagonekega olja za 

poletno uporabo; ' , 
b) 931.500 kg lokomotivnega in vagonekega olja гЛ 

zimsko uporabo; 
c) 385.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; -. 
č) 211.000 kg cilindrskega olja za razgreto paro; 

II. d n e 10. o k t o b r a 1921. za: 
a) 706.000 kg olja za proizvajanje plina in za pogori 

Dieslovih motorjev; : 
b) 1,370.000 kg rafjniranega petroleja; 
c) 484.000 kg bencina.-

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več ome
njenih predmetov. Podrobni pogoji o nabavi kakor 
tudi obrazac za ponudbe se dobivajo pri ekonom
skem oddelku ministrstva za promet ali pri oblastnih 
direkcijah državnih železnic v Beogradu, Zagrebu, 
Sarajevu in Subotioi vsak delavnik od desetih do 
dvanajstih. 

Vsak ponudnik mora najkesneje do pol enajstih 
dne 5., odnosno dne 10. oktobra položiti kavcijo pri 
glavni blagajni katerekoli železniške direkcije. Kav
cija služi za garancijo, dà bo nabava točna, ter se 
polaga v gotovini ali v istovredmh, državno garan
tiranih papirjih, sme se pa položiti tudi v garantneni 
pismu ugledne domače banke, ki ga je prej registri
ralo ministrstvo za finance. . ' 

Kavcija se polaga po višini ponujene cene, in 
sicer polagajo, naši državljani 10%, inozemski pQ-
daniki pa 20 %. 

Ponudbe se sprejemajo pri ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet najkesneje do pol enajstih 
dne 5., odnosno dne 10. oktobra 1921., otvori pa jih 
istega dne ob enajstih določena komisija pred po
nudniki, ki bi bili prisotni. 

Ponudba, opremljena s kolkom za deset dinar
jev, mora biti v zapečatenem pismu, na katerem 
bodi zunaj jasno napisano: «Ponudba za ofertalno 
licitacijo olja», odnosno petroleja ali bencina. 

Ponudniki se opozarjajo na, to, da se ne "bodo 
vpoštevaie ponudbe, ki v kaìerìkoli točki ne ustre

zajo predpisanim pogojem ali ki se izroče brzojavno 
ali priglase naknadno. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, 

dne 24. avgusta 1921. 
D. V. br. 5222. ч 1439 

Natečaj zA mesto generalnega inšpektorja 
vođa v Splitu. 

Z odlokom gospoda ministra za kmetijstvo z dne 
1. septembra 1921., D. V. br. 5222, se razpisuje iz
praznjeno mesto generalnega inšpektorja voda v 
Splitu. 

Generalni inspektor voda je uradnik V.;čint>v-
nega razreda s sistemizirano letno plačo 7000 dinar
jev in z zakonitimi dokladami. 

Prosilci za to mesto morajo biti diplomirani in-
ženjerji z najmanj 151etno službeno prakso po Členu 
51. uredbe o ustroju ministrstva za Jkrnetijstvo» Ш 
vode z dne 8. julija 1919. . , . . , " -

Interesenti, ki reflektirajo na to mesto, ве poziv
lje jo, naj: predlože dokumente o izobrazbi in p dose
danjem službovanju in delovanju generalni direkcij 
voda v Beogradu, Krunska ulica 81—S3, najkesneje 
do dne 15. o k t o b r a 1921. ~ . 

Od generalne direkcije vodä v Beogradu, 
dne' 2. septembra 1921. 

3» 

* Razglašeno v «Službenih "Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata 1 Slovenaca» Št.:195, izdanih dne Sega 
septembra. 1921, , 

** Uradni list 102 na strani 513. 

Razglasi pokrajinske uprave 
zaSloveeijo. 

St. 9066/rV. n 

Razpust drnštva. 
Društvo «Deutscher Kindergartenvereni» v Stu> 

dencih pri Mariboru se razpušča, ker ni pogojev; za 
njega pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 30. avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika; 

dr. Baltic s.r. 
St. 17.858. 

Razglas. 
Po naredbi ministarstva za vojno in mornamico 

Pov. F. Dj. 10.259 z dne 23. maja 1921. je usfcđiflp 
naslov dosedanje ljubljanske, celjske in 
pukovske okružne komande odslej: «Komanda Ш&М 
ljanskega, oziroma celjskega in jnariborskega *ФЖ 
nega okrožja (Komanda Ljubljanskog, Celjskog?-̂ Џ 
Mariborskog vojnog okruga)». Dosedanji bataljofisliätf j 
srezi se imenujejo odslej: «vojni srezi». *'" 1 

V uradnem občevanju političnih in еШ&Шт 
oblastev na} se odslej rabita gorenja шаМа Шгц 
slova. _'• [''Џ 

V L j u b l j a n i , dne 30.avgusta. 1921. '-''\? 

Pokrajinska uprava. ./| 
Oddelek za notranje zadeve. | 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: •'. 
Kremenšek s.r. 
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ilo SCO Letnik ТТТ 

Š t 3236. vet. 

l iku o stanju živalskih kužnih bolezni 
? Sloveniji i dne 3. septembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev In mestnib 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa t navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači Število zakuženih krajev, Številka za dvo-

pičjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Novo mesto: Mirna peč 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanča gora 1:1. Konjice: Konjice 1:1. 
Maroka Sobota: Čentiba 1:1, Crenšovci 1:1, Do-
laut 1:1, Dolnja Lendava 2:18, Trnje 1:1. 

S u S t a v e c . 

Brežice: Veternik 1 : 1 . Ljubljana okolica: 
ISka Loka 1:1. ' . , 

G a r j e k o n j . 
Litija: Štehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ptuj: 

Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12. 
Solčava 2 :8 . Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2 :2 . 

S t e k l i n a . 

Brežice: Sedlarjevo 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Veliki Obrez 1:3. Črnomelj: Semič 1:2. 
Krško: Bučka 1:1, Kostanjevica 1:1, Raka 1:6, 
Š t Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1, Račna 
1:4, Vič 1:1. Litija: Zagorica 1:5. Ljutomer: Gornja 
Radgona 1:1. Maribor: Sv. Trojica v Slovenskih go
ricah 1:3, Spodnja Ložnica 1:1, Spodnji Porčič 1:3. 
Morska Sobota: Čentiba 1:3. Novo mesto: Žužem
berk 1:1. Ptuj: Gajovci.l: 2, Krčevina 1:1. Ljubljana 
mèsto 1. Ptuj mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kranj: Šenčur 1:1. Krško: St. Jernej 1:1. LJub-

ijuttf okolica: Vrhnika 1:1. Ljutomer: Stara in Kova 
vas 1:2. Logatec: Gorenji Logatec 2 : 2 . Radovljica: 
Mošnje 1:1. , • 

/ P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Morska Sobota: Gorenji Petrovci 1:5, Moščauci 
1:1, Pečarovci 1:6, Stanjovci 1:4. 

T u b e r k u l o z * g o v e d i . 
Morska Sobota: Beltinci 1:1, Mačkovci 1 :1. 

Prestale so: 
G a r j e k o n j . 

KrSko: S t J e r n e j i : ! . ' 

S v i n j s k a k u g a . 
Ljutomer: Radenci 1:1. Morska Sobota: Pëtanjci 

1 : 1 . Novo mesto: Žužemberk 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
«&.* Kočevje: Turjak 1:1. Konjice: Konjice okolict 

1 : 1 . Ljubljana okolica: Medvode 1:1, Vrhnika 1:1. 
Utaj; Jurovci 1 2. Radovljica: Leže 1:1. 

*"• V L j u b l j a n i , dne 3.septembra 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

. Veterinami nadzornik Zaje s. r. 
Šfc 8199. 

Raiglas. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za javna 

idei** v Ljubljani, odreja na podstavi § 25., točke 6., 
zakona za. bivSo Kranjsko z dne 21. februarja 1912., 
glede gradnje in vzdrževanja javnih neerarskih cest 
m potov, dež. zak. St 22 iz leta 1913. za biyso 
Kranjsko, po zasližanju cestnega odbora v Ribnici, 
da je vožnja s tovornimi avtomobili po deželni ce^ti 

г prve vrate od Ribnice da Dolenje vasi in deželni 
cesti druge vrste od Dolenje vasi preko Grčarič do 
Qotenioe prepovedana, ker sta navedeni cesti za 
tak promet manj pripravni. Ta prepoved ne velja za 
uporabo omenjenih cest v vojaške namene. 

V L j u b 1 j a n i, dne 81. avgusta 1921. 
Pokrajinska oprava. 

Oddelek za javma dela. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

inž. Zajec s. r. 

M 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

S t 10.151/21, 

Tedenski lzkas o nalezljivih boleznih naj 
ozemljn pokrajinske nprave sa Slovenijo, j 

(Od dne 14. do dne 20. avgusta 1921.; 

O k r a j O b i l n a 
tt 

°Š 

Celje okolic» 
Konjice 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Ljubno 
Konjice 
Kozjak 

1 
1 
1 

, 
# 
. 

1 
4 
. 

, 
# 
. 

T r e b u š n i t i f u z ( T y p h ö s a b d o m i n a l i s ) . 

Breiice 

Celje okolica 

Celje meato 
Kamnik 

Konjice 
Ljubljana okolica 
Ljubljana metto 

Litija 
Maribor meato 

Noro meato 
BadoTljica 

Maraka Sobota 
Logatec 

Brežice . 
Bianca . 
Trbovlje. 
Vojnik . 
Petrovce. 
Celje . 
Koseze * 
Lukovica 
Radomlje 
Oplotnica 
Vrbnika. 
Ljubljana 
Salica. . 
Maribor. 
Pra preče. 
Bled . . 
Jesenice. 
Trdkova. 
Rakek. . 

G r i ž a ( D y e e n t e r 

Breiice 

Črnomelj 
Celje okolica 

Zidanem 

Celje meato 
Kamnik 

Kranj 

Kriko 

i Kočevje 
Konjice 

Brežice . . . 
Bizeljskò . . 
Sevnica . . . 
Veliki Kamen 
Višji ?rh . . 
Trbovlje . . 
Ljubno . ' . , 
FcankoloTO 
Loka prir 

mostu. . . . 
flrasloTČe . . . 
Loka pri Žuzmu 
8v. Štefan . . . 
8v. Krištof. . . 
Bočna. . . . . 
Polzela . . . . 
Velika Piretica. 
Žalec . . . . ' . 
Dol 
Tinako . . . . 
P o n i k v a . . . . 
Celje . . . . . 
Brezovica . . . 
Dolsko . . . . 
Domžale . . . 
Dragomel j . . . 
Jarše . . . . . 
K a m n i k . . . . 
Krtina . . . . 
Mekme . . . . 
Moravče. . . . 
Nevlje . . . . 
Podgorje . • • 
Podhrusko. . . 
Palovče . . . . 
Radomlje . . 
Stranje . . . . 
Smarca . . . . 
Trzin . . . . . . . 
Županje njive . 
Škofja Loka . • 
Kranj. . . . . 
Mavčiče . . . . 
Preddvor . . * 

»Predotlje . . • 
Sv. J o l t . . . . 
Hraatje . . . • 
vogije .:•..'.-. 
Strelišče . . . 
Javorje . . . . 
Poljane . . . • 
8elca . . .-
Trata . . . . . . 
Smlednik . . • 
Stara Loka . • 
Šenčur . . . . 
Tržič . . . .,,. 
Borica. . . . . 
Studenec • • • 
Krško . . . . 

»Čatež . . . . . 
8v.križ. . . . . 
Sv. Jernej . . . 
Rob 

liOplotnica . . . 
Sv. Ktmgota . . 

a). 

44 
1 

29 20 
4 в 
1 

1912 7 

1 
8 
6 
16 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
8 

i 
8 
12 4 
6 3 
1 8 
8 1 

1 
18 

6 
23 

6 
5 
1 
1 

i 
7 
7 
1 
1 
8 

13 
в 
6 
9 
8 
1 
2 
4 
2 
2 
6 
6 
S 
8 
6 
2 
8 
7 
6 
1 

O k r a j 

Ljubljana okolica 

Ljubljana meato 
Litija 

Maribor okolica 

Maribor meato 
Novo meato 

Ptuj okolica 

Ptuj meato 
Radovljica 

Slovenjgradec 

Prevalje 

Logatec 

O b č i n a 

Št. Vid nad Ljubljano 
Vič 
Jezica 
Devisa Marija v Polju 
Brezovica 
Vrhnika. 
Moste 
Slivnica 
Račna 
Črni vrh 
Želimlje 
Grosuplje . . . . . 
Šmartno pod Šmarno 

goro 
Ljubljana meato . . 
8uiica .• 
Tezno 
Kamnica 
Hoče 
Maribor. . . . . . 
Kandija 
Novo meato . . . . 
Brstje. . . . . . . 
Gajovci 
Gruikovci' . . 
Sv. Barbara . . . . 
Sv. Marjeta . . . . 
Veliki Okie . . . . 
Velika Varnica. . . 
Zagorci . . . . . . . 
Zamušani . . . . . 
Zavrč 
Ptuj . . . . . . . 
Bled 
Jerenice. ' 
Kranjska gora . . . 
Ovsišče 
Lancovo 
Gorj 
Predtrg 
Radovljica 
Kropa 
Ribno 
Kamna gorica . . . 
Slovenjgradec ., . . 
Remšnik . . . . . 
Velenje 
B r e z n o . . . . . . . 
Šmartno 
Mata 
Bafcbor . . . . . . 
Mežica 
Kotlje 
Prevalje 
Št. Danijel 
Črna . . . . . . . 
Tolsti vrh . . . 
Libuče 
Rakek . . . . . . 
Cirknica. . . . . . 
Nova vas 

70 

10 3 
8030 

2 
9 
4 
7 
1 

3 
6 
9 
S 

2 
85 49 

12 
6 
4 
5 

3 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
8 

8 
12 
8 

6 
4 
8 
1 
6 
3 
2 

28 
2 
3 
1 
2 
l 
1 
8 2 

2 
36 84 
3 9 
1 
3 
1 

s *• 
и л 

I t 
3f 
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Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Brežice 

Celje mesto 
Ljubljana mesto 

• Ljutomer 

Morska Sobota 

Brežice . , 
Bizeljsko 
Celje . . 
Ljubljana 
Bolehneci 
Trbegovai 
Dolnja Lendava 
Peteiovci 

2 
92 

7 
1 
1 

11 
14 
4 
6 

в 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
3 
6 

5 
16 
9 
2 
8 
6 
6 
2 

11 
2 
2 

48 
4 
8 
1 
1 
1 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana meato 

Črnomelj 
Kranj 

Moravče. . . . 
Kovor 
St. Lenart. . . 
Ljubljana . . . 

T r a h o m : 

Talčji vrh. . . 
Kovor. . . . . 
Sv. Lenart. . . 

1 . 1 . 
1 . ; . 
1 . . 
. 1 . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
. dne 81. avgusta 1921. 

Sanitetni Sef : dr. Krajec s. r. 

S t 9854/21. .. 8 - 5 

Razpis. 
Razpisuje se asistentsko mesto na okulistiiSnöm. 

oddelku splošne bolnice v Ljubljani z letno р1або 
2800 K in s pripadajočimi dragmjskimi dokladami. 

Zadostno kolkovane prošnje в potrebnimi doka
zili (krstni llat, domovinski list, doktorska diploma) 
in z izpriSevalom o potrebni kvalifikaciji naj se vlo-
že do dne lY.-'s-ë'ip't'é'mb'r.a 1 9 2 1 ; 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
•dne 29. avgusta 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec s. r. 



r$m-ny 

110. 5.61 Letnik lu. 
Št, 10.100/21. 1421 

Razglas. 
Mag. pharm. Gvidon B a k a r č i č , adjunkt le

karne «Pri kroni» v Ljubljani, je sprožil ustanovitev 
nove javne lekarne v Ljubljani, in sicer s stojiščem 
na Sv. Jakoba trgu ali na Karlovški cesti. 

To se v zmislu § 48. zakona o ureditvi lekarni-
štva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. š t 5 iz 
leta 1907., razglaša s pristavkom, da marajo lastniki 
javnih lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna, možnost 
njih lekarn z ustanovitvijo nove lekarne - ogrožena, 
morebitno prizive zoper naprošeno ustanovitev uve
ljaviti ustno ali pismeno pri m e s t n e m m a g i 
s t r a t u v Ljubljani tekom š t i r i h t e d n o v izza 

•dne, ko se ta razglas objavi v ^Uradnem listu po
krajinske uprave za Slovenijo». 

Pozneje došli prizivi se ne bodo mogli vpoštevati. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dno 39. avgusta 1921. 
Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg la 261/21—1. L 1431 

Oklio. 
» Josip Hvala, posestnik in trgovec v Javniku, je 
vložil zoper G. L a m p r o n z i j a i n ^ d r u g a , prej 
v Podkloštru (Arnoldsteinu), sedaj neznanega biva
lišča, tožbo zaradi priznanja neobstoja zakupnih 
pravic in njih zemljeknjižnega izbrisa. 

11 Narok se je določil na dan 
18. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče tožencev neznano, se juna po

stavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič, odvet
nik v Mariboru, ki ju bo zastopal na njiju nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasita sama ali ne imenu
jeta pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 31. avgusta 1921. 

C 78/21—1. 1397 
Oklio. 

Jure Rezek v Krašnjem vrhu št. 13 je vložil zo
per Martina Š k o f a iz .Dragumlje vasi št. 9, sedaj 
neznano kje v Ameriki, tožbo zaradi 3360 K. 

Narok dne 
ob devetih. 1 9 - s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

Skrbnica: Ana Škof, posestnica v Dragumlji 
vadi š t 9. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 25. avgusta 1921. 

T 180/21—2. 1402 
Amortlzaoija. 

Na prošnjo Franceta K r o š 1 j a, mlinarja v Ljub
ljani, Zelena jama š t 197, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je pro
silec baje izgubil: Vložna knjižica mestne hranilnico 
ljubljanske v Ljubljani št. 130.802 v vrednosti 8941 
kron 48 v, glaseča se na ime: Franc Krošelj, geslo 
«Trst». 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravicp t e k o m . š e e t i h m e s e c e v od dne te 
razglasitve, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 24. avgusta 1921. 

T 142/21—7. 1368 
Amortizaotja. 

Po prošnji Jurija H v a l ca, posestnika v Veli
kem Okiču št.82;.se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne priznanice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Priznanica ser. 208 Št 05.940, izdana po poso
jilnici pri Sv. Barbari v Halozah ob markiranju kron
skih bankovcev, na ime: Juri Hvaleč v Okiču, glase
ča se na 488 K 20 %nega pridržka'. '/ . ••..-, 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da priznanica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 10. avgusta 1921. 

T 68/21—4 in T 69/21—3. 1432 

Amortizaciji. 
Na predlog: a) Marije S t a r i h o v e , užitkarice 

v Črnomlju št. 73, in b) Andreja G o r e n c a v Spod
njih Vodalah, občina Tržišče, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopnih vložnih knjižic, ki sta ju 
predlagatelja baje izgubila, in sicer: 

ad a): vložne knjižice š t -7223 posojilnice v Čr
nomlju z vlogo 823 K 90 v, glaseče se na ime: 
Marija Stariha v Črnomlju št,.. 73; • 

ad b): hranilne knjižice Št 1077 Kmetske posojil
nice ljubljanske okolice v Ljubljani z vlogo 5398 K 
99 v, glaseče se na ime: Marija Gorenc in vinkulirane 
ha geslo «Vinograd». 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi sicer po 
tem roku knjižici izgubili svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 2. septembra 1921. 

NC I 225/21—5. 1359 3—3 
Amortizaoija. 

Na prošnjo podružnice Ljubljanske kreditne ban
ke v Celju se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih bonov, ki jih je prosilka baje izgubila: 4%oa 
bona kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
š t 5501 in 5691 po 10.000 kron. Imetnik teh bonov 
se pozivlje, naj uveljavi svoje pravice tekom 
š e s t i h m e s e c e v izza dne 1.septembra 1921., 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da sta bona 
brez moči. i 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek I., 
. dne 17. maja 1921. 

P 186/21—1. 1385 
Razglas preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 2. avgusta 
1921., opr. š t L 12/21—6, je bü Ignacij K i s s , po
sestnik v Pincah, zaradi zapravljivosti omejeno pre
klican. 

Za pomočnika mu je postavljen Stefan Krajčič, 
župan v Pincah. > 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek L, 
dne 24. avgusta 1921. 

i486 Dražbenl oklio. 
Po sklepu okrajnega sodišča v Prevaljah z dne 

31. avgusta 1921., Ne I 273/21, bo na predlog bra-
tovske skladnice premogovnika v Prevaljah-Lešah 
dne 17. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih v lokalu 
društva «Svobode» v I. nadstropju h. št. 43 v Pre
valjah prostovoljna javna dražba 
nepremičnin pod vi. š t 4 katastralne občine farno-
vaške, sestoječih iz parcele št. 75 (hiša št. 43 v Pre
valjah), stavbne parcele š t 76, zemljiške parcelo 
št. 284 (vrt), zemljiške parcele št. 285 (vpisane kot 
vrt, sedaj pol pašnik, pol pot), zemljiške parcele 
št. 560^2 (pot) in zemljiške parcele š t 560/3 (vpisane 
kot pot, sedaj ograjen vrt). 

Izklicna cena 230.000 K. 
Vsak ponudnik mora pred začetkom dražbe polo

žiti, v roke sodnega poverjenika 23.000 K kot vadi j . 
Najvišji ponuđek je treba tekom osmih dni po

tem, ko ga odobri prodajalka, plačati v roke sod
nega poverjenika. 

Natančnejša pojasnila o dražbenih pogojih daje 
pisarna podpisanega notarja ob uradnih urah. 

V P r e v a 1 j a h„ dne 8. septembra 1921. 
Dr. Dušan Senear s. r., 

notar kot sodni komisar. 

Izvršil se je: 
Razglas. 1379 

A. V z a d r u ž n e m r e g i s t r u ; 
. 1.) vpis izprememb pri nastopnih zadrugah: < 

a) Dne 21. julija 192L: 
V • Firm. 77/2Ï, 'zadr. П 240/3. 

Pri zadrugi: Splošna gospodarska zadruga obrt
nikov in njih podpornikov v Kostanjevici, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo, izbris dosedanjih 
načelništvenin članov Rudolfa Marcita, Josipa 
Rueha, Jakoba Zargija, Franca Pavknča, Ivana Po
lovica in Josipa Medveda — vseh v Kostanjevici, in 
vpis novoizvoljenih članov načelništva Josipa Gliho, 
posestnika š t 47, kot načelnika; Franca Kržičnika, 
posestnika š t 86 kot podnačelnika; Vincenca Ber-

tolda, posestnika št. 11 — vseh v Kostanjevici; Jo
žefa Gunde, posestnika v Orehovcu š t 22; Jožefa 
Bubana, posestnika v Globočici š t 15, in Jožefa 
Mavsarja, posestnika v Kostanjevici š t 5, kot od
bornikov. 

b) Dne 28. julija 1921.: 
Firm. 134/21, zadr. II 291/2. 

Pri Nabavljahu zadrugi državnih uslužbencev y 
Novem mestu izbris dosedanjega člana upravnega 
odbora drja. Milana Šerka, in vpis novega člana 
Lovra Verbiča, višjega davčnega upravitelja v p. v 
Novem mestu. 

c) Dne 17. avgusta 1921.: 
Firm. 141/21, zadr. П 194/3. 

Pri firmi: Gospodarska zadruga, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Novem mestu, vpis raz-
družbe po likvidaciji. Likvidator je Urban Hrovat, 
trgovec v Novem mestu. 

Upniki se pozivljejo, naj se zgiase pri zadrugi. 

d) Dne, 17. avgusta 1921.: 
Finn. 132/21, zadr. II 106/4. 

Pri firmi: Vinarska zadruga v Metliki, registre-
vana zadruga z omejeno zavezo, izbris firme vslol 
končane likvidacije. 

2.) Vpis nove zadruge: 
Dne 17. avgusta 1921.: 

Firm. 120/20, zädr. 11 299/1. 
Sedež firme: Ž u ž e m b e r k . 
Besedilo firme: 
Splošna gospodarska zadruga v Žužemberku, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Namen zadrugi: Zadruga 
1.) prodaja za svoje člane vse kmetijske, gospo

darske in obrtne pridelke in izdelke na debelo in ua 
drobno, oziroma posreduje take kupčijske posle za 
svoje člane; 

2.) preskrbuje članom poljedelske stroje in orod
je, semena, umetna gnojila, močna krmila, plemen
sko živino itd., oziroma posreduje te posle za svoj« 
člane; 

3.) predeluje industrijsko za svoje člane njih pri
delke in potrebščine; 

4.) skrbi za strokovni pouk in poglabljanje za
družne misli svojih €lanov. 

V dosego teh namenov ei sme oskrbeti potrebne 
stavbe in tehnične naprave ter, si pridobiti za to po
trebne koncesije. 

Zadružna pogodba z dne 10. julija 1921. s popol
nitvijo z dne 27. julija 1921. 

Člani prvega načelništva: Alojzij Smerke, po
sestnik š t 93; Peter Mokorel, poseetnik št. 16; An
ton Carli, notar št. 61; Jakob Skrlj, posestnik š t 2, 
Alojzij Hotko, trgovec š t 20; Franc Waland, po
sestnik Št. 91 — vsi v Žužemberku. 

Pravnovel javno se podpisujeta pod zadružno fir
mo po dva člana načelništva. 

Delež znaša 200 K. Vsak član jamči za zadružne 
obveznosti s svojimi deleži in še 8 trikratnim 
zneskom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se izvršujejo z 
razglasom, nabitim v zadružni pisarni. 

B. V r e g i s t r u z a p o s a m e z n e t r g o v c a : 
Dne 17. avgusta 1921.: 

Firm. 88/21, posam. 1117/2. 
Izbris firme: Johann Valentin Ruper, trgovce z 

mešanim blagom v Sv. Križu, vsled opušta kupčije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 

oddelek II., 
dne 17. avgusta 1921. 

Firm. 322/21, Rg. A 57/1. Ш 8 

Vpis posamezne firme. 
V register za posamezne firme se je vpisala dane* 

firma; Fran Ke. Lešnik 
s sedežem v M a r i b o r u , 

obratni predmet: trgovina z mešanim blagom ua 
debelo, zlasti z Maggijevimi izdelki, 

imetnik: Franjo Lešnik, trgovec v Mariboru, Can
karjeva ulica š t 26. i 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribora* odd. L, 
dne 16. avgusta 1921. 

Mi i'éii?ri" ,.i: . . Л У Ј Г - ' 
Li •g-iiMääM^AA:,:., 



110. 
Finn. 404/21, zađr.n 87/1. 1416 

Vpis zadrug«. 
V zadružni register se je vpisala danes zadruga: 

Hranilnica in posojilnica v Mežici, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

H sedežem v M e ž i c i . 
Obratni predmet: Zadrugi je namen, da izboljšuje 

razmere svojih članov v gmotnem oziru, da zlasti 
izpodbuja varčnost in da s svojim zadružnim kredi
tom preskrbuje članom denarna sredstva, potrebna 
v gospodarstvu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 25. julija 1921. 
Opravilni delež znaša 10 K ter ee mora plačati 

ob pristopu. 
Oznanila se izvršujejo po nabitku v uradnih pro

storih. 
. : _ Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Anton Pratnekar, posestnik Onkraj 
Meže št. 7; Janez Hembek, župnik v Mežici št. 9; 
Franc Kesl, posestnik Onkraj Meže št. 10; Jožif 
šumah, posestnik Onkraj Meže št. 3; Aleš Mandi, 
posestnik v Št. Juriju št. 3; Matevž Wegel, posest
nik v Lomu št. 19. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
Razglasitve, OJobitD vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po uradno nabitem naznanilu in po razpisu 
v cNarodnem gospodarju» kot glasilu Zadružne zve
ze, po potrebi pa tudi v drugih listih, najmanj osem 
dni pred občnim zborom. Vabilo mora navajati dan, 
uro, kraj in dnevni red občnega zbora. 

Okrcžno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd.-1., 
dne 16. avgusta 1921. 

562 \ Letnik, Ш. 
4. Fran K a v č i č , gostilničar, Privoz št. 4. 
5. Josip K o z a k , mesar, Poljanska cesta št. '21. 
6. Fran B o n a č, tvomičar, Čopova cesta- št. 16. 

2. K a n d i d a t i z a n a m e s t n i k e o b č i n s k i h 
o d b o r n i k o v : 

1. Ivan F 1er in, natakar, Dvorni trg št. 3. 
2. Josip G o r j a n c, knjigovezniški pomočnik, 

Vidovdanska cesta št. $2. 
3. Albert S i č, profesor, Gradaška ulica št. 18. 
4. Anton Z o r k o, sodni kanclist, Kavškova ulica 

š t 93. 
5. Rudolf G e y e r , ključaničar, Cesta na gorenj

sko železnico. 
6. Anton S e l i š k a r , strojnik, Zadružna ulica 

št. 10. 

3. Jakob K o v a č , železniški izprevodnik, Žiber-
tova ulica št. 188. 

4. Juri K o 1 a r l č, pivovar, Celovška cesta 
št. 104. 

5. Juri B r o z o v i č, uslužbenec bolniške blagaj
ne, Gosposvetska cesta št. 13. 

6. Josip Z u p a n , mizar tobačne tvornice, Hra-
nilnična cesta. št. 13. 

Te kandidatne liste (liste strank) še dajo v zmi-
slu § 23. veljavnega občinskega volilnega reda e& 
Slovenijo s tem javno na znanje. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 6. septembra 1921. 

1372 izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
z a d r u g a h : Firm. 346/21, zadr.T 45/20. 

A) Okrajna -posojilnica v Ormožu, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 27. maja 1921. na
stopna izprememba: 

1.) Izbrisala sta se Štefan Pernat in Florijan Ka-
harič kot člana načelništva, vpisal pa se je novoiz
voljeni član načelništva Franc Simonič, veleposest
nik v Ivanjkovcih. 

2.) Zadružna pravila so se izpremenila v §§ 2., 
3., 4., 6., 7., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 27., 29., 30., 
31., 32., 34., 36., 37., 3S. in 40. Dosedanji §§ 22., 
26., 28. in 41. so odpadli. 

b) 

Firm. 362/21, zadr. II 59/4. 
Gospodarska zadruga za ormoški okraj, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 10. aprila. 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franc 
KauželiČ, vpisal pa se je novoizvoljeni Član načel
ništva Robert Košar, veleposestnik pri Sv. Bol-
ienku na Kogu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. t., 

dne 2. avgusta 1921. 

II. Kandidatna lista Narodno-socialistične stranke. 
1. K a n d i d a t i z a o b č i n s k e o d b o r n i k e : 

1. Friderik R e p o v ž , učitelj, Poljanska cesta 
št, 19. 

2. Ivan K o p r i v e , skladiščnik, Maurerjeva ulica 
št. 277. 

3. Rudolf V e l e p i č , skontist, Knafljeva ulica 
št. 7. . 

4. Ivan K r a n je, finančni računski oficial, Pri
voz št. 3. 

б. Ferdo P o d b e.v š e k, kovač, Hranilnična 
ulica št. 12. ,_ 

6. Uroš P i p, knjigovodja, Zalokarjeva ulica št. 9. 

2. K a n d i d a t i z a n a m e s t n i k e o b č i n s k i h 
o d b o r n i k o v : 

1. Ivan L e s k o v e c, pristav, Stari trg št. 24. 
2. Viktor F l i gl, klepar, Vrhovčeva ulica št. 3. 
3. Valentin P o z e n e l , progovni mojster, Kla-

dezna ulica št. 19. 
4. Alojzij R o z m a n , posestnik, Kmetijska ulica 

št. 235. . • 
5. Ludovik F r a t i n a , železniški uradnik, Go

sposvetska cesta št.. 14. 
6. Hrabroslav S e v e r , zasebni uradnik. Mala čol

narska ulica št. 14. 

III. Kandidatna lista Slovenske ljudske stranke. 
1. K a n d i d a t i z a o b č i n s k e t o 4 b o r n i k e : 

1. Jože G O i t i n č a r , narodni poslanec, Karlov-
ška cesta št. 13. 

2. Dr. Valentin R o ž i č , profesor, Metelkova uli
ca š t 5. 

3. Ludovik C o p, brzo javi jač, Knezova ulica 
š t 215. 

4. Juri M os e r, izvošček in posestnik, Zeljarska 
ulica št. 4. 

5. Josip R a j n e r, železničar in posestnik, Spod
nja Šiška št. 198, 

6. Dr. Jakob M o h o r i č, odvetniški koncipient, 
Resi jeva cesta š t 1. 

Št ' 28.006/A.—1921. 1406 
Natečaj . 

1441 Št 19.258/ref. I b . 
Razglas. 

Za dopolnilno volitev šestih odbornikov in šestih 
namestnikov občinskega odbora mestne občine ljub
ljanske namesto razveljavljenih mandatov občinskih 
odbornikov in njih namestnikov, izvoljenih na pod
stavi komunističnih kandidatnih list, ki bo v vtorek 
dne 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . , so bile vložene na
stopne kandidatne liste, ki jih je potrdila pokrajinska 
uprava za Slovenijo, oddelek za notranje zadeve, z 
razpisom z dne 31. avgusta 1921., št. 24.800: 

I. Kandidatna lista Jugoslovanske demokratske 
strank«. 

1. K a n d i d a t i z a o b č i n s k e o d b o r n i k e . 
1. Fran P l a n i n š e k , višji Železniški revident, 

Ungar jeva ulica Št 1. 
2. Josip M a l e n š e k , posojUniški uradnik, Mi

klošičeva cesta š t 28. 
3. Vincenc J a n e ž ič, višji poštni oficial, Stari 

trg š t 28. 

2. K a n d i d a t i z a n a m e s t n i k e o b č i n s k i h 
o d b o r n i k o v : 

1. Jernej Š e r j a k, posestnik, Sv. Florijana ulica 
št, 11. 

2. Jakob K o v a č , pek, Spodnja.Šifika št. 189. 
3. Lovro F l e i s c h m a n , višji respicient finanč

ne straže v p„ Cerkvena ulica št. 15. 
4. Jože R u t ar , tiskarniški uslužbenec, Wolf ova 

ulica š t 12. 
5. Matija S i n t i č , pomožni skladiščnik, Gospo

svetska cesta št/2. 
6. Ivan K r a n j c, čevljar, Vodnikova cesta š t 4. 

IV. Kandidatna lista Jugoslovanske socialno-demo-
, kratične stranke. 

1. K a n d i d a t i z a o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Fran K r a š o v e c , črkostavec, Trnovski pri

stan št. 3. 
2. Ivan S v e t l i n , železniški izprevodnik, Kav

škova cesta š t 287. 
3. Stanko k i k a r , koncipist, Poljanska cesta 

št. 87. 
4. Josip B o l e , zasebni uradnik, Gosposvetska 

cesta št. 1. 
5. Alojzij B l a t n i k , pekovski pomočnik, Emon-

skà cesta št. 10. " 
6. Karel K o r d e 1 i Č, čevljar, Rimska, cesta š t 6. 

2. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n s k i h 
o d b o r n i k o v : 

1. Ivan P e s t o t n i k , zasebni uradnik, Prule 
št.'d. 

2. Josip B r e s k y,a r, čevljar, Škof ja ulica Št. 10. 

S tem razpisujemo natečaj za uporabo okrepče
valnice (buffeta) na postaji na G r o s u p l j e m . 

Uporaba se prične dne 15. oktobra 1.1. in bo tra
jala tri leta, t. j . do dne 14. oktobra 1924. Z uporabo 
te okrepčevalnice so združene: ena točilnica, ena 
soba za stanovanje in. kuhinja z jedilno shrambo. * 

Zapečatene ponudbe v zaprtem zavitku, oprem
ljene z nravstvenim izpričevalom, ne starejšim od 
šest mesecev, z izpričevalom, da se je dotičnik izučil 
gostilničarskega obrta, z domovnico, s kolkom za 
7 dinarjev in z napisom na ovitku: «Ponudba k 
š t 28.006/A.—21. za uporabo gostilničarskega posla 
na postaji na^Grosupljem», naj se do dno 

3 0. s e p t e m b r a t. 1. 

do dvanajstih pošljejo podpisani direkciji (Milianovi-
ćeva ulica št. 12). Kot varščino pa je treba, do dne 
29. septembra t. 1. do dvanajstih pri glavni blagajni 
podpisane direkcije položiti znesek 250 K. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo ob uradnih 
urah pri podpisani direkciji v sobi št. 51, I. nad
stropje. 

O ponudnikih se domneva, da poznajo pogoje in 
da jih v celoti sprejemi jejo za obvezno. 

Ponudbe, ki ne obsezajo gorenjih pogojev, se nt; 
bodo vpoštevale. 

Tisti, ki se mu odda okrepčevalnica, mora vse 
najete prostore razsvetljevati in kuriti ob svojih stro
ških. 

Pripominja se Se, da pristoji podpisani direkciji 
pravica, izbirati med ponudniki brez ozira na po
nujeno ceno. 

One ponudbe, ki smo .jih vpoštevali ob prvem 
natečaju, š t 42.905/A.—20. z dne 20. decembra 
1920., veljajo tudi za ta. natečaj. Torej tem ponud
nikom ni treba pošiljati novih ponudb. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva

tov In Slovencev v Zagrebu, 
dne 20. avgusta 1921. . 

Št. 1998/m. š. sv. 1420 2—2 
P r i č e t e k Š o l s k e g a l e t a 1921/1922. n a j a v 
nih m e s t n i h o s n o v n i h š o l a h v Ljubljani. 

Na javnih mestnih osnovnih šolah ljubljanskih, 
razen na I. in П. mestni deški osnovni šoli in pa 
na mestni pomožni šoli se prične novo šolsko leto 
1921./1922. 

v s r e d o d n e 14. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
s skupno sv. mašo in v Četrtek dne 15. septembra 
1921.,z rednim šolskim poukom. 

Vpisovalo se bo v. p o n e d e l j e k d n e 12. in 
v v t o r e k , d n e 13. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . , v s o 
l e j o d o $ m i h d o d v a n a j s t i h , in sicer: 

za Ш. in V. mestno deško osnovno šolo v šol* 
skem poslopju na Erjavčevi cestì Št 21; za IV.mestr 
no deško osnovno šolo v šolskem poslopju na Pru-
lah št. 13; za I. mestno dekliško osnovno šolo v šol
skem poslopju na Gasilski cesti št. 242; za mestno 
no' dekliško osnovno šolo in za mestno manjšinsko 
šolo v šolskem poslopju na Erjavčevi cesti št. 19; 
za šišensko deško in dekliško osnovno šolo v šol
skem pslopju na Gasilski cesti š t 242; za mestno 
barjansko šolo v šolskem 'poslopju na Ižanski ceati 
š t 40. 

O t r o c i , k i n e s t a n u j e j o v L j u b i j a n i,, 
s e n a č e l n o o d k l a n j a j o , p o č e m e r s e j e 
š o l s k i m v o d s t v o m t o č n a r a v n a t i 

Vse podrobnosti pojasnjujejo šolska vodstva ob . 
vpisovanju. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 1. septembra 1921. ' 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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111. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 12. septembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

& 
vođa v Ljubljani, postavlja za generatóe^ inspék 
torja v V. čmovnenv razredu prve plačilne stopnje 
s činom izza dne 1. junija 1920. pri isti inspekciji. 

Številka 201 z dne 10. septembra 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 31. julija 1921., 

s katero se imenujeta pri glavnih carinarnicah prve 
vrste: 

v Ljubljani za blagajnika z dosedanjo plačo Fran 
Miku ž, revizor П. razreda iste carinarnice, po 
službeni potrebi; 

v Mariboru za revizorja П. razreda Mihovil S i -
n o v č i ć , revizor III. razreda iste carinarnice. 

l j« i : R.zg,ae o iUerievanju dav,o/, Маг.оЛ. R a Ä ' . S ! ^ " n l S ^ ^ n ^ t ^ Ä ^ ' t ^ S S £ i Ä . ^ Ä S Ј А Г Г ^ Г Г ' " | 
nem ž.gQ8anju kv-rt in domin - Radiasi drugi», uradov i n ob laete^- Razne ob°ave J p o d r u j e Rwgk. o TBO»Ì6-

" " " ^ ;— . . . . 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 197 z dne 6. septembra 1921.: 
Brzojavno poročilo iz Pariza z dne 3. septembra. 

Kralj Ä1 e k san d er se je danes izprehajal po par
ku v Versaillesu. Kraljevo stanje je jako dobro. 

Ob smrti svojega vzvišenega očeta, blagopokoj
noga kralja Petra L, je Njegovo Veličanstvo kralj 
A l e k s a n d e r z vseh strani prejel mnogoštevilne 
tf It grame in pisma, v. katerih se izraža sočutje in 
globoka narodna žalost za kraljem Osvoboditeljem in 
vdanost Njegovemu' Veličanstvu kralju s toplimi že
ljam zaA njegovo dolgo • in srečno vladanje. — Po 
nalogu z Najvišjega mesta. sé;Jkabinet' predsedniška 

' ministrskega sveta toplo zahvaljuje za izjave so
čutja in vdanosti našemu vzvišenemu vladarju ob 
težkem udarcu, ki ga je zadel s smrtjo njegovega 
nepozabnega očeta kralja Petra I. Osvoboditelja. 

Objave ministrstva za notranje zadeve, da so v 
naši državi prepovedani: 

I.) koledar «Narodnega lista» za leto 1921. (Nsw 
York), ker ima žaljive opombe in beležke, kaznive 
pv 11. členu tiskovnega zakona; 

2.) lifta «.Der Republikaner» (Praga) in «Erkennt
nis und Befreiung» (Dunaj), ker pišeta zoper inter
ese naše države; 

'&) list «Avanti» (Milano), ker priobčuje žaljive 
opomhe in beležke, kaznive po členu 11. tiskovnega 
zakona; 

4.) list «Neue Zürcher Nachrichten», ker piše zo
per interese naše države; 
ш б.ј list «Montags-Zeitung» (Dunaj), ker piše zoper 
oiterese naše države. 

Naredbe osrednje vlade. 
205. 

Naredba o pregledovanja nabornikov, 
živečih v inozemstva.* 

Da se uredi vojaška obveznost naših državljanov 
v inozemstvu, odrejam dodatno k naredbama Pov 
*. Dj. br. 63.289 z dne 18. marca in F. Dj o' 
br. 114.Ö77 z dne 2. aprila 1920. to-le 

Številka 198 z dne 7. septembra 1921.: 
Naredba ministrskega sveta z dne 28. julija 1921 

? k a t ? r 0 s e ?.r- Ff,an H r a š o v e c , okrajni komisJ 
iz staleža političnih uradnikov pokrajinske uprave v 
Ljubljani, postavlja za tajnika Ш. razreda pri mini
strstvu za- notranje zadeve. 

številka 200 z dne 9. septembra 1921.: 
.Naredbi ministrskega sveta z dne 31. julija 1921., 

e katerima se postavljajo pri glavnih carinarnicah 
II. vrste: 

• Celju za carinika 1П. razreda Kosta Vesel i-
n o v i ć carinik istega razreda splitske carinarnice, 
po prošnji; r ' 
^ n a Jesenicah za carinika IV. razreda Ludovik 
S k v a r o a in Martin C e s a r , abs. gimnazijska 
maturanta; o -g 

na Rakeku za carinika IV. razreda Vladislav 
Ark o, abs. realem maturant; 

V Dravogradu za carinika IV. razreda Erik Ko-
»in, pripravnik ljubljanske carinarnice, in Rudolf 
E n d l i c h e r , abs. gimnazijski maturant; 

Pri sporednih carinarnicah: 
** Bohinjski Bistrici za carinika Ш. razreda Ste-

van F i l i p o v i ^ carinik istega razreda ljubljanske 
carinarnice, po prošnji; 

•.Gornjem Cmureku za carinika IV. razreda An
ton K epic, abs. gimnazijski maturant. 

Naredba ministrskega sveta z dne 28. julija 1921., 
s katero se Ivan S b r i za j , Sef generalne inspekcije 

A- Postopek ob pregleda mladeničev, doraslih za na
bor, živečih v inozemstvu, in o oceni njih sposobnosti 
za vojaško službo, ki pa ne morejo ob določenem 

času priti pred naborne komisije na pregled: 
1.) Vse občine, kotarski uradi — srezi '—, odnos

no okrajna glavarstva, morajo v zmislu člena 19. 
«Nabornih pravil» poslati posebne pozive za vse one 
nabornike, rekrutirane leta 1919., 1920. in 1921 od 
letnika 1897. do vštetega 1901., ki o svojem času 
niso prišli pred naborne komisije na pregled, a žive 
v inozemstvu, da pridejo pred komando svojega voj
nega okrožja na nabor, odnosno na zdravniški pre
gled. V pozivu je treba na koncu točno označiti kraj 
in'državo, kjer živi dotični nabornik. 

2.) Poslati morajo pozive tudi za one nabornike 
rojene leta 1897. do' vštetega leta 1900., ki so bili 
prej rekrutirani in spoznani za začasno nesposobne, 
a so potem odšli v inozemstvo — v isto svrho kakor 
za one po točki 1. ' 

3.) Istotako morajo poslati pozive za ono nabor
nike prejšnjih letnikov, spoznane za začasno nespo
sobne, ki dovršujejo 24. leto starosti ter žive v ino
zemstvu, da pridejo pred komando svojega,vojnega 
okrožja zaradi končne ocene svoje sposobnosti za 
službo v stalnem kadru. < 

4.) Naposled morajo poslati pozive tudi za vse 
začasno nesposobne nabornike prejšnjih letnikov, ki 
dovršujejo 81. leto starosti, da pridejo pred komando 
svojega vojnega okrožja zaradi pregleda in ocene, 
ali so se usposobili za obveznike v narodni vojski. 

Za Vse te kategorije nabornikov po točkah 1., 2., 
3. in 4. morajo občinsko, odnosno kotarsko — sresko 
— oblastvo in okrajna glavarstva vročiti pozive ko
mandi svojega vojnega okrožja s posebnim sprem-

' * Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 141, izdanih dne 27ега 
junija 1921. 

nim spisom za vsakega nabornika, zahtevajo, naj se 
vsak izmed njih izsledi ter napoti na komando svo
jega vojnega okrožja zaradi ureditve vojaške službe. 
V pozivu ni treba postavljati dne, ko mora nabornik 
dospeti, nego pustiti je za to prazen prostor,, ker se 
ne more vedeti v naprej, kdaj utegne dotičnik priti 
na pregled pred komando svojega vojnega okrožja. 
Pa tudi zato, ker ti naborniki iz raznih vzrokov veči
noma' ne morejo priti v domovino, nego se morajo 
pregledati pri naših poslaništvih, odnosno konzulatih 
v inozemstvu, kakor je predpisano pod «B» te nared
ne, ter se o izidu pregleda obveščajo dotične ko
mande vojnih okrožij po pristojni poti. 

5.) Ko prejmejo komande vojnih okrožij pozive 
po prednjih točkah te naredbe, sestavijo za vse te 
pozive s posebnim spremnim spisom seznamke tah 
nabornikov po zgoraj navedenih kategorijah, ločeno 
za vsako tujo državo, v kateri živi dotični nabornik. 
ter jih nato po redni poti vroče ministrstvu za vojno 
m mornarnico za splošni vojaški oddelek. Sedai se 
mora to storiti do kònca tega le.ta za vse mladeniče 
rekrutirane leta 1919., 1920. in ftžl, i n za о п " Ђ « 
rojeni leta 1897., in za mlajše. Ministrstvo za vok* 
m mornarnico vroči vse to ministrstvu za zunanje 
načhnT V 1aaalia^ P 0 6 1 0 ™ ^ po niže razjcienem 

пл
 K^-Pr,e i-mef k o m a D d e v°Jnft okrožij te pozive 

od občinskih, kotarskih - sreskih - oblastev od
nosno okrajnih glavarstev, morajo, preden jih vroče 
mimstrstvu za vojno in mornarnico, s pomočjo na
bornih seznamkov prekontrolirati, ali je vsaka ob
čina, odnosno okrajno glavarstvo, za vse nabornike« 
ki žive v inozemstvu, poslala pozive. 

6.) Odslej naj občine, odnosno kotarska oblastvä. • 
srezi m okrajna* glavarstva, pošiljajo te pozive kZ ;• 
mandam vojnih okrožij meseca marca vsakega leta. 
Komande vojnih okrožij pa naj jih na razloženi način 
vrocajo ministrstvu za vojno in mornarnico za sploS-
m vojaški oddelek do konca meseca aprila vsakega 

B. Red pri poslaništvu, odnosno konzulatu ob pr«. 
gledu in oceni sposobnosti mladeničev za vojaško ' ' 
službo, ki o svojem času niso prišli pred naborne ko

misije na pregled v domovini. 

Naša poslaništva, odnosno naši konzulati, v ino
zemstvu naj, ko prejmejo po ministrstvu za zunanje '•-
zadeve posamezne pozive za nabor takih mladeni
čev, postopajo tako-le: 

1.) Ko dobe mladeniči, živeči v inozemstvu, fa 
domovine pozive v zmislu oddelka «A» te naredbe 
zaradi nabora ali pozive na ponovni pregled jih 
pozovèjo poslaništva, odnosno vojaški odposlanci aH 
konzulati na primeren način vsako leto meseca ju
nija, naj pridejo prednje, da jih napote v domovino' 
na nabor. 

•ЛШ 

2.) Ce kdo tej svoji dolžnosti, t j . da bi prijel « 
domovino, ne mere zadostiti zaradi tega, ker se Ш 
nesposobnega za vojsko, pa želi, da bi se presedal 
pri našem poslaništvu ali konzulatu, naj se tam tudi 
pregleda. 

8.) Ta pregled se izvrši pri dotičnem našem po
slaništvu ali konzulatu pred komisijo, sestavljenk iz 
treh članov: iz vojaškega odposlanca kot predsedni
ka komisije, iz enega zdravnika — našega držav
ljana — in iz enega uradnika dotičnega poslaništva, 
odnosno konzulata. , 
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111. 564 Letnik Ш. 

Kjer ni vojaškega odposlanca, tam naj ga nado
mešča uradnik našega poslaništva ali konzulata, ki 
je po možnosti naš rezervni častnik. 

Kjer ne bi bilo zdravnika — našega državljana 
— je treba v to komisijo pozvati honorarnega zdrav
nika. 

Po izvršenem pregledu naj zdravnik ugotovljeno 
fizično sposobnost vojaškega novinca razloži v zapis
niku po točki 11. priloženega obrazca-zapisnika ter 
ugotovljeno stanje s svojim podpisom potrdi v tej 
rubriki. 

Nabornik mora pred pregledom položiti kot ho
norar za zdravnika takso, ki jo določi poslaništvo — 
vojaški odposlanec ali konzulat po krajevnih raz
merah, uvaževaje, da bodi čim nižja. 

4.) Pred komisijskim pregledom pozove predsed
nik komisije zdravnika, naj vpričo vse komisije iz
vrši pregled po najboljši vednosti in vesti.' 

5.) Pregledi se morajo vršiti strogo po uredbi o 
oceni sposobnosti F. Dj. 0. br. 103.013 z dne 11. te-
Irimja 1920., natisnjeni v «Službenem"Vojnem listu» 
St. 7 iz leta 1920.; paziti je treba na to, da se pred 
pregledom najprej dožene nabornikova istovetnost. 

6.) Zaradi čim pravilnejSega postopka pri tem 
pregledu se morajo komisije jasno izraziti, ali je 
mladenič sposoben za vojaško službo ali pa je za
časno ntsposoben zanjo in zakaj; to morajo podrobno 
popisati v dotični rubriki zapisnika, sklicevaje se na' 
člen in točko omenjene uredbe. 

7.) Zapisnik o komisijskem pregledu naborniko
vem podpišejo vsi trije člani kojiisije ter ga opremijo 
8 fotografijo dotičnoga nabornika ob času njegovega 
pregleda,, na katere rob pritisnejo pečat poslaništva 
— konzulata; potem odpošlje poslaništvo -— konzu
lat — zapisnik ministrstvu za vojno in mornarnico, 
to pa ga vroči pristojni komandi vojnega okrožja v 
nadaljnji postopek. 

8.) Po izvršenem pregledu postopa predsednik 
komisije tako-le: 
») Nabornikom, sposobnim ZA vojaško službo, od

redi, kdaj morajo odriniti v domovino in k svoji 
komandi vojnega okrožja in kdaj se morajo ja
vili pristojuemu po-slaništvu, odnosno konzulatu, 
za potne liste. 

b) Naliorniku, ki je spoznan m sposobnega ali za 
omejeno sposobnega, izda «objavo», iz katera j 
bodi razvidno, da je prišel pred komisijo, kako 
je bil pri tej priliki ocenjen in kaj mu je bilo 
odrejeno. Tudi na tej objavi mora biti vtisnjena 
fotografija tega nabornika, na nje rob pa mora 
biti pritisnjen pečat poslaništva — konzulata. 

c) illadenicem (obveznikom), ki se zaradi očite hibe 
spoznajo z a n e s p o s o b n e z a v s a k o v o 
j a š k o s l u ž b o , izda poslaništvo (konzulat) 
p o t r d i l o , iz katerega naj se vidi: 

10 ime pregledančevo in njegov priimek: 
2.) ime. očetovo in materino;' 
3.) rojstno leto; 
4.) r-.jstni kraj; srez (kotar), okrajno glavar

stvo, okrug, županija; 
5.) pristojna domovinska občina.— srez (ko

tar), okrajno glavarstvo, okrug — županija in 
pokrajina; 

•5.) kraj, dan, mesec in leto pregleda; 
7.) izid pregleda (popisati je hibo, zaradi ka

tere je nesposoben, in zapisati člen in točko 
uredbe o oceni sposobnosti); 

: , 8.) da biva v inozemstvu na podstavi dovolila 
(potnega lista), ki mu ga je izdalo oblastvo; 

9.) pečat poslaništva aH konzulata in podpie 
predsednika komisije in zdravnika, ki je pregle
dal nabornika; 

10.) svojeročni podpis nabornikov. ' 
8/ Tudi z a č a s n o n e s p o s o b n i m se izdaja 

« p o t r d i l o » , a v tem potrdilu, sestavljenem 
po gorenjem obrazcu, se dodaja kot točka 11. 
ta-le opomba: 

1.) Pri .onih, ki ло zavezani rednemu naboru: 
cNajkeeneje do dovršenega 24. življenskega leta 
mora priti pred svojo komando vojnega okrožja 
zaradi vnovične ocene svoje sposobnosti za vo
jaško službo». 

2.) Pri onih, ki so zadostili naboru, pa so tudi 
v 24. letu starosti spoznani za začasno nespo.'ob-
ne: «V 31. žrvljenekem letu mora priti v domo
vino in pred komando svojega vojnega okrožja, 
da se končno oceni njegova sposobnost za voja
ško službo». 

3.) Poslaništva ali konzulati vodijo o vseh pre/-
gledanih mladeničih seznamek, v katerem naj 
bodo vpisani vsi podatki, ki so navedeni v za
pisniku po priloženem obrazcu. Kjer je pri posla

ništvih vojaški odposlanec, vodi te seznamke ta 
odposlanec. 

4.) Ko pridejo mladeniči, ki se spoznajo pri 
tem pregledu za sposobne ali za omejeno spo
sobne za vojaško službo, in istotako začasno ne
sposobne,' v domovino, se priglasijo komandi svo
jega vojnega okrožja, ki še enkrat pregleda ter 
oceni njih sposobnost za vojaško službo. 

5.) Ako «e napove innHHza -iju. morajo v-i <•'> 
vezniki od 18. do 50. leta starosti v najkrajšem 
roku in po najkrajši poti priti, v domovino, tudi 
oni, ki so bili spoznani za začasno nesp04obne. 

Samo oni ne prihajajo, ki so spoznani z a s t a l -
n o n e s p o s o b n e za vojaško službo. 

6.) Začasno nesposobne mladeniče sme v mir
nem času na utemeljen predlog poslaništva, voja^ 
škega odposlanca ali konzulata ministrstvo •••& 
vojno in mornarnico oprostiti prihoda v domovino 
na nabor, toda najkesneje do 24. lota njih sta
rosti. 

7.) Dijaki se smejo opraščati do zvršetka ali 
opušta študij, a najdalje do 25. leta starosti. 

8.) Predlog poslaništva ali vojnega odposlanca 
mora s prosilčevo fotografijo vred obsezati vse 
podatke v obrazcu priloženega zapisnika, pri di
jakih pa še potrdilo rektorata dotične _ univerze 
(šole), da je prosilec reden dijak in da je njegov 
šolski napredek zadovoljiv. 

9.) O svoji rešitvi takega predloga obvesti mi
nistrstvo za vojno in mornarnico dotično poslani
štvo (vojaškega odposlanca ali konzulat) s po
sebnim dopisom, pristojno komando vojnega 
okrožja pa z originalnim spisom, da o tem ob
vesti pristojno občino, srez, kotar ali okrajno 
glavarstvo. 

10.) Komande vojnih okrožij, občinska obla-
stva, odnosno tudi pristojni srez — kotar ali 
okrajno glavarstvo, vpišejo to rešitev ministrstva 
za vojno in mornarnico v svoje knjige. 

11.) Glede na kraj in sestavo konzulatov. iz 
službenega osebja odločajo, naša poslaništva v 
inozemstvu, kateri konzulati naj opravljajo pre
glede naših državljanov ,v inozemstvu in iz kate
rih oblasti. To je potrebno urediti tudi zato, da ne 
pridt mladenič (obveznik), nezadovoljen z izidom 
pregleda pri enem konzulatu, na vnovični pregled1 

pri dragem kon«ulatu* ter s tem provzroči večji 
posel. O svoji odločbi v tem ozira obvešča po
slaništvo dotični konzulat in ministrstvo za vojno 

• in mornarnico. 

C. Postopek obveznikov, ki žive v inozemstvu ter 90 
odslužili svoj rok v stalnem kadru ali pa so zakonito 

oproščeni te službe. 

Vsi s p o s o b n i obvezniki, ki žive stalno izvun 
domovine in ki so odslužili svoj rok v kadru ali pa 
so te službe zakonito oproščeni, se v mirnem času 
ne pozivljejo na vaje; toda če se razglasi mobiliza
cija, morajo priti v svoje komande. Kdor tega ne 
stori, se. smatra in kaznuje za vojaškega begunca. 
Vsi ti obvezniki se morajo javljati našemu poslaniku 
ali konzulu v oni državi, kjer prebivajo, najkesneje 
do konca meseca oktobra vsakega leta z najtočnejšo 
označbo svoje adrese; naš poslanik ali konzul pa po
šilja predpisane seznamke, ločeno po komandah voj-
riih okrožij, ministrstvu za vojnp in mornarnico vsa
ko leto meseca januarja prihodnjega leta. 

Ta seznamek ima te-le robnike:'l.) Ime in pri
imek. 2.) Dan, mesec in leto rojstva. 3.) Leto na
bora. 4.) Kraj in kotar — srez, okrajno glavarstvo, 
kjer se je obveznik rodil. 5.) Kraj, kotar (srez), 
okrajno glavarstvo in okrog (županijo), kamor je 
pristojen. 6.) Ime očetovo in materino in očetov po
klic. 7.) Je li poslaništvu — konzulatu — osebni 
znan ali s čim se prijavlja (izkazuje). 8.) Od kdaj 
prebiva v inozemstvu, v kateri državi in kakšna je 
njegova adresa. 9,) Poklic. 10.) Kje in v kateri vrsti 
orožja in v katerem času je odslužil svoj rok v ka
dru. Ako je služil pri topništvu,, pri kateri vrsti: gor
skem, poljskem, havbičnem ali težkem. 11.) Na pod
stavi katere listine (potnega lista) prebiva v ino
zemstvu. 12.) Ali ima vojaško listino. 13.) Opomba. 

Ta seznamek. vroč* ministrstvo za vojno in. mor
narnico pristojni komandi vojnega okrožja v nadalj
nje poslovanje, ko ga prejme od dotičnega poslani
štva ali konzulata iz inozemstva. 

V B e o g r a d u , dne 10. junija 1921-.; 
F. Dj. br. 30:932. 

., Minister za vojno in mornarnico: 
general Stevan S. Hadžić s. r. 

Fotografija na-
boroikoTS ob ca
sa njeg .»eg* pre

gleda. Zapisnik 

sestavljen dne - -Pečat poglauištva 
(vojaftkega odpo
slanca ali koozu- P n 

la) Daj eeza čez т 
fotografijo. „ . . . . . . . 

Na pregled je prišel, da se oceni 
njegova sposobnost za vojaško službo, ter prosil, da bi se 
mu odgodil nastop vojaške službe , 
odnosno prihod pred naborno komisijo • domovini. 

I. Ime in priimek 

2. Dan, mesec in leto rojstva 

3. Eraj rojstva, srez (ko
tar), okrug (županija) 

4. Pristojen je: kraj, srez 
(kotar), okrug (županija) 

5. Ime očetovo in materino 

6. Âli je bil že pregledan 
in kdaj 

7. Ali je osebno znan ali s 
čim se izkazuje 

8. Od kdaj biva v inozemstvu 

9. Poklic 

10. Razlog, zakaj prosi za 
pregled v inozemstvu, od
nosno za odlog prihoda 
pr*d naborno komisijo v 
domovini ali nastopa vo
jaške službe 

l l . Zdravniška ocena po 
uredbi o oceni sposobno
sti za službo v kadru, 
rezervi itd. F. Dj. O. br. 
103013 z dne l l . febru-

, arja 1920. 

IS. Mnenje vojaškega odpo
slanca (konzulata), od
nosno poelujučeg» urad
nika 

13. Ali je pregledancn na
ročeno, kdaj naj nastopi 
potovanje v domovino, da 
se prijavi komandi pri
stojnega vojnega okrožja, 
ali pa mu je kot nespo
sobnemu izdano potrdilo 

14. Na podstavi katerih listin 
je nabornikova istovet
nost ugotovljena s pri
merjanjem njegovega po
pisa v potni listini (foto
grafija itd.) 

čl»ni komisije: 
Vojaški odposlanec (konzul): N. N. 
Zdravnik: N. N. 
uradnik: N.N. 

Podpis mladeniča-nabornika: 
N.N. 

Datum in kraj. 

286. 
Odločba, 

8 katero se razširja področje tajnikov oblast
nih, okrožnih in krajevnih državnih zaščit 

dece in mladine/ 
Gospod minister za socialno politiko je izdal dne 

25. avgusta 1921. pod D. M. br. 6184 to te o d 
i o č b o: , 

Pristojnost tajnikov oblastnih, okrožnih in kra
jevnih državnih zaščit dece in mladine razširjam za 
primere, ko predsedniki, širši in izvrševalni odbori ne 
bi mogli ali no bi hoteli izvrševati poslov, svojega 
področja. Potemtakem naj se § 17. poslovnik* *a 
državno zaščito dece in mladino z dne 1. oktobra 
1019** glasi tako-le: / 

«Tajnik je Sef pisarne in šef administracije ter 
sopodpisuje vsak spis. 

* Razglašena v «Službenih; Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Št. 197; izdanih dne<eega 
septembra 1921.. 

** Uradni liei pod' št. 794 iz leta. 1919. 
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Izvršuje tudi vse posle, ki' spadajo v področje 
predsednikovo, odnosno podpredsednikovo, ako jih 
ta ne bi mogia ali ne bi hotela izvrševati. 

Izvršuje tudi vse posle, ki spadajo v področje šir
šega in izvrševalnega odbora, ako bi jih ta ne mogla 
ali ne hotela izvrševati, razen poslov, predpisanih v 
alinejah 1. in 2. § 4. poslovnika z dne 1. oktobra 

Iz pisarne ministrstva za socialno politiko, oddelka 
za zaščito dece in mladine, v Beograda , 

dne 25. avgusta 1921.; D. M. br. 5184. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

St. 9067. 
Okrožnica 

vsem oddelkom pokrajinske uprave (razen 
onemu za pravosodje) in vsem okrajnim poli
tičnim in policijskim oblastvom o pravnih 

terminih. 
Začasno, dokler se ne reši vprašanje slovenske 

pravne terminologije, priporočam zgoraj navedenim 
uradom, naj гаШјо pri svojem poslovanju nastopne 
pravne termine: 

1.) V l o g a (srbsko: predatak, nemüko: Einkuf
stück) je pri'uradu vloženi spis, ki postane z izročit
vijo prav Ukor kakor spis, po organih urada sestav
ljen uradoma, p o s l o v n i ' s p i s (srbsko: poslovni 
spis, nemško: Geschäftsstück) tega urada. O d p r a 
v e k (srbsko: otpravak, nemško: Ausfertigung) je 
pismena rešitev poslovnega spisa. 

2.) Po uradu, odnosno po osebi, kateri so rešitve 
(srbsko: rešenje v najširšem pomenu, nemško: Erle
digung v širšem pomenu) namenjene, razlikujemo 
troje vrst odpravkov: 
a) p o r o č i l o (srbsko: izveštaj, nemško: Bericht) 

je odpravek, namenjen nadrejenim oblastvom; 
b) d o p i s i (srbsko: dopis, nemško: Zuschrift) so 
. ' odpravki, namenjeni oblastvom in javnim zavo

dom, ki niso niti podrejeni, niti nadrejeni, kakor 
tudi zasebnim, fizičnim ali pravnim osebam, ki 
niso podrejene; 

c) o d l o k i (srbsko: odluka, nemško: Bescheid, Er-
v lass) лр odpravki podrejenim oblastvom, zavodom 

in privatnim osebam. 
Nadrjjenim oblastvom se p o r o č a , ostala ob

lastva, zavodi in osebe pa se o b v e š č a j o (obve
stilo = srbsko: objava = nemško: Mitteilung). Pod
rejenim oblastvom, zavodom in osebam se n a r o č a 
(naročilo = srbsko: nalog, naredjenje = nemško: 
Auftrag), ostali pa se n a p r o š a j o (prošnja — 
srbsko: molba = nemško: Bitte, Ersuchen). 

3.) Odlok je ali rešitev, ki služi neposredno konč
nemu . namenu, zaradi katerega se je postopanje 
uvedlo (srbsko: rešenje v širšem zuiislu, nemško: Er
ledigung v ožjem zmislu), ali pa vmesna rešitev, ki 
le pripravlja pravo rešitev (srbsko: posredno rešenje. 
nemško: Zwischenerledigung). Odlok, ki ne služi le 
internila namenom, imenujemo o d l o č b o v širšem 
pomenu (srbsko: rešenje v ožjem pomenu, nemško: 
Entscheidung v širšem pomenu). 

Odločba je ali naredba ali razsodba ali posv> 
dočba. 
a) K n a r e d b a m (srbsko: naredba* nemško: Ver

fügung, v slovenščini doslej tudi: ukrep) prište
vamo konkretna povelja (zapovedi in prepovedi) 
kakor tudi one konkretne konstitutivne upravne 
Éine, s katerimi se dajo, izpreminjajo ali odvz> 
•majo pravice (subjektivna prava) in nalagajo, iz
preminjajo ali odpravljajo dolžnosti. K tem kon
stitutivnim činom spadajo sosebno podelitve Kon
cesij (n. pr. glede državi pridržanih upravnih 
monopolov, glede javne lasti, in glede dodelitve 

* lastnine ali služnosti s pomočjo razlastitve), po
delitve posebnih sposobnosti (n. pr. državljan
stva, domovinstva, uradniških činov, juridiche 
osebnosti), policijske dovolitve in dopustitve, odo
britve, pritrditve, izpregledi od predpisanih po
gojev, razveze od dolžnosti, upostavitvo v prej
šnji stan itd. 

b) Z r a z s o d b o ali odločbo v ožjem pomenu (srb
sko: presuda ali rešenje v najožjem pomenu, 
nemško: Entscheidung v ožjem pomenu) rešuj. -
mo sporno vprašanje o obstoju ali neobstoju kon
kretnega pravnega razmerja, odnosno vprašanje 

fo kršitvi subjektivnih pravic in zakonitih pred
pisov. 

c) P o s v e d o č b a (srbsko: posvedočenje, nemško: 
Beurkundung) potrjuje obstoj konkretnih pravno 
relevantnih dejstev ali konkretnih pravnih raz
mer. 
4.) U r e d b e (srbsko: uredba, nemško: Verord

nung, v slovenščini doslej: naredba ali: ukaz) ime
nujemo abstraktne norme ali pravila, izdana po 
upravnem oblastvu. Kot abstraktne norme veljajo 
za določeno vrsto primerov, ki se morda pripetijo, 
ter obsezajo ali abstraktne zapovedi ali abstraktne 
prepovedi ali abstraktne dovolitve. v 

5.) Izraz: « o d r e d b a » , (srbsko: odredba, nem
ško: Anordnung) velja za abstraktne norme kakor 
tudi' za konkretne naredbe. 

U k a z pomeni naredbo, izdano po kralju. 
6.) Z r a z g l a s o m (srbsko: obznana, nemško: 

Kundmachung) se daje uradne rešitve konkretne ka
kor abstraktno vsebine na splošno znanje; z o k r o ž 
n i c o (srbsko: okružnica, nemško: Rundschreiben) 
obveščamo določen krog uradov. Okrožnice spadajo 
])0d širši pojem r a z p i s o v (srbsko: raspis, nemško: 
Runderlass, Ausschreibung), s katerimi se tudi raz
pisujejo volitve, natečaji, n. pr. za službena mesta. 

7.) Zoper dozdevne nezakonite ali neprimerne od
ločbe se vlagajo p r i t o ž b e (srbsko: žaoba, nem
ško: Beschwerde). Pritožbe so ali o p o z o r i t v e 
(srbsko: prigovor, nemško: Vorstellung) aH redne 
pritožbe (pritožba v ožjem zmislu = p r i z i v =; 
r e k u r z ) ali n a d z o r s t v e n e p r i t o ž b e . 

8.) V slovenščini rabimo izraz «o b i a s t» v dvoj
nem pomenu, in sicer ali v pomenu gospostva (srb
sko: vlast, nemško: Gewalt) ali v teritorialnem po
menu (srbsko: oblast, nemško: Gebiet, Provinz). 

O b l a s t v o (srbsko: nadleštvo, hrvatsko: ob
last, nemško: Behörde) pomeni urad, ki mu gre del 
dižavne oblasti (državnega imperija). 

Oblastvu gre določena pristojnost. Pristojnost ali 
kompeterica (.srbsko: nadližnost, nemško- Zuständig
keit, Kompetenz) je zakonito določena pripadnost 
gotovih upravnih činov k določenemu uradu, zaradi 
katere je ta urad upravičen, izvrševati te upravne 
čine. Kadar so si mnenja uradov o pristojnosti na
vzkriž, govorimo o p r e p i r i h o p r i s t o j n o s t i 
(srbsko: prepirka o nadležnosti, nemško: Kompi'-
tenzstreit) ali o s p o r i h o p r i e t o j n o s t i (srb
sko: sukob o nadležnosti, nemško: Kompetenzkon
flikt). Prvi nastajajo med uradi, ki so podrejeni iste
mu višjemu oblastvu, drugi pa med uradi, ki nimajo 
skupnega nadrejenega oblastva. 

V L j ч b 1 j a n i,' dne 19. avguita 1021. 

Odobritev dveh novih izdaj šolskih knjig. 
St. 4815. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom z dne 31. avgusta 1921., št. 4815, 
odobrila 2. izdajo šolska knjiçrt-: «Latinska vadniüi, 
Ш. del (za 3. razred gimnazij in realnih gimnazij), 
sestavil dr. Josip P i p e n b a c h e r . Cena v platno 
vezani knjigi 10 djnarjev. Založil L. .Sôhwentner v 
Ljubljani 1921.» • J . . 

St. 4817. ч '•' 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom z dne i . septembra 1921., št. 4817, 
odobrila 3. izdajo šolske knjige: «Čitanka za me
ščanske šole, I. del, spisal Josip B r i n a r , izdala 
zaloga šobkih knjig in učil v Ljubljani 192J.> 

V L j u b l j a n i , dne 2. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

dr. Lubec s.r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Pokrajinski namestnik 
niinisterif 

Ivan Hribar s.r. 
Si. 23.825. 

Razglas. 
Minister za notranje zadeve je odredil z razpisom 

z dne 1. avgusta t. L, št., 4652, da je krajevne občine 
Dol, Dolsko in Veliko vas izločiti iz političnega 
okraja kamniškega ter jih stalno priklopiti, in sicer 
občini Dol in Dolsko političnemu okraju ljubljanske
mu (okolica), občino Veliko vas pa političnem okra
ju litijskemu. 

Za dan, ko se uveljavijo te izpremembe, je dolo
čen dan 1. n o v e m b r a 1'921. 

V L j u b 1 j a n i, dne 20. avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

. * • '* dr.Baltlčs.r. 

Razglasa 
o izpremembah v občinskih gerentstfih. 
«t. 25.022. • 

Namesto Mihaela'K e p e je imenovan za občin
skega gerenta v Dolgi vasi y Prekmurju Anton 
R i t i o p, podžupan, v Dolgovaških goricah. 

St. 25.023. 
Namesto Stefana L u t h a r j a , k i j e razrešen ge-

reatekih dolžnosti v Seboborcih, je imenovan za ge
renta te občine Stefan S k a l i c , posestnik v Sebc-
borcin št. 115. 

V ' L j u b l j a n i , dne 31.avgusta 1921. 
Pokrajinska uprava. 

-Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr.Baltic s.r. 
I 

Št. A I 2108 ex 1921. 
Razglas. 

Dne 1. oktobra 1921. prevzame davčni urad v 
Mariboru izterjevanje davkov od mestnega magistra
ta v Mariboru za vse davkoplačevalce, ki stanujejo 
v mestu Mariboru. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 1. septembra 1921. 

Za delegata: Bonač g. r. 

St. À I 2539, ex 1921. 

Razglas 
glede enotnega postopanja pri obdačevanjn 
denarnih zavodov in delniških družb in njih' 

podružnic. 
Da se doseže enotno postopanje pri obdacevanju 

tuzemskih denarnih zavodov in delniških družb, ki 
so zavezane javnemu polaganju računov, in ijih po
družnic izvun sedeža centrale, je gospod minister za 
finance na podsta/i točke ?. člena 4. uredbe o orgu-
nizaciji ministrstva za finance in člena 142. finanč
nega zakona za leto 1920./1921. z razpisom z dne 
18. julija 1921., št. 28.810, za vsa davčna oblasta 
naše kraljevine odredu ta-le postopek: 

1.) Donosi obratovališč onih podružnic denarnih 
zavodov in delniških družb, katerih centrale so v isti 
pokrajini kakor podružnice in ki so torej tudi zave
zane enaki davčni zakonodaji, se obdačujejo na se
dežu centrale po letni bilanci centrale, ako so v toj 
bilanci izvedeni tudi vsi posli podružnic. 

Davčna oblastva, ki so pristojna za odmero dav
ka za centralo, morajo takoj priobčiti vsoto nepo-' 
srednjega davka, ki odpada na podružnice, davčnim 
oblastvom, v katerih področje spadajo- podružnice, 
da predpišejo ta oblastva navedenim podružnicam 
avtonomne doklade, odpadajoče na iskazani nepc« 
srednji davek. Ako se v bilanci ne more ugotoviti 
čisti donos podružnic, se določi del neposrednjèga 
davka, odpadajoč na podružnice, po sorazmerju pro
meta centrale in podružnic. 

Zemljišča, poslopja in osebje podružnic se obda
čujejo po dosedanjih predpisih. 

2.) Podružnice onih denarnih zavodov in delni
ških družb, ki so v drugih pokrajinah, nego so cen
trale, in za katerih obdačitev velja druga davčna 
zakonodaja nego za centrale, se obdačujejo po za
gonih, ki veljajo za sedež podružnice. 

Da se to omogoči tudij ako sestavljajo centrai» 
skupno bilanco za centralo in podružnice, ugotovi 
davčno oblastvo, ki je pristojno za odmero davka 
za centralo, odmerno podstavo in donos za obdaoV 
tev po bilanci v zmislu gorenjega predpisa, in ti&t 
posebe za centrato in posébe za podružnice. • 

Centrali predpiše pristojno davčno oWaêtv-o4 éÈP 
veki 'odpadajoč nà ugotovljeni donos cenira#, Ate 
nos, odpadajoč na podružnice, pa i z k a ^ ä ä ^ ß j * ^ 1 1 

oblastvu, v katerega področju eo p^^druäfic«; Ш jim 
predpiše davek, odpadajoč na izkazadb' oenövo, po 
zakonih, ki veljajo za podružnico. 

'-v.'.;! Y'-i'vü*-*'! .« tóltói? Ј&1.%2&.Љ/**Љ1*А13£&^£У*Л satf.~>,'ßjt 



1 1 1 . 5fi6 Letnik III. 
Ako bi ве donos podružnice po bilanci central« 

ne dal točno ugotoviti, se določi v odstotkih po bo
ra zmerju prometa podružnic in centrale. Ako je za 
obdačitev potrebno, se prav tako tudi ugotove v od
stotkih po sorazmerju prometa stroški podružnic, če 
se ne morejo določiti po bilanci. 

ZemljiSča, poslopja in osebje podružnic, ki po
sluje na sedežu podružnice, se obdačujejo po zako
nih, ki tam veljajo. 

3.) Denarni zavodi in delniške družbe morajo ob 
predložitvi pridobninske napovedi in bilance vsako
krat točno naznačiti, od katerih podružnic so izka
zani donosi v bilanci centrale, da morejo davčna 
oblastva takoj postopati v zmislu gorenjih navodil 
in izkazati donos podružnic davčnemu obla^tvu, v 
katerega področju so podružnice. Tudi so podruž
nice zavezane, pristojnemu davčnemu oblastvu na
znaniti zemljišča, poslopja in lastno osebje ter mu 
pojasniti, da bo čisti dobiček, dosežen po podruž
nici, izkazan v bilanci centrale in da mu bo davčno 
oblastvo, pristojno za obdačitev centrale, naznanile 
donos, od katerega bo morala podružnica plačati 
davek. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 5. septembra 1921. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Št.B П 1692 ex 1921, 

Razglas. 
Po točki 26. člena 83. taksnega in pristojbinskega 

pravilnika z dne 20. julija 1921., št. 10.760 (Ur. 1. 
š t 268) se morajo vse enote (igre) kvart in domin, 
kar jih je dne 1. septembra 1921. v državi, iznova 
žigosati m razlika v taksi 10 (desetih) dinarjev se 
mora plačati najkesneje do dne 1. oktobra 1921. V 
območju podpisane delegacije bo izvrševal to žigo
sanje davčni urad za mesto Ljubljano. 

Lastniki kvart in domin morajo zaradi žigosanja 
vložiti pismeno, nekolkovano prijavo, v kateri naj 
navedejo, koliko že rabljenih in koliko še nerablje
nih: iger kvart in domin prinesejo v žigosanje. 

Prijave je napraviti posebe za že rabljene in po-
sebe za še nerabljene kvarte in domine. 

Se nerabljene — nove — kvarte po trgovinah in 
pri zasebnikih, za katere se je že poravnala taksa 
po tačasnih predpisih, se bodo žigosale in opremile a 

-' takso po točki 3. in 4. člena 83. taksnega in pristoj-
binskega pravilnika na ta način, da se udari žig pod 
prejšnji žig, in sicer tako, da se na tem mestu za
voj nekoliko pretrga in da se nova taksa dolepi tor 
uniči poleg stare takse. 

Že rabljene kvarte pa se bodo žigosale tako, da 
se novi žig udari pod starega, a taksa se doplača iu 
nalepi na prijavi. 

Domine se morajo žigosati kakor kvarte, vendar 
po predpisih točke 15. člena 83. navedenega pravil
nika, • 

Stare in nove domine se bodo žigosale na iati 
način; le na nove — še nerabljene — domine se na
lepi taksa na skrinjico poleg stare takse, a taksa za 
že rabljene domine se dolepi in uniči na prijavi. 

V obeh primerih se ta taksa-uniči z žigom, s ka
terim se žigosajo kvarte. 

Такза 10 (desetih) dinarjev se doplačuje samo za 
one kvarte, na katerih se pozna stari žig, in sama 
za one domine, glede katerih se vidi na skrinjici do
sedanja taksa; drugače pa je plačati vso takso po 
tar. post. 236 začasnega zakona o državni troSarini, 
taksah in pristojbinah z dne 27. junija 1921. Stranko 
ixvun Ljubljane lahko oddado prijave m kvarte in 
domine, določene, za žigosanje, pristojnim oddelkom 
finančne kontrole, ki jih uradoma odpremijo na na-
elov davčnega urada za mesto Ljubljano. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 6. septembra 1921. 

Za delegata: BonaČ s. r. 

Ker je bivališče Marije Parizkove neznano, ee ji 
postavlja za skrbnika dr. Smid, avskultant pri okrož
nem sodišču v Mariboru, ki jo bo zastopal na nje ne
varnost in stroške, dokler se ne zglasi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. b, 
dne 7. septembra 1921. 

Št. 

C 22/21—1. • 1447 
Oklio. 

Katarina Zupan, poeestnikova hči v Sebenjah, je 
vložila zoper Franca F a j f a r j a, posestnika v Se
benjah št. 18, tožbo zaradi 14.720 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 4. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Franca Fajfarja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Jazbec, posestnik v Se
benjah, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Tržiča, 
dne 3. septembra 1921. 

E 97/21—9. 1381 
Dražbetti oklic. 

Dne 3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 18 dražba parcele 
št. 305/b (hiša št. 59, stara, dvorišče in vrt), ki je 
lastna Urši H o r v a t o v i, rojeni Ružičevi, in Šte
fanu B a k a n u (vsakemu do polovice) in pripisana 
vi.'št. 125 katastralne občine nedeljiške. 

Vzklicna cena 60.000 K. Pod to ceno se ne bo 
prodajalo. 

Dražbeni pogoji so na vpogled pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek L, 
dne 24. avgusta 1921. 

2017/m.š. sv. I44y 
Razglas. 

Na I. in П. mestni dekliški osnovni soli in na 
mestni pomožni šoli v Ljubljani se prične šolsko leto 
1921./1922. 

v , č e t r t e k d n e 2 2. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
s skupno sv. mašo in v petek dne 23. septembra 
1921. z rednim šolskim poukom. 

Vpisovalo se bo v s r e d i o dne 2 1 . se p t e m * 
b r a 1 9 2 1 . , in sicer: 

za I. mestno deško osnovno šolo v šolskem po
slopju v Komenskega ulici št. 19 od osmih do dva
najstih in od štirinajstih do sedemnajstih; 

za II. mestno deško osnovno šolo v šolskem po
slopju na Cojzovi cesti št. 5, istotako od osmih do 
dvanajstih in od štirinajstih do sedemnajstih; 

za mestno pomožno šolo pa v šolskem poslopju 
na Cojzovi cesti št. 5 od štirinajstih do šestnajstih. 

O t r o c i , k i n e s t a n u j e j o v L j u b l j a n i , 
s e p r i s p r e j e m a n j u n a č e l n o o d k l a n j a « 
jo; n a t o j e v o d s t v o m t o č n o p a z i t i . 

Vse podrobnosti pojasnjujejo šolska vodstva oil 
vpisovanju. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 3. septembra 1921. 

Razne objave. 
1449 

P 102/21—1. 1391 

Preklic 
Marija O b l a k , posestnica v Zgornjem Brniku 

št, 20, se je zaradi blaznosti popolnoma preklicala. 
Za kuratorja ji je 'postavljen Janez Oblak, teo

log, sedaj v Zgornjem Brniku. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek L, 
dne 27. avgusta 1921. . 

Vabilo na Uredni občni zbor 
milarne in svečarne, d. d., Ljubljana, 
ki bo dne 3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob sedemnaj

stih v prostorih Gospodarske zveze v Ljubljani 

D n e v n i r e d : ' 
1.) Odobritev nakupa tvornice. 
2.) Povišba delniške glavnice od 660.000 K na 

2,000.000 K in dotična izprememba pravil. 
3.) Slučajnosti. 

Z a u p r a v n i s v e t : 
Josip Dular s. r. Melhijor Primožič e. r. 

Št. 119/16. 
Razglas. 

Razglasi drugih uradov in, oblastev, 
Cg Ib 229/21—1. 1452 

Oklfo. 
Josip Parizek, poslovodja firme Wigerer v Kar-

òevini, je vložil zoper Marijo P a r i z k o v o , rojeno 
Korožčevo, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
ločitve zakona. 

Narok za spravne poizkuse- se je določil na dan 
13., 2 0. i n 27. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi St 84. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

1. avgusta do dne 15. avgusta 1921. 

S listnice z vsebino od 300 K do 700 K; 8 denar
nic z vsebino od 20 K do 2500 K; 1 bel pisemski za
vitek s srednjo vsoto denarja; 1 mlad sivkast kozli
ček; 2 damski srebrni ufi z usnjatima zapestnicama; 
1 nikljasta zapestna ura; 1 črn dežnik; 1 zlata za
pestnica; 1 žametast moški klobuk; 1 legitimacija 
južne železnice; 1 ročna torbica (vsebina: 1 denar
nica s 300 K); 1 zlat prstan; 3910 K v različnih ban
kovcih. 
Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli 
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

1. avgusta đo dne 15. avgusta 1921. 
1 črn usnjat kovčeg; 1 siv suknjič; Iv zavoj raz

ličnega denarja; 1 ruta za na glavo; 1 delavska knji
žica; 5 različnih izpričeval; 1 modro emailirana ročka 
z 1 kg tobaka; 1 domovnica; 1 mlad sivkast kozliček; 
1 ustnik za cigarete; 2 listnici ž vsebino 84 K in 410K; 
1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 palica; 1 črna 
pompadurâ z manjšo vsoto denarja; 1 pes volčje 
pasme, šest mesecev star; 1 osel, eno leto star; 1 čin 
svilen nov trak; 1 britev; 2 srebrni moški uri; ena 
športna čepica; 1 zlat uhan; 1 konjska odeja; 1 oven; 
20 K. — V železniških vozovih so se našli ti-le pred
meti: 1 vojaška čepica; 1 zavitek obleke; 1 star 
moški slamnik; 4 palice; 2 dežnika; i moški dežni 
plašč; 1 ročna torbica; 1 knjiga; 1 doza; 2 kolobara 
žice; 1 damski plašč. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 25. avgusta 1921. 

1 4 6 2 Vabilo na 49 redni občni «bor 

„Kreditnega drouba Marili rske ßskomutne tanke', 
(Kreditverein der Merburger Eskomptebank) 
ki bo dne 17. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . ob enajstih 
v prostorih mariborske eskomptne banko v Mari

boru, Aleksandrova cesta'št. 11. 

D n e v n i r e d : ' 
1.) Poročilo odbora o društvenem poslovanju let» 

1920. • 
2.) Poročilo računskih pregledovalcev. 
3.) Volitev odbora. 
4.) Volitev dveh računskih pregledovalcev i» 

enega namestnika za leto 1921. , 
5.) Predlog za razpustitev društva. 
V M a r i b o r u , dne 10. septembra 1921. 

Odbor «Kreditnega društva Mariborske eekomptae 
banke». 

1469 Oblio. 
Premogokopna združba «B e l o k r a j i na» bo 

imela dne Ï 5. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob petnajetih r 
hotelu Unionu v Ljubljani izreden občni zbor. 

D n e vn i r ed : 
1.) Poelovno in blagajniško poročilo! 

,2.) Odobritev obratnega načrta in določitev 
obratne glavnice. 

3.), Volitev ravnateljstva'in opredelitev poobi 
lastil. , '' ;-

4.) Službene pogodbo. 

Združberuki se o tem obveš"č>jo v zmislu § 15ft. 
X. z. 

V L j u b i j a n i, dne 13. septembra 1921. ' 
Za upravitelja združbe Josipa Hofmanna: 

dr. Ivan Lovrenčič s. r., 
odvetnik v Ljubljani, Miklošičeva cesta š t 8. 

r-
Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v LjubljanL 
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112. 
PoStnina platana V gotovini. '"" 

V Ljubljani, dne 15. septembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

li» , .rugi poloni »eseca'avgus* Ш ^ ^ А г а ј А ^ » " * * ^ **«&%* 

287. 

V imenu Njegovega Veličanstva 
IPatva, I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
Aleksander, 

prestolonaslednik, 
na predlog Nagega ministra za trgovino in industrijo 

in po zaslišanju ministrskega sveta predpisujemo 
uredbo o ustanovitvi In organizaciji 

državnega industrijsko-obrtnega mnzeja 
v Beograda in pokrajinah.* 

Splošna določila. 
Člen 1. 

Zaradi pospeševanja domače industrije in obrt
ništva se ustanavlja v Beogradu državni industrij-
sko-obrtni muzej z uradnim naslovom: «Državni in
dustrijsko-zanatski muzej u Beogradu». 

Člen 2. 
Industrijsko-obrtni muzej je avtonomno državno 

oUastvc ;er je pod nadzorom ministra za trgovino 
in industrijo. 

Člen 3. 

Muzej ima svoj keinijsko-tehnični in mehanični 
laboratorij, svojo strokovno knjižnico s čitalnico, 
oddelke za stalne in občasne razstave in prostore za 
strokovno tečaje (predavalnice in delavnice). 

Naloga muzeja. 
Člen 4. 

Naloga industrijsko-obrtncga muzeja je: 
1.) da poizveduje, kje se nahajajo v državi siro

vino, potrebno za industrijsko in obrtno obdelo
vanje; 

2.) da preiskuj.} vse domače sirovine glede njih 
kvalitete in glede njih uporabe za industrijsko ali 
obrtno obdelovanje; 

8.) da daje potrebne nasvete in potrebna pojas
nila vsem interesentom za postavljanje modernih de
lavnic in tvorniških podjetij kakor tudi pojasnila o 
popolnejših metodah dela; 

4.) da se bavi z izdelavo predhodnih študij /a 
ustanavljanje obrtno-industrijskih podjetij; 

5.) da organizira obrtno-industrijske tečaje v vsej 
državi; da odpošilja strokovne inštruktorje v razne 
krajine naše držav«, ki prirejajo predavanja in cele* 
tečaje iz posameznih strok obrtnega dela in hišne 
industrije; 

6.) da je po potrebi v tehničnih zadevah posve
tovalen organ ministrstva za trgovino in industrijo-

7.) da prir-jja stalne razstave na kraju muzeja ir 
občasno tudi v ostalih krajih, kjer se razstavljajo 
doipača «rovine in domači izdelki, razno orodje in 
stroji, če mogoče, delujoči; 

8.) da podpira ustanavljanje produktivnih orga
nizacij na polju obrta in industrije; 

Ö.) da predlaga ministrstvu za trgovino in indu
strijo posameznike in skupine za podporo v denarju 

druge iEdaje Šolske knjige. — Razglasi drugib uradov in oblaRtev. — Razne obja bolezni v Sloveniji z dne 3. septembra 1921. Odobrite» t ! ve. 

modernem orodju in strojih za ustanavljanje in iz
popolnjevanje posameznih obrtov, domače industrije 
in industrije vobče, kolikor to dopuščajo sredstva, 

10.) đa izdaja razne občasne in stalne publikacije 
za pospeševanje industrije in obrta. 

Člen 5. 
Privatne osebe plačujejo za posle, navedene v 

členu 4., točkah 1., 2., 3. in 4., poleg državne takse 
po zakonu o taksah še ustrezno odškodnino za stro
ške, katere višino predpiše minister za trgovino in 
industrijo s posebnim pravilnikom. 

Člen 6. 
Tečaji in predavanja so brezplačni, siromašnim 

obiskovalcem pa so po možnosti dajo tudi potni 
stroški. 

uprava in osebje. 

Člen 7. 
Industrijsko-obrtnemu muzeju načeluje direktor 

Postavlja ga kralj z ukazom na predlog ministra za 
trgovino in industrijo. 

Čl^a .8. 
Direktor sme biti samo priznan strokovnjak z 

višjo tehnično izobrazbo ali nacionalni ekonom, s 
fakultetno izobrazbo. 

Člen 9. 

Poleg direktorja ima muzej potrebno .število 
ukaznega strokovnega in administrativnega, ncukaz-
nega in honorarnega osebja. 

Člen 10. 

Ukazno osebje se postavlja s kraljevim ukazom, 
neukazno in honorarno pa s predpisom ministra za 
trgovmo in industrijo. Postavitev ukaznega in ne-
ukaznega osebja predlaga direktor muzeja. 

Člen 11. 

Člen 15. 

Natančnejša določila o razmerju med državnim 
muzejem v Beogradu in pokrajinskimi muzeji pod
piše minister zu trgovino in industrijo. 

Sklepna določila. 

Člen 16. 

Podrobna določila o organizaciji in o delu muze
jev predpiše minister za trgovmo in industrijo s \v-
sebnimi pravilniki, naredbami in navodili. 

Člen 17. 

l a uredba stopi v življenje z dnem kraljevega 
podpisa, izvršilno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Kovinah kraljevina Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

V B e o g r a d u , dne 24.junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 191, izdanih dne SOega 
avgusta'1921. 

Za pomožnega organa v vseh zadevah služi po
svetovalni odbor, katerega člane postavlja minister 
za trgovino in industrijo s predpisom izmed stro
kovnjakov, industrijcev in obrtnikov, odnosno ijih 
organizacij, in sicer na predlog muzejskega direk
torja. 

Bližnjo sestavo i i področje posvetovalnega od
bora predpiše minister za trgovino in industrijo s po
sebnim pravilnikom. 

Organizacija muzeja v Beogradu in pokrajinah. 

Člen 12. 
Zaradi čim popolnejšega izvrševanja naloge, 

predpisane v členu 4., opravljajo iste pOble na pod-
fclavi generalnega načrta razen muzeja v Beogradu 
Še pokrajinski muzeji 

Člen 13. 

Sčasoma se ustanove pokrajinski muzeji, njih or
ganizacijo in področje pa predpiše minister za trgo
vino in industrijo s posebnim pravilnikom. 

Člen 14. 

Pokrajinski muzeji so v strokovnem poslu samo
stojni, v upravnih poslih pa so zavisni od državnega 
industrijeko-obrtnega muzeja y Beogradu. 

Naredbe osrednje vlade. 

288.* 
Ministrskemu svetu. 

Na moj predlog z dne 20. junija t. 1, št4325, <;e 
Aixdn?? uredi* z istega dne, s katero je vlad* kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pooblaščena 
ukreniti -ree, česar je treba da se likvidacija Avstro-
ogrske banke izvrši čim prej. 

V ta namen je vlada pooblaščena sklepati po
trebne sporazume in pogodbe z likvidatorji Avatro-
ogrske banke. 

Za izvršitev te uredbe je pooblaščen minister ia 
finance. 

Na podstavi vsega tega in držeč se odločbe mi
nistrskega sveta, s katero se je preciziralo, kako in 
ob katerih pogojih naj se odobre predhodni sporaz
umi, sta naša, predstavnika za pogajanja, dr. Nova-
ković, generalni direktor Narodne banke, in dr. Pipj, 
sklenila pogodbo, po kateri naj se izvrši likvidacija' 
Avstro - ogrske banke sporazumno s predstavniki 
ostalih nasledstvenih držav avstro-ogrske monarhije. 

Po tako sklenjeni pogodbi se morajo vse zgradbe 
Avstro-ogrske banke, v katerih so bile nameščene 
njene podružnice, odkupiti na račun države za 
2,758.872 kron v zlatu. 

Narodna banka bi morala plačati likvidacijski 
komisiji kot zakupnino za te zgradbe 150.000 di
narjev. 

Kot predjem za metalne podloge se je po tej po
godbi prejelo 10,000.000 zlatih kron po odbitku; 
kupno cene za zgradbe, ki je izplačana iz tega pred«* 
jema. • ,,-

Prejeti predjem bi moral služiti za podlogo JK> 
kritju emitiranih bankovcev, za zameno kronskih 
bankovcev Av&tro-ogrske banke. / 

* Ta odločba je priobčena v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» Št. 189, izda
nih dne 27. avgusta 1921. 
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Likvidacijo vseh poslov in aktiv in pasiv pre-1 5.) Prodjem 10,000.000 zlatih kron ostane pri Na 

vzame država, odnosno po omenjeni odločbi Na- rodni banki kot kritje za bankovce, emitirane za 
rodna banka. 

Iz aktiv podružnic so izvzete tuje valute, kovano 
srebro in prasežek avstro-ogrskih kron preko pasiv. 

Določena je odprava sekvestra za vse imovine 
Avstro-ogrske banke, postavljenega na bančne ne
premičnine in na njena aktiva, kolikor jih je na na
šem ozemlju. 

Država bi morala vrniti vse bankovce, dvignjeiip 
iz depota avstro-ogrskih podružnic, ki so jih dvig
nila posamezna naša vojaška in civilna oblastva ter 
dala v promet. 

Vsa sekvestrirana aktiva podružnic Avstro-ogr
ske banke bi se morala vročiti Narodni banki zaradi 
obračuna in likvidacije. 

Končna likvidacija bi se mogla izvršiti sporaz
umno z ostalimi nasledstvenimi državami. 

Država ш prevzame nobene obveznosti za pokoj
nine bivših uradnikov Avstro-ogrske banke na svi--
jem ozemlju; fond teh uradnikov, Iti jih je sprejela 
Narodna banka, odnosno ustrezne vsote, pa bi moral 
likvidacijski odbor izročiti Narodni banld. 

Iz predloženega j>oročila našega delegata se jasno 
vidi, da se je s tem sporazumom pospešila likvidacija 
Avstro-ogrske banke, kar bo vsekakor velike koristi 
tako za državo kakor tudi za našo Narodno banko. 

Istotako se sme reči, da so tudi določila pogodbe 
sama sprejemljiva, in meni se vidi, da jih je treba 
usvojiti, kolikor ne nasprotujejo prejšnjim odločbam 
ministrskega sveta o tej zadevi. 

Ker je omenjena pogodba sklenjena med likvi
dacijskim odborom in pooblaščencema države in v 
imenu države, se -nora vsa pogodba tekstualno usvo
jiti. 

Pogodba, kolikor se tiče razmerja med državo in 
•( Narodno banko, pa bi se morala izvesti v zmislu 

zameno bankovcev Avstro-ogrske banke, ki jih je 
država kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
vzela iz prometa. 

6.) Usvaja se protokol o likvidaciji podružnic 
Avstro-ogrske banke na ozemlju kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, sklenjen med- likvidatorji 
Avstro-ogrske banke in našima delegatoma na Du
naju .-Ine 30. maja 1921. 

Po tem protokolu prevzema kraljevina Srba v, 
Hrvatov in Slovencev celokupna aktiva podružnic 
v svojo korist, istotako pa celokupna pasiva po
družnic v svoje breme. 

V aktiva se ne računijo tuje valute, kovano sre
bro in presežek avstro-ogrskih kron preko pasiv, 
kar se mora vrniti likvidatorjem, in sicer tuje valute 
v dinarjih, kolikor se jih je dobilo s prodajo na. 
borzi, kovano srebro v naturi in avstro - ogrske 
krone, kolikor jih je ostalo v depotu. Istotako se 
morajo vrniti tudi druge vrednosti, ki ne pripadajo 
podružnicam na našem ozemlju, a so bile pri nas 
zasežene; obratno pa se morajo prevzeti od likvida
torjev vrednosti, ki pripadajo našim podružnicam, 
pa niso pri nas nostrificirane. 

O likvidaciji se vodi poseben račun, toda likvi
datorjem se ne izroča noben saldo, nego obračuna
va se v avstro-ogrskih kronah krona za krono. 

7.) V ta namen se odpravlja sekvester, ki je bil 
na podstavi zakona o sekvestraciji imovino neprija
teljskih podanikov postavljen na bivše podružnice 
Avstro-ogrske banke na našem ozemlju in Id ga 
vzdržuje ministrstvo za pravosodje, oddelek za se
kvestre. 

8.) Država mora vrniti podružnicam in izročiti 
Narodni banki vse vsote, dvignjene iz depota ban
kovcev avstro-ogrskih podružnic, in sicer vsote, ki 

do sedaj že izdanih odločb, pri čemer opozarjam j s o J i h d v j g n i ] a posamezna vojaška in civilna obia-
zlasti na likvidacijo poslov podružnic Avstro-ogrsk-.! 
banke v naši državi. 

Torej bi morala manjek, ki bi se pojavil po iz
vršeni likvidaciji podružnic Avstro-ogrske banke na 
našem ozemlju, trpeti Narodna banka kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev, tem bolj, ker odstopi 
država Narodni banki vse zgradbe in opreme vseh 
podružnic za toliko, kolikor so veljale, njih vred
nost pa je znatno večja od kupne cene. 

Po vsem tem smatram, da je treba sklenjeno po
godbo takoj usvojiti, in zato se usojam ministrskemu 
svetu predlagati nastopno 

o d l o č b o : 
1.) Usvaja se pogodba o nakupu in izročitvi zem

ljišč, zgradb in instalacij podružnic Avstro-ogrske 
banke v likvidaciji, kar jih je na ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, sklenjena v Mariboru 
v ponedeljek dne 23. maja 1921. med likvidatorji 
Avstro-ogrske banke: Giuseppejem Luxardom, G. de 
Monezo in Al. Zeuceanuom in našima delegatoma 
drjem. Miroslavom Piojem in drjom. Drag. Dj. No-
vakovićem, po kateri je kupila naša država na ra
čun Narodne banke vse zgradbe in instalacije bivše 
Avstro-ogrske banke v Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, 
Varaždinu, Sarajevu, Banjiluki, Splitu, Velikem Beč-
kereku. Novem Sadu, Osijeku, Pance vi, Subotici in 
Vršcu in samo instalacije v Zemunu in Mostaru i,a 
skupno ceno 2,758.872 zlatih kron. Po tej pogodbi 
prehaja lastnina zgradb na našo državo z dnem 
1. maja 1921., toda vse stroške in takse ob prenosu 
lastnine trpi naša država. 

2.) Vse te naštete zgradbe in instalacije se v 
najkrajšem roka preneso na Narodno banko kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, banka pa plača 
za te zgradbe in instalacije državi kupnó ceno 
2,758.872 zlatih kron. 

3.) Dovoljuje se banki, da plača za dosedanjo 
ttpörabo zgradb in instalacij likvidacijski komisiji 
150.000 dinarjev namesto sekvestru, ki je te zgrad
be odstopil banki, po prejšnji pogodbi med Narodno 
banko in Avstro-ogrsko banko, Id sta jo odobrila 
minister za finance in minister za pravosodje kot 
država sekvestriranih imovin. 

4.) Odobrava se sporazum med likvidatorji Av
stro-ogrske banice ili našima delegatoma z dne 
27. maja fc. 1., po katerem je prejela naša država o i 
likvidacijske mase kot predjem na metalne podloge 
10,000.000 zlatih kron po odbitku kupne cene 
2,768.872 zlatih kron za kupljene podružnice in 
29.366-70 zlatih kron, kolikor jih je v depotu pri po
družnicah, .ki. so jih sekvestrirala ali odvzela držav
na oblastva; toda banka mora izplačati ali dovoliti 
državi vsoto 2,758.872 zlatih kron, čim se nanjo pre
nesejo podružnice po točki 3. te odločbe, potem vso
to 16.317-90 kron, kolikor je zlata pri bivših podruž
nicah Avstro-ogrske banke. 

stva ter jih dala v promet. To povračilo naj se iz
vrši v naših kronah, razen vsot za stroške sekve
stra. 

9.) Vsa sekvestrirana aktiva podružnic Avstro-
ogrske ba.nke se izročajo Narodni banki, da izvrši z 
likvidatorji obračun podružnic. 

10.) Narodna banka izplača vse naslove bivše 
Avstro-ogrske banke v breme državnega računa za 
zameno kronskih bankovcev pri banki; prevzame 
pa v korist tega računa vee vsote, ki se pobero na 
račun podružnic. 

11.) Količina likvidacije se sme izvršiti sporaz
umno % ostalimi nasledstvenimi državami; da bi se čim 
prej prejel tudi ostali del zlata iz metalne podloge, 
se sme ta sporazum skleniti brez ozira na bankovce, 
izdane pred dnem 27. oktobra 1918. in po tem 
dnevu, a dopustno se je tudi odreči pravici poraz
delitve obveznosti Avstrije in Ogrske, ki jamčita za 
bankovce, izdane izza dne 27. oktobra. 

12.) Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ne. 
more prevzeti nobene obveznosti za pokojnino upo
kojencev Avstro-ogrske banke na svojem ozemlju; 
tudi ne privoljuje, da bi prevzela fond za izplačilo 
teh pokojnin; toda del, ki pripada na uradnike Av
stro-ogrske banke, katere je Narodna banka sprejela 
v službo, mora pripasti banki. 

V B e o g r a d u , dne 20.julija 1921.; 

I br. 8307. Minister za finance: 
dr. Koeta Kumanudi s.r. 

* 
Ministrski svet je v današnji seji usvojil od

ločbo gospoda ministra za finance in odobruje, da 
se postopa po njej. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

NilcP.Pašić s.r. 
(Podpisi vseh drugih ministrov.) 

Stanje posevkov in vpliv vremena na rast in 
zorenje kulturnih rastlin v druyi polovici me

seca avgusta 1921.* 
Vreme izpremenljivo, oblačno s srednjo tempe

raturo 20° C. 
Padavine je bilo dovolj. 
Koruza in drugi poljski posevki se po posled

njem deževnem vremenu v. nekaterih krajinah po
pravljajo. Pričakovati je priličnega pridelka, ker 
je nastala suša v času, ko sta bila vegetacija in raz
voj plodov najbujnejša. 

Povrtni posevki, kažejo dobro. Večinoma te po
pevke že spìj.vljnjo. Pridelek srednji. 

Krmska in sladkorna pesa kažeta dobro. Vege
tacija se je malo zakesnila. 

Tobak dozoreva za obiranje, ki se je poveod $з 
pričelo. 

Na travnikih so začeli kositi otavo. Pridelek 
slab. 

Predilne posevke spravljajo. 
V vinogradih se je povsod ohranilo dobro groz

dje. Pojava parasitnih bolezni je prestala. Škode po 
teh boleznih so neznatne, razen v oblastih, kjer ju 
prizadela škodo toča in kjer se niso o pravem času 
ukrenile odredbe zoper nje. 

Sadje na sadnem drevju se je tudi dobro ohra
nilo. Po dežju so se slive precej napele. Čez nekaj 
časa jih prično obirati in sušiti. V izvestnih krajih 
se bodo zaradi jako neugodnega vremena in suše ob 
času, ko se je razvijal plod, obnesle za 50 % slabše 
nego lani. 

Uim ni bilo. 
Rastlinskih bolezni v večji meri ni bilo. 

Iz oddelka za poljedelstvo ministrstva za kmetijstvo 
in vode v Beogradu, 

dne 30. avgusta 1921.; K. br. 20.903ДП. 

Razglasi osrednje vlade, 
Razglas.* 

Z odlokom gospoda ministra za finance z dne 
1. septembra 1921., D. br. 10.929, je dovoljeno izna
šati iz države obveznice 7%nega notranjega poso
ja3" Iz generalne direkcije državnih dolgov, 

D. br. 10.929. 

* Priobčen v «Službenih Ncvinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 201, izdanih dne lOega 
septembra 1921. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 3304. vet. • 

Iskaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
* Sloveniji g dae 10. septembra 1921. 
O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Novo mesto: Mirna peč 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Konjice: Konjice 1:1. Murska Sobota: CentiLa 
1:2, Črenšovci 1:1, Beltinci 1:1, Dokležovje 1:1, 
Dolina 1:1, Dolnja Lendava 2:20, Trnje 1:1. 

Š u š t a v o c. 
Brežice: Zdole 1 : 1 . ' 

G a r j e k o n j . 

Litija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Ptuj: 
Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c. 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:12, 
Solčava 2:8. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S t e k l i n a . 
Brežice: Rajhenburg 1:1. Maribor: Slovenska Bi

strica 1:1. 
8 v i n j s k a k u g a. 

Brežice: Veliki Obrez 1-3. Črnomelj: Semič 1:2. 
Krško: Bučka; 1:1, Raka 1:6, Št. Jernej 1:1. Ljub
ljana okolica: Log 1:1, Račna 1:4, VIČ 1:1. Litija: 
Zagorica 1:5. Liutomer:. Radiaci 1:1. Maribor: 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1: 3, Spodnja Lož-
niea 1:1, Spodnji PorčiČ 1:3. Murska Sobota: Ceu-
tiba 1:3. Ptuj: Gajovci 1:2, Krčevina 1:1, Stonjci 
1:1. Ljubljana mesto 1. Ptuj mesto 1. 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine' 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 197, izdanih dne Bega 
septembra 1921. 
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S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Sv. Pavel pri Preboldu 1:1. Kamnik: Mo-
i>te 1:1. Kranj: Šenčur 1:1. Ljubljana okolica: Ze
limi je 1:1. Ljutomer: Stara in Nova vas 1: 2. Loga
tec: Gorenji Logatec 2:2. Radovljica: Bled 1:1, 
Breznica 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Murska Sobota: Gorenji Petrovci 1:5, Moščanci 

1:1, Pečarovci 1:6, Stanjovci 1:4. 

T u b e r k u l o z a g o v e đ i . 
Murska Sobota: Beltinci 1:1, Mačkovci 1.1. 

G n i l o b a č e b e J . 

Ljutomer: Kamenščak 1:1. 

Prestate so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanca gora 1:1. 

Š u š t a v e c. ' ' 
Brežice: Veternik 1:1. Ljubljana okolica: làica 

loka 1:1. 
S v i n j s k a k u g a . 

' Krško: Kostanjevica 1:1. Novo mesto: Žužem
berk 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Krško: St. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Vrhnika 

3:1. Radovljica: Mošnje 1:1. 
V L j u o 1 j a n i, dne 10. septembra 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
veterinami nadzornik Turk ss. r. 

Št. 4757. 

Odobritev druge izdaje šolske knjige. 
Bivše poverjeništvo za uk in bogočastje je z 

razpisom z dne 28. julija 1921., št. 3759, odobrilo 
šolsko knjigo: «Slovenska slovnica za srednje šole. 
Sestavil dr. Anton B r e z n i k . Druga predelana iz
daja. Velja trdo vezana 48 K. Prevalje 1921. Ti-
•skala in založila tiskarna Družbe sv. Mohorja.* 

V L j u b l j a n i , dne 30.avgusta 1921. , |. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

dr. Lubec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 

U40 Proglasitve za «mrtve. 
Okrožno sodišče v Novem mestu je uvedlo poetopanje, đa se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918, drž. 
zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to 
izporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešince same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako 
še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Cg Ib 226/21—1. 1451 
Oklio. 

Franc Pak, posestnik in železničar pri št. Ilju v 
.Slovenskih goricah, je vložil zoper M'a r i j o P a -
k o v o, I v a n a , J u r i j a in J o ž e f a P a k a v 
Strihovcu, Sebastiana P a k a , neznanega bivališča, 
tožbo zaradi izročitve zemljišča vi. št. 156 davčne 
občino, šentiljske v Slovenskih goricah. 

Narok se je določil na dan 
, 27; s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 84. 
Tožencem se postavlja za skrbnika dr. Leopold 

Boštjančič, odvetnik v Mariboru, ki jih bo zastopal 
na njih nevarnost in stroške, dokler se ne zglase 
sami ali ne imenujejo pooblaščenca. 

Okrožno sodišče« v Mariboru, oddelek I. b, 
dne 6. septembra 1921. 

T 66/21—5. 
Amortizaoija. 

Na predlog Katarine T o m č e V e, posestnice v 
Jerneji vasi št. 12, se uvaja postopanje za amortiza
cija nastopnih vložnih knjižic, ki ju je predlagateljica 
baje izgubila: 1.) vložna knjižica št. 4150 mestne hra
nilnice v Črnomlju, glaseča se na ime: Kata.Tome v 
Jerneji vasi št. 12 z vlogo 9000 K, vinkulirana pod 
geslom «Katarina»; 2.) vložna knjižica št. 7008 po
sojilnice v Črnomlju, glaseča se na ime: Kata Tome 
v Jerneji vasi št. 12 z vlogo 8000 K. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Jožef Kržan, 
rojen dne 6. marca 1885. 
v Cerini, pristojen v ob

čino čatež. 

Josip Kovač, 
rojen dne 7. februarja 
1886., oženjen posestnik 

v O-silnici št. 20. 

. Matija Medltz, 
rojen dne 10. avgusta 
1881. v Podetenicah št. 7, 

občina Koprivnik. 

Jože f Punge rò iò mL, 
poeestnili, rojen dne 

25. januarje 1877. v Žej
nem, vdovec, pristojen v 

občino Čatež ob Savi. 

Frano Skufoa, 
rojen dne 27. decembra 
1884., oženjen posestnik 
v Sušici št. 5, občina Kr

ka pri Stični. 

Odšel s 4: domobranskim 
pehotnim polkom na bo
jišče v Karpate. Zadnje 
poročilo z dne 10. okto
bra 1914.; od takrat ne-

izvesten. 

Janez Špilek 
v Cerini št. 13, 

varuh ndl. 
Janeza in Jožefa 

Kržana. 

Odrinil s 17. pehotnim 
polkom na rusko bojišče; 
izza dne 20. maja 1915. 

neizvesten. 
Odrinil s 17. pehotnim 
polkom meseca julija 
1914. na rusko fronto; 
izza dne 24. avgusta 1914. 

neizvesten. 

Mati 
Marija Meditz 

v 
Podstenicah št. 7. 

Odrinil dne 26. julija 
1914. s 24. črnovojniškim 
polkom na srbsko, leta 
1916. pa na italijansko 
bojišče, na Doberdob, kjer 
ga je dne 29. junija 1916. 
baje ubila granata. Od 

takrat vsaj neizvesten. 

Primož Brian, 
rojen dne 7. junija 1887., 
oženjen posestnik v Lu
čeh št. 29, občina Luče 

pri Višnji gori. 

Anton Matkovlo, 
rojen dne 10. sprila 1888., 
oženjen posestnik v Tan

ci gori št. 86. 

Bndolf Per z, 
rojen dne 27. januarja 
1887., oženjen kočar v 

Gorenji vasi št. 34. 

Janez Kralj, 
rojen' dne 19. novembra 
1879., obvdovel posestnik 

v Gorenjih Radoljah. 

Odšel ob mobilizaciji leta 
1914. s 27. domobranskim 
pehotnim polkom, 18. stot-
nijo, iz Gorice na gališko 
fronto. Zadnjič pisal dne 
27. septembra 1914. Baje 
padel v bitki začetkom 
jeseni leta 1914. blizu 
Nowega mi asta v Galiciji. 
Od takrat vsaj neizvesten. 
Odšel s 27. domobranskim 
pehotnim polkom ob 
splošni mobilizaciji na 
fronto ter prišel v rusko 
ujetništvo. Dne 26. maja 
1918. baje umrl v bolnici 

v Taškentu. 
Odšel leta 1915. s 17im 
pehotnim polkom na bo
jišče ter prišel v rusko 
ujetništvo; tam baje leta 

1917. umrl. 

Žena 
Josi pi na Kovač 
v Osilnici št. 20. 

Oče 
Jožef Pungerčič, 

užitkar 
v Žejnem št. 5. 

Žena 
Ivana Škufca 

v Sušici št. 5. 

Žena 
Terezija Brian. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešanca 

Dan 
in opr. š t 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Janez Špilek 
r Cerini št. 13, 
okraj Kostanje

vica. 

Anton Kovač, 
posestnik 

v Osilnici št. 20, 
okraj Kočevje. 

Jožef 
Pungerčič st. 

Anton Zupančič, 
posestnik v Selih 

pri Šumberku. 

Jakob Brian, 
posestnik 

v Lučah št. 20. 

5. 7. 1921.; 
T 60/21-2. 

7. 7. 1921.; 
T 61/21-S. 

13. 7.1921.; 
T5Ö/21-4. 

30. 7. 1921.; 
T 63/21-3. 

5. 8.1921.; 
T 62/21-3. 

10. 8. 1921.; 
T 65/21-3. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 

1. aprila 
1922. 

Odrinil leta 1914. в 27im 
domobranskim pehotnim 
polkom, 8. «totnijo, na 
gališko fronto; izza dne 
16. novembra 1914. ne

izvesten. 
Bil leta 1915. na fronti 
v Bukovini kot vojak 
56. pehotnega polka. Od 
jeseni .leta 1915. neiz

vesten. 

Žena 
Ana Matkorič. 

Žena 
Rozalija Perz. 

Alojzij Germ, 
posestnik 

v Dulah št. 14 
pri Bučki. 

Karel Medlo, 
rojen dne. 23. oktobra 
1883., oženjen posestnik 

v Toplicah. 

Janez Surla 
rojen dne 24. junija 1873., 
oženjen posestnik v Vinji 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku 
ter ве dnO'24. septembra 
1914. udeležil bitke .pri 
Nowem miastu v Galiciji; 

od takrat neizvesten. 
Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku ter 
86 meseca junija 1916. 
bojeval pri Doberdobu; 

od tokrat TieidveBton. 

Žena 
Julija Medic. 

Svak 
Jožef Stanis» 

v Tinji vasi š t 10. 

Mihael PiSkur, 
posestnik 
v Finkih. 

Andrej ' Perz, 
vulgo Anderleš, 

na Bregu pri 
Kočevju. 

Alojzij Iljaš, 
posestnik 
v Dulah. 

Ivan Smolik 
v Novem meeta. 

31. 8. 1921.; 
T 59/21-6. 

31. 8.1921.; 
T 63/21-3. 

4. 9. 1921.; 
T 65/21-3. 

4. 9. 1921.; 
T 78/21-3. 

31. 8 1921.; 
T 28/21-6. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
Ш2. , 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi sicer 
knjižici po tem roku izgubili svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 4. septembra 1921. 

Ne. 1 245/21—3. 1367 3—1 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Olge J e s e n k o v e , zdravnikove 

soproge v Celju, Razlagova ulica št. 4, ee uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
Id jo je prosilka baje izgubila: Hranilna vložna knji
žica št. 2019, list 326 za 17.860 K 12 v Hranilnega 
in posojilnega društva y Celju, glaseča se na ime: 
Olga Jesenko. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
15. avgusta 1921., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 10. avgusta 1921. -

Ne I 315/21—2. 

1. aprila 
1922. 

1357 3— !.. 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Martina D e r g a n c a v Strekljevcu 

št. 23, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
nih hranilnih knjižic, ki so bile predlagatelju baje 
ukradene: 

Hranilne knjižice: I. dolenjske posojilnice v 
Metliki št. 10.521 z vlogo 11.166 K 68 v; št. 10.803 
z vlogo 5724 K 73 v, glaseči se obe na ime: Martin 
Derganc v Strekljevcu š t 23; št. 11.989 z vlogo 
20.000 K, glaseča se na ime: Marija, Ana in Aloj
zija Konda v Gradniku š t 9; št. 11.990 z vlogo 
10.000 K, glaseča se na ime: Uršula Adamek v 
Strekljevcu št. 23. ,.;. < 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi џу.у-
je pravice tekoma e s t i h m e s e c e v , ker %l'6& si
cer po tem roku izreklo, da so knjižice neveljavuf. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 22. avgusta 1921. 

,iž^?:>,jf.- .. ...Љ?£.-?.&<*ии1А /.€.• i-ï;:'. - - - . - "У*^ *?£û/i?il ' , 



IH. 
Ne I 332/21—2. 

Amortizaoija. 
1362 

Na prošnjo Marije L e š n i k o v e, užitkaf ice v 
Sobotincih št. 7, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je piositeljica 
baje izgubila: Hranilna knjižica Kmečke hranilnice 
in posojilnice ptujske št. 714 z imovino 1245 K 35 v, 
glaseča se na ime: Janez Lesnik. Imetnik te knjiži
ce se pozivlje, naj uveljavi svoje pravice tekom 
š e s t i h m e s e c e v izza dne 17.avgusta 1921., 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je hraaiilna 
knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 17.av!rusta 1921. 

Ne I 336/21—2. 1411 

Amortizacija. 
Na prošnjo Ivana B e n k a , posestnika v Loči-

ču, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Hranilna knjižica št. 49.972 mestne hranilnice v 
Ptuju z imovino 4000 K, glaseča se na ime: ml. Ma
rija Mihelič. 

Imetnik te knjige se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 27.av
gusta 1921., ker bi ee sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 

dne 27. avgusta 1921. 

5 7 0 

Obratni predmet: Trgovina z uvozom in izvozom 
vseh vrst blaga, komisijska trgovina in snovanje 
zastopstev za organiziranje dobav in prodaj. 

Družbena pogodba z dne 2. avgusta 1921., posi, 
št. 21.389. 

Višina osnovne glavnice: 300.000 K, od katerih 
je 150.000 K .v gotovini plačanih. 

Poslovodji: Anton Arhar, knjigovodja v Maribo
ru, Glavni trg št. 4, in Franc Petornel, spedicijóki 
uradnik v Mariboru, Glavni trg št. 4. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji kolek
tivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
obadva poslovodji. Razglasila, osobito va.bila na 
občni zbor, se izvršujejo z okrožnicami ali s pripo
ročenimi pismi najmanj 7 dni pred občnim zborom. 
Vabilo mora navajati dan in dnevni red občnega, 
zbora. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 5. avgusta 1921. 

Letnik III. 

Razne objave. 
1459 

1468 

E 91/21—4. 1450 

Dražbenl oklio. 
Na predlog Martina L e s k o v š k a , posestnika 

v Gnječu, bo dne 
1 0 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba teh-le nepremič
nin, vpisanih v zemljiško knjigo vi. št. 59 za Gavce: 

Označba nepremičnin: Stanovanska hiša in go
spodarsko poslopje, cenilna vrednost 2800 K; trav
nik, vinogradi in pašnik v izmeri 30 a 65 m 2, cenilna 
vrednost 6443 K 30 v, skupaj 9243 K 30 v. 

Najmanjši ponudek znaša 6162 K 20 v; pod tem 
ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek II., 
dne 20. avgusta 1921. 

š t 39.141. 1429 

Dražba lova. 
Lovska pravica krajevne občine hrastovške se bo 

v četrtek dne 6. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob desetih na 
uradnem dnevu v Slovenski Bistrici v občinski pi
sarni oddajala na javni dražbi v zakup do dne 30ega 
junija 1927. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 30. avgusta 1921. 

-5t. 40.263/21. 1428 
Dražba lova. 

na 

Lovska pravica krajevne občine rožengrundske 
se bo v četrtek dne 1 3 . o k t o b r a 1 9 2 1 . ob dese-
tih n a uradnem dnevu pri Sv. Lenartu oddajala -
javni dražbi v zakup do dne 30. junija 1927. 

Okrajno glavarstvo y Mariboru, 
dne 1. septembra 1921. 

Š t 962. 1445 

Javna dražba. 
P r i podpisani carinarnici se bodo dne 2 8. s e p 

t e m b r a t. 1. ob devetih na javni dražbi prodajale 
škatlice iz črne pločevine v skupni teži 2400 kg, po-
rabne za hranitev vazelina, kolomaza in podobnih 
tolže. 

Glavna carinarnica II . vrste v Dravogradu, 
dne 7. septembra 1921. 

Firm. 392/21, R g . C I 38/1. 1375 

Vple družbe z omejeno zavezo. 
V register se je vpisala danes družba: 

«Agrumaria», 
družba z o. z., 

8 sedežem v M a r i b o r u . 

St. 20.073. 

Razglas. 
Po razpisu pokrajinske uprave za Slovenijo, od

delka za notranje zadeve, z dne 10. septembra 1921., 
št. 26.321, je odredil minister za notranje zadeve z 
odlokom z dne 6. septembra 1921., št. 379, to-le: 

Z ozirom na dejstvo, da v uredbi o volitvi v ob
činska zastopstva v Sloveniji ni določeno, ali in 
kako naj se vrše dopolnilne volitve, ako je cela 
skupina že pravilno izvoljenih občinskih odborni
kov in namestnikov ene stTanke na podstavi za
kona 'zopet razrešena svojo občinskoodborniško 
dolžnosti, in z ozirom na nadaljnje dejstvo, da v 
tem primeru niti pokrajinska uprava, niti ministr
stvo nista upravičeni, avtentično interpretirati nave
deno uredbo, lee d o p o l n i l n a v o l i t e v z a 
m e s t n i z a s t o p l j u b l j a n s k i , ž e r a z p i 
s a n a z a d a n 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . , o d 
l o ž i , dokler se v zakonodajnem odboru, ki mu je 
uredi a o vólitvi v občinska zastopstva v Sloveniji 
predložena, ne izda avtentična interpretacija v zui-
slu člena 130. ustave. 

Z ozirom na t o odredbo gospoda ministra ?a no
tranje zadeve se torej dopolnilna volitev, določena 
za dan 20. septembra 1921., šestih odbornikov in 
šestih namestnikov občinskega odbora mestne ob
čine ljubljanske namesto razveljavljenih mandatov 
občinskih odbornikov in njih namestnikov, izvolje
nih na podstavi komunističnih kandidatnih list, ne 
bo vršila ter se razveljavljata tuuradna razglasa 
z dne 20. avgusta 1921., št. 17.922 (Ur. 1. 99) glede 
razpisa ; navedene volitve in z dne 6. septembra 
1921., št. 19.258. (Ur. 1. 110) glede kandidatnih list 
za t o volitev. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 

dne 13. septembra 1921. 

Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov In 

Slovenoev. 
Stanje dne 31. avgusta 1921. 

Aktiva : Dinarjev 
Metalna podloga 439,822.480 02 
Posojila 317,893.562-19 
Dolg države 4.234,812.733'96 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 • 
Saldo raznih računov 

p a g i v a : ' 7.180,905.939 17 

Glavnica 10,386.100- — 
Rezervni fond 821.571-25 
Novčanice v tečaju 4.193,556.490- — 
Razne obveznosti 675,031.166-60 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163-
Saldo raznih računov 112,734.448*32 

7.130,905.939-17 

1442 Št. 5828—III. 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i z a s l a d k o r i z T r s t a . 
Z veljavnostjo izza dne 10. septembra 1921. do 

preklica, oziroma do sprejema v tarifo, a najdalje do 
konca meseca februarja 1922. se bodo računili v 
okvira provizorne železniške tarife, veljavne izza 
dne 1. februarja 1921. za sladkor pozicije Z--12—d, 
ki prihaja v Trst preko morja in se tam predaje v n J 
daljnji prevoz po železnici kot tovorno blago, ako se 
plača vozarina najmanj za 10.000 kg za tovorni list 
in voz, ti-le vozninski stavki: 
Iz Trsta v Gradec gl. k. 1000 centesimov za 100 kg, 
iz Trsta na Dunaj j . ž. 1160 centesimov za 100 kg. 

V L j u b l j a n i , dne 6.septembra 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

1443 

Št. 29.883/A.—1921. 1446 

Natečaj. 
t 

Podpisana direkcija namerja izdati dovolitev za 
gradnjo okrepčevalnice (buffeta) na železniškem 
zemljišču postaje v Jasenovcu ter razpisuje v to 
svrho natečaj. Zaprte ponudbe naj se pošljejo do dne 

1 0 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 
podpisani direkciji. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo ustno ali pi?.-
meno pri podpisani direkciji (Mihanovićeva ulica 12, 
soba 51, I. nadstropje). 

S tem natečajem se razveljavlja prejšnji natečaj 
št. 20.573/21 z dne 2. avgusta t. 1. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 5. septembra 1921. 

Š t 5829—П1. 

Razçlae. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

I z p o p o l n i t e v t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 16. septembra 1921. do 

preklica, oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje 
do konca meseca februarja 1922. se sprejema v iz
jemno tarifo 22 provizorne železniške tovorne tarife, 
veljavno izza dne 1. februarja 1921., postaja Stein-
feld im Drautal s tem-li vozjiinskimi stavki: 

V T r s t 

od postaje 

Steinfeld im Drautal 

A 
B 

1 
2 

a \ ß \ y 
C 

Voznineki etavki za 100 kg 
T centpeimib 

— 664 658 — — 668, 

V L j u b 1 j a n i, dne 6. septembra 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

1467 Razi d drnStva. 
Krajevna skupina splošne železničarske organi

zacije za Jugoslavijo v Litiji se je po sklepu obč
nega zbora z dne 28. julija t. 1. prostovoljno razšla. 

Viktor Pavšnar s. r., bivši predsednik. 

1475 Vozninski popnetl v tovornem prometa. 

Razglas» 

Družba juž
ne železnice 
pod številko 
5626 — Ш 

1921. 

Za 
predmet 

Seno iz po
zicije H—9 
tarife za bla
go, del L, 
oddelek B. 

Za prevozno progo 

od 

Postojne 
tranzit 

do 

Zagreba 
j . k. 

Ako ao izpolnijo 
ti-le pogoji 

Ako se preda v 
prevoz kot tovor
no blago in ako 
se plača voznina 
najmanj za 5000 
kilogramov za to
vorni list in voz 

V čaen 

od dne 
15. septem
bra 1921. 

do preklica 

Pripoznani 
vomrneki 
stavek za 

100 kg 

430 par 

Način 
prouTedbe 

Po 
kartiranjn 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani 



ттг V Ljubljani, dne 19. septembra 1921. Letnik Ut 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Izpremembe v osebju. 
Višji vinarski nadzornik Franc M a t j a š i č je 

razrešen dosedanjih službenih dolžnosti kot referent 
za vinarstvo in kletarstvo pri oddelku za kmetijstvo 
v Ljubljani ter premeščen v Ptuj. 

Višji kmetijski nadzornik Anton Š t r e k e 1 j je 
od oddelka za kmetijstvo premeščen v Maribor. 

Inž. kem. Ivan B a r 11 in dr. Milena P e r u š e k, 
bivša asistentka na gospodarsko-gozdarski fakulteti 
vseučilišča v Zagrebu, sta sprejeta v državno službo 
v pudročju pokrajinske uprave za Slovenijo, oddel
ka za kmetijstvo, ter imenovana za asistenta, od
nosno asistentko, v začasni lastnosti pri državnem 
kmetijsko-kemijskem zavodu v Ljubljani s prejemki 
X. činovnega razreda. 

Diplomirani živmozdraviiik Viktor De G 1 e r i a 
je sjn-ejet v državno službo v področju pokrajmske 
uprave za Slovenijo ter imenovan za začasnega dr
žavnega živinozdravnika v X. činovnem raziedu. 

Franc J e r e b , travniški mojster X. činovnega 
razreda pri oddelku za kmetijstyo pokrajinske upra
ve za Slovenijo, je imenovan za travniškega mojstra 
IX. činovnega. razreda, na dosedanjem službenem 
mestu. 

Pisar I. razreda pri odseku za prehrano Stanko 
N o v a k je sprejet za okrajnega komisarja v IX. 
činovnem razredu v službovanje pri pokrajinski 
upravi v Ljubljani ter dodeljen v službovanje "i red-
sediMŠtvu te pokrajinske uprave. ' . , .. 

1 Hribar s. r. 

Z odlokom ministrstva za narodno zdravje z dne 
8. septembra 1921., št. 31.849, so bili imenovani: 
upravni asistent Josip L o v e c za upravnega ofi-
ciala splošne bolnice v Mariboru v X. činovnem raz
redu; upravna praktikanta Anton M a n f r e d a in 
Hiacint B u k o v i c za upravna asistenta splošne 
bolnice v Ljubljani; upravni praktikant Milan 
F1 o r j a ii č i č in oficiant Jakob V u k za upravna 
asistenta splošne bolnice v Mariboru — vspv XI. 
činovnem razredu. Dr. Krajec s. r. 

Ciril B r e m e c , policijski kanclist, je od poli
cijskega ravnateljstva v Ljubljani premeščen k poli
cijskemu kouiLsariatu v Mariboru ter dodeljen v služ
bovanje tamošnjemu državnemu obmejnemu komi-
sariatu. 

Dr. Baltic s. r. 

Minister pravde je pisarniškega pomočnika pri 
dez. Inem sodišču v Ljubljani Maksa G r u d n a ime
noval za preglednika v X. činovnem razredu pri 
jetrmcnici okrožnega sodišča v Celju 

Dr. Ravnihar s. r. 

^Minister za finance je geometra Vilka M i n a t 
t i j a premestil iz Ptuja v Konjice ter mu poveril 
vodstvo tamošnjega evidenčnega urada zemljarin-
skega katastra. _ 

Bouač s. r. 

V staležu ljubljanske gradbene direkcije so ime
novani: gradbena svetnika inž. Karel O r e 1 in Vik
tor S k a b e r n e za inženjerja v VI. činovnem raz
redu;; vibji gradbeni komisarji inž. Anton H u p k a . 
Jan V a n é k ш Leon P i n t e r i č za inženjerje v 
VII. činovnem razredu, gradbeni komisarji inž. La
dislav B e v c, Fran F i S e r, Gvidon G u 1 i č m Pa
vel M i k l a v c za inženjerje v VIII. činovnem na
ndù; gradbeni adjunkt inž. Rudolf K r a l j za in
ženjeri ega pripravnika v IX. činovnem razredu; ko
misar dr.' Reinhold K e r s c h b a u m e r z a tajnika v 
VIII. činovnem razredu; začasna koncipista dr. Iko 
K s t in dr. Stanko N o v a k za začasna tajnika v 
IX. činovnem razredu. — Novi čin se računi in-
Ženjerjem Skabernetu, Bevcu in Fišerju od dne 1. ja
nuarja 1921., vsem drugim pa od dne 14. avgusta 

Inž. Klinar s.r. 

V imenu Njegovega Veličanstva 
P e t r a I . , 

po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega mir,!,- '/:: >;u finance in po za
slišanju Našega ministrskega sveta smo odredili 

in odrejamo 

Uredbo o davka na poslovni promet.* 
Predmet davka. 

Člen 1. 
Na poslovni promet se ustanavlja nov davek, 

kateremu je v zmislu določil te uredbe zavezan 
ves promet stvari in osebnih storitev proti od
škodnini, izvršen v državi za pridobivanje do
hodkov, ako ga izvršujejo pravne in fizične osebe 
v obsegu svojega glavnega, pomožnega in po
stranskega posla, odnosno poklica, promet stvari 
pa razen tega še v zmislu zadnjega odstavka čle
na 4. te uredbe. 

Vsak promet pri komisijskih poslih, ki izvira 
iz razmerja komisionarjevega proti komitentu in 
iz razmerja komisionarjevega proti tretji osebi, se 
smatra glede plačevanja tega davka za poseben, 
ločen promet. 

Uvoz in izvoz se v zmislu te uredbe ne smatra 
za promet, tranzit pa samo, ako se z njim v dr
žavi dejansko ne izvršuje noben promet v zmislu 
te uredbe. 

Plačilo v denarju ali dobropis denarnega zne
ska v knjigah se v zmislu te uredbe ne smatra 
za promet. Za denar se smatrajo tudi vsa ostala 
trgovinska plačilna sredstva (menice, čeki itd.). 

Člen 2. 
Za stvari, katerih promet ali prenos je zave

zan davku, se smatrajo: 
1.) Vse premične telesne stvari, med katere 

se štejejo tudi voda, elektrika, plin itd., vse 
stvari, spojene z nepremičninami, kolikor se pro
dajajo ločeno, bodisi tudi, preden se ločijo. 

Prenos listin, s katerimi se pridobiva lastnin-
ska pravica do premičnih stvari (razkladnice, la-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 191, izdanih dne 
30. avgusta 1921. 

dijski tovorni listi in spremni listi), potem prenos 
zastavnic in drugih listin po zastavni pravici do 
premičnih stvari, se ob uporabi te uredbe izena
čuje s prometom stvari, prenesenih v lastnino ali 
zastavljenih. To določilo se ne tiče zastavnic po 
warrantih in tudi ne živinskih potnih listov. 

2.) Pravice, ki so predmet pravnega prometa 
ter predstavljajo ekonomske imovine, kakor: av
torske, žigov, vzorcev in modelov, ukoriščanja 
vodne sile, in osebne pravice: koncesije, licence, 
obrtna dovolila itd., razen vseh pravic do nepre
mičnin. 

3.) Skupnost stvari in pravic, določenih v toč
kah 1. in 2. tega člena, se smatra za en predmet 
prometa, izvzemši tudi tukaj nepremičnine. Nepre
mičnine in vse pravice do nepremičnin se ne šte
jejo med stvari, katerih promet ali prenos je za
vezan temu davku. 

Člen 3. 
Za storitve, katerih promet je zavezan davku 

v zmislu te uredbe, se smatrajo: vsi posli, ki se 
vrše v obliki samostojnega poklica, zlasti obrtno 
in industrijsko izdelovanje in predelovanje (siro-
vin, polfabrikatov in fabrikatov) — prevoz in pre
nos oseb in stvari, bančni posli depozitov in safov, 
železniške in druge garderobe; uporaba toko-
merov, plinomerov, vodomerov in podobno, pod
jetniški in inštalaterski posli, potem samostojne 
m svobodne profesije (odvetniki, notarji, zdrav
niki, zobni zdravniki, babice, veterinarji, inženjer-
ji, geometri, senzali itd.), zasebne šole (glasbene, 
šole za učenje jezikov, plesne šole), hotelirski po-' 
sli, med katere se šteje tudi poklicno oddajanje 
opremljenih stanovanj, penziona«, sanatoriji in 
brivski, maserski posli in podobno. 

Izvrševanja po pogodbi o izdelavi ali pre
delavi stvari se smatrajo v zmislu te uredbe za 
storitve tudi tedaj, kadar izvrševalec uporablja 
material, ki ga dobavlja sam. Izdelava ali pre
delava obstoji tudi, ako se na podstavi pogodbe 
trdno spajajo premične stvari z nepremičninami. 

Davčna obveznost. 
Člen 4. 

Davek v zmislu te uredbe morajo plačevati 
pravne in fizične osebe, ki se po poslu ali poklicu 
bavijo s samostojno delavnostjo, merečo na to, 
da pridobivajo dohodke, in sicer, ako izvršujejo' 
s to delavnostjo: 

1.) promet po otvorjenih obratovališčih v dr- " 
žavi; in 

2.) promet brez otvorjenih obratovališč, pa 
imajo oni ali njih zastopniki stalen sedež ali bi
vajo v državi. 

Razen tega je zavezan davku v zmislu te 
uredbe tudi vsak posamezrti primer prometa stva
ri, opravljenega proti odškodnini, ki ga izvrše v 
državi vse ostale pravne in fizične osebe, ne glede 
na poklic, ako preseza odškodnina ali vrednost 
5000 dinarjev. 

Trenutek, ko nastane obveznost, in pojem 
plačila. 
Člen 5. 

Davčna obveznost nastane v trenutku, ko se 
izvrši plačilo za kupljene stvari ali izvršene sto
ritve. 
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Za plačilo se smatra vsaka nasprotna dajatev, 
ako tudi ne sestoji iz denarnega zneska. 

Pri zamenah v naravi in ostalih dvostranskih 
pogodbah, s katerimi se obe pogodbeni stranki 
zavezujeta za dajatev ali storitev, je zavezana 
plačilu davka vsaka izmed vzajemnih dajatev ali 
storitev. 

Davčna stopnja, osnova, prevalitev in jamstvo 
davka. 
Člen 6. 

Davek na poslovni promet se ustanavlja z 
enim odstotkom vsote, prejete za odškodnino, 
minister za finance pa odredi s pravilnikom za 
izvrševanje, da se za izvestne stvari in storitve 
odmerjaj in plačuj ta davek pavšalno, pavšalno, 
ko pridejo v promet, in sicer po davčni osnovi, 
ki se določa s sporazumom ali cenitvijo. 

Za osnovo plačevanju tega davka se jemlje vse, 
kar je zakoniti plačevalec davka na osnovi pro
meta stvari in storitev od druge pogodbene 
stranke prejel kot odškodnino. V osnovo spada 
tudi oni promet stvari, ki se opravlja brez 
odškodnine, ako se vrši s prenosom iz lastnega 
podjetja za osnovno in domačo uporabo. Od 
osnove za plačevanje tega davka se ne smejo 
odbijati postranski stroški (za vklad, zavarovanje, 
transport, zamudne obresti itd.); odbijajo pa se 
državne in samoupravne trošarinske davščine. Pri 
prenosu zastavnih priznanic (listkov) se smatra 
za odškodnino cena, plačana za zastavno listino, 
z zneskom vred, ki se je dobil za zastavo, s po
stranskimi stroški in taksami. 

Pri prometu, kjer se ni dogovorila odškodnina 
ali se ni določila cena (dajatev namesto plačila, 
zamena), se določa odškodnina za davčno osnovo 
po uradno ugotovljeni ali krajevni ceni. 

Plačevalec davka (prodajalec) ne sme onemu, 
ki ima pravico do dostavitve (izročitve) ali sto
ritve, zavezane temu davku, davka zaračuniti po-
sebe. Istotako ne sme niti kupec od odškodnine, 
ki mu jo je zaračunil prodajalec, odbiti davka, ki 
pripada na nadaljnjo predajo kupljene stvari. Na 
pogodbe, ki bi nasprotovale temu določilu, se ne 
sme sklicevati niti plačevalec davka, odnosno v 

, poslednjem primeru niti kupec. 
Pri dostavitvah (izročitvah) in storitvah, po

gojenih prej, a izvršenih potem, ko stopi v ve
ljavo ta uredba, sme plačevalec davka davek za
računiti posebe in pogojeno ceno za toliko po
višati. 

Člen 7. 
Pri javnih prodajah (dražbah), ki jih ne izvr

šuje oblastvo, je odgovoren za plačilo tega davka 
prodajalec in lastnik, ako pa jih izvršuje oblastvo 
na zahtevo lastnikovo, lastnik sam. Drugače je za 
plačilo tega davka odgovoren oni, ki izvršuje 
javno prodajo. 

Ako se proda podjetje, jamči kupec solidarno s 
svojim prednikom za davek na poslovni promet 
za to prodajo kakor tudi za davek na prednikov 
celokupni prejšnji promet, za katerega ta davek 
ni plačan. 

Pri prometu, opravljenem v zmislu zadnjega 
odstavka člena 4. te uredbe, jamči kupec solidar
no s prodajalcem za davek na poslovni promet, 
način tega jamstva pa se predpiše s pravilnikom 
za izvrševanje. 

Pri pravnih osebah brez pridobitnega značaja 
odgovarjajo in jamčijo za plačilo tega davka njih 
upravitelji in poslovodje solidarno z davčnim za
vezancem. 

Ako izvršuje zastopnik plačevalca tega davka 
promet v državi, a nima v njej stalnega bivališča 
in tudi začasno ne biva v njej, jamči za ta davek 
solidarno s plačevalcem davka in s kupcem. 

Ako se razteza obveznost plačila ali jamstva 
na več oseb, so te osebe zavezane solidarno. 

Oprostitev od davka. 
Člen 8. 

Tega davka ne plačujejo: 
1.) država glede prometa na osnovi poštnega, 

brzojavnega in telefonskega prometa, potem dr
žavna in javna samoupravna telesa glede prometa 
državnih in komunalnih podjetij, kakor klalnic, pli
narn, elektrarn, vodovodov itd.; 

2.) slikarji, kiparji, skladatelji in književniki 
glede prometa svojih izvirnih umetniških in znan
stvenih proizvodov; 

2. a) kmetovalci glede prometa svojih lastnih 
proizvodov vseh strok kmetijstva; 

3.) vse premične telesne stvari, ako so pritek-
lina nepremičnine in ako se vrši njih promet isto
časno s prometom nepremičnin; 

4.) promet na podstavi zakupovanja in naje
manja nepremičnin in pravice njih ukoriščanja, 
razen opremljenih prostorov, ki so zavezani davku 
po členu 3., odstavku L, te uredbe; 

5.) promet na podstavi eksekucije, ekspropria-
cije in rekvizicije; 

6.) promet na podstavi dajanja denarnega kre
dita in promet denarnih terjatev, zlasti menic, de
viz in čekov, potem vrednostnih papirjev, delnic, 
bankovcev, papirnatega denarja in. vseh vrst do
mačega in inozemskega denarja kakor tudi vse 
vrste denarnih vlog; 

7.) promet vseh oredmetov državnih mono
polov, potem meničnih uradnih vrednostnih papir
jev (poštnih in taksnih), veljavnih uradnih obraz
cev (blanketov, formularjev), ki se prodajajo po 
uradno določeni ceni; 

8.) promet na podstavi tekočih računov; 
9.) promet na podstavi prevoza in prenosa oseb 

ali stvari, ki se izvršuje z železnico, parnikom ali 
tramvaji; 

10.) promet na podstavi zavarovalnih pogodb 
kakršnekoli oblike; 

11.) objavljanje in razglašanje, ki je zavezano 
posebni taksi, kakor tudi vse storitve, ki so za
vezane plačilu posebne takse po zakonu o taksah 
(koncerti, zabave, kinematografi itd.); 

12.) promet proizvodov hišne industrije, kolikor 
se bavijo z njimi izključno rodbinski člani brez 
pomočnikov, in promet malih obrtnikov, ki ga 
opravljajo poklicno z največ dvema stalnima po
močnikoma ali uslužbencema; 

13.) promet na podstavi prostovoljnih svobod
nih prodaj premičnih stvari zaradi porazdelitve 
dediščine; 

14.) promet na podstavi prehrane zaposlencev 
(delojemalcev) v obliki plače in. na podstavi njih 
zalaganja s potrebščinami, ki se proizvajajo v 
podjetju, kjer so zaposleni; 

15.) promet na podstavi nadaljnjih prenosov 
razkladnic, ladijskih tovornih listov in spremnih 
listov, izvzemši samo prvi prenos s prvega doma
čega podjetnika (plačevalca davka), ki je zavezan 
davku, in 

16.) promet na podstavi .oddajanja zdravil na 
račun bolniških blagajn, društev za podpiranje ob 
bolezni in ostalih institucij s tem namenom — ka
kor tudi zdravniški honorarji okrožnih (okrajnih), 
železniških, občinskih in društvenih zdravnikov. 

Pristojnost oblastev. 
Člen 9. 

Za izvrševanje določil te uredbe so pristojna 
ona davčna oblastva, v katerih območju plačuje 
plačevalec davka porez na radnju (tecivarino, pri-
dobnino); ako pa plačevalec davka ne plačuje po
reza na radnju (tecivarine, pridobnine), je pristoj
no ono davčno oblastvo, v katerega območju je 
opravljen promet. 

Obveznost, voditi knjige, obveznost prijav
ljanja in plačevanja. 

Člen 10. 
Vsi plačevala davka po tej uredbi, razen onih, 

ki plačujejo ta davek pavšalno, morajo voditi 
«knjigo opravljenega prometa», osebe pa, ki ne 
plačujejo poreza na radnju (pridobnine, teciva
rine), kakor tudi osebe, omenjene v zadnjem od
stavku člena 4. te uredbe, morajo v 14 dneh pri
javiti vsak posamezni davku zavezani primer pro
meta, opravljenega v državi. 

V «knjigi opravljenega prometa» ali prijavi se 
izkazuje celokupni opravljeni promet, ne glede na 
to, ali je njegov del'opravljen z državo (člen 10., 
odstavek 7.) ali pa s stvarmi, za katere je ta 
davek, že plačan pavšalno, ko pridejo v promet 
(člen 6., odstavek 1.); toda zaradi ugotovitve 
čiste davčne osnove se mora ta del opravljenega 
prometa tudi še posebe označiti v knjigi ali prijavi. 

Oblika knjig in način, kako naj se vodijo, ka
kor tudi obliko prijav in način prijavljanja pred
piše minister za finance s pravilnikom za izvrše
vanje te uredbe. 
,. Vsi plačevalci davka po tej uredbi, ki so dolž

ni voditi «knjigo opravljenega prometa», morajo 
na koncu vsakega trimesečja, najkesneje pa v pri
hodnjih 30 dneh, po tej svoji knjigi izračuniti in 
plačati ta davek pri onih davčnih uradih, ki po
birajo neposrednje davke, ter na poziv davčnih 
oblastev predložiti prijavo, da se jim odmeri ta 
davek dokončno. 

Će plačevalci davka ne postopajo po tem členu 
ali če ne vodijo knjig pravilno ali pa če spozna 
davčno oblastvo, da se stanje opravljenega pro
meta, zapisano v knjigi ali prijavi, ne strinja z 
dejansko opravljenim prometom, jim določi ta da
vek pristojno davčno oblastvo (davčni odbor) po 
svoji oceni in vednosti in po veljavnih zakonitih 
predpisih za oni čas, ko so vodili knjige nepra
vilno ali nepopolno ali predložili nepravilno ali 
nepopolno prijavo. 

Osebe, ki ne plačujejo poreza na radnju (teci
varine, pridobnine), kakor tudi osebe, omenjene v 
zadnjem odstavku člena 4. te uredbe, plačujejo ta 
davek v 14 dneh po izvršenem prometu, toda 
davčno oblastvo sme zahtevati tudi v naprej za
varovanje tega davka. To določilo velja tudi za 
promet, ki se opravlja s posameznimi javnimi 
prodajami (člen 7.). 

Ako se prejema odškodnina na podstavi oprav
ljenega prometa stvari in storitev pri državnih 
blagajnah, se pobira ta davek neposredno ob nje
nem izplačilu. 

Na ta davek se ne plačujejo nobeni državni 
pribitki ali samoupravne doklade; tudi ne spada 
ta davek v vsoto za odmero invalidskega davka. 
Ako se ta davek ne plačuje v določenih rokih, 
teko za zaostali davek zamudne obresti po pred
pisih, ki veljajo v tem oziru v posameznih po
krajinah za ostale neposrednje davke. 

Eksekutivni predpisi za izterjevanje neposred-
njih davkov v posameznih pokrajinah veljajo tudi 
za ta davek. 

Ako se odškodnina, prejeta za opravljeni pro
met, ki je zavezana temu davku, vrne tekom 
davčne periode popolnoma ali deloma, ker se je 
posel razveljavi], se sme ta znesek v davčni pri
javi odbiti. Isto velja tudi, ako se prejeta odškod
nina vrne šele v prihodnji davčni periodi; samo 
da more takrat plačevalec davka prijavi priložiti 
točen seznamek posameznih takih odbitkov. 

i Oblastveno nadzorstvo. 
Člen 11. 

Vsa davčna oblastva imajo ves čas poslovnega 
dela pravico pregledovati poslovne prostore in 
kontrolirati, kako se vodi «knjiga opravljenega 
prometa»; plačevalci davka pa morajo dovolje
vati pregled in davčnemu oblastvu dajati na raz
polago vse potrebne podatke; toda pred vsako 
kontrolo se mora plačevalcu davka pokazati 
uradni nalog, s katerim se odreja kontrola. Vsa
kdo drugi je istotako dolžan dajati davčnemu ob
lastvu na zahtevo vsa potrebna pojasnila, pis
mene listine in vse drugo, kar je potrebno za 
oceno in ugotovitev prometa, ki so ga opravili 
plačevalci davka. , 

Ako davčna oblastva v roku enega leta od 
dne izvršenega končnega plačila za eno davčno 
periodo ničesar ne pripomnijo glede pravilnosti 
prijave ali o tem, kako se vodi knjiga, se smatra, 
da se je plačilo redno izvršilo; toda plačevalci 

i davka morajo vse potrebne knjige, listine in po
datke, ki so v zvezi z opravljenim predmetom, 
hraniti še za nadaljnje leto dni. 

Kazenska določila. 
Člen 12. 

Ako kdo v določenem roku ne predloži prijave 
ali pravočasno ne plača tega davka zato, da bi 
vedoma in hote prikrajšal in oškodoval državo, 
zakrivi utajbo v zmislu te uredbe. 

Prikrajšbo plačila davka na poslovni promet 
zakrivi oni, ki poda vedoma in hote v knjigi, pri
javi, pritožbi ali odgovoru na vprašanja pristoj
nega oblastva neresnične navedbe ali kaj name
noma zamolči, in sicer zato, da bi popolnoma ali 
deloma zaprečil pravilno odmero ali dosegel ne
zakonito oprostitev tega davka. 

Utajbo in prikrajšbo tega davka zakrivi tudi za
stopnik, istotako podpihovalec in deležnik. Kazen
ske odgovornosti ni, ako je deležnik prisiljen z 
zavisnostjo materialnega stanja, toda kazensko je 
odgovoren, ako poda oblastvom na njih vprašanja 
neresnične navedbe. Pri vseh teh krivcih jamči za 
plačilo kazni solidarno tudi plačevalec davka. 

Člen 13. 
Utajevanje in prikraj sevanj e se kaznuje poleg 

plačila rednega davka v denarju s petkratnim do 
dvajsetkratnim zneskom tega davka, za kolikor je 
bila država oškodovana ali izpostavljena oškodbi; 
v vsakem- ponovnem primeru pa se kaznuje z naj
višjo denarno kaznijo. 
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rabo (komisionarji, trgovci, gostilničarji in restav-
raterji, slaščičarji in luksusni peki, kavarnarji in 
izdelovalci likerjev, krušni peki, mesarji, bra
njevci itd.). 

Nadalje je še za take osebe, ki morajo voditi 
knjigo opravljenega prometa», smatrati vse prav
ne in fizične osebe, ki izvršujejo in opravljajo 
po poslu ali poklicu storitve in posle, določene in 
navedene v členu 3. uredbe. 

V knjigo opravljenega prometa se vpisuje 
dnevno ob sklepu poslovanja v kolono gotovine 
celokupna vsota odškodnin, prejetih v gotovini 
za opravljeni promet, t. j . prejeta plačila za oprav
ljene prodaje ali izvršene storitve (kosmata 
vsota po zaključeni knjigi blagajne, iztržkov); v 
kolono kredita pa celokupna vsota odškodnine za 
promet, opravljen na kredit (upanje). V prvo 
vsoto spada vse, kar se je na podstavi oprav
ljenega prometa med dnevom prejelo v gotovini, 
ne glede na to, ali je opravljen del prometa z 
državo in ta davek zanj t že plačan ob prejemu 
odškodnine (odstavek 7.'člena 10. uredbe); v 
drugo vsoto pa vse, kar se je na podstavi oprav
ljenega prometa med dnevom kreditiralo. Zaradi 
tega, da se točno vodi kolona kredita, se pripo
minja, da se smatra vsaka nasprotna storitev za 
plačilo v gotovini. 

Na drugi strani se vpisujejo potrebni podatki 
iz celokupne vsote, in sicer: 

1.) Ako se je s kom opravil promet proti od
škodnini, ki preseza 10.000 dinarjev, se izpolni 
datum, ime, priimek, bivališče, predmet prometa 
i« prejeta vsota; 

2.) ako vzame lastnik kaj iz obrata za svojo 
osebno ali domačo potrebo, se izpolni datum, pred
met (kar je vzel) in vrednost vzetega predmeta, 
izražena s kupno ceno; 

3.) ako se je promet opravil z državo, se iz
polni datum izplačila, odnosno prejema, oblastvo, 
s katerim se je opravil promet, in znesek celo
kupne odškodnine po odobrenem računu, brez 
odbitka tega davka, v pripombi pa se označi 
državna blagajna, ki je izvršila izplačilo; in 

•4. ako se opravljen promet, za katerega se je 
že prejela odškodnina in vpisala v celokupno 
vsoto opravljenega prometa, razveljavi in zatega
delj vrne prejeta vsota, se izpolni datum izplačila 
{povračila), ime in priimek, bivališče, predmet in 
znesek, v pripombi pa se označi datum in znesek 
celokupne vsote, v kateri se vrnjeni znesek pri
drži kot odškodnina, prejeta v isti davčni pe
riodi, odnosno v isti knjigi. 

Ako se razveljavi promet, opravljen na kredit 
<ako se vrne blago, kupljeno na kredit), mora 
plačevalec davka sam o tem voditi evidenco in za 
toliko ob sklepu meseca zmanjšati končno vsoto 
kreditiranih odškodnin, preden jih vpiše v njih 
trimesečni obračun. V evidenci mora imeti te-le 
podatke: datum prodaje na kredit, datum raz
veljavitve, odnosno povračila, ime kupčevo in nje-
«ОУ priimek, predmet in znesek kreditirane, od
nosno razveljavljene odškodnine. 

Koncem vsakega trimesečja se te štiri kolone 
seštejejo in zaključijo, vsote iz druge, tretje in 
četrte kolone pa se prenesejo v označene kolone 
trimesečnega obračuna odškodnin, prejetih v go
tovini v dotičnih mesecih, in iz teh vsot se izvede 
končna vsota, ki služi za davčno osnovo plačilu 
l%nega davka na poslovni promet. 

Ob izračunavanju davka se zaokroža osnova 
tako, da se ne vpoštevajo zneski do vštetih pet
desetih dinarjev; od petdesetih dinarjev navzgor 
pa se zaokrožajo na popolnih višjih sto dinarjev. 

Koncem vsakega trimesečja, najkesneje pa v 
prihodnjih tridesetih dneh, se izpolni kupon, v ka
terega spadata po trimesečnem obračunu v goto-
Tini prejetih odškodnin izvedena, davku zavezana 
vstfta in zaokrožena vsota, ki služi za davčno 
osnovo; od te zaokrožene vsote se plača ob isto
časni izročitvi kupona pristojnemu davčnemu ob : 

lastvu, ki pobira neposrednje davke, en odstotek, 
izračunjen po zgledu iz odstavka 6. k členu 6. 
tega pravilnika, kot davek na poslovni promet za 
minulo trimesečje. To trimesečno plačilo mora 
plačevalec davka izvršiti sam, ne da bi ga po
zvalo davčno oblastvo; prejeto potrdilo o vpla
čil« — ki se odtrga od kupona — pa mora hra
niti, da ga pokaže na zahtevo kontrolnih organov. 

Kolona kredita se istotako zaključi koncem 
vsakega trimesečja, in sicer tako, da se od celo
kupne vsote te kolone, dobljene za dotično tri
mesečje na podstavi čistih mesečnih prenosov, 
«dbijejo vse one vsote, ki so se na osnovi tega 

kredita bodisi kot odplačila, bodisi kot doplačila, 
tekom tega trimesečja prejele v gotovini in se kot 
take vpisale v kolono gotovine. Razlika (saldo) 
te kolone se prenese kot prva postavka v kolono 
kredita za prvi mesec prihodnjega trimesečja. 

Ko mine rok za plačilo davka minulega tri
mesečja (torej prvič meseca februarja 1922.), 
ugotove davčna oblastva, ali so vse pravne 
in fizične osebe, ki morajo v zmislu te uredbe 
plačevati ta davek, izvršile vplačilo po trimeseč
nem kuponu, odnosno kuponih, ter pozovejo one 
osebe, o katerih ugotove, da tega niso storile 
same, v zmislu določil člena 10. uredbe, naj to 
store v 8 dneh, zapretivši jim," da bo davčno osno
vo za plačilo tega davka ocenilo, odnosno do
ločilo davčno oblastvo, in zapretivši jim kazen 
v zmislu določil členov 12. in 13. te uredbe. 

Vse svobodne profesije, mali trgovci, obrtniki, 
odnosno vsi oni, ki po zakonih niso zavezani, vo
diti trgovske knjige skladno s trgovskimi zakoni 
posameznih oblasti, vodijo vkljub prednjim dolo
čilom po odobritvi pristojnega davčnega oblastva 
knjigo opravljenega prometa po obrazcu a). Za 
vodstvo teh knjig velja isto, kar je predpisano za 
knjigo po obrazcu A) o dotičnih kolonah, ki jih 
ima ta enostavnejša knjiga. 

Generalna direkcija neposrednjih davkov izda 
sporazumno z delegacijami ministrstva za finance 
davčnim oblastvom rmsebna navodila o pogojih, 
ki so potrebni, da se dovoli voditi knjiga oprav
ljenega prometa po obrazcu a). 

V onih oblastvih, kjer se davčno leto končuje 
s koledarskim, se smatra perioda do konca kole
darskega leta za posebno davčno leto. 

Koncem vsakega davčnega leta pozovejo 
davčna oblastva nlačevalce davka, naj zaradi 
lažje evidence vlože prijavo (napoved, fasijp) po 
obrazcu B), da se jim dokončno predpiše, odnosno 
odmeri ta davek.' 

Ako ugotovi davčno oblastvo po prejemu pri
jave, da se trimesečna plačila v vsem davčnem 
letu ujemajo s skupnim zneskom davka po dejan
sko opravljenem prometu, nadaljnja odmera ni 
dopustna in trimesečno plačane vsote se smatrajo, 
kakor bi bile plačane po dokončni odmeri. 

Ako pa ugotovi davčno oblastvo, da se tri
mesečna plačila v davčnem letu, odnosno podatki 
v vloženi prijavi, ne ujemajo z dejansko oprav
ljenim prometom, izvrši sâmo dokončno odmero 
po svoji vednosti in na podstavi podatkov, ki so 
mu na razpolago. 

Tako odmerjene vsote veljajo za dokerčni 
predpis, o katerem obveščajo davčna oblastva 
plačevalce davka s plačilnim nalogom po obraz
cu V). 

Obrazec V) se izpolni tako, da se v njem obre
meni vsa dokončno odmerjena vsota kot davek 
in odbijejo (odobre) vse trimesečno že vplačane 
vsote po kuponih tako, da se vidi razlika, ki jo 
je treba še plačati kot davek. 

Državne blagajne morajo za promet, izvršen 
z državo (nabave), pobirati 1 % (en odstotek) 
davka na poslovni promet neposredno ob izpla
čilu odškodnine po zgledu v odstavku 6. člena 6. 
tega pravilnika. Podrobnejša navodila v formal
nem oziru izda generalna direkcija državnega ra
čunovodstva sporazumno z generalno direkcijo 
neposrednjih davkov. 

Oni pa, ki vodijo knjigo opravljenega prometa 
po obrazcu a), predlagajo, ko vročajo davčnemu 
oblastvu letno prijavo, vse take priznanice držav
nih blagajn, a davčno oblastvo jih mora odobriti, 
odnosno odbiti od vsote tega davka, dokončno od
merjene dotičnemu plačevalcu davka. 

H. Vse pravne in fizične osebe, ki ne plačujejo 
poreza na radnju (pridobnine, tečevine), kakor 
tudi osebe, ki izvrše slučajen promet stvari v 
zmislu zadnjega odstavka člena 4. uredbe, morajo 
v 14 dneh od dne opravljenega prometa vložiti 
prijavo po obrazcu b) pri onem davčnem oblastvu, 
ki je glede na kraj opravljenega prometa terito
rialno pristojno pobirati neposrednje davke, in 
obenem morajo plačati ta davek. 

Davčna oblastva, odnosno blagajne, morajo v 
vseh takih primerih točno izpolniti uradno potrdilo 
(priznanico, pobotnico) o vplačilu, katero jfc pri
loženo prijavi b), po podatkih prijave ter jo iz
ročiti plačevalcu davka. Davek se tudi v teh pri
merih preračunava na že zgoraj določeni način. 

Obveznost jamstva za kupca je določena k 
členu 7. tega pravilnika. 

b) P a v š a l n o p o b i r a n j e d a v k a po 
v r e d n o s t i p r o i z v e d e n i h p r e m i č n i h 

t e l e s n i h e k o n o m s k i h i m o v i n , o d n o s 
no i z v e s t n i h s t v a r i — in na v e s p r o 
m e t s t v a r i in s t o r i t e v na d r o b n o . 

I. Lastni proizvodi premogovnikov — vse vrste 
črnega in rjavega premoga in lignita — se obda-
čujejo neposredno pri proizvajalcih tako-le: 

Vsa taka podjetja morajo voditi knjigo oprav
ljenega prometa po obrazcu A), poleg nje pa točno 
evidenco prodanih količin, ki jo zaključujejo 
dnevno po prodajni ceni; tako dobljene vsote pa 
morajo vpisovati v dotične rubrike «knjige oprav
ljenega prometa». V evidenci prodanih količin se 
jemlje za obračun zaradi vpisa v knjigo oprav
ljenega prometa prodajna cena, ki velja za pro
daje neposredno iz premogovnika — torej brez 
transportnih in postranskih stroškov. Drugače pa 
je nadaljnji postopek povsem enak načinu pobi
ranja po «knjigi .opravljenega prometa» po 
obrazcu A) — izvzemši način, kako se preraču
nava davek in plačuje pri državnih blagajnah, kar 
se posebe odredi s splošnimi določili za pavšalno 
pobiranje tega davka. 

II. Promet stvari in storitev na drobno, ki ga 
samostojno opravljajo ribiči, krošnjarji, poulični 
prodajalci, maserji, fijakeristi in enovprežniki, od
nosno vozniki z enim ali največ z dvema konjema, 
nosači ali težaki, čistilci obutev in podobni, se 
obdačuje pavšalno tako-le: 

1.) One, ki opravljajo zgoraj navedeni promet 
s trajno in stalno dovolitvijo, pozovejo davčna 
oblastva z razglasom, naj v določenem rokil 
vlože prijave po obrazcu b) v približni vsoti let
nega iztržka (obrta, prometa), izvršenega v mi
nulem davčnem letu. 

Ako se davčno oblastvo prepriča, da se prijava 
ujema z dejansko opravljenim iztržkom (obrtom, 
prometom), jo sprejme za davčno osnovo ter od
meri po njej ta davek za tekoče leto po davčni 
stopnji (1 %.). 

Onim pa, ki ne vlože prijave v določenem 
roku, odmeri davek davčno oblastvo samo po 
svojih podatkih. 

Ta davek se mora pobirati v enakih trimeseč
nih obrokih, in sicer v istih rokih, ki so določeni 
za vsa ostala trimesečna plačila po tej uredbi. 

2.) Oni, ki opravljajo zgoraj navedeni promet 
na podstavi letnih ali še krajših dovolil, plaču
jejo ta davek za vse leto, odnosno za del leta, v 
naprej, po svoji izjavi o višini opravljenega pro
meta (prijavi b), odnosno po oceni davčnega 
oblastva, po davčni stopnji (1 %) obenem s pla
čilom ostalega neposrednjega davka, ko obnav
ljajo, odnosno nabavljajo, policijsko dovolilo. 

Za pavšalno pobiranje pod I. in II. veljajo ta
le splošna določila: 1.) Vsi na ta način obdačeni 
proizvodi niso v nadaljnjem prometu do porabe 
več zavezani temu davku; 2. davek se .preraču
nava z odstotnim računom — pobira se en od
stotek od pavšalno določene vsote, ki velja za 
davčno osnovo, t. j . na vsakih 100 dinarjev davčne 
osnove se pobira en dinar kot davek na poslovni 
promet; in 3.) državne blagajne sploh, vkljub do
ločilu odstavka 7. člena 10. uredbe, v nobenem 
primeru ne pobirajo tega davka ob izplačilu za 
nabave stvari, ki so plačale ta davek pavšalno 
(vse vrste premoga in lignita), ne glede na to, 
komu se izvršuje izplačilo; istotako pa ne pobi
rajo, odnosno ne odbijajo, tega davka ob izplačilu 
za nabave in storitve državi onim plačevalcem 
davka, ki dokažejo s potrdilom pristojnega davč
nega oblastva, da so ta davek že plačali na ta 
način, t. j . pavšalno. 

Kolikor se pokaže ob uporabljanju in izvajanju 
te uredbe, da je način pavšalnega pobiranja za 
izvestne pridobitne kategorije, stvari in storitve 
prikladnejši, se sme s specialno naredbo od iz-
vestnega roka določiti zanje namesto dotedanjega 
načina ta drugi način pobiranja. 

Vsi obrazci, potrebni za prijavljanje in plače
vanje tega davka (knjige opravljenega prometa 
in prijave) se dobivajo po uradno določeni ceni 
pri onih davčnih oblastvih, ki pobirajo neposred
nje davke, po možnosti pa se proti udomačenemu ! 

popustu oddado v prodajo pooblaščenim prodajal
cem monopolnih predmetov. V formalnem oziru 
glede odmerjanja, predpisovanja, vknjiževanja in 
obračunavanja tega davka izda generalna direk
cija neposrednjih davkov skladno z davčno admi
nistracijo posameznih oblasti podrobnejša navo
dila. 

K členu 11. 
Za čas poslovnega dela se smatra oni čas, ko 

obrat, odnosno podjetje, posluje. 

..*.aï.tu.ii 
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Nalogi za kontrolo so lahko splošni in spe
cialni. Splošni nalogi obsezajo ime, priimek in 
značaj davčnega organa kakor tudi obseg poobla
stitve, specialni pa še imena plačevalcev davka, 
h katerim se pošilja dotični organ, da izvrši pre
gled in kontrolo. 

Kontrola davčnih organov se deli na formalno 
in na meritorno. Formalna spada v sestavo občne 
kontrole, obseg pa ji je kontroliranje plačevalcev 
davka v zgolj formalnem oziru, t. j . , ali se vodijo 
knjige, ali se dnevno vpisujejo vse določene vsote 
v dotične kolone in ali je davek za minulo trime
sečje vplačan po kuponu. Kontrolo v tem obsegu 
izvršujejo na podstavi splošnega naloga nižji or
gani finančnih oblastev (zvaničniki, finančni straž
niki, davčni eksekutorji itd.). — Meritorno kontro
lo izvršujejo davčna oblastva po navodilih, ki jih 
izda generalna direkcija neposrednjih davkov. 

K členoma 12 in 13. 

Za odmerjanje denarnih kazni služijo kot glav
na podstava: višina oškodbe, okolnosti, ob katerih 
je ta davek spravljen v nevarnost, in ekonomsko 
stanje, v katerem je plačevalec davka. 

Generalna direkcija neposrednjih davkov do
loči po upravnih razmerah posameznih oblasti 
kraljevine ona davčna oblastva, ki morajo po tej 
uredbi izrekati kazni, in sicer na podstavi poseb
nega postopka za preiskovanje kaznivih dejanj 
po tej uredbi, ki ga istotako izda generalna direk
cija neposrednjih davkov po predhodnem sporaz
umu z delegacijami ministrstva za finance v Za
grebu, Sarajevu, Ljubljani in Splitu. 

K členu 14. 

Za samoupravna oblastva se smatrajo v prvi 
vrsti občine, ki morajo točno, vestno in v dolo
čenih rokih izpolnjevati zahteve davčnih oblastev. 
Isto velja tudi za zbornice (industrijske, trgovske, 
obrtniške) in za vse ostale javne predstavnike 
raznih pridobitnih strok. 

K členu 15. 

Davčna oblastva morajo v najkrajšem času 
vse pravočasno prejete pritožbe z vsemi potreb
nimi akti (spisi) in podatki za pretres in pravilno 
rešitev vročati generalni direkciji neposrednjih 
davkov, odnosno pristojni delegaciji ministrstva 
za finance. 

Spremni akt mora obsezati dokaz o priobčitvi 
odločbe, ki je predmet dotične pritožbe (potrdilo 
o prejemu priobčitve — recepis ali uradno po
trdilo), in podatke, v katerem času je bil seznamek 
plačevalcev davka prebivalstvu razgrnjen na 
vpogled, odnosno ali je pritožba pravočasna. 

K členu 16. 

Izrečene razsodbe zastarevajo v enem letu od 
dne, ko je postala razsodba izvršna. Zato morajo 
davčna oblastva ob osebni in materialni odgovor
nosti šefov pristojnih oblastev skrbeti za to, da 
se pravočasno pobirajo izvršne denarne kazni. 

Gorenji rok se prekine z vsakim uradnim 
aktom o istem predmetu, ki se priobči plačevalcu 
davka. 

K členu 17. 

Dosedanji davek na poslovni promet in obrtni 
davek v Srbiji in Crni gori (členi 60. do 70. za
kona o neposrednjem davku) se ukineta z dnem, 
ko se prične uporabljati ta uredba, izvzemši samo 
10%ni davek od vrednosti uvoženega luksusnega 
blaga, ki se pobira še nadalje po tarifi, priloženi N. 
P. št.'25.947 z dne 10. decembra 1920., odnosno po 
tarifu ki jo nadomesti, in sicer po predpisih, 
veljavnih za carinarnice. Ta luksusni davek uprav
lja generalna direkcija carin, ki mora o tem davku 
zbirati podatke od podrejenih carinarnic ter me
sečno pošiljati sumarna poročila generalni direk
ciji neposrednjih davkov. 

Uredba o davku na poslovni promet z dne 
27. junija 1921. se prične uporabljati dne 1. okto
bra 1921., in sicer na način in v zmislu tega pra
vilnika. 

V B e o g r a d u, dne 20. julija 1921 ; 
N. P. br. 26,606. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

291. 
Odločba o zameni črnogorskih 

perperjev.* 
Ministrski svet je odločil v svoji seji dne 27. ju

nija iu-гп 
1.) Zamena črnogorskih perperjev, kolikor so 

pravočasno prijavljeni in popisani, naj se izvrši, in 
sicer samo prijavljenim osebam in firmam, po rela
ciji 1 dinar za 2 perperja, za imetnike preko 5000 
perperjev, a za imetnike do 5000 perperjev po rela
ciji I dinar za 1 perper; 

2.) likvidacija zasebnopravnih razmer, ki se gla
se na perperje, naj se izvrši po relaciji 2 perperja = 
1 dinar; 

3.) minister za finance se pooblašča, da povsem 
iz\rši to odločbo. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nili. P. Pašić s. r. 
(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

292. 
uredba o draginjskih dokladah uslužben
cev državnih prometnih naprav, ki so 
po nredbi 2 dne 27. Junija 1921., MS 
br. 16 536, prevedeni na dinarske plače, 
kakor tudi onih, ki so bili že pre) v službi 
izvun Srbile in Črne gore 2 dinarskimi 

plačami.** 
Člen 1. 

Ve.ein aktivnim uslužbencem državnih prometnih 
naprav izvun Srbije in Črne gore, ki so po uredbi 
M S br. 16.536/1921.*** prevedeni na dinarske plače, 
se izplačujejo namesto dosedanjih osebnih draginj-
skih doklad draginjske doklade po nastopni tabeli: 

-

Vrste uslužbencev 

i Uradniki v XI. do vštetega VI. 
činovnega razreda . . . . 

i V V. činovnem razredu . . . 
! V IV. činovnem razreda . . . 

Zvaničniki (poduradniki) . . . 

Pomožno osebje: uradniki pri
pravniki do opravljenega dru
gega strokovnega izpita . . 

! Po opravljenem strokovnem iz-

Zvaničniki pripravniki do avtori-
i zacije, odnosno do opravlje-

Po avtorizaciji, odnosno po oprav-

Vse ostalo pomožno os>bje . . 

Oseb m draginj-
ska doklada 
dragiujskitn 

razredom 
I- ii. | m. 

Na dan dinarjev 

22 
25 
32 
20 
18 

19 

20 

18 

19 
17 

! 

21 20 
24 1 23 
31 ; 30 
19 
17 

18 

19 

IV 

18 
16 

18 
16 

IV 

18 

16 

IV 
15 

Uslužbenci na ozemlju izvuh Srbije in Crne gore, 
ki so imeli že prej plačo v dinarjih, dobivajo isto 
osebno draginjsko doklado po gorenji tabeli in po 
letni plači, ki jo uživajo. Ako bi bila ta doklada 
manjša od ene, ki so jo prejemali do sedaj, jmi 
ostane ta poslednja višja osebna doklada. 

V draginjske razrede se uvrščajo kraji po ured
bah, ki veljaio za ostale državne uslužbence, samo 
da spada postaja АИ Pašin most kot sestavni del 
potaje v Sarajevu v prvi draginjski razred. 

Člen 2. 

Vsi uslužbenci, navedeni v členu 1. te uredbe, 
imajo pravico tudi do rodbinske doklade po tri di
narje na .lan za vsakega rodbinskega člana, in sicer 
za zakonito ženo in vsakega otroka, rojenega v 
zakonitem zakonu, pozakonjenega ali adoptiranoga 
kakor tudi za pastorke ob omejitvah, razloženih v 
členih 3. in 4. te uredbe. 

Rodbinska doklada za adoptirane otroke gre 
samo onim državnim uslužbencem, ki nimajo last
nih otrok 

Vsem zgoraj naštetim otrokom gre ta doklada do 
dovršenega 16. leta. Po tem roku se sme prejemati 
draginjska doklada samo ob pogojih, razloženih v 
členu 5. te uredbe. 

Da izpolnjujejo žena in otroci glede imovinskega 
stanja in let starosti pogoje, ki se po tej uredbi za
htevajo za pridobitev pravice do draginjske dokla
de, služi za dokaz jamstvo treh uradnikov prometr 
nih naprav, drugih državnih uradnikov, 'učiteljev 
ali svečenikov. 

Pisarniški sluge nimajo pravice do draginjske 
doklade, ako imajo posestvo izvun kraja svojega 
službovanja. Izvzeti so sluge, ki predlože potrdilo 
občine, v kateri leži njih posestvo, da so z ozirom 
na višino davka, ki ga plačujejo od nepremične imo
vine, siromašnega stanja. 

Člen 3. 
Pravica do rodbinske draginjsko doklade ne gre. 

onim uslužbencem, ki imajo poleg plače še kaj imo
vine in dohodkov, od katerih plačujejo već nego 
300 dinarjev na leto neposrednjega davka. To se 
ugotavlja z jamstvom treh oseb kakor zgoraj v 
členu 2., odstavku 4. 

Člen 4. 

Doklada za ženo in otroke ne gre: 
1.) za ženo, ako ima dohodke, bodisi iz pre

mične ali nepremične imovine, bodisi iz osebnega 
dela ter znaša ta dohodek na mesec 120 dinarjev 
in več; 

2.) za otroka, ki vstopi v javno ali privatno^.hiž-
bo !• plače v denarju ali v naravi in znaša ta, nje
gova plača na mesce 120 dinarjev in več; 

3.) /.a otroka, ki se oskrbuje v javnem civilnem, 
^vojaškem, dobrodelnem ali vzgojnem zavodu na 
brezplačnem mestu, ako doseza in preseza vrednost 
tega mesta vsoto prejšnje točke; 

4.) za otroka, ki. ima šolsko štipendijo', pomoč 
ali podporo v zneaku mesečno 120 dinarjev in več: 

5.) za otroka, ki stopi v trgovino, obrt ali drugo 
podjetje, za učenca ali vajenca ter ga vzdržuje delo
dajalec brez odškodnine; 

6.) za otroka, ki se oženi- ali omoži; 
7.) za otroka, ki ima lastno premično ali nepre

mično imovino, ka.tere dohodak znaša na mesec 120 
dinarjev in več. 

Člen 5. 
Izjemoma se priznava pravica do rodbinske dra

ginjske doklade za otroka tudi po dovršenem 14. 
letu: 

1.) ako je duševno ali telesno trajno nesposoben 
za kakršnokoli delo ali pridobivanje; 

2.) ako nadaljuje šolanje v državi ali v inozem
stvu, in sicer za čas šolanja, toda najdalje do do
vršenega 23. življenskega leta. 

Tudi za primere iz točk 1. in 2. tega člena ve
ljajo omejitve členov 2., 3. in 4. te uredbe. 

Nesposobnost, za delo ali pridobivanje je treba 
dokazati z izpričevalom železniškega, državnega ali 
občinskega zdravnika, šolanje pa z izpričevalom 
šolskega oblastva. 

Člen 6. 
Istotako gre uslužbencem državnih prometnih 

naprav, ki imajo pravico do osebne draginjske do
klade po tej uredbi, tudi rodbinska doklada treh 
dinarjev na dan za očeta in mater kakor tudi za 
deda in babico po očetu, toda samo, ako so siro
mašnega, stanja ter žive z njim v isti hiši in jih 
edino on vzdržuje. 

Ako je v eni rodbini več članov, ki so usluž
benci državnih prometnih naprav ali drugačni dr
žavni uslužbenci, ter morajo vzdrževati koga iz
med onih sorodnikov, s katerimi žive skupno v isti 
hiši, ima pravico do te doklade samo en rodbinski 
član, in sicer najstarejši. Za dokaz o siromaSnem 
stanju zgoraj naštetih sorodnikov služi potrdilo pri
stojnih političnih oblastev, a za dokaz o skupnem 
življenju v isti hiši in da jih edini dotičm uslužbe
nec vzdržuje, služi jamstvo treh uradnikov, sveče
nikov ali učiteljev, potrjeno po občinskem ah poli
cijskem oblastvu. 

Člen 7. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srha, Hrvata i Slovenaca» št. 199, izdanih dne 8ega 
septembra 1921. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 199, izdanih dno Sega 
septembra 1921. 

*** Uradni list pod št. 241* 

Upokojencem in upokojenkam, ki uživajo bodisi 
osebno, bodisi vdovsko pokojnino pri prometni na
pravi v pokrajinah izvun Srbije in Crno gore, se po
višujejo dosedanje osebne draginjske doklade ta-
ko-le: . , . . . . 

Upokojencem in upokojenkam v krajinah izvun 
Srbije in Crne gore, ki so pred veljavnostjo uredbo 
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Osebe, o katerih se ugotovi, da ne postopajo 
po določilih te uredbe, bodisi iz kakršnegakoli 
dnrgega vzroka, se kaznujejo razen plačila red
nega davka v denarju do 500 dinarjev. 

Kazenske odgovornosti v zmislu določil te 
uredbe ni, ako popravi odgovorna oseba, preden 
se zasliši kot osumljena, stanje tako, kakor za
hteva zakon. 

Plačevalec davka, ki davčnim oblastvom ne 
dovoli pregleda ali kontrole v zmislu člena 11. 
odstavka 1. te uredbe, in vse osebe, ki na za
htevo davčnih oblastev ne dado zahtevanih po
datkov, se kaznujejo do 5000 dinarjev, kolikor ne 
spada to kaznivo dejanje pod ostrejšo kazen v 
zmislu kateregakoli drugega zakona. 

Kdor se ne odzove pozivu, nalogu ali zahtevi 
davčnih oblastev glede formalnega izvrševanja 
določil te uredbe, pa ne bi opravičil izostanka, se 
kaznuje izjemoma v denarju do 2000 dinarjev. Te 
kazni se smejo iznova izreči za isti primer po 
vsakem brezuspešnem opominu. 

Vse kazni po tej uredbi izrekajo davčna ob-
lastva. 

Državni uradniki, uslužbenci in vse druge ose
be, ki so po uradnem nalogu sodelovale pri oceni 
in odmeri tega davka, morajo ohraniti popolnoma 
tajno vse, kar so zvedeli ob tem poslovanju o 
razmerah in stanju poslov posameznih plačeval-
cev davka. 

Ce se prekrši prednje določilo, se kaznujejo 
državni uradniki in uslužbenci v zmislu izdanih 
disciplinarnih predpisov, ki veljajo za dotične po
krajine, vse ostale osebe pa v denarju do 10.000 
dinarjev. 

Vzajemno podpiranje oblastev. 
. Člen 14. 

Vsa državna in samoupravna oblastva, zbor
nice in ostali javni predstavniki posameznih pri
dobitnih strok morajo davčna oblastva podpirati 
pri izvrševanju te uredbe. 

Pritožbe. 
Člen 15. 

Pritožbe zoper odmero tega davka, zoper na
pačne davčne predpise in zoper vse odločbe davč
nih oblastev po tej uredbi kakor tudi zoper od
ločbe davčnih oblastev, izdane o kaznivih dejanjih 
v zmislu kazenskih določil te uredbe, se prijav
ljajo v 15 dneh od dne priobčitve, v Srbiji in Črni 
gori, Banatu, Bački in Baranji generalni direkciji 
neposrednjih davkov, v ostalih oblastih kraljevine 
pa pristojnim delegacijam ministrstva za finance. 

Pritožbe se vročajo onemu davčnemu oblastvu, 
ki je odmerilo davek, izvršilo davčni predpis ter 
izdalo odločbo, odnosno odlok. Kadarkoli je od
meril davek davčni odbor, ima pravico pritožbe 
tudi državni zastopnik, ki mu je vsako tako od
mero, davčne predpise, odločbe in odloke o tem 
davku ali kaznih priobčevati v podpis. 

Odločbe generalne direkcije neposrednjih dav
kov in delegacij ministrstva za finance o teh pri
tožbah so izvršne. 

Zastaranje. 
Člen IG. 

Kazniva dejanja po tej uredbi zastarevajo v 
treh letih od dne, ko so se izvršila, izrečene raz
sodbe pa v enem letu od dne, ko je postala raz
sodba izvršna. 

O prekinitvi zastaranja učinjenih kaznivih de
janj in izvršnih razsodb veljajo določila kazen
skega zakona dotične pokrajine o prestopkih\ 

Sklepna določila. 
Člen 17. 

Davek na poslovni promet po členih 127 a 
do 127 n začasnega zakona za proračunsko leto 
1920./1921. (izvzemši samo 10%ni davek od vred
nosti uvoženega luksusnega blaga po določeni ta
rifi v zmislu člena 127. c, točke č, ki se še na
dalje pobira ob uvozu) in obrtni davek po čle
nih 66. do 70. zakona o neposrednjem davku za 
Srbijo se ukine oni dan, ko se začne ta uredba 
uporabljati. Minister za finance se pooblašča, da 
predpiše pravilnik za izvrševanje in uporabljanje 
te uredbe in postopek za preiskovanje kaznivih 
dejanj po tej uredbi. 

Ta uredba stopi v življenje, ko jo kralj pod
piše in ko se razglasi v «Službenih Novinah kra

ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca»; uporabljati pa 
se začne dne 1. (prvega) oktobra 1921. 

V B e o g r a d u , dne 27.junija 1921. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Minister za finance: 
dr. K, Kumanudi s. r. 

Naredbe osrednje vlade. 
2 9 0 . 

Pravilnik za izvrševanje uredbe o davku 
na poslovni promet z dne 27. Junija 1921.* 

K členu 1. 
Za promet v zmislu te uredbe se smatra vsak 

prenos lastnine (svojine), odnosno prehod pred
metov, določenih v členu 2. te uredbe, iz lasti ene 
osebe v last druge osebe — bodisi s tem, da se 
prenese lastninska pravica do teh predmetov, bo
disi, da se tudi izroče v posest dotični osebi, ka
kor n. pr. prodaja blaga. Potem se še smatra za 
promet vsako izvrševanje vseh onih storitev, ki 
so določene v členu 3. te uredbe. 

Promet, ki je v zmislu te uredbe zavezan 
davku, je določen v členu 1. uredbe z nastopnimi 
pogoji : 

1.) da se vrši proti odškodnini kakršnekoli ob
like (plačilo, zamena, nasprotna storitev) in zato, 
da se pridobiva dohodek z opravljanjem tega 
prometa; 

2.) da je promet popolnoma opravljen v državi, 
t. j . v mejah ozemlja kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, da sta torej tudi prodano blago in pre
jeta odškodnina ostali v državi; in 

3.) da se opravlja v obliki samostojnega po
klica, t. j . po poslu ali poklicu, profesionalno — 
toda v obsegu glavnega, pomožnega ali postran
skega posla ali poklica. 

Ne glede na ta poslednji pogoj, je izjemoma 
zavezan davku še oni promet stvari, ki se oprav
lja v zmislu zadnjega odstavka člena 4. te uredbe. 

Pri komisijskih poslih imamo dejansko dva 
opravljena prometa: promet med komisionarjem 
in komitentom iri/promet med komisionarjem in 
tretjo osebo — ki se vsak zase smatra za promet 
v zmislu te uredbe. Na primer: Komisionar kupi 
blago in ga proda drugemu; v tem primeru sta 
neizpodbitno opravljena dva prometa z blagom — 
davek pa plača vselej tisti, ki je prejel odškod
nino, t. j . za prodajo komisionarju prodajalec, za 
prodajo drugemu pa komisionar; ali: komisionar 
kupi ali proda po komitentovem nalogu blago — 
v teh primerih sta istotako vselej opravljena dva 
prometa, in sicer: promet blaga in promet na pod
stavi komisionarjeve storitve, bodisi proti kupcu, 
prodajalcu, bodisi proti obema — davek pa plača 
za promet blaga prodajalec in za promet na pod
stavi storitve komisionar. 

Uvoz in izvoz se ne smatra za promet v 
zmislu te uredbe, ker ni ta promet popolnoma 
opravljen v državi (glej zgoraj odstavek 2., toč
ko 2.); zakaj pri uvozu ne ostane odškodnina, pri 
izvozu pa ne prodano blago v državi. 

Celokupni denarni promet in torej tudi plačilo 
kot tako — bodisi v denarju, bodisi z dobropisom 
v knjigah, bodisi z izdajo menic ali čekov, se ne 
smatra za promet v zmislu te uredbe. 

K členu 2. 

Predmeti prometa v zmislu te uredbe so: 
1.) izključno telesne premične stvari, med ka

tere se šteje tudi voda (vodovod, vodna sila, elek
trika, plin itd.); 

vse stvari, spojene z nepremičninami, kolikor 
se prodajajo ločeno, bodisi tudi, preden se ločijo 
(n. pr. gradivo in material za zgradbo, ki jo po
dirajo, .deželni pridelki, gozdno drevje za gradnjo 
ali gorivo, sad na drevju itd.); 

2.) listine, s katerih prenosom se doseže last
ninska pravica do premičnih telesnih stvari. Kot 
take listine navaja uredba: razkladnice, ladijske 
tovorne liste, spremne liste, zastavne listke in 
druge listine po zastavni pravici o premičnih stva-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 191, izdanih dne 
30. avgusta 1921. 

reh, ker predstavljajo te listine v prometu blago 
samo in ker se, kar je glavno, z njimi prenaša 
last (udi brez dejanske predaje stvari samih. 
Uredba izvzema izrecno zastavnice po warrantih, 
ker se na njih podstavi ne pridobiva lastninska 
pravica do zastavljenega blaga, in živinske potne 
liste, ker je njih prenos zavezan posebni taksi; 

3.) vse pravice, ki so predmet pravnega pro
meta, obenem pa predstavljajo ekonomske imo
vine, odnosno take pravice, ki se pridobivajo in 
prodajajo kakor druge stvari v prometu, pa so 
običajno izvor materialnih imovin, odnosno dohod
kov (avtorske, pravice žigov, vzorcev in modelov, 
pravice ukoriščanja vodne sile in podobno) in 
osebne pravice (koncesije, licence, obrtna do
volila itd.). 

Skupnosti (kompleksi) premičnih stvari in pra
vic (n. pr. prodaja inventarja lekarne in koncesije 
ob istem času in istemu kupcu) se smatrajo za eno 
stvar ter so potemtakem samo en predmet pro
meta; za osnovo davčne odmere pa se jemlje 
skupna vsota prejetih odškodnin za prodane pre
mične stvari (inventar) in odstopljena (prodana) 
pravica (koncesija). 

K členu 3. 
Storitve, obsežene v uredbi, se dele v glavnem 

po kakovosti poslovanja na te-le: 
1.) na storitve, ki se izvršujejo z duševnim ali 

telesnim delom (storitve odvetnikov, notarjev, 
zdravnikov, zobnih zdravnikov, babic, veterinar
jev, inženjerjev, geometrov, senzalov, učiteljev in 
šol za jezike, glasbo, ples in podobno; potem sto
ritve maserjev, brivcev, nosačev, čistilcev obutve 
itd.); 

2.) na storitve, ki se izvršujejo z izdelovanjem, 
predelovanjem in popravljanjem sirovin, polfabri-
katov in fabrikatov — pa se z njih izvrševanjem 
povečuje vrednost predelanih ekonomskih imovin 
(tvorniška, obrtna in hišna industrija — glej toč
ko 12. člena 8. uredbe); 

3.) na storitve, s katerimi se trdno spajajo pre
mične stvari z nepremičninami, odnosno če pre
hajajo premične stvari s trdnim vezanjem ali spa
janjem v nepremičnine in na ta način izginjajo iz 
prometa v zmislu te uredbe (posli instaliranja vo
dovodov, elektrike, vstavljanje stekla v okna in 
podobno; potem podjetniški ali gradbeni posli — 
zidanje zgradb itd.); 

4.) na storitve z odstopom za osebno uporabo 
svojih premičnih stvari, na osebne storitve, zdru
žene s to uporabo ali brez nje (telesnega dela) in 
storitve s prevzemom na hranjenje tujih premič
nih stvari (prenos in prevoz oseb ali stvari — 
avtomobili, fijakerji, enovprežniki, vozniki, oprem
ljena soba s postrežbo in podobno, tokomeri, plino-
meri, vodomeri, safes, depoziti, garderobe itd.). 
Pri hotelirskih poslih spada izjemoma v osnovo 
za davčno odmero ne samo odškodnina za upo
rabo pohištva in za postrežbo, nego tudi odškod
nina za uporabo sobe — dasi je to uporaba ne
premičnin. Isto velja tudi za poklicno oddajanje 
opremljenih prostorov. 

Skupnost storitev in stvari (n. pr. podjetnik 
gradi s svojim materialom hišo, krojač izdeluje s 
svojim materialom obleko) se smatra za en pred-, 
met prometa; za osnovo davčne odmere pa se 
jemlje skupna vsota odškodnin, prejetih za po
rabljeni material in za izvršeno storitev. 

K členu 4. 

Plačevalci davka so vse pravne in fizične ose
be, ki kakorkoli samostojno sodelujejo pri oprav
ljanju prometa v zmislu te uredbe. One osebe pa, 
ki ne opravljajo tega prometa samostojno, nego 
zgolj v področju svoje službe, združene s stalno 
plačo, nagrado ali mezdo (državni in privatni 
uradniki, pomočniki, sluge, delavci itd.), torej za
visno na račun in po nalogu onih, v katerih službi 
so, se ne smatrajo za plačevalce davka v zmislu 
te uredbe; 'za ves promet, opravljen na ta način, 
pa veljajo za plačevalce davka oni, v katerih 
službi so te osebe. 

Samostojno opravljanje prometa se deli v 
glavnem: na prihajanje. premičnih telesnih eko
nomskih imovin, proizvedenih v državi ali uvoženih 
iz inozemstva, v promet v državi; na predelova
nje, za katero se šteje tudi tvorniška, obrtna in 
hišna industrija (glej točko 12. člena 8. uredbe); 
pa posredništvo v raznih oblikah od vstopa v pro
met do porabe, kakršna so: komisionarji, trgov
ci grosisti in detailisti itd.); na pridobivanje 
ekonomskih imovin z vlaganjem duševnega ali 
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telesnega osebnega dela in na prehajanje premič
nih stvari s trdnim vezanjem ali spajanjem v ne
premičnine. 

Po uredbi se dele plačevala davka: 1.) na one, 
ki izvršujejo promet samostojno po otvorjenem 
obratovališču; 2.) na one brez njega in 3.) na 
one, ki so slučajno, a ne poklicno opravili pro
met, zavezan davku. Oni pod točko 1.) so stalni 
plačevalci, oni pod točkama 2.) in 3.) pa so ne
stalni, odnosno slučajni, in ta porazdelitev je pre
težne važnosti za način, kako se prijavlja in pla
čuje ta davek, kar je natanko razloženo k čle
nu 10. tega pravilnika. Za plačevalce davka pod 
točko 3.) niso potrebni vsi pogoji prometa po čle
nu 1. uredbe, t. j . potrebna nista: a) namen, da 
bi se pridobival dohodek; b) poklicno izvrševanje 
po poslu ali poklicu, a meja, od katere se sma
trajo za plačevalce davka, je določena s tem, da 
mora odškodnina za tak slučajno opravljeni pro
met presezati 5000 dinarjev. 

K členu 5. 
Davčna obveznost nastane v trenutku plačila, 

bodisi v denarju, bodisi z dajatvijo namesto pla
čila — za plačilo pa se smatra vobče tudi vsaka 
nasprotna storitev, s katero se odškoduje prejeta 
storitev ali vrednost pridobljene stvari. Ob za
meni v naturi se smatra, da sla se dali dve stvari 
in prejeli dve odškodnini — t. j . ker je zamena 
v naturi obojestransko ukoriščanje in ker sta de
jansko opravljena dva razna prometa, v katerih 
ni posamezna vrednost odškodnine izražena v 
denarju, nego vzajemno stvar s stvarjo ali sto
ritvijo, storitev pa s storitvijo ali stvarjo, velja 
davčna obveznost za vsako od njiju, odnosno za 
vsak promet posebe. 

K členu 6. 
Davčna stopnja je določena z 1% (enim od

stotkom) plačane vsote, odnosno v denarju iz
ražene vrednosti prejete odškodnine. 

Na podstavi pooblastila v uredbi se odreja za
radi prikladnejše praktične uporabe te uredbe, da 
je izvestne stvari kakor tudi ves promet stvari in 
storitev, ki ga opravljajo krošnjarji, poulični pro
dajalci, maserji, fijakeristi in enovprežniki, od
nosno vozniki z enim in največ z dvema konjema, 
nosači ali težaki, čistilci obutve in podobni, ob-
dačevati pavšalno, in sicer tako, kakor je dolo
čeno k členu 10. tega pravilnika. 

Davčna osnova v stvari sami je vedno, v 
kakršnikoli obliki, celokupna prejeta odškodnina, 
odnosno vsota vseh odškodnin, prejetih za po
samezno opravljeni promet; ako pa prehaja ta 
davek s prevaljevanjem na porabo, ker je vra-
čunjen v odškodnino, zahteva pravičnost, da spa
da v davčno osnovo tudi oni del prometa, ki ga 
kdo opravi sam s seboj, n. pr. če vzame iz svo
jega obrata kaj za svojo osebno ali domačo upo
rabo — torej nastopi sam kot potrošnik — ne 
glede na to, da tukaj ni prejete odškodnine. To 
velja izključno za premične telesne stvari. 

Vsi postranski stroški prometa (ambalaža, za
varovanje, transport, zamudne obresti in podobni 
stroški) so sestavni del odškodnine in se ne smejo 
izločati iz odškodnine, odnosno davčne osnove; 
nasprotno pa se državne in samoupravne troša-
rinske davščine pri tej priliki izločajo iz od
škodnine. 

Ker se za zastavljeno stvar nikoli ne dobi po
polna vrednost, se jemlje ob prenosu zastavnih 
listkov za odškodnino: 1.) znesek, prejet za za
stavo po zastavnem listku z vsemi vzporednimi 
stroški in taksami in 2.) znesek, ki je plačan za 
zastavno listino, ker znači ta znesek razliko do 
polne vrednosti zastave. 

Ta davek se. ne sme prevaljevati s posebnim 
zaračunavanjem kupcu poleg odškodnine, nego da
vek mora biti obsežen (kalkuliran) v odškodnini, 
odnosno ceni, davčno oblastvo pa ugotavlja sklad
no s tem davek iz te vsote (odškodnina z davkom 
vred) na podstavi razmerja kosmate vsote, čiste 
odškodnine in davčne stopnje z računom na sto 
(n. pr. prejeta odškodnina znaša 505 dinarjev, da
vek se preračunava iz tega zneska po nastopni 

505 X 100 
formuli: 505 : x = 101 : 100, x = — =500, 

torej je kosmata odškodnina 505 dinarjev, čista 
odškodnina pa 500 dinarjev. Razlika teh dveh od
škodnin, t. j . 5 dinarjev, ustreza davku na poslovni 
promet enega odstotka. 

Ob plačilu odškodnine, v kateri je davek ob
sežen, ne sme kupec prodajalcu odbiti davka zato, 
ker bo kupljeno stvar sam prodal nadalje, nego 

tudi on mora, kakor je njemu prodajalec zaračunil 
davek v odškodnino, svojemu kupcu ta davek ob 
prodaji zaračuniti v svoji odškodnini. 

To določilo o prevaljevanju nima povratnega 
učinka na pogodbe, sklenjene, preden stopi v ve
ljavo, odnosno uporabo, ta uredba, a izvršene šele 
po tej uredbi; v teh primerih se sme, ako se do-
kažeta gorenja pogoja, ta davek kupcu posebe za
računiti, odnosno prej pogojena cena za toliko 
povišati. Za dokazila veljajo originalne pogodbe 
in dotična trgovska korespondenca (pisma, ko
pije itd.). 

K členu 7. 
Obveznost jamstva je določena po potrebi in 

načinu opravljenega prometa. Da ni mogoče pri
krajšati plačila tega davka s prodajo vsega pod
jetja, je tudi kupec vsega podjetja vzet za solidar
nega poroka, ne samo za to prodajo, nego tudi za 
ves prejšnji promet prednikov (prodajalčev), za 
katerega ta davek ni plačan. Kupec se oprosti te 
obveznosti jamstva, ako si priskrbi od pristojnega 
davčnega oblastva potrdilo o prej plačanem davku 
na poslovni promet za to podjetje. 

Pri pravnih osebah brez pridobitnega značaja, 
torej takih, ki ne spadajo med delniške družbe in 
pridobitne zadruge, jamčijo solidarno njih upravi
telji in poslovodje s plačevalcem davka (fondom). 

Za javne prodaje (licitacije), kolikor se vrše 
posamezno in ne v obliki stalnega poklica (zastav
ljalnice), se določa obveznost jamstva po potrebi 
in načinu, kako se vrše take prostovoljne prodaje 
v posameznih oblastih. 

Pri slučajno opravljenem prometu (člen 4.), je, 
ker je s členom 10. te uredbe predpisan rok 14 
dni, v katerem se mora tak primer opravljenega 
prometa prijaviti davčnemu oblastvu, zavezan 
jamstvu tudi kupec. Jamstvu je zavezan kupec 
tako, da mora v zgoraj omenjenem roku zahte
vati od prodajalca potrdilo o prijavljenem pri
meru, odnosno plačanem davku — po preteku 
roka pa mora, ako mu prodajalec ne dokaže, da 
je zadostil davčni obveznosti, takoj sam prijaviti 
primer pristojnemu davčnemu oblastvu. 

S tem prestane njegova nadaljnja obveznost 
jamstva; ako pa ne postopa tako, ostane v soli
darni obveznosti s plačevalcem davka za vse ma
terialne in kazenske posledice. 

Ker je uvoz svoboden, bi se utegnilo dogoditi, 
da bi inozemec (inozemski kapital) po zastopniku, 
tudi inozemcu, z nestalnim in začasnim bivanjem 
v državi, opravljal promet v njej, pa prikrajševal 
ta davek, ker je njegovo bivanje nestalno in ker 
je nemogoča kontrola in evidenca davčnih obla-
stev. Za te primere je določena z uredbo obvez
nost jamstva tudi za kupca; razen tega pa se od
reja, da mora vsak inozemec, ki hoče opravljati 
promet v državi, davčnemu oblastvu označiti svo
jega zastopnika s stalnim bivališčem v državi. 

K členu 8. 
Oprostitve, določene v uredbi, so deloma sub

jektivne, deloma pa, in sicer pretežno, objektivne: 
1.) država glede poštnega, brzojavnega in te

lefonskega prometa — potem državna in samo
upravna telesa glede državnih in komunalnih pod
jetij (klalnice, elektrarne, plinarne, vodovodi) — 
zato, ker se izvršuje tu promet z občekoristnim 
namenom in se zalagajo razne manjše in večje 
zajednice z neizogibnimi potrebščinami in ker ni 
namena, da bi se dosezal dohodek, t. j . kolikor se 
doseza dohodek, se z njim pokrivajo ostale 
splošne potrebščine. Nasprotno pa je vsako dru
gačno opravljanje prometa, ki ima vse pogoje, 
omenjene k členu 1* zavezano temu davku, ne 
glede na subjekt (država, javno samoupravno 
telo) ; 

2.) slikarji, kiparji, skladatelji in književniki 
so oproščeni izključno za svoje izvirne umetniške 
in znanstvene proizvode — torej za slike, skulp
ture in rokopise; 

2. a) kmetovalci so glede prometa z lastnimi 
proizvodi vseh kmetijskih strok (poljedelstvo, go
zdarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, zeleninstvo, 
vrtnarstvo, živinoreja, mlekarstvo, perutninarstvo 
in čebelarstvo) oproščeni subjektivno, t. j . če 
prodajajo te svoje proizvode osebno sami, nepo
sredno iz svoje roke. Toda vsi ti njih proizvodi 
so zavezani temu davku v nadaljnjem prometu do 
porabe, če jih prodajajo posredniki med proiz
vajanjem in, porabo, označeni k členu 10. I., od
stavek 2.) ali če prodaja kmetovalec sam poleg 
svojih tudi tuje proizvode; 

3.) premične telesne stvari, kakor priteklina 
nepremičnine (pertinenca), ako se prodajajo ob

enem z nepremičninami (fundus instruetus, pro
daja vse imovine s priteklinami za obdelovanje); 

4.) dajanje v zakup in oddajanje nepremičnin 
kakor tudi pravica ukoriščanja zakupnih in najetih 
nepremičnin analogno členu 2. uredbe, po kateri 
se nepremičnine in vse, kar je v zvezi z njimi, ne 
smatrajo za promet v zmislu te uredbe, dočin» se 
oddajanje opremljenih sob smatra za storitev, ki 
je po členu 3. uredbe predmet prometa; 

5.) prodaje po prisilni eksekuciji, ekspropria-
ciji in rekviziciji, ker ni glavnih pogojev prometa, 
določenih s členom 1. uredbe (namen pridobivanja 
dohodka, poklicno izvrševanje) in vsled pasiv
nosti subjekta; 

6.) domači denar, valute in vsi njih suplemeoti 
(kredit, terjatve, menice, devize, čeki, delnice, 
denarne vloge itd.), ker so zavezani posebnemu 
davku; 

7.) predmeti državnih monopolov — ker de
jansko niso realne, nego fiktivne ali z državno 
davščino povečane vrednosti; večinoma so izraz 
državnih davščin v kakršnikoli obliki ter imajo že 
v naprej uradno določeno prodajno ceno (tobak, 
poštne vrednotnice, kolki, formularji, blanketi itd.) ; 

8.) tekoči' računi, ker se poravnavajo z dobro-
pisom v knjigah (k členu L, zadnji odstavek); ti 
računi so plačilno sredstvo, t. j . fiktiven denar, 
suplement denarja, a ta promet je svoboden; 

9.), 10.), 11.) in 13.) sploh železnice, parniki 
in tramvaji — zavarovanja, objave, razglasi, kon
certi, zabave, kinematografi itd. — in vse prosto
voljne svobodne prodaje zaradi porazdelitve de
diščine — ker so po drugih zakonih že zavezane 
posebnim, davkom ali taksam; 

12.) proizvodi hišne industrije v izrecno ome
jenem obsegu — izključno v rodbinskem krogu 
— in proizvodi, odnosno promet malih obrtnikov, 
ki delajo največ z dvema stalnima pomočnikoma 
ali uslužbencema (vajencema, učencema); 

14.) prehranjevanje in zalaganje nameščencev 
v obliki naturalne plače; 

15.) ostali prenosi razkladnic, ladijskih tovor
nih listov in spremnih listov — ker je že prvi pre
nos v veliki trgovini obdačen s tem davkom; is 

16.) oddajanje zdravil humanitarnim, socialnim 
napravam iz zgolj socialnih interesov, zlasti za
ščite najsiromašnejših slojev — in stalni zdrav
niški honorarji okrajnih (okružnih, sreskih), ob
činskih, železniških in društvenih zdravnikov — 
ker so to dejanska plača in ker pojem plače sam 
izključuje samostojnost v izvrševanju. 

K členu 9. 
Davčna oblastva, ki so pristojna za izvrševa

nje te uredbe, so ta-le: 
a) V prvi instanci (prve stopnje) : ona oblastva 

(uradi), ki so pristojna za ostale neposrednje 
davke. V tem oziru izda generalna direkcija neT 
posrednjih davkov skladno z davčno administra
cijo posameznih oblasti podrobnejša navodila. 

b) V drugi instanci (druge stopnje): V Srbiji 
in Črni gori, Tianatu, Bački in Baranji: generalna 
direkcija neposrednjih davkov, v Bosni in Herce
govini, Hrvatski in Slavoniji z Medjimurjem, Slo
veniji s Prekmurjem in Dalmaciji: delegacije mi
nistrstva za finance v Sarajevu, Zagrebu, Ljub
ljani in Splitu. 

K členu 10. 
Davek na poslovni promet se pobira na dva 

načina: 
a) s pobiranjem enega odstotka od celokupne 

prejete odškodnine na podstavi «knjige opravlje
nega prometa» ali prijave; in 

b) pavšalno, po vrednosti premičnih telesnih 
ekonomskih imovin, odnosno izvèstnih stvari m 
storitev — potem promet na podstavi lova in 
ribje lovi kakor tudi ves promet ostalih davku za
vezanih stvari in storitev na drobno, ki se ob do
volitvi izvršuje s prodajanjem ali opravljanjem 
po hišah ali ulicah — s pavšalom, ki se določa 
sporazumno s plačevalcem davka ali z осенја-
njem. (Clcn 6. uredbe.) 

a) P o b i r a n j e d a v k a po p r e j e t i «d-
š k o d n i n i na p o d s t a v i « k n j i g e o p r a v 
l j e n e g a p r o m e t a » a l i po p r i j a v i z« 
s l u č a j n o o p r a v l j e n i p r o m e t : 

I. Vse pravne in fizične osebe, ki izvršujej» 
po poslu ali poklicu promet v zmislu točke 1. 
člena 4. uredbe (promet po otvorjenih obratov*-
liščih), morajo voditi knjige opravljenega pre
meta po obrazcu A). 

Za take osebe se smatrajo: proizvajalci, тгзхм. 
kmetovalcev, potem predelovalci (industrij«, 
obrtniki), posredniki med proizvajanjem in p»-
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M S br. 16.526/21 prejemali pokojnino v kronah ter 
spadajo pod razpredel A uredbe z dne 28. junija 
1919., D R br. 63.515.,'* se povišujejo osebne dra
ginjske doklade, in sicer: 

1.) ako imajo letno pokojnino do vštetih 3000 K. 
na skupni znesek 300 dinarjev na mesec; 

2.) ako imajo letno pokojnino nad 3000 K, na 
skupni znesek 375 dinarjev na mesec. 

Onim upokojencem pa, ki spadajo pod razpredel 
B uredbe z dne 28. junija 1919., D R br. 63.515, ,e 
povišujejo dosedanje osebne draginjske doklade na 
skupni znesek 212.50 dinarjev na mesec. 

Sirotam brez očeta gre ona doklada, ki bi jo uži
vala njih mati, ko bi bila živa. Ako je več sirot, 
dole doklado kakor tudi pokojnino. 

Upokojenci in upokojenke, ki imajo čistega do
hodka iz lasine imovine ali iz pridobitka več ï°go 
750 dinarjev na mesec, nimajo pravice do osebno 
in rodbinske draginjske doklade. 

1'ravice do draginjske doklade, osebne in rod
binske, tudi nimajo upokojenci (upokojenke), ki KO 
člani uprav denarnih zavodov in drugih podjetij. 

Izjemoma se odobruje pravica do draginjske do
klade, ne glede na velikost dohodka iz njih imovine 
ali iz osebnega dela, onim upokojencem in njih 
vdovam, ki so bili upokojeni ali se upokoje po zvr-
šetku popolne predpisane službene dobe. 

One upokojenke, ki uživajo vdovsko pokojnino, 
ne smejo prejemati še draginjske doklade za rod
binske člane,, naštete v členu 6. te uredbe. 

Sicer pa veljajo za upokojence in upokojenke, 
o katerih govori ta člen, vsi ostali predpisi o oseb
nih in rodbinskih dokladah, ki so veljali do sedaj. 

Člen 8. 

Ako bi uslužbenec ali upokojenec državnih pro
metnih naprav po tej uredbi dobil manjše prejemke 
v plači in osebnih dokladah, nego jih ima sedaj, pre
jema razliko kot osebno doklado poleg pripadajočo 
draginjske doklade; taka osebna đoklada se zmanj
ka, s poznejšim poviškom plače ali osebne draginj
ske doklade. 

Člen 9. 

Pravico do osebne in rodbinske doklade po tej 
Tttedbi ima vse osebje kategorij, navedenih v členu 
1. te uredbe, ki službuje pri prometni napravi izvun 
Srbije in črne gore ter dobiva vse prejemke v breme 
Proračuna prometne naprave. 

Člen 10. 

Ta uredba velja izza dne 1. maja 1921.; povišek 
po tej uredbi za mesec maj 1921. pa, so izplača v 
breme proračuna za leto 1920./1921. 

Člen 11. 
Splošna določila uredbe o draginjskih dokladah 

za uslužbence na ozemlju Srbije in Črne gore M S 
br. 20.000 kakor tudi vsa določila dosedanjih uredb 
in odločb o osebnih in rodbinskih draginjskih do
kladah, potem pojasnila in tolmačenja, ki so izdana 
o njih uporabi, veljajo še nadalje, ako no naspro
tujejo določilom te uredbe. 

Člen 12. 

Končno se pooblašča minister za promet, da od
redi potrebne izprëmcmbe v službenem redu za di
rekcije v krajinah izvvm Srbije in Črne gore glede 
Zneska denarnih disciplinarnih in administrativnih 
kazni, da bo mogoče tudi na uslužbence direkcij 
izvun Srbije in črne gore uporabljati določilo prve
ga odstavka člena 15. uredbe M S br. 20.000/21. 

/ Minister za promet: 
dr. V. Janković s. r. 

* 
Ministrski svet je v seji. dne 26. junija 1921. 

osvojil gorenji predlog ter sklenil, da je povsem 
Postopati po' njem. 

Predsednik ministrskega sveta> 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

* Uradni list pod št. 575 iz leta 1919. 

Razglasi osrednje vlade. 
M. S. št. 27.552. 1427 3—2 

Objava. 
Na podstavi člena 82. zakona o glavnem držav

nem računovodstvu bo v ekonomskem oddelku mi
nistrstva za promet javna ofertalna licitacija za na
bavo olja, petroleja in bencina, in sicer: 

I. d n e 5. o k t o b r a 1 9 2 1 . za: 
a) 799.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja za 

poletno uporabo; 
b) 931.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja za 

zimsko uporabo; 
c) 385.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
č) 211.000 kg cilindrskega olja za razgreto paro; 

II. d n e 10. o k t o b r a 1 9 2 1 . za: 
a) 706.000 kg olja za proizvajanje plina in za pogon 

Dieslovih motorjev; 
b) 1,370.000 kg rafiniranega petroleja; 
c) 484.000 kg bencina. 

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več ome
njenih predmetov. Podrobni pogoji o nabavi kakor 
tudi obrazac za ponudbe se dobivajo pri ekonom
skem oddelku ministrstva za promet ali pri oblastnih 
direkcijah državnih železnic v Beogradu, Zagrebu, 
Sarajevu in Subotici vsak delavnik od desetih do 
dvanajstih. 

Vsak ponudnik mora najkesneje do pol enajstih 
dne 5., odnosno dne 10. oktobra položiti kavcijo pri 
glavni blagajni katerekoli železniške direkcije. Kav
cija služi za garancijo, da bo nabava točna, ter se 
polaga v gotovini ali v istovrednih, državno garan
tiranih papirjih, sine se pa položiti tudi v garantnem 
pismu ugledne domače banke, ki ga je prej registri
ralo ministrstvo za finance. 

Kavcija se polaga po višini ponujene cene, in 
sicer polagajo naši državljani 10 %, inozemski po
daniki pa 20 %'. 

Ponudbe se sprejemajo pri ekonomskom oddelku 
ministrstva za promet najkesneje do pol enajstih 
dno 5., odnosno dne 10. oktobra 1921., otvori pa jih 
istega dne ob enajstih določena komisija pred po
nudniki, ki bi büi prisotni. 

Ponudba, opremljena s kolkom za deset dinar
jev, mora biti v zapečatenem pismu, na katerem 
bodi zunaj jasno napisano: «Ponudba za ofertalno 
licitacijo olja», odnosno petroleja ali bencina. 

Ponudniki se opozarjajo na to, da se ne bodo 
vpoštevalc ponudbe, ki v katerikoli točki ne ustre
zajo predpisanim pogojem ali ki se izroče brzojavno 
ali priglase naknadno. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, 

dne 24. avgusta 1921. 

študirajo na vseučiliščih v kraljevini, podeljevati 
tako kakor doslej. 

To se daje na znanje s pristavkom, da morajo di
jaki onih strok, za katere je v minulem študijskem 
letu podeljevalo podpore poverjeništvo za uk in bo-
gočastje in ki niso uživali državne podpore za di
jaško menzo pri akademskem podpornem družtvu, 
vložiti pravilno opremljene in kolkovane prošnje pri 
oddelku za prosveto in vere najkesneje do vštetega 
dne 5. o k t o b r a l 9 2 1 . Pozneje vložene prošnje <•« 
ne bodo vpoštevale. 

V L j u b l j a n i , dne 13. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

dr. Lubec s. r. 

Št. 1264/1/Preds. 

Razglas. 
Vsi begunci iz Baranje, bivajoči v tukajšnjem po

licijskem okolišu, se morajo v osmih dneh osebno 
javiti pri podpisanem uradu v sobi št. 1, pritličj-
Oni, ki t3ga ne store, ne bodo uživali nobene zaščit« 
naše države. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 10. septembra 1921. 

Policijski direktor: dr. Guštin 8. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 6402/21 

Rasglas. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

St. 1152/U. 
Razpis. 

Pri državni posredovalnici za delo se oddasta dve 
mesti pisarniških uradnikov (eden za Maribor, drugi 
za Ptuj, oziroma Celje) z letno temeljno plačo 1200 
dinarjev in z dnevnicami, kakršne so določene za ne-
ukazne državne nastavljence. Pravilno kolkovane in 
z izpričevali opremljene prošnje naj se vlože do dne 

2 2. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem uradu. Prosilci morajo dokazati, da 
so dovršili najmanj štiri razrede srednje šole, me
ščansko šolo ali pa trgovsko šolo. Invalidi in oni s 
pisarniško prakso imajo prednost. 

Državna posredovalnica za delo, 
osrednji urad v Ljubljani, 

dne 13. septembra 1921. 

Šef: Erjavec s. r. 
St. 4979. 

Podpore dijakom 
ki študirajo na vseučiliščih v kraljevini 

Ministrstvo za piosveto je odredilo s odlokom z 
dne 1. septembra 1921., št. 2795, da je, dokler se ne 
uveljavi novi proračun za leto 1922., t. j . do dne 
31. decembra 1921., denarne podpore dijakom, ki 

Z odlokom gospoda ministra za trgovino in indu
strijo z dne 31. avgusta 1921., III. št. 1757, so ime
novani začasno, dokler se ne izvTŠe redne volitve 
pravih članov trgovske in obrtniške zbornice v Ljult-
ljani, za člane te zbornice ti-le gospodje, in sicer: 

I. Z a i n d u s t r i j o : 

1.) B o n a č Fran, tvorni car kartonaže v Ljubljani; 
2.) C u c e k Fran, tvorničar šampanjca v Ptuju; 
3.) H r i b a r Dragotin, tvorničar pletenin v Ljub

ljani; 
4.) J e 1 a č i n Ivan ml., tvorničar zamaškov v Lju!>-

ljani; 
5.) M a j d i č Peter, imetnik valjčnega mlina v 

Celju; 
6.) M o č n i k Ivan, tvorničar železnine v Loki pri 

Mozirju; 
7.) P o g a č n i k Hinko, tvorničar lesnih izdelkov 

v Rušah; 
8.) R e b e k Ivan, tvorničar v Celju; 
9.) R o j i n a Anton, tvorničar mizarskih izdelkov 

v Ljubljani; 
10.) T a v č a r Janko, tvorničar v Mariboru; 
11.) S m e r t n i k Josip, ravnatelj delniške pivovar

ne v Laškem; 
12.) Z a d r a v e c Jakob, posestnik valjčnega mlina 

v Središču. 

II. Za t r g o v i n o : 

13.) B r u m e n Ludovik, trgovec v Murski Soboti;. 
14.) E l s b a c h e r Konrad, trgovec v Laškem; 
15.) K o b i Drago, trgovec v Mariboru; 
16.) K o r o š e c Franc, trgovec v Gornji Radgoni; 
17.) K o s t e v c Ivan, trgovec v Ljubljani; 
18.) L i p e j Fran, trgovec v Brežicah; i 
19.) P e t o v a r Lovro, trgovec v Ivanjkovcih; 
20.) S t e r m e c k i Rudolf, trgovec v Celju, 
21.) W e i x 1 Vilko, trgovec v Mariboru. * 

Ш. Z a o b r t : 

22.) B r e z n i k Ivan, pekovski mojster v Mežici; 
23.) H o r v a t Janko, slikarski mojster v Ljutomeru; 
24.) K o r o š e c Dragotin, zidarski mojster v Bra

si ovcah; 
25.) K r a l j Andrej, sedlarski mojster v Ljutomeru; 
26.) L a n č i č Ivan, kleparski mojster v Gornji 

Radgoni; 
27.) O m u 1 e c Ivan, slikarski mojster v Ptuju; 
28.) S t u p a n Dragotin, stavbnik v Slovenski Bi

strici; 
29.) V e h o v a r Fran, mizarski mojster v Celju. 

r'iAi л*А-&*ае*£.,. •. о Ш & Л А 
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S tem je začasno dopolnjeno število pravih čla-
nov trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani v 
zmislu naredbe deželne vlade za Slovenijo z dne 
29. junija 1919., št. 330 Ur. 1. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 9. septembra 1921. 
Dr. Marn s. c. 

Razglasi agrarne direkcije v Ljubljani. 
Št. 4345. 

Razglas. 
Po odločbi ministrstva za agrarno reformo z dne 

11. avgusta 1921., št. 23.002, so vsa agrarna zastop
stva v Sloveniji razpuščena. Do konstituiranja novih 
občinskih agrarnih odborov delujejo stari odbori. 

Nove volitve občinskih agrarnih odborov se bodo 
vršile po naredbi ministrstva za agrarno reformo z 
dne 1. februarja 1920., št. 1459, ter se razpišejo ta
koj po izvršitvi priprav. 

Agrarna direkcija v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1921. 

Agrarni direktor: dr. Lukan s. r. 

C IV 436/21—1. 146? 
Okiio. 

Zoper Antona P o g a č n i k a , bivšega posestnika 
v Ljubljani, Karunova ulica št. 14, sedaj nekje v 
Ameriki, je podal pri tem sodišču odvetnik dr. Jan
ko Žirovnik v Ljubljani tožbo zaradi 2427 K 80 v. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno raz
pravo na dan 

2 4. s e p t e m b r a 19 2 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 50. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod Ivan Pogačnik, posestnik v Ljub
ljani, Karunova ulica. Ta skrbnik ga bo zastopal v 
oznamenovani pravni stvari na njega nevarnost in 
stroške, dokler se Anton Pogačnik ali ne zglasi pri 
sodišču ali ne imenujo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 6. septembra 1921. 

Razglasi drugih uradov in ohlastev. 
-2. 147Ö Pr.VI 82/21 

V Imena Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

Podpisano sodišče jo na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplembo št. 88 periodične 
tiskovine «Straža», izhajajoče v Mariboru, z dne 
8. avgusta 1921., v zmislu § 489. k. pr. r. ter v zmi
slu § 493. k. pr. r. odločilo tako-le: 

Vsebina članka zgoraj navedene tiskovine na 
strani 1. z naslovom: «Poglavje o novih bremenih 
in škorpijonih», in sicer v tem naslovu zadnji dve 
besedi in odstavek od besed: «Toliko mastno» do 
besed: «je znano» tvori pregrešek po § 103. srb. k. z. 
in po § 138. ustave za kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev-, sprejete dne 28. junija 1921. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenega članka ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih 
je še zaseči, da se mora razmetati dotični ШкагзН 
stavek in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 11. avgusta 1921. 

1477 Pr.VI 31/21 

V imenn Njegovega Velidrnstva 
Kralja ! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplembo št. 65 periodične 
tiskovine «VoltkssUmme», izhajajoče v Mariboru, z 
dne 14. avgusta 1921. ter v zmislu § 493. k. pr. r. 
odločilo tako-le: 

V.eoina. uvodnjga članka zgoraj navedene ti
skovine na -traili 1.: «Die Mutigen», in »ker v •>!-

T 109/21—11. 1454 

Uvedba postopanja v dokaz smrti. 
Terezija š a n d o r, rojena Čemi, posestnikova 

žena v Krogu, okraj Murska Sobota, rojena dne 
1. avgusta 1877. v Tešanovcih, pristojna v Krog, je 
leta 1913. zapustila svojega moža, Matijo Šandorja, 
ter odpotovala s Štefanom Balaškom, delavcem v 
Noršineih, v Ameriko, kjer je živela z njim v skup
nem gospodarstvu. 

Meseca novembra 1920. se je vračala Terezija 
Šandor v spremstvu Štefana Balaška in hčere Po
lone preko Trsta v domovino. V Trstu je hudo zbo
lela ter je kot Terezija Balaško umrla v bolnici 
«Ospedale civico, Trieste». Pogreb je bil dne 25ega 
novembra 1920. Pred povratkom v domovino je bi
vala v Suth Betlehemu, Pa., Mehanic Street 412, in 
sicer pod imenom «Balaško». 

Ker je potemtakem verjetno, da je Terezija Šan
dor umrla, se uvaja na prošnjo Matije Šandorja, po
sestnika v Krogu, postopanje za dokaz smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj do dne 31. decembra 
1921. sodišču ali obenem postavljenemu skrbniku, 
gospodu Štefanu Gomboszyju, sodnemu uradniku v 
Murski Soboti, poroča o pogrešanki. 

Po preteku tega roka in po sprejemu dokazov 
se odloči o predlogu. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 6. septembra 1921. 

Ne I 245/21—3. 1367 3--2 
Amortizacija. 

Na prošnjo Olge J e s e n k o v e , zdravnikove 
soproge v Celju, Razlagova ulica št. 4, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
ki jo je prosilka baje izgubila: Hranilna vložna knji
žica št. 2019, list 326 za 17.860 K 12 v Hranilnega 
in posojilnega društva v Celju, glaseča se na ime: 
Olga Jesenko. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
15. avgusta 1921., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. avgusta 1921. 

za 730 vagonov (vagon po 10 ton) drv za kur
jenje lokomotiv. 

Ponudba na uradni golici, opremljena s kolkom 
za 10 dinarjev, se mora do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
ob dvanajstih predložiti (ali po pošti poslati; oko-
nomskemu oddelku podpisane direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, izdane po 
predpisih in sestavljene na uradni golici po posebnih 
in splošnih pogojih. 

Te golice kakor tudi posebni in splošni pogoji 
se dobivajo pri ekonomskem oddelku št. 12 za 8 di
narje. Pogoji se tudi lahko dobe po pošti, ako se 
pošlje denar po poštni nakaznici. 

Vsak ponudnik mora do dne 10. oktobra t. 1. ob 
dvanajstih položiti pri glavni blagajni podpisane 
direkcije kavcijo б % skupne vrednosti ponujenega 
materiala. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku te direkcije dne 10. oktobra t. 1. ob dva
najstih. 

Ponudbeno razprave se smejo udeležiti ponud
niki ali njih namestniki. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva

tov in, Slovencev v Zagrebu, 
meseca septembra 1921. 

Št. 2222 de 1921. 

Razglas. 
Na prošnjo predsedništva deželnega sodišča v 

Ljubljani je odredilo rudarsko glavarstvo v Ljub
ljani po zmislu ministrske naredbe z dne 1. junija 
1897., drž. zak. št. 128, glasovanje zaradi imeno
vanja treh strokovnih sodnikov lajikov za rudar
stvo pri imenovanem sodišču. 

Volitev je razpisana na. vtorek dne 
11. o k t o b r a 1 9 2 1 . 

Volilni upravičenci, katerih seznamek jo raz
grnjen pri okrožnem rudarskem uradu v Ljubljani, 
se pozivljejo, naj predlože glasovnice, ki so se jim 
poslale v izpolnitev, podpisanemu uradu najkeeneje 
do dne 10. oktobra 1921. Glasovnice, došle po tem 
dnevu, se pri štetju glasov ne bodo vpoštevale. 

Okrožni rudarski urad v Ljubljani, 
dne 9. septembra 1921. 

1478 C e n t r a l n a u p r a v a 3-1 

za trgovski promet z inozemstvom v likvidaciij 
pri ministrstvu za • trgovino in industrijo pozivlje, 
s tem vse one stranke, katere imajo proti njej ka
kršnekoli zahtevke iz poslov, ki se tičejo kompen-

stavku. «Trotzdem ist der Terror, der von der Lin- zacijskih pogodb z avstrijsko, madžarsko in češke-
ken unternommen wurde, sympathischer, weil er 
ehrlicher gewesen 1st und offen gegen den Staat 
geübt wurde. Sie wollte die Gesellschaftsform um
ändern und rütteln an der alten. Sie wollten e'vvyg 
und taten es auch» tvori dejanski stan pregreška 
1.0 § 92. M-b. k. z. in členu L, točki 1., zakona o za
ščiti države. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenega odstavka tudi v zmislu § 37. tisk. zak., ter 
odreja, da je uničiti doslej zasežene izvode imeno
vane tiskovine kakor tudi izvode, ki jih je še za
seči, da se mora razmetati dotični tiskarski stavek 
in da se objavi to niecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 16. avgusta 1921. 

slovaško republiko, naj se n a j k e s n e j e v 
3 0 d n e h po dnevu, ko se objavi ta poziv, obrnejo 
do centralne uprave v Beogradu, Krunska ulica 
št. 14, s prošnjami, ki morajo biti opremljene s kol
kom za 2 dinarja in s potrdilom pristojnega davč-

Razne objave. 
Splošna prometna banka, U7° 

podružnica v Ljubljaai, prej I C. Mayer. 
Vloge na hranilne knjižice. 

Stanje dne 1. avgusta 1921. . . . Kj. 8,117.833-66 
Tekom meseca avgusta je vložilo 

52 strank . . . Kj. 989.128-16 
Tekom m^eca avgu

sta je dvignilo 
68 strank . . .'Kj. 787.886-80 

Prebitek Kj. 201.241-36 

Stanje dne 31. avgusta 1921. . . Kj. 8,319.075-02 

V L j u b l j a n i , dne 12. septembra 1921. 

Razglas. 1465 

Na podstavi sklepa izrednega občnega zbora, ki 
je bil dne 28. avgusta 1921. v Trstu, se prične z 
•Jnem 15. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . izplačevanje ku
pona št. 15 naših delnic 

z Lit. 1 2 — (dvanajst Kal. lir) 
po kosu kot dividenda za poslovno leto 1920. pri 

nega urada, da so poravnali davke, predpisane za : blagajnah vseh naših podružnic in pri Banki i'15le. 
leto 1920. in za I. polovico leta 1921. Zahtevkov, ki ' " ' " ' ' 
se ji naznanijo po preteku navedenega roka, ne bo 
več vpoštevala. . 

Ad št. 33.037/1921. 1482 3—1 
NaUčajni razglas га dobavo goriva. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici
tacijo za dobavo drv v letu 1921./1922., in sicer: 

a) tresak; 
b) polen in 
c) vejevja 

v skupni količini 170.000 m3, potem 

dioni za Primorje, Sušak, in njenih podružnicah na 
Reki in v Bakru. 

Da se vnovči kupon št. 15 za leto 1920., je treba 
prinesti tudi ustrezno število kuponov št. 13 za leto 
1918. in št. 14 za leto 1919.. ki se morajo vrniti brez 
nadaljnjega naplačila, če je bila nanje že izplačana 
a konto-dividenda. V kolikor akontacija še ni bila 
plačana, se ti kuponi vnovčuiejo, in sicer za leto 
1918. s K 4 0 — po kosu in za leto 1919. z Lit. 10-
po kosu. 

Ravnateljstvo Jadranske banke v Trstu, 
dne 12. septembra 1921. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



114. 
Poitsina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 22. septembra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaeblna: I» „Službenih Noviu krabevine Srha, Hreta i Slovena«-»". — Uredha o itpremembah in dopnlnitvnb uredhe o ustroju ministrstva *a gozde in rudt.iue v. dne 
15 marca 1919. in o organi/,* ci d gozdarnke mroke v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Naredbe oorednje vli.de: Naredne mii istrskega sveta kraljevine -<rbov, Hrv»tov in 
Sl«».uce» z une 1. septembra 1921., H 37 772, » katero se ukinjata poverjeništjo za prav. sodje v Lj, Мјнт in predst jnistvo xa pravosodje v Kplitu Naredba ministra za socialno 
puhtim., v kstero ee podaljšuje rok ureubi i. izseljevanju z due 21. maja 192). — Razglasi .srednje vlade Razšla» o novi». državnih tak ah za tovorne lint*. — Razglasi pokra
jinske iiiiravf z»1 Slovenije» : Ro/.idae ((lede žiftiih ovir na j"goelo»aueki-mil'jaueki meii. — HaKtlaei delegacije mini-rmv» firianr v Ljubljani Raziàs mesta uradnega sluge v o"d-
ïoéju ljubljanske delegacije mmistrstv» za finance. — Hazgixsi pokmjinske monnp. Iske direkcije v Lju-djani: Razglae o prodaii S'li iz mouopolsk<ea stovarieta soli. — Razglasi 

vojaških oblMgtev . K> nknrz za sprejem goienrev v 4. pehotno pndca-tnisk« Solo v ZagreM). — Ra/glasi drugi», uradov in oblastev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 194 z dne 2. septembra 192J.: 

Objava, dr ja. Dušana M.. S u b o t i č a, državnega 
zastopnika pri mešanem razsodišču med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo, da poto 
Žejo roki, določeni v sodnem postopku tega mešane
ga razsodišča, dne 3 0. s e p t e m b r a t. 1. Do teca 
dne morajo biti tožbe poslane tajništvu mešanega 
razsodišča v Ženevi in pri njem prejete; sestavljene 
pa morajo biti tako, kakor je predpisano v omenje
nem sodnem postopku. (Glej Uradni list pod št. 260 

_ iz leta 1921.) 

Številka 202 z. dne 12. septembra 1921.: 

Naredba ministrskega sveta z dne 7. avgusta 
1921., s katero se Ernest L o v r e n č i č, višji stavb
ni svetnik pri direkciji za pošto in brzojav v Ljub
ljani, postavlja za šefa I. Tazreda tehničnega odseka 
pri brzojavno - telefonskem oddelku ministrstva za 
pošto in brzojav. 

Naredbi ministrskega sveta z dne 5. in 7. avgu-
8ta 1921., s katerima se Ivan S a n e i n , referent III. 
razreda pri okrožnem agrarnem uradu v Mariboru, 

Sostavlja za inšpektorja III. razreda pri istem ura-
o, obenem pa premešča za šefa kmetijskega oddel

ka k pokrajinski upravi v Ljubljani. 

Številka 203 z dne 13. septembra 1921.: 

* Q o ^ a r e c i b a m î n i 8 t r s k e g a sveta z dne 7. avgusta 
1921., s katero se Fran D e m š a r , poverjenik za 
kmetijstvo v Ljubljani, razrešuje dosedanje dolž
nosti. 

Obja\a generalne direkcije posrednjih davkov, 
da se Je proglasilo mesto Frana B r ž en a, viSjoga 
komisarja finančne straže I. razi oda pri finanfiiu di-
roktiji. \ Ljubljani, za izpraznj no, ker se ni javil 
na službo. 

Številka 206 z dne 16. septembra'1921 • 

Objava pisarne generalne direkcije carin, s ka-
tfro so proglaša mesto Rudolfa K o m a n e r j a, ca
rinika rv. razreda carinarnice na Rakeku, za iz
praznjeno. 

Objavi ministrstva za notranje zadeve, da sta 
teta, «Volkszeitung» (Dunaj) in «Kleine Zeitung* 
(Gradec) v naši državi prepovedana, ker priobčujeta 
žaljive opombe- in beležke, kaznive po členu 15., 
točki 1., tiskovnega zakona. 

Številka 207 z dne 17. septembra 1921.: 

Naredba ministrskega sveta z dne 14. septembra 
1921., s katero se postavljajo: pri ministrstvu za zu
nanje zadeve za tajnika III. razreda po novi urodbi 
dr. Zdravko W i g e 1 e, pisar I. razreda kraljevskega 
Poslaništva v Pragi; pri kraljevskem poslaništvu v 
Bruselju za tajnika III. razreda po novi uredbi 
dr.. Vladimir R y b â f , pisar I. razreda istega posla-
•MStvaV pri kraljevskem konzulatu v Bariju za pi-
e*rja II. razreda Dragotin U km ar, diurnist kraljev
ske delegacije v Trstu; pri kraljevskem konzulatu v 

Gradcu za pisarja I. razreda dr. Slavko B a r 1 e, pi
sar П. razreda kraljevskega poslaništva v Washing-
tonu. 

Naredba ministrskega sveta z dne 1. septembra 
1921., s katero so ukinja poverjeništvo za pravo
sodje v Zagrebu. 

293. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t p a I-, 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s à n d e p , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za gozde in rudnike in 
po zaslišanju Našega minerskega sveta predpisu

jemo to-le 

Uredbo o lcpremembah in dopolnitvah 
uredbe o ustroju ministrstva za gozde 
in radnike z dne 15. marca 1919 in o 
organieaclji gozdarske stroke v kralje

vini Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
Člen 1. 

Minister za gozde in rudnike je najvišje oblastvo 
v vseh poslih, ki se tičejo gozdarstva in rudarstva. 
Tudi je najvišje nadzorno oblastvo nad vsemi gozdi, 
gozdnimi zemljišči in gozdnimi napravami, rudniki 
in rudarskimi napravami, nadalje najvišje upravno 
oblastvo nad vsemi gozdnimi posestvi in rudniki 
državne ali druge lastnine, kolikor mu je ta oblast 
podeljena z zakonom. 

V mejah, zakona vodi vse posle njemu poverjene 
stroke ter skrbi za njen prospeh; skrbi za izvrše
vanje zakonov in uredb; predpisuje pravilnike za 
izvrševanje zakonov in uredb, ki se tičejo: gozdar
stva, lovstva in ribarstva (v kolikor to upravljajo 
državni gozdarski organi), potem rudarstva; pri
pravlja proračun svojega resorta in je nakazovalec 
prve' stopnje; zastopa državo v zadevah, ki se ti
čejo njenih gozdov in gozdnih zemljišč, rudnikov in 
rudišč; one posestnike pa, katerih gozde upravlja, 
zastopa na podstavi zakonitih in zasebnopravnih po
oblastitev. 

To pravico zastopanja pred sodišči, drugimi ob-
lastvi in napravami sme minister tudi prenesti na, 
drugega organa državnega oblastva. 

Člen 2. 

Ministrstvo za, gozde in rudnike sestavljajo: 
A) Kabinet ministra za gozde in rudnike. 
B) Generalna direkcija gozdov. 
C) Generalna direkcija rudnikov. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 164, izdanih dne 26ega 
julija 1921. — Prvotno uredbo glej v Uradnem listu 
CV iz leta 1919. 

A) Kabinet ministra za gozde in rudnike. 

Člen 3. 
Kabinet ministra za gozde in rudnike sestav

ljata: 
1. Kabinetni šef. ; 

. 2. Tajnik. 
Člen 4. 

Kabinetni šef upravlja ministrovo pisarno; spre
jema in prijavlja osebe, ki prihajajo po opravkih 
k ministru; sprejema in porazdeljuje vso pošto, na
slovljeno na ministra ali ministrstvo; izvršuje vee 
posle, ki mu jih odreja minister. 

^ Kabinetni šef je ukazna oseba v inšpektorskem 
ali načelniškem činu. 

Tajnik po potrebi zastopa in podpira pri delu 
kabinetnega šefa. 

G o z d a r s t v o . 

Člen 5. 

Država upravlja in vodi vsa državna gotitw j,<* 
sestva in vee otoke, zarasle z gozdnim drevjem, ter 
razpolaga z njimi; ne da bi posezala v pravico last-. 
nine, izvršuje strokovno upravo in nadzor po veljav
nih zakonih o gozdih: krajevnih imovinskih občin, 
samostanov, cerkva, cerkvenih veledostojanstveni-
kov, vakufov, nadarbin, zemljiških ' zajednic in pri. 
vilegiranih gozdov, mestnih (tržnih), občinskih, sel
skih, plemenskih, ostalih korporacij in zasebnih 
gozdil' ne glede na velikost. 

Ako se pokaže, da je v prid naprednemu gozd
nemu gospodarstvu ali v občem državnem interesu, 
sme minister — ne da bi posezabv pravico last
nine — prevzeti v svojo upravo vse zgoraj imeno
vane gozde in gozde posameznih zasebnikov. 

Lastniki nedržavnih gozdov, katerih g<:/A6 
upravlja država, plačujejo državi kot upravno stro
ške in pokojnine dotičnega osebja prispevek, ki ga 
določi minister za gozde in rudnike. 

Posestniki pasivnih gozdov in gozdnih zemljišč, 
prevzetih v državno upravo, se smejo z odločbo mini
strskega sveta deloma ali popolnoma oprostiti pla
čevanja prispevkov. 

Člen 6. 

Minister za gozde in rudnike, ki po členu 1. 
upravlja in vodi vse gozde in gozdne naprave ter 
razpolaga z njimi in izvršuje nadzor nad njimi po 
veljavnih zakonih in predpisih, vodi celokupno 
gozdno politiko kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev po: 

ministrstvu za gozde in rudnike — generalni di
rekciji gozdov — kot organu prve stopnje; 

po direkcijah gozdov kót organih druge stopnje 
in 

po gozdnih upravah kot organih tretje stopnja, 

B. Generalna direkcija gozdov. *• , 

Člen 7. 

Generalni direkciji gozdov načeluje generalni 
direktor, ki upravlja in vodi posle direkcije; ekrtó 
skladno z zakonskimi predpisi za točno in redno 
izvrševanje zakonov, naredb, navodil itd.; povsem 
je odgovoren za opravilno poslovanje v generalni 
direkciji in v vseh podrejenih gozdnih napravah v 
državi; upravičen je premeSčati néukazno osebje 

•Л %%.М:Љ: 
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(uslužbence) iz direkcije v direkcijo; dajati dopuste 
ukaznemu osebju (uradnikom) do 30 dni, neukaz-
nemu (uslužbencem) pa do 42 dni; odrejati izplačilu 
za materialne izdatke do 20.000 dinarjev; odobra
vati prodaje, ako niso višje od dosežene cene 
100.000 dinarjev; opravljati vse posle in izdajali 
odločbe o predmetih, ki mu jih odkazuje minister. 

Člen 8. 

Generalni direktor ima svojega pomočnika v 
čina načelnika I. razreda, ki mu pomaga pri poslo
vanju ter opravlja vse posle, ki mu jih dodeljuje; 
pomočnik ga zastopa v službi, ako je odsoten. 

Člen 9. 

Generalna direkcija se deli na oddelke, oddelki 
pa na odseke. 

Vsakemu oddelku načeluje načelnik, razen od
delku za računovodstvo, odsekom pa načeluje višji 
inšpektor, razen odseku pri računovodstvu. 

Poleg tega posluje potrebno število gozdarskih 
uradnikov, pravnikov, inženjerjev, geometrov, ma
nipulativnih uradnikov, arhivarjev; prepisovalcev 
in slug, pri računovodstvu pa potrebno število ra
čunovodstvenih in blagajniških uradnikov. 

Število tega osebja se določa s proračunom: 
višje uradnike porazdeljuje po oddelkih in odsekih 
minister, ostale pa generalni direktor. 

Strokovno osebje generalne direkcije gozdov se 
popolnjuje samo z osebami, ki imajo popolno fakul
tetno (akademsko) izobrazbo. 

Načelniki odsekov skrbe neposredno, da se 
opravljajo posli v njih oddelkih pravilno in pravo
časno. 

Načelniki odsekov nadzirajo osebje svojega od
delka, so referenti generalnemu direktorju za vse 
posle svojega oddelka ter mu podajajo konkretne 
predloge o vseh reformah in drugih tekočih zadevah; 
izdajajo naredbe in navodila, ki se tičejo poslov njih 
oddelkov. Odgovorni so za poslovanje svojega od
delka. 

Člen 10. 

Generalna direkcija gozdov se deli na šest od
delkov; ti so: 

1.) administrativni oddelek; 
2.) oddelek za promet, trgovino in industrijo 

lesa; 
3.) tehnični oddelek; 
4.) oddelek za eksploatacijo gozdov; 
5.) oddelek za upravo in nadzor nedržavnih 

gozdov; 
6.) specialno računovodstvo in posebna blagajna 

v zmislu člena 19. in kot dopolnitev člena 20. za
kona o ureditvi glavnega državnega računovodstva 
kraljevine Srbije z dne 5. maja 1911. 

Člen 11. 

Administratitni oddelek se deli na tri4 odseke: 
a) na administrativno-personalni odsek; 
b) na odsek "za gozdarski pouk za preizkuševališča ' 

in za statistiko; 
c) na pravni odsek. 

a) 
Administrativno-personalni odsek opravlja vsej 

administrativne posle generalne direkcije gozdov; j 
vodi ividencu o vsem gozdarskem osebju, iodi 
seznamek po činu in službene liste (konduite) vseh 
uradnikov; in uslužbencev; rešuje predmete o po-, 
stavljanju, napredovanju, premeščanju,' upokojanjn, 
odpuščanju in odlikovanju gozdarskih uradnikov; 
Vedi evidenco o dovoljenih dopustih, premestitvah 
fil kaznih ter izdaja potrdila o službenih podatkih 
s* gozdarske uradnike. Upravlja vložilče in arhiv 
generalne direkcije gozdov. 

b ) 
Odsek za gozdarski pouk, za preizkuševališča in 

za statistiko razpravlja o vseh vprašanjih, ki se ti
čejo teoretične in praktične izobrazbe gozdarskih, 
uradnikov in pomožnih gozdarskih uslužbencev ; 
(neukaznega (osebja). Upravlja štipendije in podpore i 
za pohajanje gozdarskih šol in tečajev kakor tudi 
sklade (fonde) za vzgojo gozdarskih uradnikov. 

Skrbi za preizkuševališča; upravlja'knjižnico in 
gozdarske zbirke; zbira in obdeluje statistične po
datke o vseh strokah gozdnega gospodarstva. 

v v 
Pravni odsek oddaja mnenje o pravnih zadevah; 

daje zakonsko obliko vsem odločbam in predlogom; 

oddaja mnenje glede sporov o pristojnosti ter 
opravlja vse ostale posle, ki 6padajo po svojem 
značaju v njegovo pristojnost. 

Člen 12. 

O d d e l e k za p r o m e t , t r g o v i n o in i n 
d u s t r i j o l e s a . 

Ta oddelek ima dva odseka: 
a) za promet z lesom; 
b) za gozdno industrijo, združevanje in za propagi

ranje gozdarstva. 

' a) 

Pristojnost odseka, za promet z lesom je: carin
ska politika, izvoz, uvoz, prometna tarifna politi.-;: 
na suhem in na vodi; odaek_skrbi, da se prevaža los 
za zalaganje domačih krajev in občin, pasivnih gle
de gozdov, pazi na gibanje cen domačega in svetov
nega trga, na borzo za les, preizkuša cene, ki se ti
čejo pogodb, sklenjenih z državo, preizkuša cenov-
nike itd. 

b) 
Odsek za gozdno industrijo, za združevanje in 

propagiranje gozdarstva skrbi za napredovanje 
gozdne industrije; nadzira industrijska podjetja, ka
terih se udeležuje država; skrbi za zaščito gozdnih 
delavcev, za napredovanje gozdnega zadružništva 
in strokovnih udruženj; pospešuje razširjanje ideje 
o splošni važnosti gozdarstva in gozdnega gospo
darstva z razstavami, tiskom, javnimi predavanji itd. 

Člen 13. 

T e h n i č n i o d d e l e k . 

Ta oddelek ima štiri odseke: 
a) za omejičevanje gozdov; 
b) za taksacijo; 
c) za golicave, hudournike in melioracije; 
č) gradbeni odsek. 

/ a) 

Odsek za omejičevanje gozdov skrbi za omejiče
vanje gozdov po zakonskih predpisih, kolikor gozdi 
še niso omejičeni; vodi kontrolo in evidenco o usta
novljenih mejah in mejnikih; izvaja razlastitev in 
arondacijo gozdov in. gozdnih zemljišč, izdaja sploš
na navodila za reambulirrfje in urejanje gozdnih mej. 

b ) 
Taksacijski odsek izdaja generalna določila in 

navodila za izdelavo gospodarskih načrtov in pro
gramov; preizkuša in predlaga v odobritev gospo
darske načrte in revizije, kontrolira njih izvrševanje, 
proučuje in rešuje predloge direkcije o ureditvi 
gozdov. 

c) 
Odsek za pogozdovanje golicav, za uravnavo 

hudournikov in melioracijo gozdnih zemljišč skrbi 
za pogozdovanje gozdnih čistin, krasa in ostalih go
lih in nerodovitnih zetaljišč; dalje za zasajanje dre
vesnic in gozdnih vrtov; skrbi za napravljanje su
šilnic za gozdno semenje in vobČe za nabiranja 
pogozdovalnega semenja kakor tudi za izvrševanje 
vseh ostalih poslov, potrebnih za povzdigo in nego
vanje gozdov. 

Naloga mu je, da daje direktivo in preizkuša 
načrte m proračune za uravnavo hudournikov ua 
državnih zemljiščih, za zavarovanje strmih bregov 
in plazinin za melioracijo gozdnega državnega zem
ljišča, preizkuša in odobruje načrte (osnove) o po
gozdovanju območja hudournikov, kontrolira vse 
delo, opravlja kolavdacijo teh dovršenih del in 
gozdnih kultur na državnih zemljiščih ali na manj
ših zemljiščih, ki so pod državno upravo, sporazum
no z generalno direkcijo voda. 

6) 
Gradbeni odsek skrbi za grajenje in vzdrževanje 

gozdnih prometnih sredstev (gozdnih izvoznih potov 
in cest, gozdnih železnic, splavov, žičnih železnic 
[žičarj, drs itd.); potem za postavljanje žag ш vseh 
zgradb, potrebnih za gozdno gospodarstvo, preizkuša 
načrte in stroškovnike (proračune) za te zgradbe 
ter jih kontrolira; izvršuje kolavdacijo vseh gozdnih 
zgradb in.priprav. 

Člen 14. 

O d d e l e k z a e k s p l o a t a c i j o . g o z d o v . 
Ta oddelek se deli na dva odseka: 

j a) na odsek za eksploatacijo gozdnih proizvodov; 
b) na odsek za lovstvo. 

a) 
Odsek za eksploatacijo gozdnih proizvodov 

skrbi vobče za zmiselno izkoriščanje gozdov, bodisi 
z licitacijo, bodisi s pogodbami in koncesijami ali v 
lastni režiji; skrbi za pripravljanje lesa, da se za-
Jagajo javne potrebe; proučuje vprašanja, kako 
naj se prodajajo gozdni proizvodi, in sestavlja po
godbe, ki se tičejo prodaj; izdaja generalna navodila 
za pravilno in pravočasno ukoriščanje vseh gozdnih 
proizvodov. 

• • ! > ) ' • 

Odsek za lovstvo skrbi ža pravilno in točno Iz
vrševanje zakonov o lovu, o negovanju in zaščiti 
divjačine; za pospeševanje lova in lovstva; za ribjo 
lov, kolikor jo upravljajo gozdarski organi, nadzira 
organe lovsko-policijsko službe; v njegovo pristoj
nost spadajo vse zadeve in vsi spori lovskih družb 
v okviru veljavnih zakonov in predpisov. 

Člen 15. 

O d d e l e k z a n e d r ž a v n e g o z d e . 
V pristojnost tega oddelka spadajo vsi sklepi 

zastopništev in gospodarstvenih odborov krajevnih 
imovinskih občin o stvareh, v katerih so te avto
nomne, ki pa jim je treba odobritve višjega oblastva. 

Sem spadajo zlasti: odobravanje sklepov o vo-
litvi predsednika gospodarskemu odboru in tega od
bora, odobravanje proračuna in izdatkov izvun pro
računa kakor tudi odobravanje zaključnih računov, 
sklepi za odsvajanjc nepremičnin vobČe kakor tudi 
nakupovanje nepremičnin in večje investicije; kata
ster o uživalcih pravic v poslednji instanci. 

Izvršuje podobne posle ostalih korporacij in. po
sestnikov, katerih gozdi so v državni upravi. 

V njegovo pristojnost spada gozdno-policijska 
služba na podstavi zakonov o gozdih, in sicer aa 
vseh ozemljih, kolikor niso v državni upravi; izdelo
vanje dotičnih pravilnikov in predpisov; kontrola 
zasebnega gozdnega gospodarstva po gospodarskih 
načrtih in programih; kontrola o izvrševanju sečnje 
in pogozdovanja; skrb za odvračanje gozdne škode 
vsake vrste; reševanje sporov med državnimi in goz
darskimi organi izvrševalne službe in zasebniki; vsa 
vprašanja o pretvarjanju gozdnih zemljišč v druge 
namene in o absolutnih gozdnih zemljiščih (tleh). 

Sploh spada v njegovo • pristojnost vsa skrb za 
pospeševanje zasebnega gozdnega gospodarstvu r 
državi. 

Člen 16. 

G o z d a r s k o r a č u n o v o d s t v o i n b l a 
g a j n a . 

Specialno gozdarsko računovodstvo in blagajn» 
poslujeta kot organ avtonomne gospodarske držav
ne naprave, ki je v zmislu člena 21. zakona o ure
ditvi glavnega državnega računovodstva, z dne 
5. maja 1911. podrejena nadzorstvu in kontroli mi
nistra za finance, pa ima računovodstvo nezavieno 
od finančnih. Oblast tega računovodstva kot cen
tralnega se razprostira na vse blagajne gozdarske 
stroke ter centralizira, vse njih operacije. Vsak me
sec izroča izpisek svojih vknjižb po proračumsisih 
pozicijah dohodkov in razhodkov glavnemu držav
nemu računovodstvu, istotako pa vsako leto za
ključne račune za vso upravo. 

Člen 17. 
Računovodstvu načeluje šef, ki ga postavlja mi

nister za gozde in rudnike po prejšnjem pristanku 
ministra za finance. 

Ostalo osebje računovodstva in blagajne se se
stavlja iz potrebnega števila računovodij, vižjil» 
knjigovodij, knjigovodij, pomočnikov knjigovodjam, 
računskih asistentov in blagajnikov. Razen tega po
stavlja glavna kontrola krajevno kontrolo. 

Člen 18. , 4 -. 

Centralno računovodstvo ministrstva in računo
vodstvo pri direkcijah gozdov sta v činu podobnega 
organa druge stopnje; njiju področje predpišeta spo
razumno minister za gozde in rudnike in minister ca 
finance s posebnim pravilnikom.". 

Člen.19. , ; 

D i r e k c i j e g o z d o v . 
Da se naloge ministrstva za gozde in rudnik* 

glede gozdov izvajajo enotno,; se ustanavlja za sedaj 
v kraljevim" dvanajst direkcij gozdov, in sicer: V 
Skopi ju, Aleksincu, ' ČaČku, Apatinu, Mostaru, Sara
jevu, Banjiluki, Tuzli, Vinkovcih, Zagrebu, na S*« 
šaku in v Ljubljani. 
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Območja teh direkcij se določijo s kraljevim uka
zom na predlog ministra za gozde in rudnike, po 
potrebi pa se sme njih število tudi povečati. 

Področje direkcij gozdov obseza splošne, uprav
ne, nadzorne in organizatorske posle, personalije, 
promet, ureditev gozdov, gozdne zgradbe v mejah 
proračuna, lovstvo in ribarstvo na podstavi veljavnih 
zakonov in predpisov. Potemtakem izdelujejo gospo
darske načrte, načrte za sečnjo in načrte za pogoz
dovanje; izvršujejo kolikršnokoli prodajo lesa v 
zmislu zakona po teh načrtih in prodajo izruvanih, 
po vetru polomljenih ali po • požaru poškodovanih 
dreves, kolikor niso za to pristojne gozdne uprave; 
dovoljujejo kolikršnokoli sečnjo lesa za domačo po
trebo iz gozdov, Id jih upravljajo; odrejajo in kon
trolirajo pogozdovanje v mejah dovoljenih kreditov; 
devajo pod prepoved ogolela in nepopolno obrasla 
zemljišča zaradi pogozdovanja. Dovoljujejo pašo, 
želodno pašo, izkopavanje kamenja, kleščenje listna
tega drevja in vse ostale postranske gozdne proiz
vode. Dovoljujejo postavljanje zasebnih žag in de
lavnic za obdelovanje lesa.. Oddajajo v zakup planin
ske pašnike, zemljišča za obdelovanje;*- neposredno 
nadzirajo in kontrolirajo poslovanje vseh gozdar
skih oblastev v svojem območju. Skrbe za pospeše
vanje lovstva in ribarstva, oddajajo v zakup lovišča 
in ribje lovi, kolikor so za ribarstvo pristojne po 
zakonu. 

Odrejajo izplačilo za materialne izdatke do 10.000 
dinarjev. 

Same odobrujejo vse prodaje, ako dosežena cena 
ni višja od 50.000 dinarjev. 

Ostala kompetenca proti ministrstvu in gozdnim 
upravam se določi s pravilnikom. 

Člen 20. 

Direkcijo gozdov sestavljajo: direktor, potrebno 
število višjih inšpektorjev, inšpektorjev in ostalega 
strokovnega gozdarskega, administrativnega, račun
skega in blagajniškega, po potrebi pa tudi pisarni
škega osebja. 

Direktor, višji inšpektorji in inšpektorji direkcije 
gozdov imajo isti čin in isto plačo kakor načelniki, 
odnosno višji inšpektorji in inšpektorji ministrstva 
za gozde in rudnike, postavljajo pa se izmed stro
kovnjakov s popolno fakultetno (akademsko) iz
obrazbo, in sicer: direktorji I. razreda po najmanj 
15, direktorji II. in Ш. razreda in višji inšpektorji 
pa po najmanj 10 letih uradniške gozdarske službe. 

Člen 21. 
Direkciji načeluje direktor, ki more biti v 

činu ministrskega načelnika ali višjega inšpektorja 
ali inšpektorja; torej so trije razredi, in sicer: direk
tor I. razreda, ki je v načelniškem činu; direktor 
II. razreda, ki je v činu višjega inšpektorja; direk
tor III. razreda, ki je v inšpektorskem činu. 

Direktor direkcije gozdov upravlja vse posle 
direkcije ter je odgovoren za vse posle, ki spadajo 
v njegovo področje. Postavlja, premešča, povišuje, 
kaznuje do odvzema enomesečne plače in odpušča 
neukazno osebje (uslužbence) v območju svoje di
rekcije in v mejah proračuna; dovoljuje podrejenemu 
osebja' dopuste, in sicer ukaznemu (uradnikom) do 
15 dni, neukaznemu (uslužbencem) pa do 30 dni. 

Če je direktor odsoten, ga zastopa po činu najsta
rejši strokovni uradnik. 

Člen 22. 
Direkcije gozdov se dele na odseke. Število in 

naslov odsekov določa minister za gozde in rudnike 
» za vsako posamezno direkcijo po naravi poslov do

tične, direkcije, natančneje določevaje posle posa
meznih direkcij. 

Poleg teh odsekov poslujeta pri vsaki direkciji 
specialno računovodstvo in blagajna, katerih pod
ročje se določi skladno s področjem računovodstva 
pri generalni direkciji gozdov. 

Člen 23. 
G o z d n e u p r a v e . 

Vsako območje direkcije gozdov se deli na po
trebno število gozdnih uprav, ne glede na to, čigavi 
so gozdi. Okoliše gozdnih uprav in njih sedože do
loči minister za gozde in rudnike. 

Člen 24. 
Gozdne uprave so izvrševalni organi direkcije 

gozdov. Skrbe, da se vsi gozdi čuvajo brezpravnega 
izsekovanja; izvajajo gospodarstvo v vseh gozdih po 
izdelanih gospodarskih in drugih načrtih in po dolo
čilih zakona in pravilnika. Neposredno upravljajo 

vse gozde, ki spadajo pod državno upravo, druge pa 
nad7Ìrajo po jrtdpisih zakona o gozdih in po navo
dilih, ki jih dobivajo od pristojnih oblastev, ter iz
vršujejo določila zakona o lovu in ribji lovi (kolikor 
ju upravljajo). 

Sploh izvršujejo gozdno-policijsko in gozdno
gospodarsko službo. 

Člen 25. 
Predstojnik gozdne uprave je gozdarski strokov

njak uradniške vrste, ki je njen samostojni upravi
telj v obsegu zakonov in predpisov; tudi je izvrše-
valni organ pristojne direkcije gozdov, kateri je 
osebno odgovoren za svoje poslovanje. Predstojniku 
je prideljeno potrebno število strokovno kvalificira
nega gozdarskega, tehnično-pomožnega in čuvar-
skega osebja in slug. To osebje se razen začasnega 
postavlja v stalni lastnosti s pravico do pokojnine 
zase in za rodbino; ta pokojnina se regulira s poseb
no uredbo. Zaradi te pokojnine, kolikor ni urejena 
do sedaj, se mora ustanoviti poseben fond, katerega 
pravila predpiše minister TA gozde in rudnike, do
kler se to ne uredi drugače. 

Člen 26. 

Za nepravilno izvrševanje službene dolžnosti, de
janj, nasprotnih službeni prisegi, neizvrševanje pra
vilnikov, predpisov^ naredb in navodil kakor tudi za 
nedostojno vedenje — kolikor ne spada vse to pod 
določila splošnega kazenskega zakonika ali discipli
narnih sodišč — se izrekajo kazni za nerednost. 

Kazni za nerednost sta: 
1.) opomin; 
2.) denarna kazen. 
Denarna kazen ne sme biti v posameznem pri

meru večja od 25 % u&lužbenčeve osnovne mesečne 
plače. 

Kazni za nerednost izrekajo predstojniki obla-
stva, pri katerem uslužbenec službuje, ali predstoj
niki višjega oblastva. 

Preden se izreče kazen za nerednost, se mora ob
dolženec zaslišati, kazen pa mu je priobčiti in ob
razložiti s "pismenim aktom. 

Denarne kazni se izrekajo na korist uradniškega 
pokojninskega fonda. 

Kazni za nerednost se ne vpisujejo v službene 
(konduitne) liste, morajo pa se priobčevati ocenje
valni komisijL 

Zoper izrečeno kazen se sme uslužbenec pritožiti 
v treh dneh po priobčitvi pri predstojniku višjega 
oblastva, toda pritožba se mora neposredno izročiti 
nadrejenemu predstojniku; Od pritožbe so izvzete 
kazni, ki so jih izrekli predstojniki najvišjih central
nih oblastev. 

Direktor direkcije gozdov, odnosno generalni di
rektor, odreja disciplinarno preiskavo. 

Člen 27. 

Čini osebja pri generalni direkciji gozdov, pri di
rekciji gozdov in pri gozdnih upravah so ti-le: 

1.) strokovni gozdarski uradniki: generalni di
rektor, pomočnik generalnega direktorja, načelnik, 
direktor L, П. in Ш. razreda, višji inspektor, in
spektor, šumarski referent, višji šumar, šumarski 
asistent in podšumar. 

Po strokovni šolski izobrazbi se deli to osebje na 
dve posebni kategoriji: s popolno velikošolsko iz
obrazbo in s srednješolsko izobrazbo. 

Osebje s srednješolsko strokovno izobrazbo sme 
napredovati izključno do inšpektorskega čina, toda, 
oni, ki so že v državni elužbi, ko stopi v veljavo ta 
uredba, smejo napredovati do vštetega inšpektor
skega čina,. oni pa, ki so se posebno odlikovali v 
strokovnem poslovanju, do čina višjega inšpektorja. 

2.) Strokovni računski uradniki: šef računovod
stva, računovodja, višji knjigovodja, knjigovodja, 
knjigoviodjev pomočnik, računski asistent in blagaj
nik. 

Ti morajo imeti strokovno kvalifikacijo za svoje 
posle. 

3.) Pravniki: šef odseka, pravni referenti in taj
niki, ki morajo imeti dovršeno pravno fakulteto. 

Šef odseka mora imeti še najmanj 12, pravni re
ferenti pa najmanj 8 let sodne službe ali opravljeni 
odvetniški ali sodniški izpit in 12, odnosno 8 let 
prakse v pravnih poslih. 

4.) Ostali uradniki: tajniki in pisarji. 
6.) Strokovni gozdarski uslužbenci (neukazno 

osebje): 
a) gozdarsko-tehnično pomožno osebje, nadlogarji; 
b) čuvarsko osebje: logarji in čuvarji. Njih razvrsti

tev po novih naslovih se izvrši s pravilnikom. 

6.) Manipulativno osebje in služabništvo: arhivar, 
protokolist, praktikant, risar, prepisovalec in sluga. 
Ti se dele na razrede, ki se urede s pravilnikom. 

Člen 28. 

Dosedanji razredi, kar jih je, ko etopi v veljavo 
ta uredba, uradnikov v Srbiji in činovni razredi v 
ostalih pridruženih pokrajinah kraljevine se izena
čujejo tako-le: 

1.) glavni direktor je uradnik Ш. činovnega raz
reda-; 

2.) pomočnik glavnega direktorja in načelniki 
1. razreda so uradniki IV. činovnega razreda; 

3.) načelniki II. in Ш. razreda in inšpektorji I. 
razreda so uradniki V. činovnega razreda; 

4.) inšpektorji П. in Ш. razreda so uradniki VI. 
činovnega razreda; 

5.) okrajni (okružni) šumarji, odnosno tajniki I. 
razreda so uradniki VII. činovnega razreda; 

6.J okrajni (okružni) šumarji, odnosno tajniki II. 
in III. razreda so uradniki Vin. činovnega razreda; 

7.) okrajni (okružni) šumarji, odnosno tajniki IV. 
in V. razreda so uradniki IX. činovnega razreda; 

8.) podšumarji, odnosno pisarji 1. in II. razreda 
so uradniki X. činovnega razreda; 

9.) podšumarji, odnosno pisarji Ш., IV. in V. raz
reda so uradniki XI. činovnega razreda; 

10.) uradniki XII. činovnega razreda v Bosni in 
Hercegovini se prevajajo v XI. činovni razredî 

Člen 29. 

Dosedanji razni naslovi gozdarskih uradnikov, 
rabljsni prej to uredbo, se na podetavi izenačitve 
v členu 28. izpreminjajo tako-le: 

1.) novi naslov «generalni direktor» dobi dose
danji glavni direktor; 

2.) novi naslov «pomočnik generalnega direktor
ja» dobi dosedanji pomočnik glavnega direktorja; 

3.) novi naslov «načelnik» dobe dosedanji urad
niki IV. činovnega razreda in njim enaki po členu 
28., točki 2., ako pa je tak urađnik predstojnik di
rekcije, se zove «direktor I. razreda»; 

4.) novi naslov «višji inspektor» dobe dosedanji 
uradniki V. činovnega razreda in njim enaki po čle
nu 28., točki 3.; ako pa je tak uradnik predstojnik 
direkcije, se zove «direktor П. razreda»; 

5.) novi naslov «inspektor» dobe dosedanji urad
niki VI. činovnega, razreda in njim enaki po členu 
28., točki 4.; ako pa je tak uradnik predstojnik di
rekcije, se zove «direktor III. razreda»; 

6.) novi naslov «šumarski referent» dobe dose
danji uradniki Vu. činovnega razreda in njim enaki 
po členu 28., točki 5.; 

7.) novi naslov «višji šumar» dobe dosedanji 
uradniki VEL činovnega razreda in njim enaki po 
členu 28., točki 6., in sedanji nadšumarji, toda brez 
pravice do plače nadšuniarjev; 

8.) novi naslov «šumar» dobe dosedanji uradniki 
IX. činovnega razreda in njim enaki po členu 28., 
točki 7.: 

9.) novi naslov «šumarski asistent» dobe dose
danji uradniki X. činovnega razreda in njim enaki 
po členu 28., točki 8.; 

10.) novi naslov «podšumar» dobe dosedanji urad
niki XI. činovnega razreda in njim enaki po členu 
28'., točki 9.; 

11.) novi naslov «šef računovodstva» dobe gozdar
sko-računski uradniki VI. in VII. činovnega raz
reda, ako so predstojniki, ostali pa imajo naslov «ra
čunovodja*; 

12.) novi naslov «višji knjigovodja» dobe gozdar-
sko-računski uradniki VIII. činovnega razreda, та-
zen blagajnikov; 

13.) novi naslov «knjigovodja» dobe gozdareko-
računski uradniki IX. činovnega razreda; 

14.) novi naslov «knjigovodjev pomočnik» dobe 
gozdarsko-računski uradniki X. činovnega razreda; 

15.) novi naslov «računski asistent» dobe gozdar
sko-računski uradniki XI. činovnega razreda. 

«Blagajnik» se zove vsak uradnik, ki mu je po
verjena blagajna, ter obdrži čin in plačo, ki ju im,». 

Člen 30. 

Minister za gozde in rudnike izenači & posebnim 
pravilnikom, z zakon in naredbami predpisane do-
klade za stanovanje, kurjavo in ostale prejemke, ki 
so veljale že pred to uredbo, za vse uslužbence go
zdarskega resorta po razmerah, v katerih so; isto-
tako pa predpiše po krajevnih razmerah doklade г,а 
potne stroške (povprečnine) in za vzdrževanje konj. 
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Ölen 31. 

G o z d a r s k i o d b o r . 
Ta odbor sestavljajo: generalni direktor, njegov 

pomočnik, načelniki oddelkov in šefi odsekov. 
Generalni direktor predseduje odboru, a zastopa 

ga pomočnik. 
Naloga odbora je posvetovalnega značaja. Odbor 

oddaja mnenje o vseh zadevah večje važnosti ali 
vprašanja posameznih direkcij, razen za oceno direk
cije gozdov in direktorje direkcij. Kolikor gre za 
vprašanja posameznih direkcij razen za oceno direk
torja direkcije, je član odbora tudi direktor, odnosno 
njegov namestnik dotične direkcije. 

V pristojnost gozdarskega odbora spada usta
navljanje stalnih in začasnih komisij za proučevanje 
posameznih strokovnih vprašanj. 

Člen 32. 

A v t o r i z a c i j a g o z d a r s k i h i n ž e n j e r j e v . 

Minister za gozde in rudnike se pooblašča, da 
sme ustanoviti mesta avtoriziranih gozdarskih in-
ženjerjev. 

Člen 33. 

Minister za gozde in rudnike sme tudi, ne da bi 
čakal na odobritev proračuna, po tej uredbi izvršiti 
potrebno imenovanje uradnikov in uslužbencev v 
onem številu, ki ga zahteva službena potreba. Ob
enem izvršuje izdatke za materialne potrebščine di
rekcij, l i izdatki se izvršujejo za direkcije v Srbiji 
iz gozdarskega fonda, za ostale direkcije pa, kolikor 
je treba, iz dohodkov gozdov ali iz proračunskih 
prihrankov. 

Člen 34. 

Za strokovne referente pri posameznih okrajnih 
(županijskih, okružnih) upravnih odborov določi teri
torialno pristojna direkcija enega izmed svojih stro
kovnih uradnikov, kolikor bo to potrebno. 

Člen 35. 

Dosedanji poverjeništvi v. Zagrebu in Sarajevu 
s e u k i n j a t a . Gozdarski (šumareki) odseki pri 
pokrajinskih vladah v Ljubljani, Zagrebu, Splitu in 
Sarajevu; šumareki državni uradi v Zagrebu, na Su
šaku in v Vinkovcih; šumarska inspektorata v Skop-
lju in na Cetinju; krajevska šumarska nadzorništva, 
kraljevsko šumarsko erarsko zvanje in kraljevski 
državni šumarski uradi in kraljevske erarske šumske 
uprave; kraljevske državne ereske šumske uprave 
v Banatu, Bački in Baranji; okružne šumske uprave 
v Srbiji in Crni gori; šumske uprava iu kotarski šu
marski referenti v Bosni in Hercegovim; šumarska 
nadzorništva v Dalmaciji; gozdna nadzorništva in 
oskrbništva v Sloveniji; kraljevske državne šuma
rije, županijski in kotarski šumarski referenti; gospo
darski uredi in šumarije krajiških imovnih občin v 
Hrvatski in Slavoniji in vse zasebne gozdne uprave 
v veej kraljevini, kolikor prehajajo v državno upra
vo, se morajo postopno preobraziti, odnosno likvi
dirati, in sicer v roku in na način, kakor to pred
piše minister za gozde in rudnike. 

Člen 36. 

Vse osebje, ki je bilo že doslej v javni gozdarski 
službi nedržavnih naprav, katerih gozde bi država 
prevzela v svojo upravo, preide v državno službo. 

Gozdarsko osebje ostalih nedržavnih gozdov, ki 
preide v državno upravo, se sme po potrebi sprejeti 
v državno službo, ako ima predpisano strokovno 
kvalifikacijo. 

Službena leta sprejetega osebja, ki jih je to pre
bilo pri likvidiranih napravah, se vštevajo v držav
no Blulbo. 

Člen 37. 
Državni in javni uradniki in uslužbenci, ki so že 

v službi, ko stopi v veljavo ta uredba, ne izgube do
sedanjih pridobljenih pravic. Za vsa nova imeno
vanja in napredovanja veljajo predpisi te uredbe. 

Člen 38. 

Vai uradniki gozdnih oblastev, omenjenih v členu 
86., se morajo postopno z likvidacijo postaviti na 
nove, s to uredbo osnovane ustrezne naslove in čine. 

Vsi uradniki se postavljajo s kraljevim ukazom. 

Ölen 39. 

Izvrševanje te uredbe predpiše minieter za gozde 
in rudnika s posebnim pravilnikom. 

Člen 40. 
Ko stopi v veljavo ta uredba, prestanejo veljati 

dotedanji predpisi zakonov in uredb, kolikor se ne 
skladajo z njo in se tičejo gozdarstva. 

Člen 41. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše. 
V B e o g r a d u , dne 27. junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r. 
Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić s.r. 
(Podpisi ministrov.) 

Naredbe osrednje vlade. 
2 9 4 . 

Naredba ministrskega sveta kraljevine 
Sroov, Hrvatov in Slovencev z dne 1. sep

tembra 1921., st. 87.772, 
s katere se ukinjata ротегјепШто za pravo
sodje v Ljubljani in predatojnistfo za pravo

sodje v Splita.* 

Člen 1-
Poverjeništvo za pravosodje v Ljubljani in pred-

stojništvo za pravosodje v Splitu se ukinjata, njiju 
dosedanje posle pa bosta opravljala oddelka mini
strstva pravde v Ljubljani in v Splitu, ki morata za 
svoje predloge splošnega značaja aU ki se nanašajo 
na službeno osebje, vprašati za mnenje pokrajinske
ga namestnika pred ministrovo odločbo. 

Člen 2. 
Oddelka ministrstva pravde v Ljubljani in v 

Splitu sta neposredno in edino zavisna od ministra 
pravde. Poslujeta pod njegovim nadzorom in po nje
govih naredbah. 

Člen 3. 

Minister pravde določi dan, ko se ukineta od
delka ministrstva pravde v Ljubljani in v Splitu ter 
ministrstvo pravde v Beogradu in sodišča prevza
mejo njiju posle po zakonih in drugih predpisih, Id 
še veljajo v Dalmaciji in v Sloveniji. 

Člen 4. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca»; minister pravde izda potrebna dolo
čila za njeno izvršitev. 

V B e o g r a d u , dne 10. septembra 1921. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Nik.P.Pašić s.r. 

(Podpisi vseh drugih ministrov.) 

2 9 5 . 
Naredba ministra za socialno politiko, s 
katero se podaljšuje rok nredbl o izselje

vanja z dne 21. maja 1921.** 
Podaljševaje svojo naredbo z dne 7. julija 1921., 

š t 42.547,*** odrejam, da je rok za likvidacijo sedaj 
poslujočih agentur, zastopništev ali predstavništev 
parniških podjetij, ki je bil z gorenjo naredbo dolo
čen do dne 16. septembra t L, podaljšan do dne 
15. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

V B e o g r a d u , dne 8.septembra 1921.; 

St. 56.129. Minii-ter za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s.r. 

* RazglaSena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 206, izdanih dne 16ega 
septembra 1921. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 207, izdanih dne 17ega 
septembra 1921. 

*** uradni list pod št. 229. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas 

o novih državnih taksah za tovorne liste.* 
V zmislu zača4nega zakona o državni trošarini, 

taksah in pristojbinah z dne 27. julija 1921. se po
lirà izza dne 1. septembra t. 1. za vsak lovorni list, 
s katerim odpravljajo privatne osebe blîigo po že
leznici, državna taksa v kolkih za 1 dinar. 

Torej se prejšnji taksi 0-30, odnosno 1-20 dinar
jev, izza gorenj'jga dne (1. septembra t. ].) dopolnju
jeta, odnosno znižujeta. 

Ista taksa se pobira tudi za tovorno liste po
šiljk, ki tranzitirajo ozemlje kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, in /a vložke tovornih lhtov. 

Tovorni listi nove emisije, na katerih je kol .k 
vtisnjen in ne prilepljen, se prično uporabljati dno 
1. oktobra t. 1., kar je uprava državnih monopolov 
tudi že objavila. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 9. septembra 1921.; št. 27.439. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St 9487ДУ. 

Razglas glede žičnih ovirnajngoslovanski-
italijanski meji. 

Sporazumno s komando Dravske divizijske ob
lasti v Ljubljani in z gospodarsko komisijo pokra
jinske uprave za stvarno demobilizacijo se dovoljuje 
lastnikom onih posestev, ki leže na jugoslovanskem 
državnem ozemlju, da odstranijo e svojih posestev 
bodičasto žico, ki jo je svoječasno postavila itali
janska vojska. Žica se mora odstraniti pod nadzor
stvom občine najpozneje do dne 31. decembra t. 1.; 
dotično županstvo je za pravilno odstranitev odgo
vorno. 

V L j u b l j a n i , dne 14.septembra 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskoga namestnika: 
, de Baltic s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. 2873/ pr. ex 1921. 

Razpis. 
V službenem področju podpisano delegacije Je 

namestiti uradnega slugo s prejemki, določenimi v 
uredbi finančnega ministrstva D R br. 00.000 z dne 
28. aprila 1921., Ur. 1. š t 143, s pripadajočo draginj-
sko doklado in s pravico do uradne olleke, v koli
kor jo je ob sedanjih razmerah mogoče nabaviti. 

Razpisano mesto je izrecno pridržano vojnim in
validom, ki so najmanj 20 % nezmožni za delo in 
za tako službo sposobni, in certifikatistom. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane proš
nje, opremljene z dokazili o starostu, o državljan
stvu, o zdravju (izpričevalo državnega uradnega 
zdravnika), o nravstvenem vedenju, potem z doka
zilom, da so prosilci vešči čitanju, pisanju in raču
nanju, naposled z dokazilom o invalidnosti, oziroma 
s certifikatom, naj se vlože do dne 

15. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedstvu. ' 

Za j.ravn('veljavno legitimacijo invalidom: velja 
listina nadpregledne komisije, s katero je bil za 
takšnega spoznan. 

Predsedstvo delegacije ministrstva tlaanc 
v Ljubljani, 

dne 7. septembra 1921. 
Za delegata: Bonač s. r. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 204, izdanih dno Hega 
septembra 1921. 
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Razglasi pokrajinske monopolske 
direkcije v Ljubljani. 

«t. 5349/21. 1487 
Ra?glss. 

Uprava državnih monopolov v Beogradu jo osno
vala v Ljubljani monopolsko stovarište soli (mono
polno skladišče soli), ki je začasno v prostorih to-, 
bačne tvornice v Ljubljani, Tržaška cesta št. 12. 

Iz tega skladišča se bo oddajala sol na debelo v 
vrečah po 100 kg, in sicer najmanj po 1000 kg proti 
vnaprejšnjemu plačilu. 

Kvaliteta: bela, zmleta-, kamenita (mineralna), 
jedilna tol prve vrste iz državne solarne v Kreki 

(Yna: 100 dinarjev za 100 kg. 
Vreče se zaračunavajo po nabavni ceni (sedaj po 

11 J5 dinarjev za vsako). 
7unanji interesenti, ki prevzemajo cele vagone, 

smejo uporabljati dovlačno železnico neposredno pri 
našem skladišču proti plačilu dotične pristojbine. 

Izdaja se sol na vagone vsak dan razen ob so
botah, manjše količine pa samo ob ponedeljkih, 
vtorkih in sredah med dopoldanskimi uradnimi 
urami. 

Tlačila sprejema blagajna tobačne tvornice v 
Ljubljani; zunanjim odjemalcem so na razpolago po
ložnice poštno-čekovnega urada na račun monopol-
skega stovarišta soli v Ljubljani. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1921. 

Mandelj s. r. 

Razglasi vojaških oblaste«. 
Konkurz ea sprejem gojence? v 4. pehotno 

podčastniško šolo v Zagreba * 
Na podstavi odločbe gospoda- ministra za vojno 

in mornarnico Pov. F Dj. br. 15.841 z dne 23. av-| 
gusta 1921. se sprejme dne 10. novembra t. 1. v 
4. pehotno podčastniško šolo v Zagrebu do 500 mla-
•deničev iz civilnega prebivalstva in iz vojske za 
gojence. -. 

Kandidat iz civilnega prebivalstva mora za spre
jem v to šolo ustrezati'tem-le pogojem: 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, kar dokaže z občinskim potrdilom. 

2.) Rojen mora biti na ozemlju kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, kar dokaže z občinskim po
trdilom, ki ga predloži po točki 1.) 

3.) Ne sme biti mlajši nego 14 in ne starejši neg:» 
21 lot, kar dokaže s krstnim listom aH pa s potrdi
lom dveh državljanov, potrjenim po občinskem ob-
lastvu. 

4.) Dovršiti je moral dva gimnazijska ali realčna 
razreda ali pa vsaj Štiri razrede osnovne šole, kar 
dokaže s šolskim izpričevalom. 

5.) Biti mora dobrega'vedenja in nekaznovan, 
-kar dokaže z občinskim potrdilom. ! 

6.) Za vstop v šolo mora imeti dovolilo staršev 
ali varihov, ki ga je potrdilo občinsko ali politično 
oblastvo. 

7.) Biti mora neoženjen. 
Kandidat iz kadra mora za sprejem v to šolo 

•ustrezati tem-lc pogojem: 
1.) Rojen mora biti na ozemlju kraljevine Srbov, 

•Hrvatov in Slovencev, kar se dokaže z njegovimi 
uradnimi podatki iz komande. 

2.) Dovršiti jo moral rekrutni pouk. 
3.) Komanda ga mora priporočati kot dobrega 

vojaka. 
4.) Biti mora nekaznovan. 
5.) Dovršiti-je moral vsaj štiri razrede osnovno 

šole. -

6.) Imeti mora dovolilo staršev ali varihov, po
trjeno po oblastvu, da sme vstopiti v šolo. 

Kandidat iz civilnega prebivalstva so mora pri
javiti za sprejem s svojeročno spisano prošnjo ko
mandantu i. pthotne podčastniške šolo v Zagrebu 
ter mc-r; v njej izjaviti, da se strinja z vsemi ob
vezami; predpisanimi v «Uredbi o podoficirskim ško
lama u stalnom kadru». Prošnji гаота priložiti zgoraj 

* Priohčen v «Službenih NovinaJi kraljevih 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 193, izdanih dne 
1. septembra 1921. 

omi njene listine: občinsko potrdilo o pođaništvu, 
krstni list, šolsko izpričevalo, nravstveno izpriče
valo in potrdilo, da ni oženjen, kakor tudi roditelj
sko dovolilo. Prošnja in listine morajo biti oprem
ljeno s kolki po zakonu o taksah. 

Kandidati iz vojske naj se javijo po redid poti 
na raport; njih poveljniki pošljejo potem njih za
slišanje s priloženimi listinami vred komandantu 
sliSanji ч priloženimi listinami vred komandantu 
4. pehotne podčastniške šole v Zagrebu. • 

Prijave vseh kandidatov morajo dospeti h ko
mandi 4. pehotne podčastniške šole v Zagrebu naj-
kesneje do dne 2 5. o k t ö b r a t. 1. 

Prosilci se opozarjajo na to-le: 
1.) Vsi prijavljeni kandidati, katerih prošnje se 

nis ) vrnile, se morajo dne 10. n o v e m b r a t. 1. 
ob sedmih osebno javiti komandantu 4. pehotne pod
častniške šole v Zagrebu, da se zdravniško pregle
dajo in da se njih prošnje rešijo. 

2.) Za ta prihod naj ne čakajo posebnega poziva, 
ampak naj se pravočasno javijo najbližjemu koman
dantu vojnega okrožja, ako se hočejo koristiti z 
brezplačno vožnjo (naredba gospođa ministra za voj-
пм in mornarnico E G br. 7446 z dne 22. oktobra 
1921).;. l e vozovnice se izdajajo samo na podstavi 
pismenega potrdila šolskega komandanta, da je do-
tičnik uvrščen med kandidate. 

3.) Do prihoda na pregled naj urede vse rod
binske zadeve, ker se oni gojenci, ki se sprejmejo v 
šolo, ne bodo več puščali domov. 

4.) Vsak kandidat mora priti na pregled očiščen, 
okepan in čisto oblečen. 

Sprejemnega izpita ni. šolski tečaj traja pol
drugo leto. Po dovršeni šoli se porazvrste gojenci 
kot podnaredniki v pehotne police, kjer služijo za 
nadaljnjo povišbo. • • 

Oni gojenci, ki dovrše šolo z odliko ali s prav 
dobrim uspehom, imajo pravico do izpita za ča-'.-
niški čin. 

Po dovršeni šoli prejemajo podnaredniki: 60 di
narjev mesečne plače, 10-70. dinarjev doklade na 
rok in 90 dinarjev doklade za poboljšek hrane, sku
paj 150 dinarjev poleg hrane in obleke. 

Iz pisarne pehotne inspekcije v Beogradu, 
' dne 25. avgusta 1921.; Pov. I P br. 929. 

T 183/21—3. 1465 
Amortizacija. 

Po prošnji Mihaela V a l e n t a n a , posestnika v 
Apačah št. 84, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne priznanice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Priznanica o 20%nem pridržku, ser. 075 št. 01237, 
izdana po posojilnici v Črni gori pri Ptuju na ime: 
Miha Valentan in na znesek 1432 K. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da priznanica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 16. avgusta 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 2508/13/21—1. 1458 

Razglas. 
Notar Fran T a v z e s v Logatcu je dne 7. sep

tembra 1921. položil predpisano prisego. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 9. septembra 1921. 

Dr. Rogina s. r. 

Ne I 245/21—3. 1367 3—3 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Olge J e s e n k o v e , zdravnikove 
soproge v Celju, Razlagova ulica št. 4, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižico, 
ki jo je prosilka baje izgubila: Hranilna vložna knji
žica št. 2019, list 326 za 17.860 K 12 v Hranilnega 
in posojilnega društva v Celju, glaseča se na ime:. 
Olga Jesenko. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
15. avgusta 1921., ker bi se sicer po tem roku i7/-
reklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. avgusta 1921. 

Ne 102/21—3. 1 4 7 9 

Amortizacija. 
Na prošnjo Jožefa Mr ž l j a k a, posestnika v 

Dugači, sodni okraj Vrbovsko, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je 
prosilec baje izgubil: Vložna knjižica okrajne poso
jilnice v Ljutomeru št. 521, glaseča se na ime: Mrž-
Ijak Jožef s saldom 5806 K 62 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je vložna knjižica neve
ljavna, okrajno sodišče v Ljutomeru, 

dne 17. avgusta 1921. 

Ne I 315/21—2. 1357 3—"2 

Amortizacija. 

Preds. 2605/13/21- 1460 

1461 

dne 

1. 
R^çUe 

Notar Josip K e n d a v Cerknici je dne 9. sep
tembra 1921. položil predpisano prisego. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 10. septembra 1921. 

Dr. Rogina s. r. 

Preds. 2609/13/21—2. 

feazfflas. 
Notar Štovo S i n k v Velikih Laščah je 

9. septembra 1921. položil predpisano prisego. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 10. septembra 1921. 
Dr. Rogina s.r. 

C 110, 111/21—1. • ' 1489 
O* Ho. 

O tožbi Jakoba Novaka v Primskovem zoper Ma
rijo J a g o d i č.e v o,in Katarino F a j f a r j e v o od 
istotam, odnosno njiju neznane pravne naslednike, 
zaradi zastaranja terjatev bo narok dne 

27. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 
ob devetih. 

Skrbnik toženkama: Rajko Peterim v Kranju. 
Okrajno sodišče v Kranju, oddelek Ш., 

dne 16. septembra 1921. 

Na prošnjo Martina D e r g a n e * v Strekljevcu 
št. 23, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
nih hranilnih knjižic, ki so bile predlagatelju baje 
ukradene: 

Hranilne knjižice: I. dolenjske posojilnice v 
Metliki št. 10.521 z vlogo 11.166 K 68 v; št. 10.303 
z vlogo 5724 K 73 v, glaseči se.obe na ime: Martin 
Derganc v Streklje-vcu št. 23; št. 11.989 z vlogo 
20.000 K, glaseča se na ime: Marija, Ana in Aloj
zija Konda v Gradniku št. 9; št. 11.990 z vlog» 
10.000 K, glaseča se na ime: Uršula Adamek v 
Strekljevcu št. 23. 
. Imetnik *eh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom S e e t i h . m e s e c e v , ker hi se si
cer po tem roku izreklo, da so knpice neveljavnr. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 22. avgusta 1921. . „. 

E 78/21—5. . . 1 4 8 ! i 

Dražbeni oklio. 
Na predlog Martina F r a j l e t a , posestnika v 

Ravnah, zastopanega po drju. Fr. Rošu, odvetniku 
v Laškem, bo dne •'•.'' 

22. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 6 na poditarfi 
že odobrenih pogojev dražba teh-le nepremičnin, vpi
sanih v zemljiško knjigo za Sv. Marka: 

Označba nepremičnin: vi. št. 41: hiša St. 31 v Go
vejem potoku, gospodarska poslopja, seetojefialz 
hleva in kozelca, cenilna vrednost 9800 K; 2 ha 68 a 
63 m" njiv, 42 a 55 m2 vrta, 2 ha 51 a 1 m» travnika, 
l h a 63a 91 m2 pašnikov, 1 ha 73a.8tn» Ш % ce-
mina vrednost 25.5Ì0 K 76 v; dve desetinki ШШВ: 
38ba 82a 62m2 pašnika, l h a 62à Ôm" gozda, ce
nilna vrednost 8251 K 32 v. 

Najmanjši pomidek znaša 29.754 K-« 

ŠvftUŠ&t %<!â№MâdÊM^*,*£à*kiMÀ 
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K nepremičnini vi. št. 41 spadajo pritekline, se-
stoječe iz raznega gospodarskega orodja v skupni 
ceniini vrednosti 1070 K. 

Pod' najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo, 
Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., 

dne 2. septembra 1921. 

Firm. 394/21, zadr. II 86/2. 1373 

Vpis zadruge. 
V zadružni register'se je vpisala danes zadruga: 

Vinarska zadruga «Ljutomerčan», 
registrovana zadruga z omejeno zavezo za ljuto

merski in ormoški okraj, 
ali nemško: 

Weinbaugenossenschaft «Ljutomerčan», 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter 

Haftung für die Bezirke Ljutomer und Ormož, 
e sedeženv pri Sv. B o 1 f e n k u pri Središču. 

Obratni predmet in namen: Zadruga 
1.) goji vinarstvo in umno kletarstvo z vsemi 

za to primernimi sredstvi; 
2.) ustanavlja vzorne vinske kleti za zadružno 

vino in tudi izvun zadružnega okoliša; 
3.) nakupuje in prodaja vinske pridelke svojih 

članov na svoj račun ali tudi v komisiji; 
4.) organizirano prorfâgira razpečavanje ljuto

merskih vin z reklamo, vinskimi pokušnjami, sej
mi, licitacijami in vinotoči pod lastnim iminom v 
državi in izvun države; 

5.) širi med člani strokovno znanje s poučnimi 
vinarskimi shodi, predavanji, z izdajanjem primer
nih navodil in razstavami ter jim daje nasvete v vi
narskih zadevah; 

6.) razširi po potrebi svoje področje na podstavi 
sklepa občnega zbora tudi na sadjarstvo, živinorejo 
in poljedelstvo, ako bi to zahtevali gospodarski in
teresi, združeni z vinogradništvom. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 1. julija 1921. 
Zadružni deleži so dvojni: glavni po 5000 K 

in opravilni po 50 K. 
Vsak.zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo v ljubljanskem «Kmeto

valcu» in v mariborskem «Slovenskem Gospodarju?; 
poleg tega pa lahko razglaša zadruga svoja ozna
nila tudi drugače. 

Načelništvo sestoji iz 5 zadružnikov; člani na-
čolništva so: Robert Košar, vinogradnik pri Sv. Bol-
fenku pri Središču št. 10, načelnik; Jožef Tomažič, 
župan v Vizmetincih št. 17, načelnikov namestnik; 
Jožef Breznik, vinogradnik na Kogu št. 61, odbor
nik; Filip Pokrivač, posestnik v Jastrebcih št. 42, 
odbornik; Jakob Ozmec, posestnik v Vinskem vrhu 
Št 4, odbornik. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne 6. avgusta 1921. 

Firm. 287, zadr.IH 38/6- 133S 

Likvldaolja zadruge. 
V zadružnem registru se je vpisalo danes pri 

zadrugi: 
«Samopomoč», gospodarska zadruga javnih name

ščencev in upokojencev za sodni okraj Kozje, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

S sklepom občnega zbora z dne 31. julija 1921. 
ee je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Ivan Hanžič, kaplan v Kozjem, 
Anton Špec, sodni poduradnik v Kozjem. 

Likvidacijska firma je besedilo dosedanje firme 
s pristavkom: «v likvidaciji». 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II.. 

dne 19. avgusta 1921. 

Št. 119/17. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. avgusta do dne 31. avgusta 1921. 
1 zlat poročni prstan; 2 ročni torbici z vsebin J 

100 K in 400 K; 6 denarnic z vsebino od 30 K do 
2050 K.; 1 srebrna zapestnica; 2 Hatnici z vsebino 

70 K in 12.000 K; 1 zlata damska verižica z obe
skom; 1 pfis volčje pasme; 1 bel pisemski zavitek z 
večjo vsoto denarja; 1 damska srebrna ura; 1 slam
nik; 1 črna žametasta pompadura z manjšo vsoto 
denarja: 1 črni damski dežnik; 1 zlat ščipahiik, in 
zlate zapestnice; 1 karbidna svetiljka; 1 nov rjav 
moški čevelj; 1 dva in pol metra dolga veriga; en 
temnosiv dežni plašč; 1 jeklena moška ura. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. avgusta do dne 31. avgusta 1921. 
1 srebrna zapestnica z obeskom; 2 poštni vložni 

knjižici; 5 denarnic z vsebino od 15 K do 400 K; 
e delavska knjižica: 1 zavoj obleke; 1 vozičeK; štirje 
ključi; 1 iiv telovnik; 1 damski dežnik; 2 listnici z 
vsebino 74 K in 118-t K; 1 srebrn obesek, 1 moška 
nikljasta ura, 1 usnjâta peresnica; 1 palica; 2 ročni 
torbici s srednjo vsoto denarja; 1 križasta konjska 
odeja; 1 krstni list; 1 domovnica; 1 poročni list; 
1 bela bluza; 2 krili; 1 predpasnik; 1 črn svilen 
klobuk; 1 pasji ovratnik z znamko; 1 ženski slam
nik; 1 a:ig >bčiiik; 1 sr ibrna verižica; 1 vložna ^liji-
žica Jadranske banke. — V železniških vozovih ro 
se našli ti-le predmeti: 3 slamniki; 2 površnika; dva 
dežnika; 1 doza; 1 palica; 1 prazna denarnica; .en 
zavoj perila; 1 ščipalnik; 1 čepica. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 1. septembra 1921. 

1478 3 - 2 Centralna nprava 
za trgovski promet z inozemstvom v likvidaciij 
pri ministrstvu za trgovino in industrijo pozivlj: 
s tem vse one stranke, katere imajo proti njej ka
kršnekoli zahtevke iz poslov, ki se tičejo kompen
zacijskih pogodb z avstrijsko, madžarsko in češko
slovaško republiko, naj se n a j k e s n e j e v 
3 0 d n e h po dnevu, ko se objavi ta poziv, obrnejo 
do centralne uprave v Beogradu, Krunska ulica 
št. 14, s prošnjami, ki morajo biti opremljene s kol
kom za 2 dinarja in s potrdilom pristojnega davč
nega urada, da so poravnali davke, predpisane za 
leto 1920. in za I. polovico leta 1921. Zahtevkov, ki 
se ji naznanijo po preteku navedenega roka, ne bo 
več vpoštevala. 

Ad št. 33.037/1921. 1482 3—2 

Nat« čaj ni razg las za dobavo goriva. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo za dobavo drv v letu 1921./1922., in sicer: 
a) tresak; 
b) polen in 
c) vejevja 

v skupni količini 170.000 m3, potem 
za 730 vagonov (vagon po 10 ton) drv za kur 

jenje lokomotiv. 
Ponudba na uradni golici, opremljena s kolkom 

za 10 dinarjev, se mora do dne 
10. o k t o b r a 1 9 2 1 . 

ob dvanajstih predložiti (ali po pošti poslati) eko
nomskemu oddelku podpisane direkcije. 

Vpoštevale se bodo samo ponudbe, izdane po 
predpisih in sestavljene na uradni golici po posebnih 
in splošnih pogojih. 

Te golice kakor tudi posebni in splošni pogoji ' 
se dobivajo pri ekonomskem oddelku št. 12 za 3 di-, 
narje. Pogoji se tudi lahko dobe po pošti, ako se' 
pošlje denar po poštni nakaznici. i 

Vsak ponudnik mora do dne 10. oktobra t. 1. ob' 
dvanajstih položiti pri glavni blagajni podpisal ' 
direkcije kavcijo 5 % skupne vrednosti ponujenega : 
materiala. 

Ponudbe se otvori jo in prečkajo v ekonomskem 
oddelku te direkcije dne 10. oktobra t. 1. ob dva
najstih. 

Ponudbene razprave se smejo udeležiti ponud
niki ali njih namestniki. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1921. 

St. 934. 
OglaB. 

1468 

V zminhi postnega reda' z dne 22. septembra 1916. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik št. 76 z dne 24. sep
tembra 1916.. odnosno drž. rak. «.317 h 1f>tfl 1916.1 чв 
objavljajo v mesecu a v g u s t u 1921. nevračljive poštne 
uoailjaive, k» leže v Bhranjévalnem uradu poHuien.i in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 

Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od. dne tega oglasa, ker bi se sicer po-, 
sdjatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvab, sta na razpolago stranki ae /.a dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Ljubljana 3, dne 21. 7. 1921., naslov: Boršnik 

Marija, Baška. 
2.) Ljubljana 1, dne 15. 7. 1921., n.: Brunšek Franc, 

Ljubljana. 
a.) Ljubljana 2, dne 1. 4. 1921., n.: Brus Fani, Cglus-

halu. 
4.) Ljubljana 1, dne 23. 7. 1921., n.: Jakovi jevič 

Olga, Beograd. 
5.) Ljubljana 1, di.e 12. 7. 1921., n.: Kralj Bernardo, 

Grado. 
6.) Ljubljana 1, dne 28. 7. 1921., n.: Lešnik Marija, 

Slivnica p. M. 
7.) Ljubljana 1, dne 18. 7. 1921., n.: Lešnik Marija, 

Slivnica p. M. 
8.) Ljubljana 1, dne 19. 7. 1921., n.: Lukašek Josip, 

Jenkovci. 
9.) Ljubljana 2, dne 27. 6. 1921., n.: Negrič Janko, 

Cornesti. 
10.) Ljubljana 2, dne 25. 7. 1921., n.: Orclich Matej, 

Split. 
11.) Ljubljana 1, dne 18. 7. 1921., n.: Zsrin Gjöka, 

Detroit. 
12.) Celje, dne ?, n.: Schveidler Lore, Ragusa. 
13.) Celje, dne 25. 6. 1921., n.: Ulberty Steffi, Wien L 
14.) ?, dne ?, n.: Frontenach, Amerika. 
16.) Celje, dne ?, n.: Viktor Somogyi, Graz. 
16.) Maribor 1, dne 15. 7. 1921., n.: Milovič Çetar, 

Zagreb. 
• 17.) Maribor 1, dne 19. 7. 1921., n.: Somseich Erno, 
Budapest. 

18.) Maribor 1, dne 31. 6. 1921., n.: Szalaj Maks, 
Wien. 

19.) Ljutomer, dne 26. 5. 1921., n.: Vrabel Jožef, 
Maribor. 

20.) Ljutomer, dne 20. 4. 1921., n.: Zamuda Rezi, 
Cleveland. 

21.) Novo mesto, dne 14. 7. 1921., n.: Pirnar Alojzij, 
Negotin. 

22.) Novo mesto, dne 9. 6. 1921., n.: Napotnik Jožko, 
Krmel. 

23.) Ptuj, dne 30. 5. 1921., n.: Veselic Valent., Sa
rajevo. 

24.) Rogaška Slatina, dne 25. 7. 1921., n.: Mitrovič 
Leposava, Wien. 

25.) Rogaška Slatina, dne 22. 7. 1921., n.: Pantelič 
Jovanka, Beljina. 

26.) Rogaška Slatina, dne 26. 7. 1921., n.: Drofenik 
Vincenc, Cerovo. 

27.) Rogaška Slatina, dne 11. 7. 1921., n.: Reiohman 
Leopold, Mukačevo. 

28.) Slovenjgradec, dne 26. 7. 1921., n.: Napotûik 
Mirni, Pittsburg. , ^ 

29.) Krško, dne 26. 5. 1921., n.: Staniö Fani, Wa
shington. 

30.) Krško, dno 21. 1. 1921., n.: Gostinčič Roža, Cle
veland. 

31.) Krško, dne 21. 6. 1921., n.: Sajovic Franc, Novi 
Marof. 

32.) Ljubljana 4, dne 9. 7. 1921., n.: Bank Matija, 
Frkaševac. 

33.) Ljubljana 1, dne 8. 7. 1921., n.: Barbarovič Ivan, 
Zivna. 

34.) Ljubljana 3, dne 13. 7. 1921., n.: Fabjančič Alojz, 
Sarajevo. ' 

36.) Ljubljana 1, dne 19. 7. 1921., n.: Freudenberg, 
Insbruck. 

36.) Ljubljana 4, dne 12. 8. 1921., n.: Kogoj Marija, 
Raka. 

37.) Ljubljana 6, dne 4. 8. 1921., n.: Mesdjedi Asmoli, 
Constantinopel. 

38.) Ljubljana 1, dne 16. 3. 1921., n.: Pavuk Tomis
lav, Jakopovec. 

.39.) Ljubljana 2, dne ?, n.: Vidner Jaroslav, Mlada 
Boleslav. 

40.) Ljubljana 5, dne ?, n.: Votruba Karl, Leoben. 
4L) Ljubljana 6, dne ?, n.: Virgler Heinz, Leoben. 
42.) Maribor L dne ?, n.: Resner Leo, R. Slatina. 
48.) Maribor 2, dne 9. 8. 1921., n.: Dučak Kari, 

Osjek. 
44.) Maribor 1, dne 18. 6. 1921., n.: Merieer Johan, 

Netv. Jork. 
460 Rečica S. d-, dne 24. 1. 1921., n.: Raihard Ru

dolf, Konjice. 
46.) Rogaška Slatina, dne 2. 8. 1921., n.: Stepinski 

Slavko, Vršac. 
47.) Rogaška Slatina, dne 25. 6. 1921., n.: Ocepe 

Lojzka, Sava. 
48.) Rogaška Slatina, dne 15. 2. 1921., n.: Martek 

Milka, Homeetead. 
49.) Ptuj, dne ?, n.: Krainjc Ivan, Zagreb. 
50.) Kamnik, dne ?, n.: Pustavrh Ivan, Zelenika. 
51.) Dolnja Lendava, dne 10. 7. 1921., n.: Mejer Phi

lip, München. 
52.) Dolnja Lendava, dne 14. 7. 1921., n.: Bezorky 

Lajos, Pecs. 
53.) Dolnia Lendava, dne 10. 7. 1921., n.: Greši An

ton, Lethbridge. 
IL Poštne nakaznice. % 

i.) Srpske Moravice, dne 17. 6. 1921., naslov: Pa-
linker Mavro, Celje. 

lil. Poštni zavitki. 
1.) Maribor ?, št. 77, naslov: Mohorko Jožef, Za-

ječar. 
Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav

nateljstva za slovensko ozemlje v Celjn, 
dne. 81. avgusta 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 23. septembra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

i > 
n • 

A 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
«tra^^^H 
отемЦЈЦ 

V»*blna: I/premembe T oeeb)u. — Narobe oxre.inje vlade: Naredba mioietra za Boccino politiko o specialnih inšpekcijah dela mome in rečne plovitve. Naredbe minirtra 
eoeialno politiko o specialni inspekcijii del« «domač., in l.i-mo industrijo л ne.loletne del,vCe. Naredba ministra z» social, p.litijo o specialni inspekciji dela za prometi 
podjetja. - Razglasi osrednje vlade: Raze las gled- canne na suhe rihe - R-^lasi pokrajinske oprave za SI. v-ni.o: Hazglasi o izpremeabab v obćiuskih gerentstvih Razela» O 
novem amer.kai.»kem zako..u o pr.seljevHuj.i v ZdroJene države. - R*,.glasi zdravstvenega odseka za Slovenijo Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske 
upiave za Slovenijo od doe 21. do dne *7. a. gusta 1921. Ra*p s mesta ..pravnega praktikanta pri upraviteljstvn obče javne bolnice v " ~ ' v r»j lu.«, 

oblaetev — Razue nhjave. 
Celja. Razglasi drugih uradov in 

Izpremembe v osebju. 
Absolvirani pravnik dr. Amon Š r a j 1 je sprejet 

za konceptnega praktikanta v pripravljalno službo 
pokrajinske uprave za Slovenijo ter dodeljen v služ
bovanje oddelku za notranje zadeve. Hribar 

Peter S k a s a, uradni sluga pri davčnem uradu 
v Slovenjgradcu, je stalno upokojen. B o n a č s_ r 

Dr. Fran P e t e k , ki je bil ob času plebiscita 
provizoren uradni zdravnik v Velikovcu in ki ga je 
ministrstvo za narodno zdravje pozneje v isti last
nosti premestilo v Slovenjgradec, so je tej službi 
odpovedal. _. „ . 

Dr. Krajec e. r. 
Pri pokrajinski monopolni direkciji v Ljubljani 

so imenovani za začasne praktikante: Hügon B e l -
t r a m , računski praktikant pri delegaciji miiiisir-
stva financ v Ljubljani; Fran Z*alar, gimnazijski 
abiturient; Božidar S1 a n o v i c, absolvent srednje 
tehniške šole. », . .. 

Mandel j s.r. 
Avekultant dr. Ivan P l e s s v Mariboru se je 

.službi odpovedal. 
Sodni sluga Franc M e S i č, dodeljen kaznilnici v 

Maribor«, je trajno upokojen. D r R o g i n a g r 

2.) da nadzirata ustroj in ureditev stanovanj in 
delovnih prostorov ladijskega osebja; 

3.) da kontrolirata prehrano osebja kakor tudi 
higienske pogoje za delo na ladjah in plovnih ob
jektih; 

4.) da kontrolirata pravilno zaposlovanje osebja, 
delovni red, delovni čas'na vseh plovnih objektih 
kakor tudi predpisano število posadke na ladjah; 

5.) da nadzirata pravilno zaposlovanje nedolet-
nih oseb, zaposlenih na plovnih objektih, kakor tudi 
izvajanje njih strokovne izobrazbe; 

6.) da kontrolirata pomorske knjižice (maticel, 
poslovne in izplačilne knjige zaposlenega osebja, iz
plačilo zaslužka kakor tudi zavarovanje osebja zo
per bolezen in nezgode; 

7.) da kontrolirata, aH je zadosti sredstev za re
ševanje posadke na ladjah in plovnih objektih in ali 
so v pravilnem stanju; 

8.) da posredujeta med lastnikom plovnega ob
jekta in zaposlenim osebjem ob sporih in stavkah, 
ako to zahteva ena izmed spornih strank. 

Naredbe osrednje vlade. 
2 9 6 . 

Naredba ministra za socialno politiko o 
spechinlh inšpekcijah dela morske in 

rečne plovitve.* 
Člen 1. 

Na podstavi člena 17. uredbe o inspekciji dela s> 
ustanavljata: 

.l,),Specialna inspekcija dela za morsko plovitev, 
ki ima,,sedeže v glavnih lukah nase države. Sedeži 
se določijo e posebno naredbo. 

2.) Specialna inspekcija dela za rečno plovitev s 
sedežem v Zemunu. 

Naloga Inspekcijama dela morske in rečne plovitve. 
Člen 2. 

Inspekcija dela morske m rečne plovitve nad
zirata v zmislu člena 9. uredbe o inspekciji dela iz
vrševanje predpisov, zakonov, uredb in naredb, ki -st 
tičejo, socialne, in življenje zaščite mornarjev, lad
jarjev, ribičev in vseh oseb, ki so zaposlene na lad
jah in plovnih objektih, navedenih v členu 8. te 
uredbe. 

Torej BO nji ju specialno dolžnosti: 
1.) da nadzirata in predpisujeta potrebne tehnič

no ureditve za zaščito zdravja in življenja osebja, 
zaposlenega na ladjah in plovnih objektih; 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 197, izdanih dne 6eg<<, 
septembra 1921. 

Območje. 
Clé;. 3. 

Območje inspekcije dela morske in rečne plovit
ve se razprostira na vse vrste ladij in na vse plovne 
objekte tako na morju kakor tudi na rekah, kanalih 
in jezerih, no glede na to, ali pripadajo državi ali 
privatnim osebam, razen na ladje in plovne objekt 
vojne inoriiarnice kakor tudi na plovne objekte, 
na katerih so stalno zaposleni izključno državni na
meščenci. 

Torej se razprostira njen nadzor: 
1.) na vse ladje, ki služijo za prevoz blaga in pot

nikov, na ladje vlačil nice (rem ork erje) in splave; 
2.) na vse specialne ladje, kakor: na reševalne 

ladje, na ladje za gašenje požarov, brode (ferry), 
vadbene ladje, jahte in podobne pomorske in rečne 
plovne objekte; 

3.) na vse plovne doke, plavajoče delavnice, ba
gre, ladje, ki služijo za skladišča (depot), ladje, ki 
služijo za pristanišča, in podobne plovne objekte; 

4.) na vse ribiške ladje. 

Člen 4. 
Zaradi enotnega poslovanja pri inspekciji dela se 

dele »lovni objekti na te-le skupine: 
I. potniški parniki (ki služijo samo za prevoz 

potnikov); 
II. tovorni parniki (ki služijo samo za prevoz to

vorov); 
П1. parniki za potnike in tovor (mešani); 
IV. ladje vlačilnice (remorkerji); 
V. ladje za specialne svrhe (reševanje, gašenje 

požarov, ladje potopnice in podobne); 
VI. jadrenice (vseh vrst za prevoz tovorov); 
VII. jadrenice z motorjem; 
VIII. luksusne jahte; 
IX. ribiške ladje vseh vrst; 
X. motorne ladje za potnike in tovor; 
XI. luksusni motorni Čolni; 
ХЦ. motorni čolni za potnike in tovor; 
ХШ. plavajoči doki; 
XIV. bagri; 
XV. vlačilnice vseh vrst; 
XVI. lokalni prevozni objekti (brodi, ferry); 
XVII. Vsi pomožni plovni objekti (vlačilnice, ki 

služijo za pristanišča, in podobne): 
XVin. splavi. 

Območje inšpekcij dela morske in rečne plovitve. 

Člen 5. 
Območje inšpekcij dela morske plovitve se raz

prostira na vse pomorske luke kakor tudi na odprto 
morje v mejah teritorialnih vodi. kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, območje inspekcije dela reč
ne plovitve pa na.vse reke, kanale in vsa jezera, ki 
so na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, kakor tudi na reke, kanale in jezera ob meji, 
kolikor se nanje razprostira pravica suverenitete 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Splošna določila. 
Člen "6. 

• Zaradi izvrševanja svoje dolžnosti so inšpektorji 
dela morske in rečne plovitve in njih pomočniki upra
vičeni, da smejo o vsakem času, podnevi ali po
noči, zaradi pregleda prihajati na vse plovne objekte 
navedene v členu 3. ta uredbe, kadar se dela na njih.' 
• red pregledom se morajo prijaviti luškim, odnosno 
pristaniškim oblastvom kakor tudi lastniku objektov 
ali njegovemu, namestniku ter se na zahtevo legiti
mirati. Ti jim ne smejo zabraniti pristopa na plovni 
objekt, ki ga hočejo pregledati. 

Ako lastnik ali njegov ' namestnik ni prisoten, 
smejo inšpektorji in njih pomočniki vršiti pregled 
tudi brez njiju. 

Da pregledajo ladje, imajo inšpektorji dela mor
ske m rečne plovitve pravico, bivati na njih tudi 
kadar plovejo med domačimi lukami. Svoje pripom
be m naredbe izdajajo, ko pristane ladja v Inki ali 
pristanišču. 

Člen 7. 
Inšpektorji dela morske in rečne plovitve in njih 

pomočniki imajo pravico, da izprašujejo lastnike 
plovnih objektov in njih namestnike kakor tudi vse 
osebje, zaposleno na njih, o vsakem času o vsem 
kar spada v njih pristojnost, kolikor ne bi bilo s Ш 
ovirano delo nat dotičnih objektih. 

Lastniki plovnih objektov in njih namestniki mo
rajo inšpektorjem dela, odnosno njih pomočnikom, 
kadarkoli ti zahtevajo, pokazati vse listine, ki KO 
tičejo socialne zaščite osebja, zaposlenega na dotič
nih objektih, kakor tudi vse knjige, registre, vsa iz
pričevala in podobne listine svojega osebja ter na 
zahtevo dati inšpektorjem njih prepis. 

Člen 8. 
Inšpektorji dela morske in rečne plovitve smeje 

kadarkoli se jim zdi primerno, vzeti s seboj tudi вр^ 
eialne strokovnjake Ako se ugotove nepravilnosti 
zaradi katerih so se strokovnjaki prizvali, trpi stri*' 
ške za strokovnjake lastnik plovnega objekta. 

Člen 9. 
Zoper odločbe inšpektorjev dela se sme nezado

voljna stranka v zmislu člena 22. uredbe o inspekciji 
lèla pritožiti na ministrstvo za socialno politiko. 

Člen 10. 

O osebah, katere zoper člen 6. te uredbe inspejfc-
torjem dela ali njih pomočnikom zabranljo prtófóp 
na ladjo ali plovni objekt, ki naj se pregleda, ali se 
upirajo dati zahtevane izjave ali preprečujejo druge 
v tem, ali dajo inšpektorjem neresnične izjave ali na
govarjajo druge na to, se smatra, da zaprečujejo in-
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in spektorje v izvrševanju njih uradne dolžnosti, 
kaznujejo se po členu 23., odstavku 3., uredbe o in
spekciji dela. 

Člen 11. 

Pomorska, odnosno reška prometna oblastva vro-
čajo pristojni inspekciji dela v predhodno izjavo 
prošnje za dajanje plovitvenih koncesij, za odobra
vanje gradnje novih ladij kakor tudi za dovoljevanje 
popravil starih ladij. Inšpektorji dela določajo pogoje, 
ob katerih se smejo dajati ta dovolila s stališča so
cialne in življenske zaščite zaposlenega osebja. Te 
pripombe so za lastnika, odnosno graditelja dotici.« 
ladje obvezne. 

Inspekcija dela mora o vseh takih prošnjah izdati 
odločbo najkesneje v 14 dneh. 

^ , . Člen 12. 

Pomorska, odnosno rečna prometna oblastva mo
rajo pozvati pristojnega inšpektorja dela, naj pri
sostvuje pri vseh komisijskih pregledih ladij in plov
nih objektov zaradi izdajanja pooblastil za p] ovite v. 

Inspektor dela se mora uveriti, ali je zadoščeno 
postavljenim pogojem glede socialne zaščite zaposle
nega osebja, in šele na podstavi tega da svoj pri
stanek, da se izdaj pooblastilo za plovitev. 

Člen 13. 

Če ugotove inšpektorji dela morske in rečne plo
vitve, da lastnik plovnega objekta ne izvršuje pred 
pisov in naredb, katerih izvajanje spada v njih pri
stojnost, morajo na to pismeno opozoriti lastnika ali 
njegovega namestnika ter mu obenem določiti rok, 
do katerega mora odpraviti dotične nedostatke ali 
nepravilnosti. 

Ako bi lastnik plovnega objekta po določenem 
roku ne postopal po naredbah inšpektorja dela, le-ta 
o tem'takoj obvesti pristojna luška, odnosno prista
niška oblastva tor v zmislu člena 14. uredbe o in
spekciji dela predlaga kazen ali druge prisilne od
redbe zoper dotičnoga lastnika. Luška, odnosno pri
staniška oblastva morajo najkesneje v enem mesecu 
poročati pristojni inspekciji dela o izvršitvi teh prijav. 

Akt? bi luška, odnosno pristaniška oblastva n̂ ; 
postopala po pritožbah inšpekcij dela, se te zoper 
tako njih ravnanje pritožijo na ministrstvo za s<v-
cialno politiko. 

Člen 14. 

Inšpektorji dela morske in rečne plovitve morajo 
ministrstvu za socialno politiko (osrednji inspekciji 
dela) podajati mesečna in letna poročila o svojem 
delu in o vseh važnejših opazovanjih. 

Na podstavi opažanj in izkušenj, pridobljenih v 
svojem delovanju, podajajo inšpektorji predloge mi
nistrstvu za izdelavo zakonskih predpisov in pravil
nikov o socialni zaščiti osebja, ki je zaposleno na 
ladjah in plovnih objektih, navedenih v členu 3. te 
uredbe. 

Člen 15. 

Razen oseb, določenih v členu 19. uredbe o in
spekciji dela, se smejo postavljati za inšpektorje 
dela morske in rečne plovitve tudi pomorski kape
tani dolge plovitve, odnosno kapetani rečne plovit
ve, ki imajo večletno prakso in poznajo socialne 
razmere pri pomorstvu, odnosno pri rečni plovitvL 

Za pomočnike inšpektorjev dela veljajo predpisi 
člena 19. uredbe o inspekciji dela z dopolnitvami, 
navedenimi v 1. odstavku tega člena. 

•V B e o g r a d u , dni 23.avgusta 1921.; 
št. 41.248. .,. . . . , ...... 

Munster za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

297. 
Naredba ministra za socialno politiko o 
specfelni inspekciji dela za domačo in 
hišno industrijo za nedoletne delavce.* 

§ i . 
V zmislu členov 2. in 17. uredbe o inspekciji dela 

i dne 21. maja 1921. («Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 139 z dne 24. junija 
1921.)** se ustanavlja specialna inspekcija dela za 
domačo in hišno industrijo s sedežem v Ljubljani. 
Dokler se ne ustanovi specialna inspekcija dela za 

* Razglašena v «Službenih Novbiah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 198, izdanih 'dne 7ega 
septembra 1921. 

•• Uradni list pod št. 223. 

nedoletne delavce, opravlja specialna inspekcija dela 
za domačo in hišno industrijo tudi specialni nadzor 
nad nedoletnimi delavci, 

§ 2. 

Pod nadzor specialne inspekcije dela za domačo 
industrijo spadajo: 
a) Vse stroke domače industrije. V domačo indu

strijo se štejejo ona obratovališča, ki se bavijo z 
izdelovanjem raznih domačih proizvodov, kakor: 
preprog, usnja, čipk, lesnih izdelkov itd. Proiz
vajanje mora biti za svobodno prodajo (lastni 
račun), toda brez obrtnega značaja proizvajanja 
in brez stalnosti delovnega časa. 

b) Vse stroke hišne industrije, katere obsezajo one 
delavce in delavke, ki se bavijo z obrtnim proiz
vajanjem v svojih hišah na račun tvorniškega ali 
obrtnoga podjetja in v zvezi s tem poslednjim 

'neposredno ali po posrednikih; bodisi naposled, 
da r-roSajajo izdelk-;- izgotovljene ali samo delo
ma izgotovljene proti pogojeni plači od kosa, ne 
glede na delovne pogoje, ki veljajo za delavce v 
stalnih delavnicah. 

c) Začasni nadzor nad nedoletnimi delavci se raz
prostira na vsa podjetja, našteta v členu 1. ured
be o inspekciji dela,' samo da z njim ne sme biti 
oškodovan redni nadzor oblastnih inšpekcij dela. 

§3. ' 
Območje specialne inspekcije dela za hišno in do

mačo industrijo se razprostira na vse ozemlje kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, za katero veljajo 
vsi predpisi uredbe o inspekciji dela z dne 21. maja 
1921. 

Specialna naloga tej inspekciji je: 
A. Glede nadzora nad domačo in hišno industrijo: 
1.) da zbira statistični material domače industrije 

v kraljevini, ki ga v letnem poročilu podaja osrednji 
inspekciji dela; 

2.) da proučuje eksistenčno pogoje delavcev te 
industrije ter podaja osrednji inspekciji dela po
sebne predloge; 

3.) da skrbi za higienske pogoje dela pri domači 
in hišni industriji. V ta namen mora šef specialne 
inspekcije za hišno in domačo industrijo na leto 
vsaj enkrat pregledati vsa obratovališča te indu
strije. 

B. Glede začasnega nadzora nad nedoletnimi de
lavci: 

1.) da skrbi za sistematsko ureditev vajeniškega 
vprašanja; 

2.) da nadzira vse vajeniške domove in naprave 
za vajeniško vzgojo; 

3.) da podaja osrednji inspekciji dela predloge o 
postavljanju novih vajeniških domov in kulturnih 
naprav za vajence in nedoletne delavce; 

4.) da proučuje položaj in razvoj vajeništva ne-
doletnih delavcev v inozemstvu ter o tem poroča 
osrednji inspekciji dela. 

§4. 
Vse pravice in dolžnosti, predpisane* v uredbi o 

inspekciji dela z dne 21. maja 1921. za oblastne in
spekcije dela, veljajo tudi glede specialne inspekcije 
dela za domačo in hišno industrijo. 

§ 5 . . 

Šef specialne inspekcije dela za domačo in hišno 
industrijo je neposrednji organ osrednje inspekcije 
dela. Pri izvrševanju njegovih nadzorniških nalog ga 
podpira potrebno število pomočnikov ali pomočnic, 
pri opravljanju službenih poslov pa potrebno število 
neukaznega osebja. 

§6. 
Razmerje specialne inspekcije dela za domačo in 

hišno industrijo proti državnim oblastvom ostane 
isto, kakršno je pri oblastnih inšpekcijah dela. ' 

§7. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, kose razglasi 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

V B e o g r a d u , dno. 23. avgusta 1921.;/ 
št 51 466 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

298. 
Naredba ministra za socialno politiko o 
specialni inspekciji dela za prometna 

podjetja.* 

§ i . 
'V zmislu členov 2. in 17. uredbe o inspekciji dela 

z dne 21. maja 1921. («Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 139 z dne 24. junija 
1921.)** in naredb ministra za socialno politiko 
št. 40.775 z dne 4. julija 1921. in ministra za promet 
št. 11.472 z dne 16. aprila 1921. se ustanavlja 
specialna inspekcija dela za prometna podjetja s 
sedežem v Zagrebu. 

§ 2. 
> 

Pod nadzor specialne inspekcije dela za prometna 
podjetja spadajo: 

1.) vse železnice za tovorni in osebni promet, ki 
so privatna last; 

2.) vse gozdne železnice privatnega ali javnega 
značaja, ki jih goni mehanična ali fizična sila; 

3.) vse vrste cestnih železnic (tramvaji) brez iz
jeme; 

4.) javna dvigala za osebni in tovorni promet; 
5.) vsa ostala prometna podjetja. 
Državne železnice, južna železnica in železnice 

državnih rudnikov v jami in izvun nje so izvzete od 
nadzora specialne inspekcije dela za prometna poù-
jetja. Istotako so izvzeta od tega nadzora tudi pro
metna podjetja na vodi, ki spadajo pod nadzor spe
cialnih inšpekcij dela za morsko in rečno plovitev. 

§ 3. 

Območje specialne inspekcije dela za prometna 
podjetja se razprostira na vse ozemlje kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, za katero veljajo vsi 
predpisi uredbe o inspekciji dela z dne 21. maja 1921. 

Zlasti je naloga tej inspekciji: 
1.) da zbira statistični material prometnih pod

jetij in ga v letnem poročilu podaja osrednji inspek
ciji dela; 

2.) da skrbi za izenačitev zaščitnih predpisov pri 
vseh prometnih podjetjih in podaja posebne predloge 
osrednji inspekciji dela. Dokler se ne uzakonijo 
enotni zaščitni predpisi za vsa prometna podjetja, 
služijo za poslovanje specialne inspekcije delà za 
prometna podjetja predpisi, ki veljajo za državne 
železnice, ako niso v veljavi posebni drugi predpisi; 

3.) da skrbi za enotno in temeljito izobražanj, 
prometnega osebja; 

4.) da naznanja lastnike prometnih podjotij, ki 
zaradi neurejenega stanja prometnih sredstev greše 
zoper javno varnost, po osrednji inspekciji .dela pri
stojnim oblastvom, kolikor to ne spada v pristojnost 
ministrstva za promet. 

§ 4-
Vse pravice in dolžnosti, predpisane v uredbi o 

inspekciji dela z dne 21. maja 1921. za oblastne in
spekcije dela, veljajo tudi glede specialne inspekcije 
dela za prometna podjetja», 

§ 6. 

Sef specialne inspekcije dela za prometna pod
jetja je neposrednji organ osrednje inspekcije dela. 
Pri izvrševanju njegovih nadzorniških nalog ga pod
pira potrebno število pomočnikov, pri opravljanju 
službenih poslov pa potrebno število neukaznega 
osebja. 

§ 6. . 

Razmerje specialno inspekcije dela za prometna, 
podjetja proti državnim oblastvom je isto kakor pri 
oblastnih inšpektorjih dela. 

§ 7. 
Ta naredba stopi v veljavo z" dnem, ko se пљ- . 

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvat». 
i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 23.avgusta 1921.; 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljeviae 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 198, izdanih dne 7«g», 
septembra 1921. 

** Uradni list pod š t 223. 
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Razglasi osrednje vlade. 
Razglas glede carine na snhe ribe. 
Carinski avet je sklenil v seji dne 20. avgusta 1.1. 

in ta sklep je odobril gœpod minister za finance, 
da na suhe ribe iz tar. post. 86. carinske tarife, 

ako se uvažajo v balah, ni treba pobirati dodatka iz 
pripombe k omenjeni tarifni postavki. 

S tem se razveljavlja razpis C Br. 26.226 z dne 
20. maja 1921. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 31. avgusta 1921.; C br. 50.810. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglasi o iipremembah v občinskih 
ät 25.760. gerentstvlh. 

Namesto Štefana G u t m a n a , ki je razrešen jb-
činskcga gerentstva v Cankovi, je imenovan za ge-
renta te občine Anton K o č e r, posestnik v Can
kovi št. 16. 

Št, 26.402/21. 
Za prisednike občinskega gerentskega sosveta, v 

Vratji vasi so imenovani ondotni posestniki Ivan 
P r o b s t , Herman B a u e r , Alojzij P r i s e h i n g 
in Henrik P i c h 1 e r, 

za prisednike občinskega gerentekega sosveta v 
Vratjem vrhu pa' ondotni posestniki Anton S c h i 1-
1 i, Karel K r e i s s l e r , Franc c e r n e in Peter 
P i c h 1 e r. 

Št. 26.484. 
Za prisednika občinskega gerentskega sosveta v 

Podgorju (v apaški kotlini) sta imenovana Alojzij 
Ž e m l j i c , posestnik v Podgorju. St. 23 (obenem 
gerentov namestnik), in Josip R o z m a n , posestnik 
v Podgorju št. 19. 

V L j u b 1 j a n i, dne 14. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 
Št. 19017. 

Razglas. 
Amerikanski konzulat v Beogradu je opozoril na 

ta-le določila novega amerikanskega zakona o pri
seljevanju v Združene države: 

Novi zakon o priseljevanju v Združene države je 
etopil v veljavo-dne 3. junija 1921. 

Ta zakon določa za izseljence iz naše kraljevine 
letni kontingent 6405 oseb. Vsak mesec se lahko na
seli največ 20 % letnega kontingenta. V kontingent 
BO štejejo vse osebe, ki so rojene v območju sedanje 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ne glede na 
narodnost in državljanstvo. 

Ugotovljeno je, da je število izseljencev iz naše 
kraljevine v Združene, države leta 1920. prekoračilo 
20.000 oseb. 

Vrhovna kontrola priseljevanja je v rokah poseb
nega oblastva v Združenih državah, ki izvršuje štetje 
v dohodnih pristaniščih. Z vizumom konzulata torej 
še ni zagotovljen pripust v Združene države. 

Osebe, ki nameravajo potovati v Združene dr
žave,, morajo vpoštevati, da je dovoljeno število na
seljence v. samo ena četrtina števila onih oseb, ki so 
bile pred uveljavitvijo novega zakona pripuščene iz 
naše kraljevine. 

Vsaka oseba, ki pride v pristamSče Združenih 
držav preko določenega števila, se brezpogojno za
vrne, in sicer.ob lastnih stroških. 

Vsa ta nova določila so samo popolnitev prejšnjih 
predpisov, ki so v veljavi že dve leti. 

To se objavlja vsled razpisa ministrstva • za no
tranje zadeve-št. SI. 7610 z dne 2. julija 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 15. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naroČilu'pokrajinskega namestnika: 

Kfemenšek s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 10.470. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih naj 
ozemlju pokrajinske nprave za Slovenijo. 

(Od dne 21. do dne 27. avgusta 1921.) 

O k r a j O b č i n a 

i-S 

б£ 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Konjice I Konjice 

Toleti vrh 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Krško 
Ljubljana okolica 
Ljubljana - mesto 

Litija 
Maribor mesto 

Novo mesto 
Ptuj okolica 
Radovljica 

Logatec 

Bizeljsko 

Brežice . . 
Bianca . . 
Trbovlje, . 
Petrovce . 
Št. Vid . . 
Gomilsko . 
Celje . . . 
Koseze . . 
Lukovica . 
Radomlje . 
Krško. . . 
Vrbnika. 
Ljubljana . 
Sušica . . 
Maribor. . 
Prapreče . 
8v. Florijan 
Bled . . . 
Jesenice. . 
Št. Vid . . 

Črnomelj 

Celje okolica 

Zidanem 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

G r i ž a ( D y s e n t e r 
Brežice . 
Bianca . 
Bizeljsko 
Sevnica . 
Veliki Kamen 
Zahukovje . 
Videm . . 
Gradac . ; 
Ptujski vrb 
Trbovlje. . 
Ljubno . . 
Loka pri 

mostu. . 
Braslovče . 
Petrovce. . 
Žusem . . 
Sv. Štefan . 
Sv. Krištof. 
Bočna. . . 
Pol te i a . . 
Velika Pirešca 
Žalec . 
Dol. . . . 
Tineko . . 
Ponikva. • 
Rećica . . 
Luce . . . 
Št. Vid . . 
Jurklošter. 
Vrane ko. . 
Svetina . • 
Mozirje . • 
Gornji grad 
Celje . . . 
Brezovica . 
Dolsko . • 
Domžale 
Gozd . . . 
Jarše . . • 
hamuik . • 
Krtina . • 
Mekine . . 
Moravče. • 
Nevi je . • 
Podgorje • 
Podhruško •• 
Radomlje . 
Rafolče . . 
Stranje . 
Šmorra . • 
Trzin . . #; Žu .»»je njive 
Škofja Leka 
KraDJ. . • 
Mavčiče . . 
Preddvor . 
Predoslje . 
Sv. Jošt . . 
Hrastje . • 
Voglje ;. . 
Straeišče . 
Javorje . • 
Poljane . . 
Selca . . 
Trata .v . . 
Smlednik . 

i a). 

23 8 
16 16 

2 I 
3 
3 
1 

11 
8 
12 
1 

19 
7 
14 
6 
6 
6 

18 
9 
4 
3 
7 
3 
2 
9 
4 
4 
4 
7 
8 
6 

O k r a j 

Kranj 

Krško 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubjano mesto 
Litija 

Maribor okolica 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Ptuj okolica 

Radovljica 

Slovenjgradec 

Prevalje 

Murska Sobota 
Logatec 

O b č i n a 

Polju 

marno 

Pohorju 

Stara Loka 
Šenčur . . 
Tržič . . . 
Naklo. . . 
Oeelica . . 
Železniki . 
8ora . . . 
Jezersko . 
Križe . . . 
Sv. Katarina 
Krško. . . 
Studenec . 
Čatež . . . 
Raka . . . 
Sv, Križ. . 
Sv. Jernej . 
Radeče . . 
Oplotnica . 
Sv Kunigunda . . . 
Št. Vid nad Ljubljano 
Vič . . 
Jezica. 
Devica Marija 
Brezovica . 
Vrhnika. . 
MoBte. . . 
Slivnica . . 
Ručna. . . 
črni vrh . 
Želimlje. . 
Grosuplje . 
Šmartno pod 

goro. . . 
Ljubljana . 
Sušica . . ' 
Litija. . . 
Tezno. . . 
Kamnica . 
Hoče . . . 
Tinje . . . 
8v. Martin na 
Slivnica . . 
Maribor . . 
Zagradec . 
Kandija . . 
Novo mesto 
Cvetkovci . 
Gaj ovci . . 
S*. Marjeta 
Zetale. . . 
Gorenjski vrh 
Gruškovec. 
Moretioci . 
Sv. Barbara 
Veliki Okič 
Veliki Kamen 
Vnrberg. . 
Zagorei . . 
Zamuršani. 
Bled . . . 
Jesenice. . 
Kranjska gora 
Aržiše . 
Lancovo. 
Gorje . . 
Predtrg . 
Radovljica 
Kropa. . 
Ribnica . 
Kamna gorica 
Lesce . 
Mošnje 
Slovenjgradec 
Marenberg. 
Muta . . . 
Razbor . . 
Remšnik . 
Velenje . . 
Porezoo. . 
Šmartno. . 
Mežica . . 
Prevalje. . 
Sv. Danijel 
črna . . . 
Toleti vrh . 
Černeče . . 
Trdkovo . 
Cerknica . 
Nova vas . 

818 

10 

72 

14 

48 

37 

1 
1 

30 6 
29 8 
14 5 

2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 1 

2 
2 
1617 
8 

3 
2128 

5 2.B 

21 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Brežice 
Konjice 

Ljutomer 

Ptuj okolica 

Bizeljsko . . . . . 
Tolsti vrh 
Bolebneci . . . . .' 
Terhegovci . . . . 
Sv. Rok ob Sotli . . 

1 

1 
1 

, 
1 

4 

. 

1 
1 
• 

Davica (Diphteria) . 

Krško 
Ljubljana metto 
Slovenjgradec 

Murska Sobota 

Krško 
Ljubljana 
Šmartno. 
Otiški vrh . 1 '. 
Šoštanj . . . 
M i s l i n j e . . . . . . 
Bratonci. . . . ' . " . 

2 
1 

-1' 
1 
a i 

8 
• j , 

. 

. 

. 
• 
-

. 
•*.< 
• 
. 
. • • 

• 
-

. 

• 
• 
» 
• 

• 
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Okraj 
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Črnomelj 
Kranj 

Ljubljana metto 
Logatec 

- - - -
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Tra bom. 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 7. septembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

§ t 10.632. 
Razpis. 

Pri upraviteljstvu obče javne bolnice v Celju se 
razpisuje- mesto upravnega praktikanta z adjutom 
letnih 1200 K in pripadajočimi draginjskimi dokla-
dami. 

Pravilno kolkovane prošnje (7 dinarjev), oprem
ljene z dokazili o starosti, o državljanstvu, o jezi
kovnem znanju, o zdravju, ò nravnem vedenju in 
dovršeni srednji šoli z zrelostnim izpričevalom, naj 
se vlože do dne 

8. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 15. septembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec e. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 

obratni predmet: trgovina z industrijskimi stroji, 
industrijskimi predmeti, mesom in lesom, 

imetnik: inž. Rudolf Pečlin, trgovec v Mariboru, 
• Trubarjeva ulica št. 4. 

Imetnik podpisuje besedilo firme s svojeročnim 
podpisom: «Inž. Rudolf Pečlin». 

Firm. 390/21, Rg\ Л II 54/1. 

b) t M. Samida, 
trgovina s špecerijskim, kolonijalnim in galanterij

skim blagom na debelo, 
Maribor, Slojnškov trg 3, 

s sedežem v M a r i b o r u , 
obratni predmet: trgovina s špecerijskim, kolo

nialnim in galanterijskim blagom na debelo, 
imetnik: Mihael Samiđa, trgovec v Mariboru, 

Slomškov trg št. 3. 
Podpis firme: Imetnik pristavlja besedilu firme 

svojeročni podpis: <M. Samida». 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 2. avgusta 1921. 

Št. 3342. 1507 
Javna dražba. 

У bencinskem skladišču avtomobilskega oddelka 
pokrajinske uprave za Slovenijo na Vodovodni cesti 
(Ob kamniški progi) bo v torek d n e 2 7. t. m. 
o b d e v e t i h javna dražba večje množine stroj
nega olja, masti, petroleja za snaženje strojev, vži-
galnih sveč Bosch, prekinjačev, železnih barelov. 
lesenih sodov in raznih drugih posod in blaga. -
Natančni seznamek blaga in njegovih cen se dobiva 
pri avtomobilnem referatu, Dunajska cesta št. 50. 

Prede. 2642/13/21—2. 1 4 S 4 

Razglas. 
Notar Anton K o d e r v Murski Soboti je danes 

položil predpisano prisego. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 13. septembra 1921. 
Dr, Rogina s.r. 

Preds. 2632/13/21—2. 1485 

Razglas. 
Notar dr. Dušan S e n č a r v Prevaljah je dno 

12. septembra 1921. položil predpisano prisego. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 13. septembra 1921. 
Dr.Rogina s.r. 

Pieds. 2548/13/21—2. 1 4 8 8 

Razglas. 
Notar Avgust K o l š e k v Marenbergu je dne 

12. septembra 1921. položu predpisano prisego. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 13. septembra 1921. 
Dr.Rogina s.r. 

Vpis posameznih firm. 1 3 7 1 

V register za posamezne firme sta se vpisali da
nes firmi: F i r a u j 382/21, Rg. A H 53/1. 
a) jugoslovansko importno in eksportno 

podjetje, inž. Rudolf Pečlin, 
e Bedežem v M a r i b o r u , 

1415 Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri za
drugah: Firm. 339/21, zadr. I 62/22. 
a) Gospodarska zadruga v Središču, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 2. avgusta 1921. na
stopna izprememba: 

Izbrisali so se člani načelništva Ivan Kolarič, Juri 
Polanec, Julij Berko, Jakob Klemenčič in Jožef Zi
dane — vsi posestniki v Središču, vpisali pa so se 
novoizvoljeni člani načelništva Rudolf Lukačič, Fric 
Kanič, Jakob Bauman — vsi trije posestniki v Sre
dišču, Franc Kočevar, posestnik in trgovec v Sre
dišču, in Jakob Jurjaševic, posestnik v Središču. 

Firm. 354/21, zadr. II 68/3. 
b) Zadr jžna mlekarna v Orehovi vasi, 

registrovana zadruga z omejeno; zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 26. junija 1921. na
stopna izprememba: 

1.) Izbrisal se je član načelništva Franc Pungart-
nik, posestnik v Orehovi vasi, vpisal pa se je novoiz
voljeni član načelništva Jožef Vandur, posestnik in 
gostilničar v Orehovi vasi. 

2.) Vpisala se je izprememba §§ 4. in 45. zadruž
nih pravil. 

Firm. 360/21, zadr. 1122/26. 

c) Spar- und Vorschusskasse des kath. Meister
vereines in Marburg, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 29. junija 1921. na
stopna izprememba: 

Vpisalo se je novo besedilo firme: 
Hranilnica in posojilnica kat. mojstrov, 

r. z. z o. z. v Mariboru, 
Spar- und Vorschueskasee des kath. Melstervereinee, 

r. G. m. b. H. iu Maribor. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 16. avgusta 1921. 

138в Izpremembe pri že vpisanih 
zadrugah. 

V zadružnem registru se je vpisala danes pri 
zadrugah: Firm. 264/21, zadr. I 167/62. 

a) Posojilnica v Brežicah, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva sta izstopila Ignacij Supan in 

Alojzij Schweiger, vstopila pa sta v načelništvo: Mi
roslav Stumberger, višji davčni upravitelj v p., in 
Ivan Grobušek, posestnik — oba v Brežicah. 

Firm. 274, zadr. II 32/20. 

b) Hranilnica in posojilnica v Slivnici pri Celju, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 

Iz načelništva so izstopili Matija Vrečko, Marlin 
Zapušek in Janez Kozinc. 

Firm. 288/21 ; zadr. II 72/29. 
c) Obrtniško hranilno in posojilno društvo 

v Šoštanju, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva sta izstopila Martin Hleb in Franc 

Grebenšek, vstopila pa sta v načelništvo Jakob Volk, 
posestnik in krojaški mojster, in Franc Štor, po
sestnik in čevljarski mojster — oba v Šoštanju. 

Firm. 298/21, zadr. III 22/3. 
č) «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih 

nameščencev in upokojencev v Celju, 
registrirana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Iz načelništva sta izstopila Franc Kalan in Anton 

Mirnik, vstopila pa sta v načelništvo Maks Wudbr, 
učitelj v Celju, kot tajnik, in Rafael Krušič, uradnik 
okrajnega glavarstva v Celju, kot blagajnikov na
mestnik. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek II., 

dne 19. avgusta 1921. 

Razne objave. 
St. 5828/III. 1504 

Popravek. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

Vozninsko stavko za sladkor, razglašene v «Urad
nem listu pokrajinske uprave za Slovenijo» št. 112 
z dne 15. septembra 1921. pod št. 1443, je popraviti 
tako-le: 

iz Trsta v Gradec gl. k. na 920 centesimov, 
iz Trsta na Dunaj j . k. na 1050 centesimov. 

za 100 kg. 
V L j u b l j a n i , dne 19. septembra 1921. 

Južna železnica v imenu udeleženih uprav. 

1505 Vabilo n a izredni obôni zbor 
Mariborske eskomptne banke, 

ki bo dne 12. o k t o b r a 1 9 2 1. ob desetih v banč
nih prostorih v Mariboru. 

S p o r e d . 
1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Povišba delniške glavnice od 10,000.000 K 

(2,500.000 din.) na 30,000.000 K (7,500.000 din.). 
3.) Izprememba pravil glede sedeža, imena dijužbe 

in drugih določil, ki so s tem v zvezi. 
4.) Slučajnosti. 
V M a r fb o r u , dne 22. septembra 1921. 

Upravni svet Mariborske eskomptne banke. 

§ 11. družbenih pravil: Občni zbor sestoji iz onih 
delničarjev, ki imajo vsaj 10 delnic in ki te delnice 
s še nezapadlimi kuponi vred vsaj osem dni pred se
stankom zbora založe pri družbeni blagajni v Mari
boru ali pa pri kaki podružnici. Posest vsakih 10 del
nic dovoljuje en glas; vendar ne more nihöe ne v 
svojem imenu, ne kot pooblaščenec združiti na eno 
osebo več kakor 26 glasov. 

Razglas. 1606 

Ker 49. redni občni zbor «Kreditnega društva Ma
riborske eskomptne . banke» . (Kreditverern der Mar-
burger Escomptebank); sklican na dan Ì7. septembra 
1921. ob enajstih v prostore Mariborske eskomptne 
banke v Mariboru, Aleksandrova cesta št. I l , ni bu 
sklepčen, bo n c . v o b 6 n i l b p r 

z istim dnevnim redom v soboto dne 8. o k t o b r a 
1 9 2 1 . ob enajstih.vproetorih'Maiiborskeeskomptne 
banke v MariboTU, Aleksandrova cesta št. 11. 

Ta občni zbor" bo sklepčen ob vsakem številu 
navzočnih članov. 

V M a r i b o r u , dne 20. septembra 1921. 

Odbor «Kreditnega društva Mariborske eskomptne 
banke». 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v LjubijanL 



116. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 26. septembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

•••bina: Is „Služhenib NOTÌD kraljevine Srba, Hr»ata i SJoveuaca". — Uredba o izpremembab in dopolnitvah v uredbi o ustroju ministrerà za k meti j stro in Tode z dne 8. jn-
Kja 1919. % izprememhnmi in dop"ln4»aini z dne 2. aprila 1920. — Bazglaei osrednje »lade: Objav» glede ofertslne licitacije za nabavo olja, petroleja in bencina. Poziv oaim 
naftim državljanom, ki imajo depozite pri Avstro-ogrski banki na Dunaju. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas glede poizvedovanja za pogrešanimi rojaki v Ame
riki. I»kaz o stunju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 17. septembra 1921 Razgiba glede nshave blaga га invalidske zavode, odnosno za invalide. — Razglasi delegaeije 
»i«i*tretva financ v Ljubljani Razglas, da se smejo začasna potrdila o podpisanem 7°/0nem rtrža»nem posojilu sprejemati za kavcije. Razelss, d» lsbko vsakdo, ki ima variano 
(kavcijo) vloženo v gotovini pri državni ali samoupravni blagajni, to varftcïno izpremeni v obveznice 7°/0nega državnega posojila. — Razglasi gradbene direkcije za Slovenijo: Вш-
gbe glede postopanja pri g rad bah v okolišu železnic. Razglas o pmudni obravnavi za prevzem mizarskih, kamenoseskih in steklarskih del pri gradnji ambulatorija na Min* V 

Ljuhljaui. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev — Razne objave. 

„Službenih Nevio kraljevine Srba, 
Hrvata i Sicvenaca", 

Številka 209 z dne 20. septembra 1921.: 
Naredba, ministrskega sveta z dne 30. avgusta 

1921., s katero so Anton B a t a g e l j , pravnik in 
rezervni pohotni poroenik-dobrovoljec, postavlja za 
sočasnega pomočnika komisarju železniške policije 
na Jesenicah v činu policijskega pisarja III. razreda. 

številka 21C z dne 21. septembra 1921.: 
Naredbe ministrskega sveta z dne 9. septembra 

1021., s katerimi se pooblašča minister priprave za 
n-tovr-tvorno skupščino in izenačitev zakonov, da 
sme predložiti narodni skupščini nastopne predloge 
zakonov. I.] o ministrski odgovornosti; 2.) o držav
nem svitu in upravnih sodiščih; 3.) o centralni 
ll|T»Vi. 

T^areoba ministrskega svetil z dne 27. avgusta 
1Ä21.. s katero se Josip P o r e nt. a, do sedaj in
ženjer IX. činovnega razreda pri generalni m-pokeiji 
vi4J4 v Ljubljani, pottavlja za inženjerja istega či-
normega razreda pri gradbeni direkciji v Ljubljani. 

Odločba kasacijskega sodišča z dne 16. avgusta 
192J., obvezna za vse njegove oddelke, da je c vpra
šanju glede pomoči po členu 28. zakona o pokojnin
skem fondu sporno imenovanim osebam pristojna. 
odločati uprava fondov soma, ne pa sodišče. 

Objava generalne direkcije državnega račuuo-
vodttva: Z odlokom ministra za finance z dne 5ega 
septembra 1921., D R br. 115.766, jo bil Jerko O r 
s i«, računski revident bivšega finančnega deželne
ga ravnateljstva na Dunaju, sedaj zaposlen pri likvi
dacijski komisiji na Dunaju, imenovan za računskega 
svetnika v VIII. činovnem razredu pri računovod
stvu delegacije ministrstva financ v Ljubljani. Čin 
mu je odrejen med računskima svetnikoma Karlom 
Gruberjem in Albinom Zajcem. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da so na
stopni listi v naši državi prepovedani: 

1.) madžarski komunistični list «Matyas Diak> 
^Budimpešta); 

2.) grški list «Tahidromos»; 
3.) komunistični list «Naša Pravda» (Dunaj) — 

vsi trije, ker pišejo zoper interese naše države; 
4.) humoristični list «Kikeriki» (Dunaj); 
5.) «Wiener Illustrierte Zeitung» (Dunaj) — oba, 

ker priobčujeta žaljive opombe in beležke, kaznive 
po členu 11., točki 1. 

299. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

J?©**»» I . , 
p* milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva
te* in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 59. 
Mstave) Njegove kraljevske Visokosti prestolonasled

nika 
A l e k s a n d r a 

je «fredil in odreja ministrski svet na predlog mini
stra za kmetijstvo in vode 

Uredbo o izpremembab. io dopolnitvah v 
uredbi o nstrojn mojstrstva sa kmetij
stvo in vode s dne 8. iahja 1919. z 
j spremembami in dopolnitvami z dne 

2. aprila 1920* 
Člen 1. 

V členu 21. se izpreminjata točki 1. in 2. ter S3 
glasita: 

1. administrativni oddelek; 
2. oddelek za hudournike. 

člen 2. 

Naslovni stavek nad členom 22. se izpreminja te
se glasi: 

I. Sestava in področje oddelkov. 
1. Administrativni oddelek. 

Člef. 3. 

V členu 22. se izpušča prvi odstavek; v drugem 
odstavku se beseda: «odseka» nadomešča z besedo: 
«oddelka». 

Člen 4. 

Člen 23. se izpreminja ter se glasi: 
Administrativni oddelek ima ta-le odseka: 

a) administrativni-personalni; 
b) računovodni-ekonomski. 

Člen 5. 

Naslovni stavek nad členom 24. se izpreminja. ter 
se glasi: 

2. Oddelek za hudournike. 

Člen 6. 

Člfn 24 se izpreminja ter se glasi: 
V področje tega oddelka spadajo: 
vsa dela in vsi ukrepi za uroditev in reguliranje 

gorskih voda (hudournikov), da se ustavi naglo 
in viharno drevenje vode z bregov; da se odpravi 
zasipavanje dolin s kamenjem in peskom; da se 
pro preči usedanje in izpiranje zemljišč in v obče 
oioziv.no delo gorskih tekočih vodâ in se s tem zava
rujejo zemljišča ter zviša njih produktivna zmožnost. 

Člen 7. 

Člen 25. se ukinja, točka 4. člena 26. pa se. 
izpušča. 

Člen 8. 
V členu 40. se izpreminja točka 2. ter se glasi: 
2. tehnično osebje s srednjo strokovno** uspo

sobljenostjo: višji hidrotehnik in hidrotehnik. 

Člen 9. 
V členu 46. se v začetku beseda: «Glavni.» nado

mešča z besedo: «Višji». 

Člen 10. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», št. 184, izdanih dno 20ega 
avgusta 1921. — Citirani uredbi glej v Uradnem 
listu pod št. 591 iz leta 1919. in pod št. 214 iz leta 
1920. 

** Priobčeno po popravku, natisnjenem v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
št. 203, izdanih dne 12. septembra 1921. 

Člen 47. se ukinja. 

Člen 11. 
V členu 48. se besede: «tehničnih pisarjev, tajni

kov ali» izpuščajo./ 
Člen 12. 

člen 52. se izpreminja ter se glasi: 
Generalna direkcija vodâ ima poleg načelnika 

administrativnega oddelka potrebno število: 
a) inšpektorjev, tajnikov in pisarjev; 
b) administrativnih uradnikov in zvaničnikov in 

drugega pomožnega osebja. 

. Člen 13. 
Za členom 52. se dodaja ndy člen 52. a, ki. se 

glasi: 
Dokler ne izide nov zakon o razredbi uradnikoT 

in o njih plačah, se določa to-Ie: 
Hidrotehniki se dele na štiri razrede: letna plača 

pričetnega razreda je 1500 dinarjev, vsak prihodnji 
razred pa se zvišuje s 500 dinarji do najvišje plače 
3000 dinarjev. 

Višji hidrotehniki se dele na dva razreda z let
nima plačama 3500 dinarjev za drugi in 4000 dinar
jev za prvi razred. 

Administrativnih uradnikov je šest razredov. 
Letna plača pričetnega razreda znaša 1500 dinarjev, 
vsak prihodnji razred pa se zvišuje za 500 dinarjev 
do najvišje letne plače 4Q00 dinarjev. 

Hidrotehniki in tehnični pisarji, ki so bili že se
daj v službi, pridrže svoje* naslove in plače, dokler 
se ne prevedejo na nove naslove in plače po t3j 
uredbi. 

Šef računovodnemu-ekonomskomu odseku admi
nistrativnega oddelka, knjigovodja in ostalo računo-
vodno osebje v centralni in. zunanji službi se spre
jemajo v službo ob istih pogojih, in s plačo po členu 
5. zakona o ureditvi glavnega državnega računovod
stva kakor tudi uslužbencev istih kategorij ministr
stva za finance. 

Člen 14. 
Člen 53. se od 5. odstavka do konca izpreminja 

ter se glasi: 
v VH. razred: višji inženjer, višji hidrotehnik, 

tajnik, administrativni uradnik; 
v VUI. razred: inženjer, višji hidrotehnik, tajnik, 

administrativni uradnik; 
v IX. razred: inženjer-asistent, hidrotehnik, ptear, 

administrativni uradnik; 
v X. razred: hidrotehnik, pisar, admmistrativm 

uradnik; 
v XI. razred: pripravniki in zvaničnikL 

Člen 15. 
Za členom 53. se dodaja nov člen 58. a, ki se 

glasi; 
Tehničnemu osebju določa minister za kmetijstvo 

in vode na podstavi proračuna in s pristankom mi
nistra za finance: 



116. )90 Letnik Ж. 

a) stalno doklado kot odškodnino za potovanje v 
območju po pravilniku, ki ga predpiše o tem;' 

b) posebno nagrado, če opravlja tehnične posle na 
terenu ali pri gradbi ali za posebno koristno 
službo. 

Člen 16. 
Dokler se s proračunom ne določijo novi naslovi 

po tej uredbi, se prevajajo in postavljajo uradniki 
nekvarno členu 116. zakona o državnem računovod
stvu, skladno s členom 13. finančnega zakona za leto 
1920./1921. v breme partije, določene za ukazno 
osebje generalne direkcije vodâ, ne gledo na vrsto 
osebja, ki je določena v tej partiji, toda tako. da 
se ne. prekorači ne število osebja, ne skupni kredit 
po tej partiji. 

Člen 17. 

Te izpremembe in popolnitve veljajo od dne pod
pisa in razglasitve. 

Minister za kmetijstvo in vode naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 28.maja 1921. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašič s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

Marko Trifković s. r. 

Namestnik ministra za notranje zadeve, 
minister za prosveto: 

Sv. Pribićević s. r. 

Minister za grarlbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribičević s. r. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričič s. r. 

Minister za promet: 
dr. Vel. Janković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno in mornarnico, častni 
adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 

general Štev. S. Hadž:č s. r. 

Namestnik ministra za pošto in brzojav, 
minister za promet: 
dr. V. Janković s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nikoja Uzunović s. r. 
Minister za verstvo: 

dr. Mil. Jovanović s. r. . 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. H. Karamehmedović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
M. S. št. 27.552. 1427 3—3 

Objava. 
Na podstavi člena 82. zakona o glavnem držav

nem računovodstvu bo v ekonomskem oddelku mi
nistrstva za promet javna ofertalna licitacija za na
bavo olja, petroleja in bencina, in sicer: 

I. d n e 5. o k t o b r a 1 9 2 1 . za: 
a) 799.500 kg lokomotivnega in vagonskega olja za 

poletno uporabo; 
b) 931.600 kg lokomotivnega in vagonskega olja za 

zimsko uporabo; 
c) 385.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
V) 211.000 kg cilindrskega olja za razgreto paro; 

II. d n e 10. o k t o b r a 1 9 2 1 . za: 
a) 706.000 kg olja za proizvajanje plina in za pogon 

Dieslovih motorjev; 
b) 1,370.000 kg rafiniranega petroleja; 
c) 484.000 kg bencina. 

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več ome
njenih predmetov. Podrobni pogoji o nabavi kakor 
tudi obrazac za ponudbe se dobivajo pri ekonom
skem oddelku ministrstva za promet ali pri oblastnih 
direkcijah državnih železnic v Beogradu, Zagrebu, 
Sarajevu in Subotici vsak delavnik od desetih do 
dvanajstih. 

Vsak ponudnik mora najkosneje do pol enajstih 
dne 5., odnosno dne 10. oktobra položiti kavcijo pri 
glavni blagajni katerekoli železniške direkcije. Kav
cija služi za garancijo, da bo nabava točna, ter se 
polaga v gotovini ali v istovrednih, državno garan
tiranih papirjih, sme se pa položiti tudi v garantnem 
pismu ugledne domače banke, ki ga je prej registri
ralo ministrstvo za finance. 

Kavcija se polaga po višini ponujene cene, in 
sicer polagajo naši državljani 10 %, inozemski po
daniki pa 20 %. 

Ponudbe se sprejemajo pri ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet najkesneje do pol enajstih 
dne 5., odnosno dne 10. oktobra 1921., otvori pa jih 
istega dne ob enajstih določena komisija pred po
nudniki, Id bi bili prisotni. 

Ponudba, opremljena s kolkom za deset dinar
jev, mora biti v zapečatenem pismu, na katerem 
bodi zunaj jasno napisano: «Ponudba za ofertalno 
licitacijo olja», odnosno petroleja ali bencina. 

Ponudniki se opozarjajo na to, da se ne bodo 
vpoštevale ponudbe, ki v katerikoli točki ne ustre
zajo predpisanim pogojem ali ki se izroče brzojavno 
ali priglase naknadno. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, 

dne 24. avgusta 1921. 

Poziv onim našim državljanom, ki imajo de
pozite pri Avstro-ogrski banki na Dunaju.* 

Po zahtevi likvidacijskega odbora Avstro-ogrske 
banki- na Dunaju se pozLvljejo vsi naši državljani, 
ki imajo depozite pri Avstro-ogrski banki na Dunaju, 
nry se obrnejo s prijavo ла generalno direkcijo dr
žavnih dolgov v Beogradu, da se jim vrnejo deponi
rani vrednostni papirji. 

Prijave morajo obsezaü te-lc podatke: 
L.) h ne lastnikovo, njega priimek, poklic, stano-

vališče (točni naslov); 
2.) vrsto serije in število kakor tudi nominalno 

vr-.-'ìnost posameznih vrednostnih papirjev (obvez
nic; ; 

3.) na kakšni podstavi so v depotu (n. pr. zapu
ščina, lombard itd.). 

fri jave se morajo predložiti do vštetega dne 
!'i 0. s e p t e m b r a t. 1. 

l a rek.se nikakor ne bo podaljšal. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 9769. 
Razglas glede poizvedovanja za pogrešanimi 

rojaki v Ameriki. 
Naš generalni konzulat v New Yorku je na kon

kretno prošnjo, da bi poizvedoval za nekim pogre
šanim rojakom v Ameriki, naznani], da mu prihaja
jo vsak dan take prošnje, da pa je dobil na vse po
zive v amerikanskih slovenskih časopisih doslej samo 
dva odgovora. Iz tega jo razvidno, da je ta način 
iskanja pogrešanih rojakov malo priporočen. Gene
ralni konzulat zaradi tega priporoča, da se jo bolje 
obrniti naravnost na znane rojake v Ameriki, ker 
rojaki v visakem mestu navadno pozrfajo drug dra
gega. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 19. septembra 1921. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
dr. Stare s. r. 

* Prlobčon v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba., Hrvata i Slovenaca» št. 210, izdanih dne 21ega 
septembra 1У21. 

Št. 3439. vet. 

likat o stanju živalskih kužnih bolezni 
f Sloveniji s dne 17. septembra 1921. 
O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

O b s t o j e : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ljubljana okolica: Vrhnika 1:4. Logatec: Rovte 
1:3, Žiri 1.1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Čentiba 1:2, Črenšovci 1:1, Bel
tinci 1:1, Dokležovje 1:1, Dolina 1:1, Dolnja Len
dava 2:20, Trnje 1:1. 

Š u š t a v e c. 
Ljubljana okolica: Iška Loka 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Litija: Štehanja vas 1:Д. 

Veliki Gaber 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Lučo 3:4, 
Solčava 2:3. Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S t e k l i n a . 

Brežice: Rajhenburg 1:1. Maribor: Slovenska Bi
strica 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Semič 1:2. Krško: Bučka• 1:1, Uaka 

1:6. Ljubljana okolica: Log 1:1, Račna 1:4, Vič 
1:1. Ljubljana mesto: Ljubljana 1:3. Litija: 
Zagorica 1:5. Ljutomer: Radinci 1:1. Maram: 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1: 3, Spodnja Lož-
nica 1:1, Spodnji Porčič 1:3. Murska Sobota: Čen
tiba 1:3. Ptuj: Gajovci 1:2, Krčevina 1:1, Stonjci 
1:1. Ljubljana mesto 1. Maribor mesto 1. Ptuj 
mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežice: šfc. Peter 1:1. Celje: Sv. Pavel pri Pre

boldu 1:1, Sv. Juri ob Taboru 1:1. Kranj: Šenčur 
1:1. Ljubljana okolica: Grosuplje 1:1, Šmarje 1:1, 
Želimlje 1:1. Ljutomer: Stara in Nova vas 1:2. Lo
gatec: Gorenji Logatec 2: 2. Radovljica: Bled 1: 1, 
Breznica 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Krško: Cerklje 2:2, Sv. Križ 2:4. Murska Se-

bota: Gorenji Fetrovci 1: 5, Moščanci 1:1, Pečar*vci 
1: 6, Stanjovci 1: 4. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Murska Sobota: Beltinci 1:1, Mačkovci 1.1. 

G n i l o b a č e b e l . 
Ljutomer: Kamenščak 1:1. 

Prestate- so: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Novo mesto: Mirna peč 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Konjice: Konjice 1:1. ' 

š u š t a v e c. 
Brežice: Zdole 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Veliki Obrez 1:3. Krško: Št Jernej 1:1'. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Moste 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 17.septembra 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za kmetijstvo.' 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

OpT.štlH 16.491/21. Ш2 

Podpisani oddelek za socialno skrbstvo pokmfi»-
ske uprave za Slovenijo želi nabaviti za, invalidjAe 
zavode, odnosno za invalide, nastopne vrste bl*£»: 

iSitäi 
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1365 metrov sukna za zimske suknje (event, ul-
süra); 

368 metrov rokavine (podloga); 
525 metrov jađrovino (podloga); 
3150 velikih gumbov; 

in sicer franko Ljubljana. 
Pismene zapečatene ponudbe (pravilno kolko

vane) z vzorci vred naj se pošljejo zgoraj omenje
nemu oddelku, invalidskemu odseku (šentpetrska 
vojaščnica) najkesneje do dne 3 0. s e p t e m 
b r a 19 2 1 . 

V ponudbi je navesti, v katerem roku (od dne 
naročila) se dobavi blago. 

Oddelek si pridržuje pravico, da sprejme izmed 
prispelih ponudb eno ali pa tudi več. 

Reflektira se le na dobro blago. 
Fakture se izplačajo najkesneje 14 dni potem, 

ko je bilo blago pravilno prevzeto. 
V L j u b l j a n i , dne 16. septembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno skrbstvo, 

invalidski odsek. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka za socialno skrbstvo: 
Ribnikar s. r. 

•Opr. št, III 16.492/21. 1501 

Razglas. 
Podpisani oddelek za socialno skrbstvo pokra

jinske upravo za Slovenijo želi nabaviti za invalid-
eke zavode nastopne vrste blaga: 

530 volnenih odej; 
1616 metrov blaga za slamnjake, odnosno zim

nico (gradi); 
328 metrov blaga za zglavnike (gradi); 
920 metrov blaga za zglavniške prevleke; 

in sicer franko Ljubljana. 
Pismene zapečatene ponudbe (pravilno kolko-

vane) •/. vzorci vred naj se pošljejo zgoraj omenje
nemu oddelku, invalidskemu odseku (šentpetrska 
vojaščnica) najkesneje do dne 8 0. s e p t e m 
b r a 1 9 2 1 . 

V ponudbi je navesti, v katerem roku (od dne 
naročila) se dobavi blago. 

Oddelek si pridržuje pravico, da sprejme izmed 
prispelih ponudb eno ali pa tudi več. 

Reflektira se le na dobro blago. 
Fakturo se izplačajo najkesneje 14 dni potem, 

rko jo bilo blago pravilno prevzeto. 
V L j u b l j a n i , dne 16. septembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno skrbstvo, 
• invalidski odsek. 

/ 
Po naročilu pokrajinskega namestnika. 

šef oddelka za socialno skrbstvo: 
Ribnikar s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

»Št. 3867A'al. ex 1921. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z naredbo z 

dne 12. septembra 1921., D br. 11.600, da se smejo 
začasna potrdila o podpisanem 7%nem državnem po
sojilu sprejemati za kavcije. 

Blagajna, ki sprejme tako potrdilo za kavcijo, 
mora o tém obvestiti oni bančni zavod, pri katerem 
je bilo posojilo podpisano, da zavod to zabeleži v 
vpisniku. 

Ko bančni zavod dobi obveznice, jih izroči dotič
ni blagajni proti vrnitvi začasnega potrdila. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

dne 20. septembra 1921. 
Za. delegata: dr. Rupnik s. r. 

et, 8866/Val. ex 1921. 

Rasglas. 
Po naredbi ministrstva za finance, generalno di-

"Чексф državnega računovodstva, z dne 12. septem
bra 1921., D R br. 129.704, lahko vsakdo, ki ima 
•v«r*oùio (kavcijo) vloženo v g o t o v i n i pri držav

ni ali samoupravni blagajni, to varščino izpremeni v 
obveznice 7%nega državnega posojila. 

Oni polagatelji, ki žele, da bi se izvršila ta 'u-
prememba gledo celotnega ali tudi le delnega iznosa 
položene varščine, naj prijavijo svojo željo pismeno 
onemu upravnemu oblastvu, ki je' odredilo polog 
varščine. To oblastvo potem ukaže blagajni, kjer je 
kavcija založena, naj provzroči podpis posojila pri 
najbližji podružnici Narodne banke tako, da prijavi 
podpis 7 %nega državnega posojila ter izroči Na
rodni banki dotično gotovino, proti izročitvi prizna
nice o podpisanem posojilu. 

Blagajna potem polagatelju odvzame blagajniško 
pobotnico, izdano ob pologu gotovine, proti novi po
botnici, glaseči na podpisano posojilo, odnosno za
časno potrdilo. 

Ko bodo obveznice natisnjene, jih podružnica 
Narodne banke izroči blagajni proti vrnitvi prizna
nice, odnosno začasnega potrdila. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

dne 20. septembra 1921. 
Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 3271. 
Razglas. 

V konkretnem primeru neko gradbeno oblastvo 
ni ustavilo gradbe v železniškem okolišu, za katero 
še ni bila izdana gradbena dovolitev; pač pa je do
končano gradbo kolavdiralo ne glede na predpise o 
gradbah v železniškem okolišu. Zato je opozorilo 
ministrstvo za notranje zadeve z odlokom št. 8770 
z dne 30. julija 1921. vsa politično-administrativna 
oblastva na § 99. še veljavnega železniškega promet
nega reda z dne 16. novembra 1851., drž. zak. št. 1 
ex 1852., ki se glasi: 

«§ 99. V okolišu železnice ne smejo mejaši niČ3-
,sar graditi ali napraviti, kar bi moglo biti nevarno 
za otetoj železnice ali njenih pritiklin, ali za njeno 
redno in sigurno porabo, ali kar bi provzročilo ne
varnost požara. Ako bi kdo hotel napraviti take zem
ljišne izpremembe, da se s tem mesto, kjer se kaka 
iaprememba napravi, primakne bližje k železniški 
lastnini, ali če kdo hoče kaj graditi v okolišu, Id je 
izrecno določen kot nevaren radi požara, mora za 
to vedno poprej zaprositi za dovoljenje oblasti, ka
tera vodi nadzor nad železniškim obratom, kakor 
tudi dotične politične oblasti.» 

Gorenji zakonski predpis se uporablja v zvezi s 
predpisom § 25. ministrske naredbe z dne 25. januar
ja 1879., drž. zak. št. 19. 

Nadzorno oblastvo za železniški promet je mini
strstvo za promet, ki je po naredbi ministrstva za 
promet št. 6491 z dne 27. februarja 1920., priobčeni 
z razpisom ministrstva za notranje zadeve SI. 8770 
z dne 30. julija 1921. to svoje področje deloma pre
neslo na direkcijo državnih železnic v Zagrebu. 

Ako se torej kaj gradi v požarnem okolišu želez
nic, se morajo gradbena oblastva obrniti s predpisa
nim elaboratom po direkciji državnih železnic v Za
grebu na ministrstvo za promet. 

To se objavlja vsled dopisa pokrajinske uprave, 
oddelka za notranje zadeve, z dne 20. avgusta 1921... 
št. 22.688. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1921. 

Gradbeni direkior: inž. Klinar s. r. 

Št. 3450. 
Razglas. 

1503 

Dne 1. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob enajstih bo pri 
gradbeni direkciji za Slovenijo v Ljubljani, Turjaški 
trg št. 1, II. nadstropje (v sobi št. 2) 

pomidna obravnava 
za prevzem mizarskih, kamenoseških in steklarskih 
del pri gradnji ambulatorija na Mir ju v Ljubljani. 

Podatke, pojasnila hi ofertne pripomočke dobi
vajo interesenti med uraxlnimi urami pri oddelku 
rv. b gradbene direkcije. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdilom, da 
je vplačan pri finančni deželni blagajni vadij v 
znesku 5 % ponudne vsote, z izjavo, da ponudnik v 
celoti sprejme stavbne pogoje, in končno z dovolit

vijo ministra za gradbe, da se sme ponudnik udele
ževati javnih licitacij. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

Ponudb, ki ne bi bile pravilno kolkovane, grad
bena direkcija ne bo vpoštevala. 

Namesto dovolitve za udeleževanje pri javnih li
citacijah zadošča za sedaj kolkovana prošnja na 
ministrstvo za gradbe, ki ji je dodana taksa v mar
kah za 125 dinarjev, in pravilno frankirana kuverta, 
naslovljena na ministrstvo za gradbe. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
1478 Centralna uprava S~B 

za trgovski promet z inozemstvom v likvidaciij 
pri ministrstvu za trgovino in industrijo pozivlje 
s tem vse one stranke, katere imajo proti njej ka
kršnekoli zahtevke iz poslov, ki se tičejo kompen
zacijskih pogodb z avstrijsko, madžarsko in češko
slovaško republiko, naj se n a j k e s n e j e v 
3 0 d n e h po dnevu, ko se objavi ta poziv, obrnejo 
do centralne uprave v Beogradu, Krunska ulica 
št. 14, s prošnjami, ki morajo biti opremljene e kol
kom za 2 dinarja in s potrdilom pristojnega davč
nega urada, da so poravnali davke, predpisane za 
leto 1920. in za I. polovico leta 1921. Zahtevkov, ki 
se ji naznanijo po preteku navedenega roka, ne bo 
več vpoštevala. 

Ne 1 315/21—2. 1357 3—;) 

Amortizacija. 
Na prošnjo Martina D e r g a n c a v Strekljevcu 

št. 23, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
nih hranilnih knjižic, ki so bile predlagatelju baje 
ukradene: 

Hranilne knjižice: I. dolenjske posojilnice v 
Metliki št. 10.521 z vlogo 11.166 K 68 v; št. 10.303 
z vlogo 5724 K 73 v, glaseči se obe na ime: Martin 
Derganc v Strekljevcu št. 23; št. 11.989 z vlogo 
20.000 K, glaseča se na ime: Marija, Ana in Aloj
zija Konda v Gradniku št. 9; št. 11.990 z vlogo 
10.000 K, glaseča se na ime: Uršula Adamek v 
Strekljevcu št. 23. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se si
cer po tem roku izreklo, da so knjižice neveljavne. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 22. avgusta 1921. 

1492 T Ne VII 349/21—2. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Rozalije V i n d i š e v e , posestnice v 

Leskovcu št. 8, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prositeljica baje 
izgubila: Vložna knjižica podružnice Ljubljanske 
kreditne banke v Ptuju St. 671 za 10.000 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 31ega 
avgusta 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VII., 
dne 31. avgusta 1921. 

E 219/21—9. 147JJ 
Dražbeni oklio. 

Dne 3. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Hraše (Radovljica) 
vi. št. 307 in 317. 

Označba nepremičnin: Hiša v Lescah št. 60, stav-
biščo bivše pivovarne v Lescah, travniki in njive; 
cenilna vrednost 215.100 K. 

Najmanjši ponudek znaša 143.400 K za vse po
sestvo; prodajalo se bo pa tudi v skupinah. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začet
kom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri mri. 

Drugače pa se opozarjajo interesenti na družbeni 
oklio, ki j<' nabit na uradni desici podpisanega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II-, 
dne 3. septembra 1921. 

« â & U b u >:':<> .;»»"•' /ЉШ£Ж±ат:. 
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Proglasitve za, mrtve. 1499 

D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-
šanci za mrtve, ker as more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 

3 1 . marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogreSancev, naj te izporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, atan 
in radnje bivalieče po-

greSancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil poHta»ljen 
pogreSancu 

Dan 
in Ojjr. št. 

oklica 
Okli eni rok 
poteče due 

Josip Bupar, 
rojen dne 17. marca 1880., 
oženjen posestnik v Veli

kih Blokah it. 43. 

Frano Arn, 
rojen dne 26. marca 1882., 
oženjen poeeetnik v Bo
hinjski Srednji vasi št. 39. 

Rudolf Uežek, 
rojen dne 12 aprila 1896., 
samec, bivajoč v Smukučo. 
it. 34, pristojen v Brez-

nico. 

T o m a i Hribar, 
roj P o doe 7. decembra 
1887. v Trno»cah, stanu

joč prej v Tuhinja. 

Mihael Zupaneo, 
rojen dne 30. OB tnbra 1883., 
pristojen v Gorje, prej 
stanujoč v Zasipu št. 10. 

Frano Kogoj, 
rojen dne 28. septembra 
1883.'v JegersaU, občina 
CK-bri'lje pri Cerknem na 
Goriškem, oženjen, stanu

joč prej v Ljubljani. 

Frano Gröar, ' 
rojen dne 6. avnusta 1869., 
pristojen v Palorce, prej 
stanujoč i->totam, ožeujen. 

Josip Lampret, 
rojen dne 12. aprila 1890. 
v Komaniji, samski po
sestnikov sin v Komaniji 

št. 3. 

Rezervni poddesetnik 
27. domobranskega pehot
nega polka; nleležil se 
bojev ter bil b»je kot vo
jaški bolnirar v Vranjski 
banji v Srbiji ujet. Dne 
15. julija 1915. zadnjič 
pisal iz ujetništva v Srbiji. 

Odri D 1 dne 25. maja 1916. 
z bivšim 17. pehotnim 
polkom, 6. atomi jo, v 
Galirij.., se udeležil bojev 
pri Gorlicab ter baje tam 
padel dnrf 23. novembra 
1915 Od takrat vsaj ni 

več glasu o njem. 
Vojak 17. pehotnega pol
ka, pozneje dodeljen 40. 
pehotnemu polku; udele
žil se b'ijev pri Krasni k u 
leta 1915. spomin di ter 
baje dobil strel v trebuh. 
Od takrat ni več o njem 

glasu. 

Odrinil dne 20. avgusta 
1914. s 17. pehotnim pol
kom na arbeko fronto ter 
zadnjič pisal dne 4. de
cembra 1У14.; od takrat 

ni več glasu o cjem 
Odrinil kot vojak 17. pe
hotnega polka meseca ma
ja 1915. na fronto ter se 
udeležil bojev v Galiciji 
ob Dnjestru. Dne 8. sep
tembra 1916. ga je baje 
zadela krogla; od takrat 

ni več gUeu o njem. 
Odrinil dne 15. februarja 
1915. k 27. domobranske
mu pehotnemu polku, 3. 
stotuiji, 1. vod», in meseca 
aprila 1915. na rusko fron
to. Zadnjič piani meseca 
junija 1915.: od takrat 

pngrešan. 
Odšel let. 1909. v Ameri
ko ter delal nekaj čas» v 
tvornici za žico v Wauke-
ganu; potem izginil brez 

sledu. 

Odrinil k 4. pehotnemu 
polku, 4. stotniji, ter bil 
dne 21. oktobra 1914. v 
bitki pri Nowem miastu 
težko ranjen. Od tedaj ni 

več glasu o njem. 

I I 

Žena 
Frančiška Bupar. 

2 8. 19-21.; 
T157/21-4. 

1. aprila 
1922. 

Žena 
Marija Arh. 

Oče 
Josip Mežek. 

Mati 
Mari i a Hribar. 

Ó. 8. 1921.; 
P 179/21-2. 

1. aprilu 
1922. 

8. 8. 1921.; 
T 175/21-4. 

1. aprila 
1922. 

20. 8. 1921.; j 1. aprila 
T 134/21-5. | l'J22. 

Brat | 
Anton Zupanec. i 

20. 8.1921.; j 1. aprila 
T181/21-2. 1922. 

Žena 
Marija Kogoj. 

Žena 
Marija Grčar. 

20.8. 1921.; 
T 173/21-2. 

6. septembra 
la22. 

Lovrenc 
Podbevšek, 
posestnik 

v Palovčah št. 21 

Mati 
Urša Lampret. 

6. 9. 1921.; 
P 168/21-6. 

9.9. 1921.; 
T 187/21-3. 

1. nprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

K št. 119. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri pol; 
rajskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

1. septembra do dne 15. septembra 1921. 

5 listnic z vsebino 720 K do 20.000 K; 1 potni 
list s sliko in več listinami; 1 temnosiv dežni plašč; 
1 zlata naprsna igla; 1 zlat prstan; 3 ročne torbice 
z vsebino do 1000 K; 1 par moških čevljev; 6 klju
čev; 1 pompadura; 1 zlata verižica; 1 zlat gumb; 
1 črna boa; 1 črn damski dežnik; 1 vol; 1 srebrna 
žepna ura; 1 novo krilo; 1 daljnogled; 1 površna 
siva jopica; 1040 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

1. septembra do dne 15. septembra 1921. 
• 1 črn telovnik; 3 denarnice z vsebino od 30 do 

133 K; 1 plačilna knjiga bolniške blagajne s srednjo 
vsoto denarja; 3 listnice z vsebino od 160 do 400 K; 
1 zlat uhan; 1 bel koštrun; 1 delavska knjižica; 
1 pompadura (vsebina: ena rjava usnjata denarnica 
s srednjo vsoto denarja); 1 adresar za Slovenijo; 
1 otroški klobuk; 1 doza za cigarete; 1 srebrna dam
ska ura; 1 par usnjatih rokavic; 2 ročni, usnjati tor
bici s srednjo vsoto denarja; 1 zlata kravatna igla; 
2 palici; 1 zavitek s 3 jopicami; 908 K v različnih 
bankovcih. — V železniških vozovih so se našli ti-le 
predmeti: 1 damski dežnik; 1 nahrbtnik; 1 manšeta: 
1 palica; 1 kovčeg; 1 ženski slamnik. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1921. 

Ad št. 33.037/1921. 1482 3—3 

Natečajni razglas za dobavo goriva. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javno lici

tacijo za dobavo drv v letu 1921 ./1922., in sicer: 
a) tresak; 
b) polen in 
c) vejevja 

v skupni količini 170.000 m3, potem 
za 730 vagonov (vagon po 10 ton) drv za kur

jenje lokomotiv. 
Ponudba na uradni golici, opremljena s kolkom 

za 10 dinarjev, se mora do dne 
1 0 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 

ob dvanajstih predložiti (ali po pošti poslati) eko
nomskemu oddelku podpisane direkcije. 

Vpoštevale se bpdo samo ponudbe, izdane po 
predpisih in sestavljene na uradni golici po posebnih 
in splošnih pogojih. 

Te golice kakor tudi posebni in splošni pogoji 
se dobivajo pri ekonomskem oddelku št. 12 za 3 di
narje. Pogoji se tudi lahko dobe po pošti, ako se 
pošlje denar po poštni nakaznici. 

Vsak ponudnik mora do dne 10. oktobra t. 1. ob 
dvanajstih položiti pri glavni blagajni podpisan 
direkcije kavcijo 5 % skupne vrednosti ponujenega 
materiala. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku te direkcije dne 10. oktobra t. 1. ob dva
najstih. 

Ponudbene razprave se smejo udeležiti ponud
niki ali njih namestniki. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1921. 

Št. 34.122/Л.—1921. 1500 

Natečaj . 
S tem se razpisuje natečaj za. kolodvorsko re

stavracijo na iK)Staji v Osijeku. Uporaba se prične 
dne 16. novembra, t. 1. in bo trajala nedoločen čas. 

V uporabo se izdado te-le prostore: 
3 sobe za stanovanje, 1 soba za posle, 1 soba za 

natakarje, 1 kuhinja, 1 soba za serviranje, 1 jedilnica 
T./II. razreda,-' 1 jedilna shramba, 1 drvarnica, 1 pod
strešje, 1 klet, 1 stranišče, 1 ledenica in 1 gospo
darsko dvorišče. 

Ponudbe je treba poslati podpisani direkciji do 
dne 3 1 . o k t o b r a t. L; kot varščina pa je treba 
položiti pri glavni blagajni podpisane direkcije vso
to 250 kron do dne 30. oktobra 1.1. 

Natančnejši pogoji se dobivajo pismeno, odnosno 
ustno, pri podpisani direkciji (soba št. 51, T. nad
stropje) med uradnimi urami. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreb», 

dne 16. septembra 1921. 

Št, 812. 151« 
Prodaja lesa. 

Podpisano oskrbništvo proda okoli 800 plm jam
skega lesa, okoli 1700 plm hlodov in 2000 prm drv.. 

Pravilno opremljene ponudbe naj se vlože de. 
vštetega dne 1 0 . o k t o b r a t. 1. pri podpisanem 
oskrbništvu, ki daje tudi potrebna pojasnila. 

Gozdno in dotneneko oskrbništvo na Bohinjski 
Bistrici, 

dne 24. septembra 1921. 

Razne objave. 
i486 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev 

Stanje dne 8. septembra 1921. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 433,749.747 24 
Posojila 367,932.478 2* 
Dolg države 4.248,611.601-48 
Vrednost državnih domen, založe- • 

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

_ . 7.188,670.990- — 
Pasiva : 

Glavnica 10,385.100- — 
Rezervni fond 821.571 ê2fc 
Novčanico v tečaju 4.287,234.145 • — 
Razne obveznosti 665,764.742*28 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov . . . . 86,088 2 6 8 ' 4 7 

7.188,670.990- — 

Hi5 RazJd druStva. 
Podpisano društvo se je po «klepu občnega zbora 

z dne 3. julija 1921. prostovoljno razšlo, ustanovilo 
pa je takoj «Društvo zemljiškoknjižnih uradnikov i i 
izprašanih aspirantov za slovensko ozemlje kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani*. 

Društvo sodnopisarniških in zemljiškoknjižnih urad
nikov za slovensko ozemlje v Ljubljani, 

dne 23. septembra 1921. 

Zorko s. r., bivši tajnik. 

Objava. 1 5 0 8 з-i 
J u g o s l o v a n s k i p o s l o v n i k o l e d a r за 

leto 1922., III. letnik, izide v kratkem kot beležni 
koledar v obliki trdovezane luijige 18 X 24 cm. 
V njem je za vsak dan 6 X 15 cm zapisovalnega 
prostora. Oprema prvovrstna. Urade in druge inter
esente vabimo, naj ga naroče čim prej. Cena 30 K. 
Denar naprej ali po položnici. — Naročila sprojoma 
•(•Založništvo Jugoslovanskega koledarja» v Ljub
ljani, na Bregu št. 20. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d . d . v Ljubljani. 



JMÉali» $Ia£ÉÈvV gotovini. 

117. V Ljubljani, dne 27. septembra 1921. Letnik Ili 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V s e b i n a : Iz ^Službenih Noria kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Ukaz, s katerim ве» Maribora ustanavlja вгеапја kmetij eia Sola. — Razglasi oerednje vlade: Bazpia 
pokrajinskima upravama v Zagrebu iu Ljubljani, podžupanskim nblaetvom v.Somboru, Velikem Bečkereku in Dardi in obmejnim okružnim načelništvom v Srbiji glede postopka s 
živalmi dvovlastDikov. Razglas, da je trgovinska pogodba z Avstrijo podaljšana do dne 31. oktobra 1921. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Tedenski izkaz o nalez
ljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 28. avgusta do dne 3. septembra 1921. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Eazglae o vložitvi 
izkaza hišnih stanovalcev (bisni izkaz, odnosno etanovanski izkaz) za priredbo dohodnine za leto 1922. Razglas glede popisovanja in zigoeanja obveznic vojnih in predvojnih posojil 
bivše Avstro-Ogrske. — Razglas pokrajinske monopolske direkcije v Ljubljani o ofertalni licitaciji tobačnih zalog. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Nevin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 212 z dne 23. septembra 1921.: 
Ukaz ministrskega svota z dne 14. septembra 

1921., skatorim se pri oddelku za izvrševanje med
narodnih pogodb dr. Alojzij G r a d n i k , bivši pod-
konzul I. razreda kraljevskega konzulata v Trstu, 
postavlja za tajnika II. razreda. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 31. avgusta 192.1., 
s katerim se postavljajo: 

pri agrarni direkciji v Ljubljani dr. Friderik L u-
k a n, direktor in načelnik П. razreda iste direkcije, 
za direktorja v činu načelnika I. razreda; Albin R a-
d i k o n, bivši sodnik iz Pul ja in neukazni referent 
П1. razreda iste direkcije, za referenta Ш. razreda; 
dr. Vinko Zo r e c, pisar П. razreda iste direkcije, za 
tajnika III. razreda; 

pri okrožnem agrarnem uradu- v Ljubljani Matej 
K o s m a č , inženjer in neukazni referent III. raz
reda istega urada, za referenta III. razreda; Vladimir 
U l r i c h , učitelj vinogradniške in sadjarske šole, 
zaposlen pri istem uradu, za tajnika III. razreda; 

pri okrožnem agrarnem uradu v Mariboru dr. Ja
kob S t e f a n č i č , dosedanji tajnik П. razreda ljub
ljanske agrarne direkcije, za tajnika istega i&zreda, 
po službeni potrebi; 

pri okrožnem agrarnem uradu v Murski Soboti 
Mato G r e g o r o v i č , neukazni tajnik II. razreda in 
šef istega urada, za tajnika П. razreda in Sefa tega 
urada: Ernest B r a t u ž, dosedanji tajnik Ш. razreda 
okrožnega agrarnega urada v Ljubljani, za tajnika 
III. razreda; Fran C e r k v e n i k, neukazni pisar III. 
razreda pri okrožnem agrarnom uradu v Murski So
boti, za pisarja III. razreda. 

Objava generalne direkcije državnega računo
vodstva, da eo v območju ljubljanske delegacije mi
nistrstva za finance postavljeni za računske asi
stente v XI. činovnem razredu: Oton O m e r z a, 
Fran M l a k a r , Martin Ž a g a r , Alojzij V e з e 1 in 
Fran L a n i n š e k — poslednja dva extra statum. 

Objava generalne direkcije posrednjih davkov, 
da je Marko V e f b a n i č, komisar finančne kon
trole i. razreda v Slovenjgradcu, upokojen. 

Objava ministrstva za notranje zadeye, da so vsi 
madžarski narodni koledarji ta letia 1922. v naši 

. državi prepovedani, ker so v njih objavljeni članki, 
katerih vsebina nasprotuje interesom naše države. 

Objave ministrstva za notranje zadeve, da so. na
stopni listi v naši državi prepovedani: 

1.) «Wiener Bilder» (Dunaj), * 
2.) «Deutsche Volkszeitung» (Dunaj) — oba, ker 

objavljata žaljive, opombe in beležke, kaznive рз 
Členu 11., točki. 1., tiskovnega zakona; 

3.) «Vperedl», organ ukrajinske demokratske 
stranke (Lwów), in , 

/4.) «Sout Slavic Komunista»' (Amerika) — oba> 
ker pišeta zoper interese naše države. 

Številka 213 z dne 24. septembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 31. avgusta 

1921., s katerim se ustanavlja kraljevski konzulat v 
Gradcu. 

300.* 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Aleksandra, 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 59,, 

ustave) 
je ministrslü svet na predlog ministra za kmetijstvo 
in vode in na podstavi člena 2. uredbe o ustanav

ljanju kmetijskih šol odredil in odreja, 
da se v Maribora ustanovi srednja kmetijska 

šola. 
Minister za kmetijstvo in vode naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 24. avgusta 1921. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s.r. , 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 
Minister za kmetijstvo in vode: 

Ivan Pucelj s. r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Raipis pokrajinskima upravama т Zagrebu in 
Ljubljani, podžupanskim oblastvom v Somborn, 
Velikem Bečkereku in Dardi in obmejnim 
okrožnim načelništvom v Srbiji glede postopka 

a živalmi dvovlastnikov.** 
Da se ne zanesejo živalske kužne bolezni v našo 

državo z živalmi naših in inozemskih dvovlastnikov, 
odrejam na podstavi točke 2. člena 3. uredbe o ustro
ju ministrstva za kmetijstvo in vode z dne 8. julija 
1919. in po izposlovanem mnenju ministrstva za fi
nance — generalne direkcije carin — da morajo, do
kler se ne odredi drugače, dvovlastniki, ki presto
pajo mejo s svojimi živahni zato, da z njmi obdelu
jejo lastiia posestva ali da jih gonijo na lastne paš
nike, postopati tako, kakor je razloženo v začasnem 
postopku o postopanju z našimi in inozemskimi dvo
vlastniki, ki prestopajo mejo (demarkacijsko črto) 
zato, da obdelujejo svoj» posestva, spravljajo pri
delke z njih, gonijo živali na svoje pašnike, gospoda 
ministra za finance z dno 18. septembra 1920., 
C br. 59.866*** v zvezi* z razpisom ministrstva za fi
nance, generalne direkcije carin z dne 26. maja 1921., 
C br. 35.622, in ob nastopnih pogojih: 

1.) Živali morajo biti zdrave; v občini, odkoder 
so, kakor tudi v njenih sosednjih občinah ne sme 
biti nobene živalske kužne bolezni, ki se prenaša na 

* Ta ukaz je - razglašen v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 211, iz
danih dne 22. septembra 1921. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 195, izdanih dne Sega 
septembra 1921. 

*** Uradni list, pod št. 440 iz leta 1920. 

dotično vrsto živali, katero goni dvovlastnik čez 
mejo. To se mora dokazati s potrdilom dotičnega ob
činskega oblastva, ki ga to podaljšuje vsakih deset 
(10) dni, dokler je treba in dokler je* zdravje živali 
v občini in njenih sosednjih občinah dobro. Ako se 
pojavi kužna bolezen pri živalih v dotični občani ali 
v njenih sosednjih občinah, se mora prehajanje ži
vali, na katere se prenaša ta kužna bolezen, takoj 
ustaviti. Ta ustavitev mora trajati, dokler se ne raz
glasi uradno, da je kužna bolezen prestala. 

2.) Živali naših dvovlastnikov, prignane na ono 
stran, se ne smejo mešati s tamosnjimi živalmi, isto-
tako pa ne živali inozemskih dvovlastnikov, pri
gnane na našo stran, z našimi živalmi. 

3.) Tako naš kakor tudi inozemski dvovlaetnik 
mora predložiti seznamek, izdan po pristojnem ob
činskem oblastvu, v katerem so vpisane vse njegove 
živali, ki jih4hoče prignati čez mejo zaradi obdelo
vanja ali popaše dvovlastnikovega zemljišča. Velike 
živali: goveda in konji morajo biti veaka poeebe 
označene in točno popisane: vrsta, spol, barva dla
ke, znamenja, starost, pri malih živalih pa: skupno 
število, koliko moških in ženskih starih in koliko 
moških in ženskih mladih in barva dlake. Na pod
stavi tega seznamka kontrolirajo pristojna carinska» 
oblastva v njem. označene živali ob prihodu v našo 
državo, odnosno odhodu iz nje, in ob njih povratku. 

Izpolnjevanje teh pogojev nadzirajo v prvi vrsta 
carinarnice s svojimi organi, potem policijska in ob-' 
črnska oblastva, orožniki in živinozdravniki dotičnega 
sreza (okraja). 

Priobčevaje to upravi — oblastvu — načelništvu, 
ji — mu — naročam, naj to razglasi v svojem ob
močju na krajih, kjer je kaj dvovlastnikov, v njih 
znanje in ravnanje, podrejenim oblastvom pa, H se 
jih tiče, naj naloži skrb za to, da se ta naredba točnto 
izvršuje. 

Gospod minister za finance je naprošen, naj izda 
obmejnim carinarnicam, v katerih okoliših je kaj 
dvovlastnih posestev, potrebne odredbe. 

V B e o g r a d u , dne 26.avgusta 1921.; 
Vt. br. 6091. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s.r. 

Razglas, da Je trgovinska pogodba z Avstrija 
podaljšana do dne 31. oktobra 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je z dopisom 
z dne 30. avgusta t L, IV. bn 8578, priobčilo podpt* 
sani direkciji overjen prepis protokola, s katerim бв 
še za dva meseca, t j . d o d n e 3 1 . o k t o b r a 
1 5 21., podaljšuje pogodba o provizorni ureflitvi 
vzajemnega trgovinskega prometa med našo državo 
in avstrijsko republiko, razglašen v «Službenih Ko
vinah kraljevine.Srba, Hrvata i Slovenaca» št.289, 
z dne 27. decembra 1920.* in katerega rok bi moral 
po prejšnjem sporazumu poteči dne 31. avgusta t. L. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beograda, 
dne 2. septembra 1921; Cbr. 59.127. ' 

* Uradni list 88 na strani 431. •Љ 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 10.784/21. . 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

• (Od dne 28. avgusta do dne 3. septembra 1921.) 

594 Letnik Ш. 

O k r a j O b č i n a 
1 * 
O ka 

a M 

SP 

CS J» 

K o z e ( V a r i o l a ) . 
Konjice j Konjice 

I Kozjak 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
' Brežice 

Celje okolici 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Krško 
Kočevje 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Maribor mesto 
Koro mesto 

Ptuj okolica 
BadoTljica 

Slovenjgradec . 
Logatec 

Brezice . . . . 
Zakot 
Trbovlje. . . . 
Gomilsko . .' . 
Moeirje okolica 
Celje 
Kamnik . . . . 
Koseze . . . . 
Križ 
Lukovica . . , 
Nevlje . . . . 
Koror 
Javorje . . . . 
Krško 
Žaljne 
Stari log . . . 
Mozelj . . . . 
Vrhnika. . . . 
Brezovica . . . 
Ljubljana . . . 
Krka 
M a r i b o r . . . . 
Zagradec . . . 
Žužemberk . . 
Sv. Florijan . . 
Bled 
Bistrica . . . . 
Št. Vid . . . . 
Sv. Vid . . . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brežice 

Črnomelj 

Celje okolica 

Celje mesto 

Kranj 

Brežice . . . 
Bianca . . . 
Sevnica . . . 
Globoko. . . 
Veliki Obrez. 
Verace . . . 
Veliki Kamen 
Zabukovje. . 
Videm . . . 
Bizeljsko . . 
Gradac . . . 
Vučji vrh . . 
Trbovlje. . . 
Ljubno . 
Loka pri 

m o s t u . . . 
Braalovče . , 
Petrovce. . . 
Zusem . . . 
Sv. Štefan . . 
Sv. Krištof. . 
Bočna. . . , , 
Polzela . . . 
Velika Piretica 
Žalec 
Dol 
Tinsko . . . , 
Rečica . . . . 
Luče . . „ . , 
Šv. Vid . . . . 
Jurkloštta . . , 
Vransko. . 
Svetina . . .' . 
Mozirje trg . . 
Gornji grad . , 
Kalobje . . . , 
Solčava . . . . 
Mozirje okolica 
Selje . . . 
Dolsko . . . , 
Domžale . . . 
Gozd 
Ihan 
Kamnik. . . . 
Krainja. . . . 
Krtina' . . . , 
Meldne . . . . 
Moravče. . . . 
Nevlje . . . . 
Podgorje . . . 
Bafolče . . . . 
gtranje , . , 
Smarca . .. . . 
županje njive . 
Zalog. . . . , 
Škof ja Loka. , 
Kranj 

Zidanem 

3 
5 
9 
7 
1 1 

16 

4 
5 
5 
1 

32 
5 

14 
12 

3 
3 
4 
6 
8 
8 
7 
1 
3 
1 

19 
.6 
6 

O k r a j 

Kranj 

Krško 

Kočevje 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubjana mesto 
Litija 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Ptuj okolica 

Radovljica 

Slovenjgradec 

Prevalje 

O b č i n a 1 

Mavčiče . . 
Preddvor . 
Predoslje . 
Sv. Jošt . . 
Hraetje . . 
Voglje . . 
Strmeče . . 
Javorje . . 
Poljane . . 
Selca . . 
Trata . . . 
Smlednik . 
Stara Loka 
Šenčur . . 
Tržič . . . 
Sorica. . . 
Naklo. . . 
Gaelica . . 
Železniki . 
Sora . . . 
Jezersko 
Križe . . . 
Sv. Katarina 
Cerklje . . 
Krško. . . 
Studenec . 
Čatež . . . 
Raka . . . 
Sv. Križ. . 
Sv. Jernej . 
Nemška Loka 
Rove . . . 
Turjak . . 
Videm . . 
Oplotnica . 
8v. Kungota 
Grušovje . 
St. Vid nad 
Vič. . . , 
Jezica. . 
Devica Marija 
Vrhnika. 
Slivnica . 
Račna. . 
Orni vrh 
Šmartno. 
Brezovica 
Brezovnica 
Ljubljana 
Krka . . 
Trebeljno 
Šmartno. 
Hamnjak 
Hoče . . 
Zgornje Hoče 
Tinje . . 
Sv. Martin 
Slivnica . 
Bohova . 
Slovenska Bistrica 
Maribor . . 
Brusnice < 
Stopiče . . 
Kandija . . 
Novo mesto 
Cvetkovci . 
Gajovci . . 
Gorenjski vrh 
Gruškovci . 
Maretinci . 
Sv. Barbara 
Sv. Marjeta 
Veliki Okič 
Vurberg. . 
Zumšani. • 
Zavrč. . . 

Ljublj 

ZeroviB« 
Žetale. . 
Bled . . 
Jesenice. 
Kranjska gora 
Ovsišče . 
Lancovo. 
Gorje . . 
Predtrg . 
Radovljica 
Kropa. . 
Ribno. . 
Kamna gorica 
Lese . . 
Mošnje . 
Dovje. . 
Begunje. 
Slovenjgradec 
Marenberg 
Muta . . 
Gortina . 
Remšnik 
Velenje . 
Brezno . 
Sv. Martin 

venjgradcu 
Sv. Andraž 

zelo. . . 
Vuzenica . 
Sv. Janž. . 
Mežica . . 
Prevalje. . 

§v. Danijel 
ma . . . 

Polju 

pn 

nad 

Slo 

Poi 

104 
7 

22 

à * 
•• o 

-S.5L 

°5 

40 

24 

2 
16 
7 
1 
1 
6 
6 
4 
4 
9 
9 
6 
7 
8 
7 
4 
5 
8 
3 
1 
2 
6 
1 
1 

,29 
8 
1 
4 
2 

6 
2 
1 
3 
9 

i 
U 
18 

10 
7 

4 
2 
3 

103 
7 
7 
1 
7 
11 
5 

16 
4 
2 
1 
2 

45 
1 
2 
3 

24 
1 
3 
4 

6 
1 
5 

i 
1 
8 

3 
29 
33 
2 

2 
4 

3 
44 

Okraj Občina 

Prevalje 

Logatec 

Tolsti vrh 
Libuče . 
Črneče . 
Cerknica 
Nova vas 
Žiri . . . 
Stari trg 

1 
4 
1 
2 
3 2 

H ! • 

•«.-. 

Brežice 
Črnomelj 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Bianca 111 . 111 
črešnjevec | 6 | 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Kranj 
Krško 
Konjice 

j Ljubljana mesto 
Novo mesto 
Ptuj okolica 

eiovenjgradec 

Tržič 
Krško. . . . . . . 
Konjice 
Ljubljana 
Trebnje 
8v. Lovrenc . . . . 
Sv. Urban . . . ' . . 
Sv. Martin pri Slo

venj gradcu . . . . 
Otiški vrh 

\ 

Mislinje. 
Bratonci. 

T r a h o m . 

Morska Sobota 

Kranj 

Ljubljana mesto 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec s. r. 

Kovor. . . 
Sv. Lenart. 
Ljubljana . 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani« 

St. A I 2872,ex 1921. 

Po § 200. zakona o osebnih davkih se pozivljejo 
vsi posestniki hiš v Sloveniji in v Prekmurju, v ka
terih se stanuje, naj vlože sami ali po svojih namest
nikih pri pristojnih davčnih okrajnih oblastvih (v 
Ljubljani, pri "davčni administraciji) najkesneje do 
dne 3 0. n o v e m b r a 1 9 2 1 . na predpisanih ob
razcih izkaz vseh v hiši stanujočih • oseb, urejen po 
stanovanjih, oziroma poslovnih lokalih. 

Ta izkaz mora pri poslopjih, oddanih v najem, 
izkazovati najemščino in morebitne podnajemodajal-
ce v obliki najemninske napovedi, v kateri je navesti 
ime in vrsto poklica ali opravila stanovalcev. 

Podnajemòdajalci morajo napovedati svojo pod
najemnike in najemnine, ki jih l e - t i plačujejo, 
predstojniki hišnega gospodarstva (družine) pa vse 
osebe, spadajoče k njih gospodarstvu, zlasti one, ki 
imajo svoje lastne dohodke. 

Za one osebe, ki ne stanujejo v poslopjih, katerih 
se tiče izkaz, n. pr. najemnike prodajalnic, leto-
viščarje itd., je navesti v razpredelku «opomba», kje 
stalno prebivajo. 

Posestnikom hotelov in gostiln ni treba vlagati 
hišnih izkazov gle&e potnikov, v kolikor le-ti ne 
ostanejo pri njih dalje nego tri mesece nepretrgoma, 
vlagati pa morajo take izkaze lastniki «hotelov-gar-
nis», penziji, dr. 

Predpisani obrazci, in sicer: 
a) h i б n i- i z k a z, ki ga izpolni lastnik poslopij, da

nih v najem; 
b ) e t a n o v a n s k i i z k a z , ki ga izpolni pred

stojnik hišnega gospodarstva (družine), oziroma 
najemnik, in ' ' • \ 

c) z a z n a m e k p r e b i v a l c e v v p o s l o p j i h , 
n e o d d a n i h v n a j e m , ki ga izpolni hišni 
lastnik ali njegov namestnik^ 

se dobivajo brezplačno pri pristojnih davčnih okraj
nih oblastvih, davčni administraciji v Ljubljani in' 
pri vseh davčnih uradih. 

H i š n e p r e b i v a l c e j e i z k a z a t i p o 
s t a n j u z d n e 1 5 . n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

Kdor bi ee branil vložiti izkaz ali pa,bi ga ve-
doma izpolnil napačno, se po § 247. zakona o oseb
nih davkih in po členu 36., B TV.f fit. 9, začasnega 
zakona o proračunskih dvanajstinah za mesece junij 

&*ät£ l&iM^f&i3äAiSJ. i-itS. «а&А!ааш ifeiäfeL 'jL^s.'i'MX'J-K'k fàfimâ 
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do decembra 1921. z dne 27. junija 1921. (Ur. 1. 
St. 240) kaznuje z globo do 4000 K. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 20. septembra 1921. 

Za delegata: Bajič s. r. 

Št. 3921/Val: ex 1921. 

595 Letnik Ш. 

Gospod finančni minister je odredu z odločbo 
D br. 11.969 z dne 19. septembra 1921. tako-le: 

1.) Obveznice v o j n i h i n p r e d v o j n i h p o 
s o j i l bivše Avstro-Ogrske, kar jih je na ozemlju, 
ki je po rapallski pogodbi pripadlo naši kraljevini, 
se popisujejo in žigosajo š e do v š t e t e g a d n e 
3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 1 . 

2.) Prošnje za naknadno popisovanje in žigosanje 
obveznic p r e dvojnih posojil se smejo z vsega na
šega ozemlja sprejemati pri delegacijah ministrstva 
financ še do vštetega dne 15. oktobra 1921. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 26. septembra 1921'. 

^ , Za delegata: dr. Rupnifc s. r. 

Razglasi pokrajinske monopolske 
direkcije v Ljubljani. 

Št. 5653/21. ' 1509 

Razglas o ofertalni licitaciji tobačnih zalog. 
Direkcija tobačne tvornice v Ljubljani v svojstvu 

pokrajinske monopolske direkcije objavlja po nalogu 
uprave državnih monopolov v Beogradu z dne 15ega 
septembra 1921., Pr. br. 22.948, nastopni razglas: 

Na podstavi odloka upravnega odbora samostalne 
monopolske uprave z dne 4. avgusta 1.1., M br. 13.526, 
in z dne 2. septembra 1.1., M br. 15.601, in odobritve 
gospoda ministra za finance z dne 10. septembra t. L, 
št. 5877, objavlja uprava državnih monopolov, da bo 
dne 2 0. o k t o b r a t. 1. o f e r t a l n a l i c i t a c i 
ja, n a k a t e r i s e b o o d d a j a l a v n a j e m 
p r a v i c a p r o d a j e t o b a č n i h i z d e l k o v 
n a d e b e l o (tobačne zaloge) po okrugih, županijah 
in prodajnih okoliših y vsej kraljevini z a d o b o 
d v e h l e t , t. j . od dne 1. januarja 1922. do všte
tega dne 31. decembra 1923. 

Ponudbe, ki se javno otvorijo dne 20. oktobra 1.1. 
ob enajstih, se do tega dne lahko vlože, in sicer: 

• 1.) za Srbijo v starih mejah in za Vojvodino (Ba
nat, Bačko, in Baranjo) v sejnici upravnega odbora 
uprave državnih monopolov v Beogradu; 

2.) za Bosno m Hercegovino in Crno goro y pi-
• ^arni direkcije tobačne režije v Sarajevu; 

3.) za Hrvatsko in Slavonijo v pisarni tobačne 
tvornice v Zagrebu; 

4.) za Slovenijo v pisanu tobačne tvornice v 
Ljubljani; in •',. 

5.) za Dalmacijo v pisarni tobačne režije v Splitu. 
Ponudbe, vložane, odnosno izročene po tem roku, 

se ne bodo vpoštevale. 
Kavcije se polaga 5 % od letno 'porabe, označene 

v licitacijskih pogojih, pri blagajnah zgoraj imeno
vanih oblastev, ki sprejemajo kavcije do vštetega 
dne 19. oktobra, ponudbe pa do vštetega dne 20ega 
oktobra 1921. ob enajstih. 

Pogoji z golicanu za ponudbe vred se dobivajo 
v vseh gorenjih piiarnah, kjer se izročajo ponudbe, 
T Srbiji in Vojvodini pa pri vseh monopolnih nad-
zornifitvih. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 20. septembra 1921. 

Mandelj s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 2699/13/21—1. 1517 

Razglas. 
Notar dr. Ivan G r a š i č v Kranjski gori je da

ces položil predpisano prisego. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 23. septembra 1921. 

Dr. Rogina s.r. 

1495 Proglasitve za mrtve. 
Okrožno s o d i š č e т M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre-

šanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. St. 128, 
domnevati, da so unirli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoèi 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan,, stan 
in eadnje bivališče po

grešancev 

Janez Tkaleo, 
rojen dne 3. novembra 
1887., delavec v Melincili. 

Aleksander Küronja, 
rojen dne 15. novembra 
1885., posestnik v Kri-

ževcib. 
Leopold VonlBoh, 

rojen dne 30. avgusta 
1873., posestnikov sin v 

Segovcib. 

Frano Šo&tareo, 
rojen dne 24. marca 1891., 

posestnik v Tropovcih. 

Janoi Lutar, 
rojen dne 21. novembra 
1875, posestnik v Sebe-

borcih St. 121. 

Stefan Dzuban, 
rojen dne 15. maja 1891., 
posestnik v Vučji gomili. 

ZgnaoiJ Horvat, 
rojen dne 6. julija 1888-, 

zidar v Gančani. 

Joalp Ratnik, 
rojen dne 19. aprila 1880., 
poseetnik v Gradišču na 

Prekmurskem. 
Alojzij Žlrovnlk, 

rojen dne 15: junija 1884., 
posestnik v Spodnjem Bre

gu pri Ptuju. 

Joalp Matjaieo, 
rojen dne 2. avgusta 1884., 
posestnikov sin v Mali 

Polani. 

Frano Kolarlö, 
rojen dne 2. decembra 
1876., posestnik v Čreš-

njevcih št. 136. 

Joalp Ogrlno, 
rojen dne 10. marca 1880., 
rudar v Vodicah pri Ka-

lobju. 

Mihael Škafar, 
rojen dne 6. septembra 
1882., delavec v Lipovcih. 

Jakob Tertlnek, 
rojen leta 1872., želez-, 
niski delavec v St. Juriju 

ob Pesnici. 

Juri Panker, 
rojen dne 6. aprila 1884., 
posestnik v Kuštranovcih. 

Henrik Paoher, 
rojen dne 17. januarja 
1878., mizar v Mariboru. 

Janez Ropert, 
rojen dne 28. marca 1889., 

' delavec v Mariboru. 

Frano Keber, 
rojen dne 29. marca 1691., 
posestnikov sin, p d. Rav
njak, pri Sv. Antonu na 

Pohorju. 

Andrej Müller, 
rojen dne 8. februarja 
uradnik pri Sv. Lovrencu 

< nad Mariborom. 

Rudolf Repeo, 
rojen dne 24. marca 1881., 
poseetnik v Pòdlehniku 

št. 19. 

Konrad Mlklavòlo, 
rojen dne 8. januarja 
1880.; rudar v Mariboru. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Vojak 20. bonvedskega 
pehotnega polka; padel 
baje dne 1. novembra 
1918. na italijanskem bo-

. jišču. 
Služil pri 83. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
16. septembra 1914., po 

bitki pri Lublinu. 
Vojak 26; brambovskega 
polka; pisal zadnjič leta 
1918. po preobrata ii 

bolnice v Genovi. 

Vojak 83. pohotnega pol
ka; pogrešan izza meseca 

avgusta 1914. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje padel dne 15. de
cembra 1914. v bitki pri 

Krasnem. 
Vojak 18. honvedekega 
pehotnega polka; baje 
umrl dne 31. januarja 
1918- v bolnici bajkal-
skega rudnika v Satki. 

Vojak . 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje pa
del dne 16. aprila 1915. v 

Karpatih. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje padel dne 29. av-

guBta 1916. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje meseca julija 
1919. umrl v Mestrn, pro

vinca Venezia. 

Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje pa-

. del v času od dne 1. do 
dne 10. marca. 1916. 

Služil pri napadalnem "ba
taljonu, strelski diviziji 
št. 56; prišel v vojno ujet
ništvo, tabor št. 1202, Cen-

' toria P. L.;8t. Dona di Pia
ve, kjer baje zbolel in umrl. 
Vojak 26. brambovskega 
polka; leta 1917. ga je 
baje pri Bablju zasula 

lavina. 
Vojak 20. honvedekega 
pehotnega polka; baje pa
del dne 10. septembra 
1915. na gališkem bojišču. 

Dragonec b. polka; izza 
splošne mobilizacije po

grešan. 

Vojak 18. Honvedskega 
pehotnega polka; izza dne 
8. februarja 1916. pogre

šan. 
Služil pri 7. pehotnem pol
ku; baje padel dne 26. fe
bruarja 1916. v bitki bliza 

Stanielawówa. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; pogrešan na italijan
skem bojišču izza dne 

20. avgusta 1917. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji g 87. pehotnim pol
kom na srbsko bojišče; od 

takrat pogrešan. 

Vojak 1. pehotnega pol
ka; izza dne 4. septem

bra 1914. pogrešan. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; izza dne 27. avgusta 

1914. pogrešan. 

Vojak 25. honvedskega 
pehotnega polka; izza dne 
28. decembra 1914. pogre

šan. 

Proglasitev 
za mrtvega , 

predlaga 

Žena 
Boza Tkalec 

v Melineih 
št. 114. 

Žena 
Julija Eflronja, 

posestnica 
v Križevcih. 

Brat 
Ivan Voniscb, 

posestnik 
v Segovcih. 

Žena 
Marija Soštarec, 

poseetnica v 
Tropovcih št. 17. 

Žena 
Marija Lutar, 
poseetnica v 

Sebeborcih št. 14. 

Brat 
Franc Dzuban, 

poeestnik v Vučji 
gumili št. 12. 

Žena 
Marija Horvat, 

delavka 
v Gančani. 

Žena 
Beza Ratnik, 

posestnica 
v Gradišču št. 42. 

Žena 
Marija Žirovnik, 

poseetnica v 
Spodnjem Bregu. 

Žena 
Katarina 
Matjašec, 
posestnica 

v Mali Polani. 

Žena 
Verona Kolarič, 

posestnica 
v Crešnjevcih 

št. 136. 

Valentin 
Komavli, 

delovodja v Str-
nišču pri Ptuju. 

Žena 
Marija Škafar, 

posestnica 
v Lipovcih. 

Žena 
Liza Tertinek 

v Lešab pri 
Prevaljah. 

Jurij Zavec, 
poseetnik 

v Kuštranovcih. 

Žena 
Katarina Pacber 

v Merano. 

Mati 
Marija Gradišnik 

v Mariboru, 
Koroška cesta 

št. 60. 
Oče 

Anton Keber, 
posestnik 

pri Sv. Antonu 
na Pohorju. 

Žena 
Katarina Maller 

v Jezernici 
(Seebachn) 

na Koroškem. 
Žena 

Marija Repec, 
poseetnica 

v Podlehniku 
št. 19. 
Žena 

Reeajđiklavčič, 
kuharica 

v Mariboru, 
Ruška cesta št. 7. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Franc Gerič, 
najemnik 

v Melineih. 

Simon Moretzky, 
uradnik 

v Murski Soboti. 

Josip Kreiner, 
posestnik 
v Črncih. 

Viktor Nemec, 
sodni kanclist 

v Murski Soboti. 

Simon Moretzky", 
uradnik 

v Murski Soboti. 

Josip Stlklar, 
posestnik 

v Gančani. 

Simon Moretzky, 
uradnik 

v Murski Soboti. 

Anton Vidovič, 
posestnik 

v Spodnjem 
Bregu št. 108. 

Ivan Gjörkös, 
poseetnik 

v Veliki Polani 
št. 175. 

Ivan Znidarič 
v Crešnjevcih. 

— 

Štefan Sebjan, 
posestnik 

v Lipovcih š t 11. 

Henrik Toplar, 
rudar na Lešab. 

Viktor Nemec, 
kanclist 

v Murski Soboti. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Anton Gradišnik 
v Mariboru, 

Koroška cesta 
št. 60. 

Gašpar Pušnik, 
posestnik 

pri Sv. Antonu. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Josip Horvat, 
davčni izterje
valec v Ptuju. 

Franc KopiČ, 
sodni oficial 
v Maribora. 

Nadaljevanj 

Dan\ 
in opr. št. 

oklica 

20. 9. 1921.; 
T 139/21—8. 

20. 9. 1921.; 
T 146/21-10. 

20. 9.1921.; 
T 148/21—8. 

20.9.1921.; 
T149/21—9. 

20. 9.1921.; 
T162/21—10. 

20.9.1921.; 
T 153/21-9. 

20. i. 1921.; 
T 154/21-6. 

20. 9.1921;; 
T 165/21-4. 

20. 9.1921.; 
T167/21-10. 

20. Ö. 1921.; 
T168/21-6. 

20. 9.1921.; 
T 160/21—6 

20. 9.1921.; 
T 162/21-6. 

20. 9,1921.; 
T 167/21—6. 

20.9.1921.; 
T 168/21-6. 

20. 9.1921.; 
T172/21—12. 
; 

20. 9.1921.; 
T 173/21—6. 

20. 9.1921.; 
T 177/21-5. 

20. 9.1921.; 
T 179У21-5. 

20.«. 1921.; 
T174/21 - 1 0 . 

20. 9.1921.; 
T175/21—i. 

20.9.1921.; 
T I 7 6/21-4. 

e na prihodaj 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

i. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. .aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

i «trasi. 

Ш #&*.»<& &'^Ш&М^:.,1.ЛЛ&,&^&ШЈ .viÀtóa 
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Ime in rojstni dan, stan 
in nđnje biralište po-

greSancev 

Frano Simonie, 
rojen dne 18. septembra 
1888., posestnik т Маг-

koTcih. 

Bistvene ekolnoiti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
«t mrtrega 
predlaga 

. . - I 

Topničar 3. harbičnega 
polka; izza dne 10. ok
tobra 1918. pogrešan. Ba
je padel na tirolski fronti. 

Žena 
Marija Simoni6, 

posestnica 
vMarkovcihšt.23. 

Simon Frankoviò , 
rojen dne 20. oktobra 
1886., kočarjev tin v 

Beretjeh. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji a 87. pehotnim pol
kom na gališko bojišče; 

od takrat pogrešan. 

Mati 
Ana Frantone, 

kočarica 
v Beretjeh št. 22 

Janez Be l iak, 
rojen dne Б. maja 1895., 
delavec v Nori vasi pri 

Ptujn. 

Anton Skaza, 
rojen dne 13. decembra 
1892., posestnik т Štur-

mOTCih. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; izza dne 23. julija 
1915., po bitki pri Dober

dobu, pogrešan. 

Vinko Mahorko, 
rojen dne 19. decembra 
1894., posestnikov gin v 

Orehovi vasi. 

Josip Bregant, 
rojen dne 10. januarja 
1878., gostilničar v Po-

brežjn. 
Anton Stergar, 

rojen dne 16. januarja 
1891., posestnik v Earče-

vini pri Vnrbergu. 
Frano Kore, 

rojen dne 23. septembra 
1880., tesarski pomočnik 

T Spičnikn. 

Vojak 26. brambovskega 
polka; pisal zadnjič iz 
ujetništva v Nišu. Izza 
meseca novembra 1914. 

pogrešan. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; pisal zadnjic z gali-
škega bojišča meseca ma

ja 1916. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; izza dne 24. januarja 

1918. pogrešan. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešanca 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Juri Simonie, 
posestnik 

v Markovcih. 

Brat 
Alojzij Belšak, 

sedlar 
v Novi vasi. 

Žena 
Ana Skaza, 
posestnica 

v Šturmovcih. 

Juri Prosenjak, 
posestnik 

v Berstjeh. 

Janez Roj ko, 
posestnik 

v Muretincih. 

Peter Forštnerič, 
posestnik 

v Stunnovcih 

Oče 
Valentin 
Mahorko, 
posestnik 

v Orehovi vasi. 

Vojak 28. topniškega pol
ka; zadnjič pisal dne 
24. januarja 1919. iz bol
nice v Trevi вп pri Veroni. 

Služil pri 26. brambov-
skem polku; meseca julija 
1916. baje padel pri Do

berdobu. 

Karel PUtotnlk, 
rojen dne 1. februarja 
1876., mlinar v Mariboru. 

Vojak 26. domobranskega 
polka; prišel dee 19. sep
tembra 1916. v rusko voj
no ujetništvo ter pisal 
zadnjič dne 12. oktobra 

1916. iz Kazana. 

Žena 
Marija Bregant, 

gostilničarka 
v Pobrežju. 

Žena 
Alojzija Stergar 
v Karčevini pri 

Vurbergn. 
Žena 

Marija Eure, 
viničarka 

v Svečini št. 13. 

Fran KopiČ, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

20.9.1921.; 
T186/21-6. 

Oklicni rok 
poteče dne 

20.9.1921.; 
T191/21-6. 

20. 9.1921.; 
T 192/21-6. 

20.9. 1921.; 
T193/21-3. 

20.9.1921.; 
T196/21-4. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

Ivan Domitar 
v Karčevini št. 34. 

Juri. Brus 
v Ciregu št. 38. 

Žena 
Laza Pi stotnik 

v Mariboru, 
Tattenbachova 
nlica št. 16. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

20. 9.1921.; 
T 202/21—6. 

20.9.1921.; 
T 203/21-3. 

20. 9.1921.; 
T184/21—6. 

20. 9.1921.; 
T 206/21—б. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

Izbrisali, so se dosedanji člani načelništva Jožef 
Sinko, Ivan Kolarič, Fran Kočevar in Jakob Skor-
janec, vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel-
nišfcva Jakob Jurjaševič, Ivan Savora, Ernest Burjan 
in Matija Masten — vsi posestniki v Središču. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 27. avgusta 1921. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

Št. 307/21. 1514 3—1 

Poziv. 
Podpisana zbornica pozivlje vse, ki mislijo, da 

smejo po § 25., 1. odstavku, notarskega reda na pod
stavi svoje zakonite pravice tejjati kaj plačila i z . 
kavcije notarja drja. Andreja K u h a r j a v Ljub
ljani izza njegovega poslovanja v Žužemberku, Treb
njem, in v Litiji, naj priglase svoje zahteve pri tej 
zbornici v š e s t i h m e s e c i h po tretji objavi tega 
poziva. Po tem roku se izroči ta kavcija brez ozira 
na njih terjatve. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 22. septembra 1921. 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

Firm. 299/21, z a d r . n i 22/4. 1403 

Izpremembe pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem1 registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
«Samopomoč», gospodarska zadruga javnih name

ščencev in up'okojencev v Celju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

nastopna izprememba: 
Firma se glasi odslej: 

Nabavljalna zadruga javnih nameščencev in upoko
jencev v Celju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Dosedanja pravila so se v popolnem obsegu iz-

premenila tako, da so se nadomestila z novimi pra
vili z dne 1. julija 1921. 

Sedež zadrugi je C e 1 j e. 
Predmet poslovanja: Zadruga nabavlja in proiz-

. vaja vsakovrstne živežne, hišne in gospodarske po
trebščine na debelo ter jih odstopa posamerafim čla
nom na drobno za njih osebno in hišno potrebo, in 
sicer za gotovino. 

Delež znaša 100 dinarjev; zadružniki jamčijo za 
obveznost zadruge razen s predpisanimi deleži s Se 
enkratnim zneskom teh deležev. 

Dosedanje načelništvo ostane kot upravni odbor. 
Sklepi zadruge se objavljajo v «Novi dobi» in po 

društvenih okrožnicah. 
Zadružna firma se "podpisuje tako, da se, pod 

n jeno napisano, natisnjeno ali žigosano besedilo pod 
pisujeta dva člana upravnega odbora (načelništva). 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek П., 

dine 29. avgusta 1921. 

Oznanila se izvršujejo po nabitem oznanilu v 
uradnem prostoru in po razglasu v «Miru», ako 
«Mir» ne izhaja, pa v ljubljanskem «Kmetovalcu». 

Načelništvo sestoji iz desetih zadružnikov; Člani 
načelništva so: Matevž Kralj, p.' d. Ladra, posestnik 
v Pravaljah, načelnik; Matej Riepl, župnik v Prc-
valjah; Anton Stermitz, p. d. Stekl, posestnik v 
Farni vasi; Matija, Rener, p. d. Alekar, posestnik v 
Zadragi; Lenart Arnold, p. d. Burdev, posestnik v 
Farni va3i; Franc Flejmiš, p. d. Drbič, posestnik v 
Stražišču; Franc Renker, p- d- Mlinar, posestnik v 
Novrškem vrhu; Ferdinand Breman, posestnik v 
StražiSča; Pet j r Kordeš. p. d. Dobrovnik, posestnik 
v Farni vasi; Rok Hudopifik, p . d. Meležnik, po
sestnik v Stražišču — odborniki. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. . 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 24. avgusta 1921. 

Št. 35/21. . » " 1 4 7 4 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računovodstva se za

čno v jesenskem terminu v č e t r t e k dne 2 7. o k -
t o b r a l 9 2 1 . 

Prosilci naj svoje prošnje, pravilno opremljene in 
kolkovane, vlože do vštetega dne 

1 0 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri predsedniku podpisane komisije, finančni račun
ski oddelek v Ljubljani. 

Prošnjam je priložiti krstni list, zrelostno izpriče
valo in izkaz o poklicu (dekret o imenovanju). 

V prošnji bodi natančno navedeno, kateri pripo
močki so prosilcu služili pri učenju. 

V L j u b l j a n i , dne 23.septembra 1921. 

Izpraševalna komisija iz državnega računovodstva. 

Razne objave. 
1518 

1417 Firm/430/21, zadr.II 88/1. 

Vpis zadruge. 
V zadružni register se je vpisala dane» zadruga: 

Hranilnica in posojilnica pri Devici Mariji na Jezeru 
v Prevaljah, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
s sedežem v F a r n i v a s i pri Prevaljah. 

Obratni predmet: Zadrugi je namen: 
a) da prejema denar (hranilne vloge) na obresti; 
b) da si pridobiva denarna sredstva s svojim za

družnim kraditom in 
c) da daje розојиа. 

Zadružna pogodba (Statut) z dne 15. julija 1921. 
Opravilni delež znaša 20 K ter se mora plačati 

ob pristopu. 

Firm. 429/21, zadr. I 18/40. 1419 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala danes pri 

zadrugi: 
Zavod postreškov za plakatiranje «Union» v Mari^ 

boru, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, 

po sklepu občnega zbora z dne 19. junija 1921. iz
prememba zadružnih pravil, po katerih se imenuje 
zadruga sedaj: 

Zavod komisijonarjev v Maribora, 
regUtrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Društveni delež znaša 6 dinarjev. Zadružne ob
jave se razglašajo na društveni deski. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, odd. L. 

dne 24. avgusta 1921. 

Firm. 340/21, zadr. I 76/21'. 1423 

Izprememba pri že vpisani zadrugi. 
V zadružnem registru se je vpisala dne 24. avgu

ste 1921. pri zadrugi: 
Zadruga za rejo bikov v Središču, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
po sklepu občnega zbora z dne 19. junija 1921. na
stopna izprstnemba: 

Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovenoev. 
Stanje dne 15. septembra 19,21. 

Aktiva*. Dinarjev 
Metalna podloga . . . . '. • • 433,161.865 '57 
Posojila 408,274.284-91 
Dolg države 4.264,704.188-98 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.188,377.163' — 
Saldo raznih,računov . . . . . ' — 

Pasiva : 
7.234,607.492'46-

Glavnica 10,386.100' — 
Rezervni fond 821.671 -2& 
Novčanice v tečaju . . . . . . 4.294,782.170' — 
Razne obveznosti 698,181.079-94. 
Terjatve države za založene domene 2.138,877.163 ' — 
Saldo raznih računov . . . . 96,960.408'27 

7.284,607.492-40 

1615 Vabilo. 
Ravnateljstvo tovarne kemičnih izdelkov v Hrast

niku vabi gospode delničarje na 

izredni občni zbor, 
ki bo dne 1 5 . o k t o b r a 1 9 2 1 . ob petnajstih v 
pisarni gospoda odvetnika drja. Milana Koruna v 
Ljubljani, Knafljeva ulica št. 4. 

D n e v n i r e d : 

Izprememba pravil. 
* * * 

Gospodje delničarji morajo pravico do glasovanja 
dokazati s potrdilom, da so svoje delnice vložili 
vsaj tri dni pred občnim zborom: pri upravnem svetu, 
v Hrastniku. 

Tovarna kemičnih izdelkov v Hrastniku, 

dne 26. septembra 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

, \ 



118. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 29. septembra 1921. Letnik IIL 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zećasni zakon z dne 10. твја 1920. o pogodbi med glasnimi zavezniškimi in pridruženimi silami in državo Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Naredbe oerednje vlade: 
Odločb», s katero so-mlinskim podjetjem dovoljuje utažsti pšrnico, soržico, rž, ječmen \л koruzo kakor tudi izvažati mlinske izdelke. — Razglasi pokrajinske uprave za 81ove-
mijo : Usposobljenost™ izpiti iz slovenske stenografije. Izkaz o stiiiiju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 24. septembra 1921. — Razglasi delegacije ministrstva financ v 
Ljubljani : Razglas o predpisu in pobiranju davka na poslovni promet. Razglas o novi uredbi davka r̂ a poslovni promet. Razglas glede kolkorine za domovnice, za delaveke ia 
poaeleke knjižice in za potne leghimacije. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpisa služb okrožnih zdravnikov za marenberško in za sevniško zdravetveno okrožje. 

Razpis mest okrajnih babic. — Razglasi raznih drugih uradov ia oblastev. — Razne objave. 
T14II'WH)*II' 

* 301. 
Začasni zakon 

z dJo*10. шаја 1920. 

o pogodbi med glavnimi' zavezniškimi in 
pridruženimi silami in državo Srbov, Hr

vatov in Slovencev, 
odpisani v Saint Germainu-en-Laye dne 10. sep

tembra 1919.* 

Z d r u ž e n e a m e r i š k e d r ž a v e , br i
t a n s k i i m p e r i j , F r a n c o s k a , I t a l i j a 
i » J a p a n, 

glavne zavezniške in pridružene sile, 
na eni strani; 

in d r ž a v a S r b o v , H r1 v a t o v in Slo
v e n c e v na drugi strani; 

uvaževaje, da so od. početka leta 1913. kralje
vini Srbiji pridružena velika ozemlja; 

uvaževaje, da so se Srbi, Hrvatje, in Slovenci 
iz bivše Avstro-ogrske monarhije prostovoljno 
sklenili trajno ujediniti s Srbijo za ustanovitev 
nezavisne in ujedinjene države pod imenom: Kra
ljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

uvaževaje, da sta kraljevič regent Srbije in 
srbska vlada pristala ustvariti to ujedinjenje in 
da se je potemtakem ustanovila kraljevina Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ki je prevzela izvrševanje 
suverenitete nad ozemlji, na katerih žive ti na
rodi; 

uvaževaje, da je treba urediti izvestne zadeve 
mednarodnega značaja, ki jih provzročata ta pri
dobitev ozemelj in to ujedinjenje-i 

uvaževaje, da bi bilo treba Srbijo oprostiti 
izvestnih obveznosti, ki jih je prevzela z berlinsko 
pogodbo iz leta 1878. proti izvestnim silam, ter 
jih nadomestiti z obveznostmi proti zvezi na
rodov; 

•uvaževaje, da hoče država Srbov, Hrvatov in 
Slovencev prostovoljno dati prebivalcem vseh 
ozemelj, ki spadajo v njeno sestavo, najsi so 
kateregakoli plemena, jezika ali katerekoli vere, 
popolno garancijo, da bo z njimi tudi nadalje rav
nala po. načelih svobode in pravice; 

so v ta namen visoke stranke pogodnice ime
novale za svoje pooblaščence, in sicer: 

p r e d s e d n i k Z d r u ž e n i h a m e r i š k i h 
d r ž a v : 

spoštovanega Franka Lyona Polka, državnega 
podtajnika; 

spoštovanega Henryja Whiteja, nekdanjega 
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Zdru
ženih držav v Rimu in Parizu; 

generala Taskerja H. Blissa, vojaškega pred
stavnika Združenih držav v višjem vojnem svetu; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j z d r u 
ž e n e k r a l j e v i n e V e l i k e B r i t a n i j e in 
I r s k e in b r i t a n s k i h p r e k m o r s k i h 
o z e m e l j , c e s a r I n d i j e : 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevstva 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 133a, izdanih dne 
19. junija 1920. 

vrlo spoštovanega Arthurja Jamesa Balfourja, 
O. M. člana parlamenta, državnega tajnika za 
zunanje zadeve; 

vrlo spoštovanega Aiidrewa Bonarja Lawa, 
člana parlamenta, lorda kraljevega pečata; 

vrlo spoštovanega viscounta Milnerja, O. C. 
B. G. C. M. G., državnega tajnika za kolonije; 

vrlo spoštovanega Georgea Nicolla Barnesa, 
člana parlamenta, ministra brez portfelja; 
in - v . 

za d o m i n i j K a n a d o : 
spoštovanega ' sira Alberta Edwarda Kempa, 

K. C. M: G., ministra prekmorskih sil; 
g-.a s v o b o d n o d.r ž̂ a v o A v s t r a l i j o : 
spoštovanega Georgea Fosterja Pearcea, mi

nistra odbrane;- * 
,z a j u ž n o - a f. r i š k o u"n i j o : 
vrlo spoštovanega viscounta Milnerja, G. C. 

B. (i. C. M. G.; ' Д 
za d o m î n i j N e w Z e a l a n d : 
spoštovanega sira Vi/ttn-ictsa Mackenzieja, K-

C. M. G., visokega komisarja za New Zealand v 
združeni kraljevini; 

za I n d i j o : 
vrlo spoštovanega barona S i n h o K. C. držav

nega podtajnika za Indijo; 
p r e d s e d n i k f r a n c o s k e r e p u b l i k e : 
g. Georgesa Clémenceaua, predsednika mi

nistrstva, ministra za vojno; 
g. Stephena Pichona, ministra za zunanje za

deve; 
g. Louisa-Luciena Klotza, ministra za finance; 
g. Andreja Tardieuja, glavnega komisarja za 

francosko-amerikanske vojne zadeve; 
g. Julesa Cambona, francoskega veleposlanika; 
N j e g o v o V e l i č a n s t v o i t a l i j a n s k i 

k r a l j : 
spoštovanega Tommasa Tittonija, senatorja 

kraljestva, ministra za zunanje zadeve; 
spoštovanega Vittorija Scialojo, senatorja 

kraljestva; 
spoštovanega Maggiorina Ferrarisa, senatorja 

kraljestva; 
spoštovanega Guglielma Marconija, senatorja 

kraljestva; 
spoštovanega Silvija Crespija, narodnega po

slanca ; 
N j e g o v o V e l i č a n s t v o j a p a n s k i 

ce sa r: 
vikomla Chiudo, izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Nj. V. japanskoga cesarja v Lon
donu; 

g. K. Matsuija, izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Nj. V. japanskega cesarja v Parizu; 

g. H. Ijuina, izrednega in pooblaščenega vele
poslanika Nj.V. japanskega cesarja v Rimu;' 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v : 

g. N. P. Pašiča, nekdanjega predsednika mi
nistrstva; 

,g. Ante Trumbića, ministra za zunanje zadeve; 
g. Ivana Zolgerja, doktorja prava; 
ki so se, izmenjavši svoja pooblastila,, za ka

tera se je ugotovilo, da so v dobri in pravilni 
formi, sporazumeli o teh določilih: 

Glavne zavezniške in prkjtjđjMJEp^itiva^ 
vaje obveznosti, ki jih prevzilraFOTžava Srbov, ..«' 
Hrvatov in Slovencev s to polfëjfeoj izjavj] 
je država Srbov, Hrvatov in ШШ8Т&Џ>? 
no oproščena obveznosti, obseženih v členu 35. 
berlinske pogodbe z dne 13. junija 1878. 

1. poglavje. 
Člen 1. 

Država Srbov, Hrvatov in Slovencev se za
vezuje, da se določila iz členov od 2. do 8. tega 
poglavja priznavajo za osnovne zakone, da ne bodo 
noben zakon, nobena uredba in nobeno uradno 
opravilo v protislovju ali opreki s temi določili 
in da se ne sme zoper nje postavljati noben za
kon, nobena uredba in nobeno uradno opravilo. 

Člen 2. 
Država Srbov, Hrvatov in Slovencev se za

vezuje dajati vsem prebivalcem polno in popolno 
zaščito- življenj;-, m..svobode, ne dede na rojstvo, 
narodnost, jezik, pleme ali vero. 

Vsi prebivalci države Srbov, Hrvatov in Slo
vencev imajo pravico do svobodnega izvrševanja, 
tako javno kakor privatno, vsake vere, religije ali -
verovanja, katerega izpovest ne nasprotuje jav
nemu redu in javni morali. 

Člen 3. 
Z rezervo niže omenjenih pogodb priznava 

država Srbov, Hrvatov in Slovencev za srbsko-
hrvatsko - slovenske pripadnike polnopravno in 
brez vsakih formalnosti avstrijske, ogrske ali bol- . 
garske pripadnike, ki imajo onega dne, ko stopi ' 
ta pogodba v veljavo, po danem primeru bodisi 
svoj domicil, bodisi svojo domovinsko pravico 
(pertinenza, Heimatsrecht) na ozemlju, katero je 
priznano ali se še prizna za sestavni del države 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi pogod
be z Avstrijo, Ogrsko ali Bolgarijo ali na pod
stavi vsake,druge pogodbe, sklenjene zaradi urav
nave sedanjih vprašanj. 

Vendar pa imajo osebe, o katerih se govori 
zgoraj, ako so starejše nego osemnajst let, pra
vico, da ob pogojih, določenih z omenjenimi po
godbami, optirajo za vsako drugo državljanstvo, 
ki jim je na razpolago. Moževa opcija ima za po
sledico opcijo ženino, opcija roditeljev pa za po
sledico opcije otrok, mlajših od osemnajstih let. 

Osebe, ki so uporabile zgoraj omenjeno pra
vico opcije, morajo v dvanajstih mesecih, ki na-
sledujejo njih opciji, prenesti svoj domicil v 
državo, za katero so optirale. Te osebe so upra
vičene pridržati nepremične imovine, ki jih imajo 
na ozemlju države Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
S seboj smejo ponesti svoje premične imovine, 
vsake vrste. V tem oziru se ne obrem enjajo z 
nobenimi izvoznimi carinami. 

člen 4. 
Država Srbov, Hrvatov in Slovencev priznava 

za srbsko-hrvatsko-slovenske pripadnike polno
pravno in brez vsakih formalnosti osebe avstrij
skega, ogrskega ali bolgarskega državljanstva, 
rojene na omenjenem ozemlju od roditeljev, ki. 
imajo na tem ozemlju po danem primeru bodisi 
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svoj domicil, bodisi svojo domovinsko pravico 
(pertinenza, Heimatsrecht), tudi če one same na 
dan, ko stopi ta pogodba v veljavo, nimajo na 
njem bodisi svojega domicila, bodisi, po danem 
primeru, svoje domovinske pravice. 

Toda v dveh letih od dne, ko stopi v veljavo 
ta pogodba, smejo te osebe izjaviti pred pristoj
nimi srbsko-hrvatsko-slovenskimi oblastvi na sta-
novališču, da se odrekajo srbsko - hrvatsko - slo
venskemu državljanstvu, in tedaj se prestanejo 
smatrati za srbsko-hrvatsko-slovcnske pripadnike. 

V tem oziru se smatra moževa izjava za 
veljavno tudi za ženo, izjava roditeljev pa se 
smatra za veljavno tudi za otroke, mlajše od 
osemnajstih let. 

Člen 5. 

Država, Srbov, Hrvatov in Slovencev se zave
zuje, da ne bo nikakor ovirala izvrševanja opcij
ske pravice, določene s pogodbami, ki so že skle
njene ali ki se morajo še skleniti med zavezni
škimi in pridruženimi silami na eni strani in Av
strijo, Bolgarsko ali Ogrsko na drugi strani in ki 
dovoljujejo interesentom pridobiti srbsko - hrvat
sko - slovensko državljanstvo. 

Člen 6. 
Srbsko-hrvatsko-slovensko državljanstvo dobi 

polnopravno s samim faktom rojstva na ozemlju 
države Srbov, Hrvatov in Slovencev vsaka oseba, 
ki se ne more sklicevati na kakršnokoli drugo 
državljanstvo po rojstvu. 

Člen 7. 
Vsi srbsko - hrvatsko - slovenski pripadniki so 

pred zakonom enaki ter uživajo enake državljan
ske in politične pravice, ne glede na pleme, na 
jezik ali na vero. 

Razlika v religiji, verskem prepričanju ali 
veroizpovedanju ne sme ovirati nobenega srbsko-
hrvatskc-slovenskega pripadnika v uživanju 
državljanskih in političnih pravic niti sosebno za 
sprejem v javne službe, opravila in časti ali za 
izvrševanje raznih poklicev in podjetij. 

Nobena omejitev se ne predpisuje zoper svo
bodo uporabljanja kateregakoli jezika po vsakem 
.srbsko-hrvatsko-siovenskern -odpadniku, bodisi v 
privatnih ÌH trgovskih razmerah, bodisi glede 
vere, tiska ali za izdanja vsake vrste, bodisi na 
javnih zborovanjih. 

Tudi navzlic določitvi enega službenega jezika 
po vladi Srbov, Hrvatov in Slovencev se dajo 
primerne olajšave srbsko-hrvatsko-slovenskim 
pripadnikom drugih jezikov, a ne službenega, da 
smejo svoj. jezik, bodisi ustno, bodisi pismeno, 
rabiti pred sodišči. 

Člen 8. 
Srbsko-hrvatsko-slovenski pripadniki, ki tvo

rijo etnične, verske ali jezikovne manjšine, uži
vajo pravno in dejansko isto postopanje in iste 
garancije kakor ostali srbsko-hrvatsko-slovenski 
pripadniki. Imajo namreč iste pravice kakor 
drugi, da ob svojih stroških ustanavljajo, uprav
ljajo 'in nadzirajo dobrodelne, verske in socialne 
naprave, šole in druge vzgojne zavode, s pravico, 
da tu svobodno rabijo svoj jezik in svobodno iz
povedujejo svojo vero. 

Člen 9. 

Glede javnega pouka v mestih i:: okrajih 
(srezih, districts), v katerih, stanujejo v znatni 
meri srbsko-hrvatsko-slovenski pripadniki drugih 
jezikov, a ne službenega, dajo vlada Srbov, Hrva
tov in Slovencev primerne olajšave, da se deci 
teh srbsko-hrvatsko-slovcnskih pripadnikov za
varuje pouk na osnovnih šolali v njih lastnem 
jeziku. 

To določilo ne ovira vlade Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, da ne bi uvedla pouka službenega je
zika kol obveznega na omenjenih šolah. 

V mestih in okrajih (srezih, districts), kjer 
prebivajo v znatni meri srbsko-hrvatsko-slovenski 
pripadniki, ki pripadajo manjšinam, etničnim, po 
veri ali jeziku, se tem manjšinam zagotavlja 
pravičen delež pri ukoriščaniu in dodeljevanju 
onih vsot, ki bi mogle biti iz javnih fondov z 
državnim proračunom, občinskimi ali drugimi 
proračuni namenjene vzgojnim, verskim ali dobro
delnim svrham. 

Določila tega člena veljajo samo za ozemlja, 
dodeljena Srbiji ali državi Srbov, Hrvatov in Slo
vencev izza dne 1. januarja 1913. 

Člen 10. 
Država Srbov, Hrvatov in Slovencev pristaja, 

da izda za muslimane, kolikor se tiče njih rodbin
skega in osebnega staleža, določila, ki dovolju
jejo, da se urede ta vprašanja po muslimanskih 
običajih. 

Vlada Srbov, Hrvatov in Slovencev ukrene, 
česar je treba, da se imenuje reis - ul - ulema. 

Vlada Srbov, Hrvatov in Slovencev se zave
zuje, dajati zaščito džamijam, pokopališčem in 
drugim verskim napravam muslimanskim. Dajo 
se vse potrebne olajšave in dovolitve verskim za-
dužbinam (vakufom) in verskim ali dobrodelnim 
muslimanskim napravam, ki so že ustanovljene, 
in vlada Srbov, Hrvatov in Slovencev ne odreka 
za ustanavljanje novih, verskih in dobrodelnih 
naprav nobene potrebnih olajšav, ki so zajamčene 
drugim privatnim napravam te vrste. 

Člen 11. 
Vlada Srbov, Hrvatov in Slovencev se strinja 

s tem, da tvorijo določila gorenjih članov, kolikor 
se tičejo oseb, ki pripadajo manjšinam po pleme
nu, veri ali jeziku, obveznosti mednarodnega zna
čaja in da se postavijo pod garancijo zveze na
rodov. Ne smejo se izpremeniti, če ne pristane 
na to večina sveta zveze narodov. Združene ame
riške države, britanski imperij, Francoska, Italija 
in Japan se zavezujejo, da ne odreko svojega pri
stanka za nobeno izpremembo teh členov, za 
katero bi se v predpisani obliki zedinila večina 
sveta zveze narodov. 

Država Srbov, Hrvatov in Slovencev pristaja 
na to, da ima vsak član sveta zveze narodov 
pravico, opozoriti svèt na vsak prekršek ali vsako 
nevarnost prekrška katerekoli teh obveznosti in 
da sme svèt ukreniti odredbe, in dati navodila, ki 
bi bila primerna in učinljiva ob dani priliki. 

Država Srbov, Hrvatov in Slovencev pristaja 
na to, da se smatra ob razliki v mnenju med 
državo Srbov, Hrvatov in Slovencev na eni strani 
in katerokoli zavezniško in pridruženo glavno silo 
ali katerokoli drugo silo, članico sveta zveze naro
dov, na drugi strani v pravnih in dejanskih vpra
šanjih, k: se tičejo teh členov, ta razlika za spor 
mednarodnega značaja"skladno z določilom čle
na 14. pakta o zvezi narodov. Država Srbov, 
Hrvatov in Slovencev pristaja, da se vsak spor 
te vrste, ako to zahteva druga stranka, predloži 
stalnemu mednarodnemu sodišču. Razsodba stal
nega sodišča je brez apelacije ter ima isto moč 
in veljavo, ki jo imajo razsodbe, izrečene na pod
stavi člena 13. pakta. 

Drugo poglavje. 
Člen 12. 

Dokler se ne sklenejo nove pogodbe in!kon
vencije, veže državo Srbov, Hrvatov in Sloven
cev polnopravno vsaka pogodba, konvencija ali 
vsak sporazum, v katerih sta biii Srbija na eni 
strani in katerakoli izmed zavezniških in pridru
ženih glavnih sil na drugi strani dne 1. avgusta 
1914. ali po tem dnevu pogodbeni stranki, in isto-
tako vse obveznosti, ki Üh je prevzela Srbija 
proti zavezniškim in pridruženim glavnim silam 
pred tem dnevom in po Ш'ет. 

Člen 13. 
Država Srbov, Hrvatov in Slovencev se zave

zuje, da ne sklene nobene pogodbe, konvencije 
ali nobenega sporazuma kakor tudi da ne ukrene 
nobene odredbe, ki bi jo ovirale, da bi se udele
žila katerekoli splošne konvencije, ki bi se mogla 
skleniti pod pokroviteljstvom zveze narodov za
radi pravilnega postopanja s trgovino drugih 
držav, za dobo petih let od dne, ko stopi ta 
pogodba v veljavo. 

Država Srbov, Hrvatov in Slovencev se tudi 
zavezuje, da razširi na vse zavezniške in pridru
žene države vsako olajšavo ali prednost, ki bi 
jo mogla dati v isti periodi petih let v carinskem 
oziru katerikoli državi, s katero so bile od meseca 
avgusta 1914. zavezniške in pridružene države v 
vojni, ali vsaki drugi državi, ki bi imela, skladno 
s členom 222. pogodbe z Avstrijo, s to državo 
posebne carinske pogodbe. 

Clcn H. 
Dokler se ne sklene zgoraj omenjena splošna 

konvencija, se država Srbov, Hrvatov in Sloven
cev zavezuje, da bo na isti način, po katerem 
postopa s svojimi ladjami ali z ladjami največ 

privilegiranih držav, postopala tudi z ladjami vseft 
zavezniških in pridruženih držav, ki priznavajo 
isti položaj srbsko-hrvatsko-slovenskim ladja». 

Navzlic temu določilu se priznava država 
Srbov, Hrvatov in Slovencev kakor tudi vsalrf 
drugi zavezniški ali pridruženi državi izreči» 
pravica, da rezervira svoj promet, ki se vrši * 
kabotažo, za nacionalne ladje. 

Razen tega pristajajo zavezniške in pridru
žene sile, da ne zahtevajo na podstavi tega elea» 
koristi iz sporazuma, ki bi jih mogle glede kabo-
taže med pristanišči ob jadranskem morju skleniti 
države, katere so prejele ozemlja, prej pripada
joča avstro-ogrski monarhiji. 

Clcn 15. 
Dokler se pod zaščito zveze narodov ne sklene 

splošna konvencija za zagotavljanje in vzdrževanje 
svobode prometa in tranzita, se zavezuje držav». 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, da da na svojem 
ozemlju, v katero se štejejo tudi teritorialne vode» 
svobodo tranzita osebam, blagu, ladjam, vozovom, 
vagonom in poštnim službam, ki prihajajo iz kate
rekoli zavezniške ali pridružene države ali so tam 
odprcmljcni, in da jim priznava glede olajšav, 
bremen, omejitev kakor tudi v vsakem drugem 
oziru ugodnosti vsaj v toliki meri, v kolikršni jih 
priznava osebam, blagu, ladjam, vozovom, vago
nom in poštnim službam srbsko-hrvatsko-sloven
skim ali kateregakoli drugega državljanstva, iz
vora, uvoza ali lastnine, ki uživajo večje pred
nosti. 

Vsa bremena na ta tranzitni prenos na ozemlju 
države Srbov, Hrvatov in Slovencev morajo biti 
primerna prometnim pogojem. Blago v tranzitu je 
oproščeno vseh carin in drugih podobnih taks. 

Za tranzitni promet preko države Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in med državo Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in katerokoli zavezniško 
in pridruženo državo se sklenejo skupne tarife o 
direktnih potniških vozovnicah in direktnih tovor
nih listih, ako bi dotična zavezniška ali pridru
žena sila to zahtevala. 

Svoboda tranzita obseza tudi poštno, brzo
javno in telefonsko službo. 

Umcjc se samo po sebi, da ni nobena zavezni
ška ali pridružena država upravičena zahtevati, 
zase ugodnosti iz teh določil za oni del svojega 
ozemlja, za katerega se v tem oziru ne priznava 
reciprociteta v postopanju. 

Ako se v petih letih od dne, ko stopi ta po
godba v veljavo, ne bi sklenila zgoraj omenjena 
konvencija pod pokroviteljstvom zveze narodov, 
ima vlada Srbov, Hrvatov in Slovencev pravico, 
ob vsakem času ukiniti določila tega člena, samo 
da mora o tem dvanajst mesecev prej obvestiti 
Klavno tajništvo zveze narodov. 

Člen 16. 
Vse pravice in ugodnosti, priznane v prejšnjik 

členih zavezniškim in pridruženim silam, se pri
znavajo tudi vsem državam, ki so članice zveze 
narodov. 

Ta pogodba, spisana v francoskem, angleškem 
in italijanskem jeziku, za katero pa je ob no-
sogiasnosti polnoveljavno francosko besedilo, se 
ratificira in stopi v veljavo ob istem času kakor 
mirovna pogodba z Avstrijo. 

Ratifikacija se deponira v Parizu. 
One sile, katerih vladam je sedež izvun Evro

pe, se smejo omejiti na to, da priobčijo vladi 
francoske republike po svojem diplomatskem 
predstavniku v Parizu, da so pogodbo ratificirale; 
v tem primeru morajo izročiti ratifikacijski akt, 
brž ko jim je mogoče. 

Protokol o depotu ratifikacij se sestavu 
Francoska vlada izroči vsem podpisanim silam 

overjen prepis protokola o deponiranju ratifikacij. 
V potrdilo tega so zgoraj omenjeni poobla

ščenci podpisali to pogodbo. 
Sestavljeno v Saint Oermainu-en-Laye dne 

desetega septembra tisočdevetstoindevetnajsteg* 
leta v enem samem izvodu, ki ostane shranjen 
v arhivu vlade francoske republike in katerega 
overjeni prepisi se izroče vsaki sili, ki je pod
pisala pogodbo. 

(S.r.) Frank L. Polk. 
(S.r.) Henry White. 
(S.r.) Tasker H. Bliss. 
(S.r.) Arthur James Balfottr. 
(S. r.) Andrew Bonar Law. 
(S.r.) Milner. 
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(S. r.) George N. Barnes. 
(S.r.) A.E.Kemp. 
(S.r.) Q.F.Pearce. 
(S.r.) Milner. 
(S. r.) Thomas Mackenzie. 
(S. r.) Sinha de Repur. 
(S. r.) G. Clemenceau. 
(S.r.) S.Pichon. 
(S.r.) L.L.Klotz. 
(S. r.) André Tardieu. 
(S. r.) Jul. Cambon. 
(S.r.) Tom.Tittoni. 
(S. r.) Vittorio Scialoja. 
(S. r.) Maggiorino Ferraris. 
(S. r.) Guglielmo Marconi. 
(S. r.) S. Chinda. 
(S.r.) K.Matsui. 
(S.r.) H. Ijuin. 

Podpisani pooblaščeni delegati Njegovega Ve
ličanstva kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
poslovaje na podstavi svojih pooblastil, predpisno 
priznanih za dobra in polnoveljavna, izjavljajo, 
da pristopa Njegovo Veličanstvo kralj Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v imenu države Srbov, 
Hrvatov in Slovencev brez vsakih pogojev in 
rezerv: 

2.)* pogodbi med glavnimi zaveznimi in pri
druženimi silami in državo Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, ki so jo podpisali v Saint Germainu-
en-Laye dne 10. septembra 1919. Združene ame
riške države, britanski imperij, Francoska, Ita
lija in Japan. 

V potrditev tega so podpisani podpisali to 
deklaracijo o pristopu ter pritisnili nanjo svoje 
pečate. 

Sestavljeno v Parizu, dne petega decembra 
tisočdevetstoindevetnajstega leta. 

(S.r.) Nik .P. Pašić. 
(S.r.) Dr. Ante Trumbić. 
(S.r.) Dr. Ivan Žolger. 

Naredbe osrednje vlade. 
3 0 2 . 

Odločba, 
s katero se mlinskim podjetjem dovoljuje uva
žati pšenico, soržico, rž, ječmen in kornzo kakor 

tndi izvažati mlinske izdelke.4* 
Gospodarsko-finančni komitet ministrov je odlo

čil v seji dne 13. septembra t. 1. to-le: 
1.) Mlinom v kraljevini se dovoljuje ob pogojih, 

določenih v naslednjih točkah, uvažati pšenico, sor-
žico, rž, ječmen in koruzo za predelovanje ter iz
važati mlinske izdelke brez pobiranja eventualno ve
ljavnih izvoznih davščin in brez ozira na eventualno 
veljavne omejitve ali izvozne prepovedi. 

Stalno dovolitev za tak uvoz daje generalna di
rekcija carin na prošnjo vsakega posameznega mlin
skega podjetja. 

2.) Uvozne davščine, Id obremenjajo žito ob uvo
zu, se kreditirajo, kreditirane vsote pa ee zavarujejo 
s pologom državnih vrednostnih papirjev pri oni ca
rinarnici, pri kateri se izvrši uvozna ekspedicija žita. 

Postranske takse se ne kreditirajo, nego se pobi
rajo v gotovini ob uvozu žita in ob izvozu dobljenih 
izdelkov. j 

3.) Rok, v katerem se mlinski izdelki, dobljeni Ц 
uvoženega žita, lahko koristijo z olajšavami, omenje
nimi v teh določilih, se odreja na šest mesecev od 
dne, ko se izvrši uvozna ekspedicija žita. Ta rok 
sme minister za'finance podaljšati, ako se dokaže v 
prošnji, vloženi še pred potekom šestmesečnega 
roka, da podjetje ni moglo izvoziti mlinskih izdel
kov v postavljenem roku zaradi okolnosti, ki jih ni 
zakrivilo samo. Podaljšati se sme rok največ za tri 
mesece, nikakor pa ne dalje nego do dne 31. decem
bra 1922. 

* Točke 1.), 8.) in 4.) se tičejo drugih pogodb, 
sklenjenih v Saint Germainu-en-Laye. 

** Razglaàuna v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 212, izdanih dne 23ega 
trjjtembra. 1921. 

O podaljšavi roka odloča minister za finance in 
njegova odločba je izvršna. 

4.) Za ekvivalent mlinskih izdelkov se računi na 
vsakih 100 kg uvoženega žita, in sicer: 
a) za pšenico 75 kg moke brez otrobov; 
b) za soržico in rž 70 kg brez otrobov; 
c) za ječmen 90 kg ječmenove kaše, moke in otro

bov; 
č) za koruzo 92 kg vseh koruznih izdelkov, t. j . ko

ruzne moke, zdroba in otrobov. 
5.) Ob pogojih, določenih v točkah 1. in 3., se 

dopušča izvoz žita, uvoženega za predelavo, in v 
nepredelanem stanju. 

6.) Ob pogojih, določenih v točkah 1. in 3., se 
dopušča izvoz otrobov, in sicer: 
a) pšeničnih otrobov v količini 10 kg in 
b) soržičnih in rženih otrobov v količini 12-50 kg na 

vsakih 75 kg izvožene pšenične moke, odnosno 
na vsakih 70 kg izvožene soržične in ržene moke. 
Te količine otrobov ne spadata v ekvivalent 

moke, ki je določen v točki 4. pod a) in b). 
7.) Najkesneje prvega dne po preteku roka, do

ločenega v točki 3., se izvrši obračun pri oni carinar
nici, kjer 6e je izvršila uvozna ekspedicija žita. 

Za osnovo obračunu služijo uvozne in izvozne de
klaracije, ki jih odvzame carinarnica stranki ter pri
loži obračunu. 

Ako se pri končnem obračunu, ki ga podpiše tudi-
stranka, ne pokaže nobena razlika med uvoženim 
žitom in izvoženim ekvivalentom mlinskih izdelkov, 
določenim v točki 4., ali žitom, izvoženim po točki 
5., vrne carinarnica stranki zavarovanje uvoznih 
davščin. Drugače pa pobere carinarnica od stranke 
v gotovini uvozne davščine, ki se nanašajo na koli
čine žita, katere so preostale v državi. 

Podjetje, ki se v določenem roku ne bi prijavilo 
carinarnici zaradi končnega obračuna, izgubi pravi
co do izvršitve tega obračuna po prednjih alinejah 
in carinarnica ga pozove z odločbo, naj v osmih 
dneh po priobčitvi plača v gotovini celokupno vsoto 
kreditiranih davščin. 

Ta odločba je izvršna in zahtevano plačilo se iz
terja administrativno, ako ne bi stranka v postav
ljenem roku izpolnila svojih obveznosti proti cari
narnici. ' 

8.) Žita, uvoženega v predelavo, kakor tudi od 
njega dobljenih mlinskih izdelkov, določenih v točki 
6., ne smejo državna in občinska oblastva, dokler 
traja rak, določen v točki 3., rekvirirati zaradi po
rabe v državi. 

9.) Minister za finance sme ob vsakem času umek-
niti dovolitev, izdano v zmislu točke 1., če se mlin
sko podjetje ne bi ravnalo po teh določilih ali če bi 
se drugače kaznovalo za kakršnokoli dejanje tiho
tapstva po carinskem zakonu. 

10.) Žito za predelavo se sme po teh določilih 
uvažati najdalje do dne 80. junija 1922., žito, uvo
ženo do tega roka, ali mlinski izdelki pa se smejo 
potem izvažati najdalje do dne 31. decembra 1922., 
ko prestanejo veljati ta določila. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 19. septembra 1921.; C br. 56.666. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 5241. ~ 

Usposobljenostni izpiti iz slovenske stenografije. 
Usposobljenostni izpiti iz slovenske stenografije 

za srednje in njim sorodne šole se bodo vršili dne 
2 8. in po potrebi dne 2 9. o k t o b r a 1 9 2 1 . , in 
sicer na I. državni gimnaziji v Ljubljani. Začetek 
•dne 28. oktobra ob osmih s pismenim izpitom. Proš
nje, opremljene po pravilniku (Ur. 1. 14 z dne 30. ja
nuarja 1920.), naj se vlože do dne 

15. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedniku (poslopje pokrajinske 
uprave, Bleiweisova cesta, Ljubljana). Kandidati 
(kandidatinje), pripuščeni k izpitu, naj izroče pred 
pismenim izpitom predsedniku izpitno takso v zne
sku 50 dinarjev. 

Izpraševalna komisija za slovensko stenografijo 
v Ljubljani, 

dite 24. septembra 1921. 

Predsednik: dr. Bezjak s.r. 

Št. 3510. vet. 

Itka« o stanju živalskih knžnib bolesni 
? Slo*eniil г doe 24. septembra 1921. 
O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestarli 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brežice: Zakot 2: 2. Ljubljana okolica: Vrhnika 
1:4. Logatec: Rovte 1:3, Žiri 1:1. Ljubljana mesto 1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Črenšovci 1:1, Dolnja Lendava 
2:20. 

S u s t a v e c. 
Ljubljana okolica: Iška Loka 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1, 

Veliki Gaber 1:1. Novo mesto: Zagradec 1:1. Ptuj: 
Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v. a c. 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:4, 

Solčava 2: 3. Kranj: Preddvor 1:1. Slovenjgradec: 
Šmartno ob Paid 2:2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Semič 1:2. Krško: Bučka 1:1, Raka 
1:6, Št. Jernej 2:2. Ljubljana okolica: Log 1:1, 
Račna 1:4, Vič 1:1. Ljutomer: Radinci 1:1. Maribor: 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:3, Spodnja Lr.2-
nica 1:1, Spodnji Porčič 1:3. Ptuj: Gajovci 1:2, 
Krčevina 1:1, Stonjci 1:1. Maribor mesto 1. Ptuj 
mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Sv. Pavel pri Preboldu 1:1. Ljubljana oko

lica: Grosuplje 1:1, Šmarje 1:1, Zgornja Šiška 1:1, 
Zelimi je 1:1. Ljutomer: Stara in Nova vas 1:2. L». 
gatec: Gorenji Logatec 2: 2. Radovljica: Bled 1:1, 
Breznica 1:1, Mošnje 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Krško: Cerklje 2:2, Sv. Križ 2:4. Murska Sa

bota: Gorenji Fetrovci 1:5, Moščanci 1:1, Pečarcroi 
1:6, Stanjovci 1:4. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Murska Sobota: Beltinci 1:1, Gerlinci 1:1, Ma&-

kovci 1:1. 
G n i l o b a č e b e l . 

Ljutomer: Kamenščak 1:1. 

Prestale s o : 
V r a n i c n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Ccntiba 1:2, Beltinci 1:1, Dokle-
žovje 1:1, Dolina 1:1, Trnje 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Litija: Zagorica 1:5. Murska Sobota: Centiba 

1:3. Ljubljana mesto 3. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežice: Št. Peter 1:1. Celje: Sv. Juri ob Taboru 

1:1. Kranj: Šenčur 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 24. septembra 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s.r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. A I 6/54 ex 1921. 

Raznks o predpisa in pobiranja datka 
na poslovat promet. 

Nova uredba o davku ra poslovni promet z dne 
27. junija 1921., ki je bila objavljena dne 30. avgu-
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sta 1921. v cSlužbenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» št. 191 (Ur. 1. št. 289), stopi v ve
ljavo dne 1. oktobra 1921. 

Da se ohrani kontinuiteta med novo uredbo in 
do sedaj veljavnimi določili členov 127. a do 127. n 
finančnega zakona za leto 1920./1921. (Ur. 1. št. 136 
iz leta 1920.), je odredilo ministrstvo za finance 
(generalna direkcija neposrednjih davkov) z razpi
som z dne 5. julija 1921., št. 21.580, naj se določila 
člena 127. e, točke e in j , poleg določil točke g uve
ljavijo za tri četrtletja tekočega koledarskega leta, 
torej tudi še za dobo od dne 1. julija do dne 30. sep
tembra 1921. 

Ker se je začasni predpis davka na poslovni pro
met v zmjslu tukajšnjega razglasa z dne 15. junija 
1921., š t 2030 A I (Ur. 1. 72 iz leta 1921.) izvršil 
samo za dobo do dne 30. junija 1921. tako glede 
obratov, ki plačujejo davek na poslovni promet v 
izmeri še enkratne pridobnine, kakor tudi glede de
narnih zavodov in delniških družb in industrijskih in 
tvorniških podjetij, naročam davčnim oblastvom in 
davčnim uradom zaradi pravilne izvršitve navedene
ga ministrskega razpisa to-le: 

I. Za obrate, ki plačujejo davek na poslovni promet 
v izmeri pridobnine člena 127. e, točke e, finančnega 

zakona za leto 1920./1921.: 
1.) Tem obratom se je predpisal davek na po

slovni promet za čas od dne 1. julija 1920. do dne 
30. junija 1921. na osnovi vseletne pridobnine za 
leto 1920. brez ozira na takrat še neodmerjeno pri-
dobnino za leto 1921. Na podstavi navedenega raz
pisa je davek na poslovni promet za dobo od dne 
I. julija 1920. do dne 30. septembra 1921. sedaj šte
vilčno povsem izenačiti s pridobnino, ki odpada po 
predpisih za leto 1920. in 1921. sorazmerno na to 
dobo ali — če ta ne obseza vseh pet četrtletij — na 
dotično krajšo dobo. Kolikor je začasni predpis, iz
vršen po navedenem razglasu z dne 15. junija 1921., 
št. 2030 A I, višji ali nižji, je razliko odpisati aH 
naknadno predpisati. 

2.) O naknadnem predpisu davka na poslovni 
promet, predpisanega po tej odredbi, naj davčni 
uradi obveste davčne zavezance s poštnimi položni
cami, ki naj navajajo na hrbtu podatke o odmeri s 
pristavkom, da zapade predpisani znesek v plačilo 
dne 1. decembra 1921. in da se po tem roku, če tre
ba, prisilno izterja. Priziv zoper ta predpis davčni 
zavezanci lahko vlože v 15 dneh po vročitvi pri pri
stojnem davčnem oblastvu. 

II. Za denarne zavode in delniške družbe, industrij
ska in tvorniška podjetja (člen 127. e, točki j in g, 

finančnega zakona): 
Denarni zavodi in delniške družbe so do sedaj 

plačali davek na poslovni promet za leto 1921. od 
polovice kosmatega donosa denarnih poslov v letu 
1920. Z oziram na gorenji razpis ministrstva za fi
nance so zavezani plačati navedeni davek še od na
daljnje četrtine kosmatega donosa denarnih poslov 
v letu 1920., in sicer v 14 dneh. 

Industrijska in tvorniška podjetja so zavezana 
plačati davek na poslovni promet v izmeri 1 % pro
dajne cene svojih proizvodov za čas od dne 1. julija 
do dne 30. septembra 1921. po knjigi prodaje, in 
sicer do dne 5. oktobra 1921. 

Ako denarni zavodi, delniške družbe in industrij
ska in tvorniška podjetja svoje dolžnosti ne izvrše v 
določenem roku, naj jih davčna oblastva opomnijo z 
izrecnim opozorilom na posledice, ki jih določa člen 
127. i navedenega zakona. 

• • » 

Sicer pa naj se davčna oblastva in davčni uradi 
ravnajo po navodilih zgoraj omenjenega tukajšnjega 
razglasa z dne 15. junija 1921., št. 2030 A I ex 1921. 
(Ur. 1. 72 iz leta 1921.) 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 26. septembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Št. A I 1715/3 ex 1921. 

Razglas o novi uredbi davka na poslovni promet. 
Po uredbi z dne 27. junija 1921., Ur. 1. št. 289, 

veljajo za davek na poslovni promet izza dne 1. ok
tobra 1921. n o v a določila. V zmislu teh določil je 
zavezan davku ves promet s t v a r i in osebnih sto
ritev proti odškodnini, i z v r š e n y d r ž a v i za 
p r i d o b i v a n j e d o h o d k o v , ako ga izvršujejo 
pravne in fizične osebe v obsegu svojega glavnega, 
pomožnega in postranskega posla (poklica), promet 
stvari pa — ako preseza odškodnina 20.000 K — 
v zmislu člena 4. te uredbe tudi tedaj, kadar jn 

opravljen v državi po drugih pravnih m fizičnih ose
bah, ne glede na njih poklic. 

Za stvari v zmislu te uredbe se smatrajo vse pre
mičnine, vse stvari, spojene z nepremičninami, koli
kor se prodajajo ločeno, bodisi tudi, preden se ločiju, 
listine, s katerimi se pridobiva lastninska pravica do 
premičnin (razkladnice, ladijski tovorni listi, spremni 
listi), potem zastavni listi in druge listine, ki dajo 
zastavno pravico do premičnin, nadalje pravice, ki 
so predmet pravnega prometa ter predstavljajo eko
nomske imovine, kakor n. pr. a v t o r s k e p r a 
v i e e do žigov, vzorcev itd., in osebne pravice: kon
cesije, obrtna dovolila itd., razen vseh pravic do ne
premičnin. 

Davčna, obveznost nastane, ko se izvrši plačilo za 
kupljene stvari ali izvršene storitve. Davek znaša 
1 % vsote, prejete za odškodnino. Poleg tega dol oć:; 
uredba, da je promet stvari in storitev na drobno, 
ki ga samostojno opravljajo ribiči, poulični proda
jalci, maserji, fijakeristi in enovprežniki, odnosno 
vozniki z enim ali največ z dvema konjema, nosači 
ali težaki, čistilci obutev in podobni, obdačevati 
pavšalno. 

Vsi plačevalci davka po tej uredbi, razen ravno
kar navedenih pavšalno obdačenih in onih oseb, ki 
so izvršile promet po členu 4., zadnjem odstavku, 
uredbe, morajo izza dne 1. oktobra 1921. voditi 
«knjigo opravljenega prometa» po vzorcu A ali a), 
in sicer za vsak obrat posebe. 

Dokler se ne odredi drugače, morajo vodili knji
go po vzorcu A: 

1.) vsa podjetja, ki so zavezana pridobnini po 
II. poglavju zakona o osebnih davkih z dne 25. ok
tobra 1896., drž. zak. št. 220; 

2.) vse družbe z omejeno zavezo; 
3.) vse protokolirane firme. 
Vsi drugi davčni zavezanci, razen onih, ki bodo 

plačevali davek pavšalno, morajo voditi knjigo po 
vzorcu a). 

Glede premogovnikov obseza natančnejša dolo
čila pravilnik za izvrševanje uredbe z dne 20. julija 
1921., Ur. 1. št. 290, k členu 10. 

V knjigo morajo davčni zavezanci vpisovati 
dnevno ob sklepu poslovanja vsoto odškodnin, pre
jetih v gotovini za opravljeni promet, t. j . prejeta 
plačila za opravljene prodaje ali izvršene storitve. 
Iz tiskovine A je razvidno, kako je knjižiti odškod
nine za promet, opravljen na kredit; oba vzorca A 
in a) pa imata še poseben razpredel za promet z 
državo in navodilo, kako je knjižiti predmet in vred
nost predmeta, ki ga vzame lastnik iz obrata za 
svojo osebno in domačo potrebo. 

Na koncu vsakega trimesečja, torej prvič dne 
31. decembra 1921., morajo davčni zavezanci knjigo 
zaključiti po členu 6., odstavku 6., pravilnika, pre-
računiti od skupnega prejemka 1 % ter preračunjeni 
znesek oddati kot davek na poslovni promet b r e z 
v s a k e g a p o s e b n e g a p o z i v a najkesneje v 
30 dneh davčnemu uradu s kuponom, ki jo pri knjigi 
opravljenega prometa. 

Zgoraj omenjeni pavšalno obdačeni zavezanci 
morajo na individualen poziv davčnega oblastva 
vložiti prijave po vzorcu b), navesti vsoto letnega 
prometa, izvršenega v prejšnjem letu, ter plačevati 
četrtletni davek na poslovni promet. Krošnjarji in 
drugi zavezanci z obrtnim dovolilom za eno leto ali 
krajšo dobo plačujejo davek na podstavi prijave b) 
za vse leto, odnosno za del leta, v naprej obenem s 
plačilom ostalega neposrednjega davka; osebe pa, 
ki so izvršile slučajen promet stvari proti odškod
nini, katera preseza 20.000 K (člen 4., zadnji odsta
vek), morajo v 14 dneh prijaviti vsak tak primer 9 
prijavo po vzorcu b) in plačati l%ni davek. 

Ob zaključku leta se z javnim razglasom. pozo-
vejo vsi davčni zavezanci, ki vodijo knjigo oprav
ljenega prometa po vzorcu A, oziroma a), naj pred
lože prijave po vzorcu B. 

Davčna oblastva ugotove na podstavi teh prijav 
in uradnih poizvedb končni predpis davka ter od
rede ali odpis davka, preveč plačanega med letom, 
ali pa naknadni predpis davka, ki se davčnim zave
zancem naznani s posebnim plačilnim nalogom po 
vzorcu V. 

Tiskovine vzorcev A, a) in b) se dobivajo pri 
davčnih uradih, razpečevalcih kolkov in trafikantih; 
pol pole stane 4 K. 

Člena 12. in 13. uredbe obsezata stroga kazenska 
določila za prestopke uredbe o davku na poslovni 
promet. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
. dne 27. septembra 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. T. 

St. B П 50/58—21. 

Razglas. 
Na vprašanje neke občine je podpisana delega

cija odgovorila, da znaša sedanja kolkovina po čle
nu 10. začasnega zakona z dne 27. junija 1921. (Ur. 
1. št. 259): 

1.) za domovnice 20 K (tarifni postavki 3. in 4. 
srbskega zakona o taksah); 

2.) za delavske in poselske knjižice ob izdaji 8 K 
in za vsako nadaljnje oblastveno podpisovanje 4 K 
(tarifna postavka 57. omenjenega zakona); 

3.) za potne legitimacije (male potne liste, izkaz
nice) v notranjem ali obmejnem prometu 8 K (tarif
na postavka 56. omenjenega zakona). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 27. septembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 10.400. 

Raspis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 

okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Maren-
berg. 

S to službo je spojena osnovna plača letnih 
1200 K in pravica do šest petletnic po 100 K. Po 
naredbi celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 
29. aprila 1919., št. 467 Ur. L, je dalje okrožnim 
zdravnikom do preklica dovoljena draginjska dokla-
da v izmeri 100 % vseh službenih prejemkov, z od
lokom delegacije ministrstva financ z dne 24. janu
arja 1920., št. 96/V, pa do preklica, oziroma do игз-
ditve rednih službenih prejemkov, še izredna draginj
ska doklada celokupnih prejemkov, ki znaša v priču
jočem primeru 120 %, tako da pripadajo okrožnemu 
zdravniku, v Marenbergu letni službeni prejemki 
5280 K. Oženjeni okrožni zdravniki dobivajo poleg 
tega za ženo in za vsakega nepreskrbljenega otroka 
po 90 K na mesec. 

Razen teh dohodkov bi prejemal okrožni zdravnic 
še te-le stalne prejemke: 

od trške občine marenberške letno 2000 K, 
od občine remšniške letno . . . . 500 K, 
od občine zgornjevižinske letno . . 300 K. 
Občina Vuhred prevzame selitvene stroške od že

lezniške postaje v Vuhredu-Marenbergu v trg Ma-
renberg. 

Okrajni zastop marenberški preskrbuje letno 
25 m3 trdih drv za kurjavo brezplačno. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami* naj 
se vlože do dne 

15. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Št. 10.168/21. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 
okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje sev-
niško, h kateremu pripadajo: občini Sevnica in Zabu-
kovje in del občine blanSke. 

S to službo je spojena osnovna plača letnih 
1200 K in pravica do šest petletnic po 100 K. Po 
naredbi.celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 
29. aprila 1919., št. 467 Ur. 1., je dalje okrožnim 
zdravnikom do preklica dovoljena draginjska dokla
da v izmeri 100 % vseh službenih prejemkov, z od
lokom delegacije ministrstva financ z dne 24. janu
arja 1920., št. 96/V, pa do preklica, oziroma do ure
ditve rednih službenih prejemkov, še izredna draginj
ska doklada celokupnih prejemkov, ki znaša v priču
jočem primeru 120 %, tako da pripadajo okrožnemu 
zdravniku v Sevnici letni službeni prejemki 
5280 K. Oženjeni okrožni zdravniki dobivajo poleg 
tega za ženo in za vsakega nepreskrbljenega otroka 
po 90 K na mesec. 

Razen teh dohodkov bi prejemal okrožni zdravnik 
še te-le stalne prejemke: 

od občin 6000 K, 
od okrajnega zastopa . . . 2000 K na leto. 
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Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, naj 
se vlože do dne 

1 5 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St, f 0.627/21. 

V okrajnem glavarstvu litijskem so prosta ta-lu 
jmesta okrajnih babic: 

na Prežganjem, v Štangi in v Gradisah z letno 
remuneracijo po 1000 K, v Lcskoveu in v Temenici 
f>a e letno remuneracijo po 600 K. 

Prosilke naj predlože pravilno opremljene prošnje 
okrajnemu glavarstvu v Litiji do dne 

16. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dno 14. septembra Ì921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
A 197/21—5. 1490 3—1 

Poki*c dediča neznan egra bivališča. 
Marija P r e s e c j) i k, zasebnica v Rečici ob Sa

vinji št. 36, je dne 15. julija 1921. umrla. Poslednja 
volja se јз našla. 

Med zakonitimi dediči sta Jožef Prcsočmk in 
Elizabeta Weigl, rojena Presočnik, katerih bivališče 
sodižeu ni znano. Zato se poživljata, naj se tekom 
« n e g a l e t a od dano« dalje zgladila pri tem so
dišču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z 
ostalimi dediči in z gospodom Ignacijem Fludorni-
kom, posestnikom in gostilničarjem na Ljubnem, ki 
.se je postavil odsotnima dedičema za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek 1., 
dne 15. septembra 192.1. 

A 343/20—9. 1497 3—1 

Poziv neznanim dedičem. 
Liza J o s e n S e k , rojena Hribar, užitkarica. 80 

let' stara, vdova, pristojna v Aržiše pri Izlakah št. 7, 
je dne 11. novembra 1920. umrla brez oporoke. 

Sodišču ni znano, ali jo kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se imenuje Matevž Pire, 

mdar v Kisovcu-Zagorju. 
Kdor ima zahteve, do zapuščine, mora. to v 

e n o m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter do-
rbazati dedinsko pravico. Po preteku te dobe se iz
roči zapuščina dedičem, ki dokažejo to pravico, ako 
pa, toh ni, državi. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek I., 
dno 19. septembra 1921. 

188/21-
Ansortiracija. 

1491 

Na prošnjo upraviteljstva. mestnega kinemato
grafa v Mariboru se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopnih deklaracij, ki jih je to upraviteljstvo 
baje izgubilo: 1.) Uvozna deklaracija št. 1931 z dne 
14. julija 1921.; 2.) uvozna deklaracija št. 2368 z 
dno 29. julija 1921.; 3.) uvozna deklaracija št. 2536 
•A dno 5. avgusta 1921.; 4.) izvozna deklaracija 
št. 10.094 z dne 8. maja 1921. 

., Imetnik teh deklaracij se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tokom š e s t i h m e s e c e v , ker bi м 
eicor po tem roku izreklo, da deklaracije niso več 
veljavne. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 13. septembra 1921. 

K «3/21—11. 
Dražbeni okito. 

1510 

Dne 2 2. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob desetih bo na 
licu mesta v St. Danijelu, sodni okraj prevaljski, 
dražba zemljišča vi. št. 26 za Št. Danijel, lastnine 
•Ožbalta Š t o s i o r j a in Marije D r u g o v e , sesto-
jočoga iz pogorišča in obsezajočega 53 ha 45 a 2 m s 

s čistim donosom 302 K 9% v. 
Vzklicna cena 100.000 K. 
Pogoji so na vpogled pri podpisanem sodišču. 

Okrajno sodišče v Prevaljah, oddelek JI., 
dne 18. septembra 1921. 

1 5 1 1 Ne I 521/21—i. Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e т C e l j u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni pogre

š a n « za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. St. 128, 
domnevati, da so umrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoži 
sodišču aH p a skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase prj njem, ako бе žire^ 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime io rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

greša ocev 

Bistvene okolnosti, 
sa katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime i u bivališče 
skrbnika, ki je 
bil ров avl jen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Henrik Ostrožnlk, 
rojen une 6. julija Ib80. 
v Wiener Neustadtu, ko

vač v U stru. 

Frano Jezernlk, 
rojen dno9. oktobra 1896 ., 
posestnikov sin v Brezovi. 

Janoz Šmld, 
rojen dno 4. m ".na '.889., 

posestnik v Zbtlovem. 

Martin Strahovnik, 
rojen dno 11. oktobra 
1876., posestnik v Trnav-

čah. 

Ignaoij Presker, 
roieu dne !7 septembra 
1884., pismouoSa v Slo-

veujgradcu. 

Josip Černelič, 
rojen dne 2 avgusta 1878., 

poeeBtnik v Auovcu. 

Frano Divjak, 
rojen iine 12 julija 188fi., 
posestnikov BÌ« na Lavi. 

Simon Hribernik, 
rojen dne 10. oktobra 
1882., posestn k v Kont

nem. 

Ivan Ooepek, 
rojen dn« 30 juliju 1886., 
posestnikov sin v Slatini. 

Frano Kranjo, 
rojen dno 26. avgusta 
1892., čevljar v Prihovi. 

Odrinil dne 4. a'gueta 
1014 k nadomestnemu 
bataljonu 87. pehotnega 
polka; izza bitke pri 
Kuyazih dno 27. avgusta 

1914. pogrešan. 

Odrinil leta 1915. k 40. 
prhut urinu polku, 4. stot-
niji; izza dne 0. maja 
1916. ni več glasu o njem. 

Odrinil dne 16. januarja 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič 
pisal dne 22 j .lija 19io. 
z italijanskega bojišča. 

Odšel leta 1904. v Ame
riko; od takrat ni več 

glaiu o njem. 

Odrini! dne 1. februarja 
IM5 k 87. pobotn-mu 
polku v Celje, bil na ru
skem bojišču nji:t. ter baje 
v Rusiji dne "6. marca 

1916 umri za t.fuzom. 

O'šel dne 10. januarja 
1917. k 26. domobranske
mu pehotuLTiiu polku v 
Maribor ter zadnjic pisal 
dne 27. januarja 1917. iz 

Cbsulej* (Italija). 

Odne! ob splošni mobiliza
ciji Jota 1914. k lovskemu 
bat.-.ljuuu št. 7 v Ljublja
no in odtod na rusko bo
jišče, til ujet ter zadnjič 

pisal leta 1918. 

Odšel ob pivi mobiliza
ciji J*-ta 19H. k 87 pe
hoti.emu polku v Celje; 

.bajo p»del v Galiciji dne 
t 8 i-cpfembra 1914. 

Odnnil dne 1. februarja 
1916. k 87. pehotnemu 
puikii v Olj?, 9. bataljo
nu, 5 suitioji; izza mese
ca maja litio, pogrešan 

•/. ruskega bojišča. 

'! Anton Brenoe, 
rojim dne 13 januarja 
1892., posestnikov sin v 

Prclogah. 

Odrinil začetkom leta 
1915 k 87. pehotnemu 
poku v Oljo, bil na ru
skem bojišču ujet ter 
zudnjič oissl icsi-ni leta 

'1916.' 

Odin.jl dne 29. avgusta 
1914. k 87 pohotnemu 
polku, 4 Biotniji, ter zad
njic pi») meseca decem

bra leta 1914. 

Jori Spolovnjak, 
tu.<i Spolmak, 

rojen dno 9. aprila 1887-, 
poljedelec v Slivnici. 

Anton Strave, 
rojen dne 30. marca 1888 , 
posestni v Spodnjem Ga

llerai ku. 

Ivan Podgoršek, 
rojen one 26 aprila 1889., 

posestuik v Podgradu. 

Martin Hriberžek ml., 
rojen dne 21. map» 1890., 
posestnikov sin v Plešivcu, 

okraj Šoštanj. 

IgnaolJ Sajoveo. 
rojen dne 28. julija 1884., 

posestnik v Kožnem. 

Anton Hepnžlan, 
rojen dne 3'). decembra 
18i)7., posestnikov sin v 

Drenovcu. 

Odie.l ztitVtkoui vojske k 
87. pehotnemu ptilku ter 
prišel bajo dne 27. junija 
1915. v itulijausho ujet
ništvo; od takrat ni več 

_ g:a>*u o ujem. 
Od«,l h-ta 19)7 k 87. 
pehotnemu polku v Celje; 
zadnjič pis»l z italijan
skega ujuti.ištva due 21. 

avguota 1918 
Odrinil dne 15. inarca 
1915. k 26 strelskemu 
polku v Maribor, bil leta 
1916. na ruskem bojišču 
ujet tor zalnjič pisal iz 
liusije, koncem loia 19i6. 
Odrinil dne 27. julija 
1914. k 4 domobranske
mu pehotnemu polku v 
Celovec i u nato na ru
sko bojišče; zadnjič pisal 
mesecu avgustu leta 1914. 
O iriiiil ob začetku vojne 
B 17 pehotnim poikoin na 
rusko bojiščo; od leta 
19H ni več poročila o 

njem. 
Od<.l dne 1. junija 1916. 
k 87 pehotnemu polku, 
6. si'itiiiji, bil na воШ 
fronti (er zadnjic pisal 
meseca avgusta leta 1916. 

Žena 
Filomena 
Ostrožnik 

v l! stru (Švica). 

Dr. Josip Sernec, 
odvetnik v Celju 

Oče 
Janez Jezernik. 

Žena 
Frančiška Šmid. 

Žena 
Apolonija 

Strahovnik, 
posestnica 

v Trnavčah. 

Žena 
Aut; ni ja Ргезкег. 
šivilja v Volenju. 

Žena 
Ana Černelič. 

Sestra 
Aoolooija Knez 
ва Lavi št. 4. 

Žena 
Marija Hribernik 

v K kritnem. 

Brat 
Alojzij 0 čepek. 

Sestra 
Antonija Kranjc, 

dekla 
v Mirijincm 

gradu. 

Mati 
Noža Brence. 

Žena 
Marija Spolenak 
pri Sv. Jakobu. 

Ž-oa 
Terezija Strava. 

Terezija 
Pestevšek, 
zasebuica 

v Vrboom. 

Oče 
Martin Hriberšek, 

Žena 
Marija Sajovec. 

Starši 
Janez in Ana 

Nepuziau. 

Dr. Gvidon 
Srebre, 

odvetnik v Celju 

9. 9.1921.; 
T1122/21— 2 

10 9. 1921 
T1107/21-3. 

10. 9.1921.; 
T1116/Ž1-4. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. apri!» 
1922. 

10 9 1921 ; 
П 120/21-3. 

Dr. J. Skobrroe, 
odvetnik v Celju 

J. F«vkaš, 
avskultaut 

v Celju. 

1. aprila 
1922. 

Dr. A. Schnrbi, 
odvetnik v Celju, 

10 9.1921 ; 
TI121/21-6. 

10 9. 1921.; 
14123/^1-2. 

1. 5 1922.; 
TI 121/21—2. 

10. 9. 1921.; 
TI 126/21-2. 

12 9 1921.; 
TI 127/21-5 

12 9. 1921.; 
TI 129/21-3. 

18 9. 1921.; 
TI130/21-2. 

18.9 1921.; 
TI131/21—2 

18. 9 1921.: 
TI 132/21-2. 

16.9 192!.; 
TI 133/21-2. 

15 9 1921.; 
T1134/21-2. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. meja 
1922. 

18 9 1921 ; 
T1135/21 - 2 

19.9 1921.; 
T 1137/21 - 2 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. aprila 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
19a2. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. april» 
1923. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

Nadaljevanje na prihednji strani. 
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Ime in rojetni dao, stau 
in xadnje bivaligöe po-

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere ве opira 

predlog 

Frano Bogrelček, 
rojen dne 8. januarja 
1876., kmet т Lokorici. 

Josip Škerlovnlk, 
rojen dne 16. februarja 
1864. T Liai pri Premijah, 
radar т Essnu-Bergebur-

beku. 

Odrinil leta 1916. k 3. 
pehotnemu polku т Gra
dec ter zadnjic pisal me
seca si ptembra 1916. z 

italijanskega bojišča. 

Odšel meseca marca 1911. 
na Ogrsko, od1, oder se ni 
več oglasil; baje letal914. 

tamkaj umrl. 

Proglasite? 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Iranka Kogelšek. 

Žena 
Rozalija 

Škerlovnik. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrelancu 

Dan 
is opr. št. 

oklica 

P 145/21- 147Л 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 14. septem

bra 1921., opr. št. L 6/21—4, je bila Ana Š u t ja, 
vdova Lukovnjak, rojena Žemljic, posestnica v Šra-
tovcih št. 25, zaradi zapravljivosti omejeno prekli
cana. 

Za pomočnika ji je postavljen Janez Rozman, po
sestnik in župan v Šratovcih. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek I., 
dne 20. septembra 1921. 

P 80/21—10. 1463 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 6. septem

bra 1921., opr. št. L 2/21—9, je bil Matija S v a l , 
jrjirej v zdravilnem zavodu deželne bolnice v Ljub-
ljaiii. sedaj na Ostrogu št. 26, zaradi umobolnosti 
popolnoma preklican. 

Za skrbnika preklicancu je postavljen Frane 
Šval na Ostrogu št. 11. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek I., 
dne 8. septembra 1921. 

1444 P 83/21—2. 
Razglasitev preklioa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 10. avgusta 
1921., opr. št. L 5/21—9, je bil Henrik A m o n, po
sestnik "V Gorjanah št. 4, zaradi zapravljivosti ome
jeno preklican. 

Za pomočnika preklicancu je .postavljen Janez 
Amon, posestnik v Drenskem rebru št. 13. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek I., 
dne 6. septembra 1921. 

L 4/21. 1464 
Sklep. 

Tusodni sklep z dne 13. septembra 1919., opr. 
št. L 3/19—10, s katerim se je Monika Z a 1 o k a r, 
sedaj omožena Ž a f r a n , posestnica v Leskovou 
št. 26, zaradi zapravljivosti omejeno preklicala, se 
razveljavlja. 

Franc Žvegler, posestnik v Kalobju št. 40, jr: 
razrešen pomočniškega posla. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek I., 
dne 9. septembra 1921. 

P Vin 252/21—2, P I 162/21—2. 1466 

Razglasitev preklioev. 
S sklepoma podpisanega sodišča z dne 20. julija 

1921., opr. št. L VIII 105/21—6, in z dne 12. avgusta 
1921., opr. št. L 181/21—6, sta bila: 

1.) Matevž T a v č a r , 37 let star, upokoj'en pre-
mikač, stanujoč v Zeleni jami št. 124, in 

2.) dr. .Josip G r u d e n , stolni kanonik v Ljub
ljani, Pred škofijo št. 12, 
zaradi umobolnosti popolnoma preklicana. 

Za skrbnika sta postavljena: ad 1.) Urša Tavčar, 
premikačeva žena, stanujoča v Zeleni jami št. 124; 
ad 2.) Ignacij Nadrah, stolni kanonik v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 8. septembra 1921. 

148Ì P L VI 8/21—6. 

Razglasitev preklioa. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 4. sep

tembra 1921., opr. št. L VI 8/21—6, je bil Ernest 
K v e d e r, bivši trgovec, prej stanujoč v Mariboru, 
Puškinova ulica št. 3, zaradi umobolnosti popolno
ma preklican. 

19.9. 1921.; 
TI 138/21—4. 

8. 9. 1921.; 
T1178/20-6. 

Okli eni rok 
poteče dne 

1. maja 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

Za skrbnico mu je postavljena Ivana Kveder, 
zasebnica v Mariboru, Pušldnova ulica št. 3. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 4. septembra 1921. 

1480 P V 228/21—1. 

Razglasitev preklioa. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 22. aprili 

1921., opr. št. L V 4/21—5, je bila Marija Ž u n k o, 
posestnikova hči v šobru št. 46, zaradi slaboumnosti 
omejeno preklicana. 

Za pomočnika ji je postavljen Franc Weber, 
poštni sluga in hišni posestnik v Mariboru, Kosar-
jeva ulica št. 7. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 10. septembra Î921. 

P 102/21—1. 
Sklep. 

1456 

S sklepom tega sodišča z dne 15. septembra 1921., 
L 3/21—9, je bil Jožef V o v k o , posestnik v Dole
njem Suhadolu št. 20 pri Brusnicah, zaradi zaprav
ljivosti omejeno preklican. 

Skrbnik mu je Janez Šašek, posestnik v Dole
njem Suhadolu št. 16. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 9. septembra 1921. 

Dražbe&i oklic. 1Ö20 

Po sklepu okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 
22. septembra 1921., P I 303/16—142, bo n a predlog 
gospo Rože H e r z o g o v e , vdove Legatovc, kot 
matere in varuhinjo nedoletne Leopoldinc Legatove, 
posestnice v Ljubljani n a Gosposvetski cesti št. 16, 
dne 4. o k t o b r a 1.1, o b d e v e t i h v pisarni pod
pisanega notarja, Sodna ulica št. 11, 

prostovoljna javna dražba 
nastopnih zemljiških parcel — travnikov — vložka 
290 katastralne občine Trnovskega predmestja: 

1.) 286/1 travnik v izmeri 6 a 55 m2, 
2.) 286/2 travnik v izmeri 8 a 10 m2, 
3.) 286/10 travnik v izmeri 8 a 64 m2, / 

4.) 286/11 travnik v izmeri 7 a 82 m2, 
5.) 286/12 travnik v izmeri 8 a 70 m2, 
6.) 286/13 travnik v izmeri 10 a 73 m2, 
7.) 286/14 travnik v izmeri 8 a 2 m2. 
Vzklicna cona je 10 K za m2 za vsako parcelo. 
Vsaka parcela se bo posebe dražila in prodajala. 
Morebitnim zastavnim upnikom ostanejo slej ko 

prej pridržane vse njih pravice, ne glede na višino 
najvišje ponudbe. 

Parcele leže ob Poti na pasji brod, ki drži od 
Kopališke ulice kot poljska pot na Vič, torej ob pe
riferiji mesta. Ta svet je prikladen tudi za stavbni 
prostor. 

Natančnejši podatki glede dražbenih pogojev se 
dobivajo v pisarni podpisanega notarja ob uradnih 
urah; tam se tudi lahko vpogleda mapni načrt. 
Informacije daje še g. Josip Pollak, trgovec v Ljub
ljani na Sv. Petra cesti št. 9. 

V L j u b l j a n i , dne 27. septembra 1921. 

Dr. Karel Schmidinger s. r. 

Št. 307/21. 

Poziv. 
1514 3—2 

Podpisana zbornica pozivlje vse, ki mislijo, da 
smejo po § 25., 1. odstavku, notarskega reda na pod
stavi svoje zakonite pravice terjati kaj plačila iz 
kavcije notarja drja. Andreja K u h a r j a v Ljub
ljani izza njegovega poslovanja v Žužemberku, Treb

njem in v Litiji, naj priglase svoje zahteve pri tej 
zbornici v š e s t i h m e s e c i h po tretji objavi tog» 
poziva. Po tem roku se izroči ta kavcija bree ozira 
na njih terjatve. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 22. septembra 1921. 

Predsednik: Hudovernlk s. r. 

St. 1019/21. 1.43« 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, dö 
je gospod dr. Fran K1 o a r z današnjim dnem vpi
san v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem т 
Kozjem. 

V L j u b l j a n i , dne 22. septembra 1921. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani, 
podpredsednik: dr. J. Žirovnik s.r. 

Št. 1020/21. 1434 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega, reda so objavlja, da 
je gospod dr. Rudolf K r i v i c z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dno 22. septembra 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik: dr. J. Žirovnik s. r. 

Št. 448/0—2. 

Razpis službe. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta v Ljubljani 

z dne 7. septembra 1921., št. 9837, se razpisuje v 
stalno namestitev služba učiteljice žonskih ročnih 
del na ljudskih šolah pri Sv. T o m a ž u in i» 
R u n č u z uradnim sedežem pri Sv. Tomažu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se pošljejo kraj-
uemu šolskemu svetu pri Sv. Tomažu do dne 

2 4. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
Okrajni šolski svet ormoški, 

dne 21. septembra 1921. 
Predsednikov namestnik: Fiere s. r, 

St. 406. 
Razpis učiteljske službe. 

Na šestrazrednici s tremi vzporednicami v S e v -
n i c i se na podstavi odloka višjega šolskega sveta 
z dne 28. maja 1921., št. 451, razpisuje učiteljska 
služba v stalno namestitev. 

Pravibio opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani poti do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet sevniški v Brežicah, 
dne 16. septembra 1921. 

Razne objave. 
Objava. 1508 3-2 

J u g o s l o v a n s k i p o s l o v n i k o l e d a r za 
leto 1922., III. letnik, izide v kratkem kot beležni 
koledar v obliki trdovezane knjige- 1 8 X 2 4 cm. 
V njem je za vsak dan 6 X 15 cm zapisovalneg» 
prostora. Oprema prvovrstna. Urade in druge inter
esente vabimo, naj ga naroče čim prej. Cena 30 K. 
Denar naprej ali po položnici. — Naročila sprejema 
«•Založništvo Jugoslovanskega koledarja» v Ljub
ljani, na Bregu št. 20. 

Razglas. 1511 3-1 

Kmečka posojilnica v Begunjah nad Cerknico 
vabi vse člane na občni zbor dne 16. o k t o b r a 
1 9 2 1 . ob petnajstih (ob treh popoldne) zaradi likvi
dacije zadruge. Vsi upniki naj dvignejo svoje ter* 
jatve. Ako pa bi občni zbor no bil sklepčen o,dolo
čenem času, bo sklepal občni zbor pol ure pozneje 
ob vsakem številu članov. „ v , .„. 

Načelništvo. 
•»<» w>f0j-«r^i]QKl^V"n"—"»"»--

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

№, •A!,:M: 
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Požtaina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 30. septembra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ADUTI L I S T 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

'.' ??!"*l",«n'"**№*»«"*'"r*«"MrtW »V** « W W I t n l l H ' 

Izpremembe v osebju. 
Ministrski svet je na podstavi pooblastila, v smi

slu člena 59. ustave začasnega upravnika narodnega 
gledališča v Ljubljani, Friderika J u v a n č i č a , 
imenoval za upravnika tega gledališča v VI. činov
nem razredu. 

Inž. Drago Š v i g o 1 j , pristav na kr. gospo
darski šoli v Križevcih, je imenovan za suplenta na 
srednji kmetijski šoli v Mariboru v IX. činovnem 
razredu državnih uradnikov. 

Vinarska inštruktorja XI. činovnega razreda 
>Vanc V i r a n t v Brežicah in Andrej R e č n i k v 
Celju sta imenovana za vinarska inštruktorja X. či
novnega razreda, vinarska inštruktorja XI. činov
nega razreda Josip Z u p a n e v Ptuju in Franc 
S r a m b e r g e r v Šmartnem pri Jelšah pa za vi
narska inštruktorja IX. činovnega razreda — vsi na 
dosedanjih službenih mestih. 

Absolvirani pravnik Leopold E i l e t z je spre
jet za konceptnega praktikanta, v pripravljalno 
službo pokrajinske uprave za Slovenijo ter dodeljen 
v službovanje oddelku za notranje zadeve. 

Okrajni tajnik Ignacij R u s je od oddelka za 
notranje zadevo pokrajinske uprave za Slovenijo 
premeSČen k okrajnemu glavarstvu za ljubljansko 
okolico v Ljubljani. 

Policijski oficial Ivan K a r e r a je na lastno 
prošnjo od oddelka državne policije v Murski Soboti 
premeščen v službovanje k policijskemu komisariatu 
v Mariboru. 

Josip K o 1 b o z e n , računski praktikant pri 
oddelku za socialno skrbstvo, je imenovan za račun
skega asistenta v XI. činovnem razredu pri istem 

3 0 3 u 
V imenu Njegovega Veličanstva 

P e t i ? a I. 9 

po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
na predlog Našega ministra za gozde in rudnike in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta predpisu

jemo tc-le 

oddelku. Hribar s. r. 

.. Ministrski svet je gozdarskega komisarja inž. 
Ante R u ž i c a imenovai za višjega gozdarskega 
k o m i f l a r j a - Dr. Baltic "s. r. 

t 

* Ministrski svet je okrajnega kmetijskega nadzor
nika Jakoba Z n i d a r i č a v Ljutomera imenoval 
za inšpektorja II. razreda v oddelku za agrarno po
litiko in kooperative ministrstva za kmetijstvo in 
Vde v Beogradu. 

Ministrstvo za kmetijstvo in vode je Franca Ma
ta s k a, strokovnega učitelja na državni kmetijski 
žoli na Grmu, pomeknilo v VIII. činovni razred dr
žavnih uradnikov. % 

Strokovni učitelj Josip Leon G o l m a j e r je z 
državne kmetijske šole na Grmu premeščen na dr
žavno kmetijsko šolo v St. Juriju ob južni železnici. 

Dr. Vrtačnik s. r. « 

Višje deželno • sodišče v Ljubljani je pravne 
Praktikante dr ja. Mirka K r e s n i k a, Franca 
U a t a r j a in drja. Stanka Ž i t k a , vse tri v Ljub
ljani, drja. Karla T s c h i n k l a v Novem mestu 
iö Joška B e r g o č a v Mariboru imenovalo za 
ivskultante. 

Stefan L a c k o v i č , pisarniški oficial okraj-
nega sodišča v Murski Soboti, je izstopil iz državne 
S l u ž b e - Kavcnik в.г. 

i v 

Uredbo o lzprememban in dopolnitvah 
uredbe o ustroja ministrstva sa gozde 
in radnike 2 dne 15. шагса 1819. in o 
organizaciji rudarske stroke v kraljevini 

Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
člen 1. 

Minister za gozde in rudnike je najvišje oblastvo 
v vseh poslih, ki se tiče>i. rudarstva. Tudi je naj
višje nadzorno oblastvo nad vsemi rudniki in ru
darskimi napravami, nadalje najvišje upravno ob
lastvo nad vsemi rudniki in rudišči državne ali druge 
lastnine, kolikor mu je ta oblast dodeljena z zako
nom. 

V mejah zakona vodi vse posle njemu poverjene 
stroke ter skrbi za njen prospeh; skrbi za izvrše
vanje zakonov in uredb, ki so tičejo rudarstva; 
pripravlja proračun svojega resorta in je nakazova-
lecprve stopnje; zastopa državo v zadevah, ki se 
tičejo rudnikov in nidišč; vodi celokupno rudarsko 
politiko kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po: 

generalni rudarski direkciji kot organu prve 
stopnje; 

po rudarskih direkcijah kot organih druge 
stopnje; 

po radarskih upravah kot organili tretje stopnje. 

Generalna rudarska direkcija. 

Člen 2. • 

Generalni rudarski direkciji načeluje generalni 
direktor, ki upravlja in vodi posle direkcije; skrbi 
skladno z zakonskimi predpisi za točno in redno 
izvrševanje zakonov, naredb, navodil itd.; povsem 
je odgovoren za pravilno poslovanje v generalni 
direkciji in v vseh podrejenih radarskih napravah v 
državi; upravičen je premeščati neukazno stalno oseb
je (uslužbence) z direkcije v direkcijo; dajati dopuste, 
ukaznemu osebju (uradnikom) do 30 dni, neukaz-
nemu (uslužbencem) pa do 42 dni; odrejati izplačila 
za materialne izdatke do 20.000 dinarjev; odobra
vati prodaje, ako niso dosežene cene višje ou 
100.000 dinarjev, in sicer vse to talco, kakor se do
loči s specialnimi zakoni; opravljati vse posle in iz
dajati odločbo o predmetih, ki mu jih odkazujc pri
stojni minister. 

1 Člen 3. 

Generalni direktor ima svojega, pomočnika v na-
čelniškem činu, ki mu pomaga pri poslovanju ter 

* Razglašena v «Službenih Novina.h kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» ŠU168, izdanih dne 30ega 
julija 1921. — Prvotno uredbo glej v Uradnem listu 
CV iz leta 1919. 

opravlja vse posle, ki mu jih dodeljuje; pomočnik 
ga zastopa, v službi, ako je odsoten. 

Člen 4. 
Generalna direkcija se deli na oddelke, oddelki 

pa na odseke. Vsakemu oddelku načelujo načelnik, 
razen oddelku za računovodstvo, odsekom pa načo-

, hijè inspektor, razen odseku pri računovodstvu. Po
leg tega posluje potrebno število rudarskih uradni
kov, inženjerjev, geologov, kemikov, geometrov, 
pravnikov, manipulativnih uradnikov, arhivarjev, 
risarjev, laborantov, prepisovalcev in slug, pri ra
čunovodstvu pa tudi potrebno število strokovnih ra
čunskih uradnikov, število tega osebja se določa s 
proračunom; višji uradniki se porazdeljujejo po od
delkih in odsekih z ukazom na, ministrov predlog po 
potrebi, ostale pa porazdeljuje generalni direktor. 

Strokovno osebje generalne rudarske direkcije se 
popolnjuje samo z osebami, ki imajo popolno fakul
tetno (akademsko) izobrazbo ter so prebile predpisa
ne izpite. 

Načelniki odsekov skrbe neposredno, da se 
opravljajo posli v njih oddelkih pravilno in pravo
časno. Načelniki odsekov, nadzirajo osebje svojega 
oddelka, so referenti generalnemu direktorju za vse 
posle svojega oddelka ter mu podajajo konkretne 
predloge o vseh reformah in drugih tekočih zadevah; 
izdelujejo naredbe in navodila, Id se tičejo peslov 
njih oddelkov. Odgovorni so za pravilno poslovanje 
svojega oddelka. 

Člen 5. 
Generalna rudarska direkcija se deli na te-le od

delke: 
1.) ria administrativni oddelek; 
2.) na nadzorni in tehnični oddelek; 

. 3.) na oddelek za državna podjetja in geološka 
proučevanja; 

4.) na oddelek za topilnice, kovnice, solarne in 
kemijska preizkušanja; 

5.) na spt'ciabio računovodstvo in blagajno 
v zmislu člena 19. in kot dopolnitev člena 20. za
kona o ureditvi glavnega državnega računovodstva, 
kraljevine Srbije z dne 5. maja 1911. 

Člen 6. 
Administrativni oddelek 

se deli na te-le odseke: 
a) na administrativni, personalni, pravni odsek in 

odsek za radarski pouk; 
b) na odsek za izdajanje in podaljševanje prostih in 

izključnih pravic za raziskovanje kakor tudi 
pravice za ukoriščanje rad in rudnin. 

A. 
A d m i n i s t r a t i v n i ( p r a v n i i n p e r s o 

n a l n i ) o d s e k izviršuje vse administrativne розЈ.з 
generalne radarske direkcije; vodi evidenco o gi
banju vsega državnega rudarskega osebja; vodi či-
novno listo in Blužbene liste (konduite) vseh urad
nikov in uslužbencev; izdeluje predmete za postav
ljanje, napredovanje, premeščanje, upokojanje, od
puščanje in odlikovanje radarskih uradnikov; vodi 
evidenco o dovoljenih dopustih, premestitvah, kaz
nih ter izdeluje potrdila o službenih podatkih za ru
darske uradnike. Upravlja vložišče in arhiv ter vodi 
ekonomijo vse generalne rudarske direkcije. Ta od
sek skrbi tudi za celokupni rudarski pouk. l'o stro
kovnjakih oddaja mnenje o pravnih; zakonskih in 

,M 
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119. 604 Letnik Ili. 
ekonomskih zadevah; dajo zakonsko obliko vsem 
odločbam in predlogom; oddaja mnenja o sporih 
glede kompetenec ter opravlja vse posle, ki spadajo 
po svoji naravi v njegovo pristojnost. 

B. 

O d s e k za i z d a j a n j e i n p o d a l j š e v a 
n j e p r o s t i h i n i z k l j u č n i h p r a v i c za 
r a z i s k o v a n j e i n p r a v i c e z a u k o r i š č a -
n j e r u d n i k o v opravlja vse posle glede izda
janja in podaljševanja prostih in izključnih pravic 
za raziskovanje kakor tudi pravice za ukoriščar.jc 
rod in rudnin (koncesije) ter vodi knjige o tem. 

Člen 7. 
Nadzorni in tehnični oddelek. 

Ta oddelek se deli na tri odseke: 
a.) na tehnični odsek; 
b) na odsek za regt Ino davku; 
c) na odsek za rudarski; bratovske skladnice. 

a) T e h n i č n i o d s e k . 
Naloga temu odseku je: 
1.) da nadzira vsa rudarska podjetja v državi; 
2.) da izdeluje pravilnike in navodila za izvrše

vanje rudarskih del in da predlaga odredbe glede 
varnosti oseb in imovin: 

3.) da pregleduje in oddaja mnenje o letniii po
ročilih glfede izvršenih del v rudnikih kakor tudi 
glede letnih načrtov za delo; 

4.) da skrbi za izvrševanje vseli terenskih poslov 
glede, izdajanja pravic za rudarska raziskovanja in 
rudarskih koncesij. 

b) O d s e k z a r e g a i n « d a v k e , d r ž i i v n c 
z a k u p e i n r u d a r s k o s t a t i s t i k o . 

Temu odßeku je naloga: 
1.) da vodi knjige o vseh rogainih davkih in dru

gih državnih dohodkih od rudarstva, v državi in 
da podaja predloge za pobiranje vseh državnih do
hodkov od rudarstva ter jih odpremlja računovod
stvu zaradi pobiranja; 

2.) da zbira in ureja statistične podatke o rudar
skem proizvajanju kakor tudi vse podatke o rudar
skih delih in rudarskih instalacijah ter jih vpisuje v 
posebne knjige; 

3.) da pazi na izpolnjevanje pogodb o zakupu 
državnih rudnikov in z njuni danih imovin ter po
daja predloge za točno izpolnjevanje obveznosti; 

4.) da sestavlja letne preglede vseh radarskih 
del v državi in i 

5.) da skrbi za publikacije o rudarski stroki. I 

»Л O d s e k 

Člen 9. 

Oddelek za topilnice, kovnice, solarne in kemijska 
preizkušanja. 

Ta oddelek se deli na ta-le odsoka: 
a) na odsek za topilnice, kovnice in solarne; 
b) na kemijski laboratorij. 

a) O d s e k za t o p i l n i c e , k o v n i c e in s o 
l a r n e 

nadzira vse topilnice, kovnice in solarne v državi. 

b) O d s e k k e m i j s k i l a b o r a t o r i j . 
Ta odsek mora organizirati kemijski laboratorij, 

v katerem naj se vrSc kemijsko analize po državnih 
in privatnih potrebah glede rudarstva, o čemer vodi 
evidenco. 

Člen 10. 

Rudarski odbor. 

Rudarski odbor posluje v sestavi in z nalogo, 
predpisano v rudarskem zakonu za kraljevino Srbijo, 
samo da mora za člane rudarskega odbora minister 
za gozde in rudniki- določiti po enega predstavnika 
izmed pokrajinsku) rudarskih direkcij. Generalni di
rektor je predsednik rudarskega odbora, ako pa je 
odsoten, ga nadomešča njegov pomočnik. 

Člen 11. 
Rudarsko računovodstvo in blagajna. 

Specialno rudarsko računovodstvo in blagajna 
posluje kot organ avtonomne gospodarske držav
ne napravo, ki je v zmislu člena 21. zakona o 
ureditvi glavnega državnega računovodstva z dno 
5. maja 1911. podrejena nadzorstvu in kontroli mi
nistra za finance, pa ima računovodstvo nezavisno 
od finančnega. Oblast tega računovodstva kot cen
tralnega se razprostira na vse blagajne rudarske 
stroke tor centralizira vse njih operacije. Vsak me
sec izroča izpiske svojih vknjižb po proračunskih 
pozicijah in partijah dohodkov in razhodkov glavne
mu državnemu računovodstvu, istotako pa vsak.o 
leto zaključne račune za vso upravo. 

Člen 12. 
Računovodstvu načelu je Sef, ki ga. postavlja mi

nister za gozde in rudnilte po prejšnjem pristanku 
ministra za finance. 

Ostalo osebje računovodstva in blagajne se se
stavlja iz potrebnega slovila knjigovodij, pomočni
kov knjigovodjam, računskih asistentov, računskih 

Člen 16. 

Rudarsko direkcijo sestavljajo: direktor, potreb
no število višjih inšpektorjev, inšpektorjev in oat*-
lega strokovnega rudarskega, administrativnega, 
računskega in blagajniškega, po potrebi pa tudi 
pravniškega osebja. 

Direktor, višji inšpektorji in inšpektorji imaj* 
isti čin in isto plačo kakor načelniki, odnosno višji 
inšpektorji in inšpektorji ministrstva za gozde is 
rudnike, postavljajo pa se izmed strokovnjakov » 
popolno fakultetno izobrazbo, in sicer: direktorji p« 
najmanj 15, inšpektorji pa po najmanj 10 lot* 
uradniške rudarske službe. 

Clcn 17. 

Direkciji načeluje direktor, ki more biti 

i praktikante'/ in blagajnikov. Razen tega postavlja 
x r u d a r s k o h r a t o v s k o s k 1 a d-1 minister za finance krajevno kontrolo. 

n i c e . 
Temu odseku je naloga: 
1.) da vodi knjige o vseh rudarskih bratovskih 

skladnicah za pomoč ob bolezni in smrti in o splošni 
bjatovski skladniei za invalidsko pomoč in pokoj
nine; 

2.) da vodi evidenco o vseh upokojenih delavcih 
in rudarskih invalidih, odnosno o njih rodbinah. 

Člen 8. 

Oddelek za državna rudarska podjetja In geološka 
proučevanja. 

Ta oddelek se deli na 'a-le odseke: 
1.) na odeek za državne premogovnike; 
2.) na odsek za državne kovinske rudnike, topil

nica in solarne: 
3.) na odsek za izdelovanje podrobne geološke 

karte in rudarskih kart 
Prvima dvema odsekoma je naloga, da podajata 

potrebne predloge in organizirata raziskovalna dela 
in rudarske eksploatacije na državni račun na pre
mogovnih terenih in premogovnikih, odnosno na 
državnih kovinskih rudiščih in rudnikih, topilnicah 
in solarnah. 

Razen tega skrbita za nabavo potrebnega ma
teriala za delo in za racionalno izvajanje eksploata
cije v državnih podjetjih. Vodita evidenco o izvrše
nih izdatkih in izvrženih državnih delih. Naposled 
oddajata mnenja in pripravljata letne načrte za 
delo v krogu svoje pristojnosti ter podajata pred
loge o eksploataciji rudišč in rudnikov na državni 
račun. 

Odsek za izdelovanje podrobne geološke karte 
in rudarskih kart izvaja geološko-rudarska prouče
vanja terena, organizira in vzdržuje rudarsko-
geološki muzej, ureja podatke o geološki sestavi in 
•radnih terenih v kraljevini ter izdeluje podrobne 
geološko in rudarske karte. 

CJen 13. 

Centralno računovodstvo ministrstva in računo
vodstva pri rudarskih direkcijah so organi druge 
stopnje; njih področje predpišeta, sporazumno mini
ster za gozde in rudnike in minister za finance s 
posebnim pravilnikom. 

Člen H. 
Avtorizirani inženjerji. 

Minister za gozde in rudnike ustanovi stališe 
avtoriziranih rudarskih in topilniških inženjerjev 
s pravico do javne prakse ter predpiše pravila o njih 
kvalifikaciji in poslovanju. 

Cleu 15. 
Rudarske direkcije. 

Da se naloge ministrstva za gozde in rudnike 
gledo celokupnega rudarstva izvajajo enotno, se 
ustanavljajo za sedaj v kraljevini nastopne rudarske 
direkcije: v Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu in Splitu; 
smejo pa se ustanoviti še druge, ako se pokaže po
treba. 

Območja teb direkcij se določijo s kraljevim uka
zom na predlog ministra za gozde in rudnike. 

Področje rudwskih direkcij obsezfl. upravne, 
nadzorne, eksploatacijske in organizatorske posle 
v mejah dotičnih območij po dosedanjih pravilnikih 
ali pa po pravilnikih, ki jih predpiše minister za 
gozde in rudnike skladno z rudarskim zakonom in 
s to uredbo. Razen drugega so dolžnosti rudarskih 
direkcij, da po rudarskem zakonu, uredbi in pravil
nikih izdajajo in podaljšujejo proste in izključne 
pravice za iskanje rud in rudnin.tor pripravljajo po
trebne podatke za izdajanje pravice za ukoriščanje 
(koncesije), ki jih izvršuje generalna rudarska direk
cija po odobritvi ministra za gozde in rudnike. 

činu ministrskega načelnika ali višjega inšpektorji, 
ali inšpektorja; torej so trije razredi, in sicer: direk
tor I. razreda, ki je v načelniškem činu; direktor 
II. razreda, ki je v činu višjega inšpektorja; direk
tor III. razreda, ki jo v inšpektorskem činu. 

Direktor rudarske direkcije upravlja vse posi« 
direkcije ter jo odgovoren za vse posle, ki spadajo 
v njegovo področje. Postavlja, premešča, povišuje, 
kaznuje do odvzema enomesečne plače in odpušž* 
neukazno osebje (uslužbence) v območju svoje di
rekcije in v mejah proračuna; dovoljuje podrejenem* 
osebju dopuste, in sicer ukaznemu (uradnikom) d« 
15 dni, neukaznemu (uslužbencem) pa do 30 dni. 

Ce je .direktor odsoten, ga zastopa po činu najsta
rejši strokovni uradnik. 

Clcn 18. 

Rudarske direkcije ?e dele na odseke. Število m 
naslov odsekov določa minister za gozde in rudnike 
za vsako posamezno direkcijo po naravi poslov do
tične direkcije, natančneje določevaje pošlo pc*j^ 
meznih direkcij. 

Poleg teh xl^kov posluje pri vsaki direkcij', 
specialno računovodstvo z blagajno, katerega pod
ročje se določi skladno s področjem računovodstvi 
pri generalni rudarski, direkciji. 

Clcn 19. 

Rudarske uprave. 
Vse območje rudarskih direkcij so deli na pe-

trebno Število rudarskih uprav. OkoliSe rudarska 
uprav in njih sedeže določi minister za gozde ш 
nid ulke. 

Clcn 20. 

Rudarske uprave so izvrševaJni organi rudarskih 
direkcij lor nadzirajo rudarska podjetja, in sicer $• 
določilih rudarskega zakona. 

Clcn 21. 
Predstojnik rudarske uprave je radarski strokov

njak uradniške vrste, ki je njen samostojni upravi
telj v obsegu zakonov in predpisov; tudi je izvrša
vahu organ pristojne rudarske direkcije, kateri. y. 
osebno odgovoren za svojo poslovanje. Predstojniku 
je prideljeno potrebno število strokovno kvalificira
nega radarskega, tehničnega in pomožnega osebja, 
in slug. 

Člen 22. 
Uprave rudnikov, topilnic, solarn itd. 

Pri i>osameznJh državnih rudnikih, topilnicah iW. 
se ustanavljajo uprave teh objektov. 

Minister za gozde in rudnike izvršuje upravo » . 
kontrolo rudarskih državnih podjetij po sedanjih ra
darskih odsekih, sme pa jih centralizirati v en od
delek generalne radarske direkcije. 

Člen 23. 

Za nepravilno izvrševanje službene dolžnosti, de
janj, nasprotnih službeni prisegi, neizvrševanje pra
vilnikov, predpisov, naredb in navodil kakor tudi ш 
nedostojno vedenje — kolikor ne spada väe to pod 
določila splošnega kazenskega zakonika ali discipli
narnih sodišč — se izrekajo kazni za nerednost. 

Kazni za nerednost sta: 
1.) opomin; 
2.) denarna kazen. / 
Denarna kazen ne srno biti v posameznem pn-

meru večja od 25 % uslužbenčeve osnovne mesečne 
plače. i 

Kazni za nerednost izrekajo predstojniki obb/-
stva, pri katerem uslužbenec službuje, ali predstoj
niki višjega oblastva. 

Preden se izreče kazen za nerednost, se mora ob
dolženec zaslišali, kazen pa mu je priobčiti in ф-
razložiti s pismenim aktom. 

*'f;-^ïaa!zâfeè-i:>.;*â jSŽi~--< •li ìÀ:iàém^iM'. 
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Denarne kazni se izrekajo na korist uradniškega 
pokojninskega fonda. 

Denarne kazni ße smejo odbijati od prejemkov 
1er se stekajo v fond, ki ga določi minister za gozde 
in rudnike. 

Kazni za nerodnost se ne vpisujejo v službene 
(konduitne) liste, morajo pa se priobčevati ocenje
valni komisiji. 

Zoper izrečeno kazen se sme uslužbenec pritožiti 
v treh dneh po priobčitvi pri predstojniku višjega 
oblastva, toda pritožba se mora neposredno izročiti 
nadrejenemu predstojniku. Od pritožbe so izvzete 
kazni, ki so jih izrekla disciplinarna sodišča ali so 
jih izrekli predstojniki najvišjih centralnih obla<tcv. 

Direktor rudarske direkcije, odnosno generalni di
rektor, odreja disciplinarno preiskavo. 

Clou 24. 

Cini osebja pri generalni rudarski direkciji, pri 
»•tidarskih direkcijah, rudarskih upravah, rudarskih 
odsekih za državna rudarska podjetja, upravah rud
nikov so ti-le: 

1.) Strokovni rudarsld uradniki s fakultetno (aka
demsko) izobrazbo: generalni direktor, pomočnik 
generalnega direktorja, načelniki, direktorji rudar
skih direkcij, šefi rudarskih odsekov za državna ru
darska podjetja, upravniki rudarskih uprav, uprav
niki rudnikov, topilnic in solani, inženjerji, geologi, 
in kemiki. 

2.) Strokovni administrativni uradniki s pravno 
fakultetno izobrazbo; pravni referenti. 

8.) Rudarsko in administrativno osebje «.srednje
šolsko izobrazbo, tajniki, knjigovodje (ekonomi), 
arhivarji, protokolbti in pisarji. 

4.) Manipulativno osebje: risarji, praktikanti, pre
pisovalci, laboranti. 

S.) Služabništvo: vratarji in sluge. 
fcefi odsekov (inšpektorji) morajo imeti najmanj 

10 let službe, pravni referent, pa najmanj 8 let sod
no službe ali opravljeni odvetniški izpit in 8 let, 
prakso v pravnih poslih. 

Člen 26. 
Dosedanji razredi, kar jih je,.ko stopi v veljavo 

ta uredba, uradnikov v Srbiji in činovni razredi v 
ostalih pridruženih pokrajinah kraljevine se izena
čujejo tako-le: 

1.) Dosedanji glavni direktor dobi naslov: «ge
neralni direktor» ter spada v III. činovni' razrocl. 

2.) Pomočnik glavnega direktorja dobi naslov: 
«.pomočnik generalnega direktorja» ter spada v IV. 
öinovni razred. 

3.) Načelniki in direktorji I. razreda rudarski!! 
direkcij so uradniki IV. činov nega razreda. 

4.) Višji inšpektorji, pravni referenti 1. razreda, 
direktorji II. razreda rudarskih direkcij in šefi ru
darskih odsekov za državna rudarska podjetja so 
uradniki V. činovnega razreda. 

6.) Inšpektorji, pravni reforenti TI. in III. razreda, 
direktorji Ш. razreda rudarskih direkcij, upravniki 
rudarskih uprav, upravniki državnih rudnikov,- topil
nic in šolam, višji inžonjerjd, višji geologi, višji ke
miki I. razreda so uradniki VI. činovnega razreda. 

в.) Višji inženjerji, višji geologi, višji kemiki 11. 
razreda in tajniki I. razreda so uradniki VII. činov
nega razreda. ' 

7.) Inženjerji. geologi in kemiki I. in II. razreda 
in tajniki II. in III. razreda so uradniki VIII. činov
nega razreda. 

8.) Inženjerji, geologi in kemiki 111. razreda in 
tajniki IV. in V. razreda so uradniki IX. činovnega 
raareda. 

9.) Pisarji, arhivarji, protokolisti, knjigovodje 
(ekonomi) I. in II. razreda so uradniki X. činovnega 
raareda. , 

10.) Pisarji, arhivarji, protokolisti III. in IV. raz
reda so uradniki XI. činovnega razreda. 

11.) Uradniki XI. činovnega razreda v Bosni in 
Hercegovini se prevajajo v XI. činovni razred. 

Vsi ostali rudarski uradnik i iz novih krajin dobe 
ustrezne čine po razredih, v katerih so dandanes. 

Člen 26. 

Letne plače ukaznega tehničnega osebja kakor 
tudi letne plače manipulativnega osebja (podurad-
nikov) se izenačujejo s plačami tehničnega in mani
pulativnega osebja gradbene stroke ministrstva za 
gradbe; istotako pa veljajo za tehnično osebje tudi 
predpisi o službeni dobi in upokojitvi, nadalje o 
dokladah,. ki se določijo za tehnično osebje mini-
Äteiätva za gradbe. 

Kategorizacijo rudarskega osebja izvrši minister 
z» gozde in rudnike po tej uredbi in po uredbi o 

plačah tehničnega in manipulativnega osebja mini
strstva za gradbe. 

Noben uradnik ne sme dobiti nižje plače, nego 
jo ima dandanes. 

Člen 27. , 
Rudarski, strokovnjaki s popolno fakultetno 

(akademsko) izobrazbo vstopajo v državno službo 
kot inženjerji, geologi in kemiki IX. činovnega raz
reda ter se po treh letih, ki jih prebijejo v vsaki 
stopnji, avtomatsko prevajajo v prihodnjo stopnjo, 
odnosno prihodnji čin, do vštetega višjega inšpek
torja. Tako je prevesti tudi vse one strokovujake s 
popolno velikošolsko (akademsko) izobrazbo, ki so 
že sedaj v službi. Rudarsld strokovnjaki in drugi 
uradniki s srednješolsko izobrazbo vstopajo kot 
uradniki XI. činovnega razreda ter napredujejo do 
vštetega VII. činovnega razreda tako-le: do vštete
ga. IX. činovnega razreda pei treh letih, ki jih pre
bijejo v vsaki stopnji, vVUJ. in VII. činovnem raz
redu pa se po štirih letih, ki jih prebijejo v vsaki 
stopnji, prevedejo avtomatsko v prihodnje stopnje 
istega čina, odnosno v prihodnji činovni razred. 
. Pravica do napredovanja se izgubi po določilih 

veljavnih zakonov, in sicer sorazmerno z velikostjo 
krivde. 

Člen 28. 
Ukazni strokovni uradniki s srednješolsko in z 

velikošolsko (akademsko) izobrazbo morajo opraviti 
praktični državni izpit po dveh letih, ki ju prebijejo 
v državni službi, in sicer po programu, ki ga predpiše 
minister za gozde in rudnike. Komisije za praktični 
državni izpii določa minister za gozde in rudnike iz 
višjih strokovnih uradnikov po pravilniku, ki ga 
predpiše. Opravljati ta izpit je dopuščeno trikrat: 
dokler pa so ne opravi, ni mogoče dobiti prihodnjega 
napredovanja. Ta izpit morajo opraviti -vsi strokov
njaki začetniki v kraljevini, ki se po dovršeni fa
kulteti imenujejo v državno službo po tej uredbi, 
kakor tudi vsi strokovni uradniki brez tega izpita, 
ki so ga morali opravljati po zakonih, veljavnih že 
pred to uredbo v posameznih krajinah, ne glede na 
to, kje in kdaj so vstopili v službo. 

. , Člen 211. 
Uradniki s prejšnjimi plačami v kronah in činov -

nili razredih se prevajajo na nove plače tako, da 
dobi nižja polovica etopenj sedanjo novo nižjo stop
njo, višja polovica stopenj pa sedanjo višjo stopnjo 
place vsakega čina -—raareda. 

Dosedanji uradmiki s plačami v dinarjih in z raz
redi se prevajajo na nove plače tako, da dobe dose
danji nižji razredi nižjo stopnjo, višji razredi pa višjo 
stopnjo enega in istega novega čina — razreda. 

Uradniki s prejšnjo, plačo v kronah, s tremi in 
več leti službe, ki so jifi prebili v nižji, odnosno višji 
polovici dosedanjih stopenj enega čina — razreda, 
in uradniki s-prejšnjimi plačami v dinarjih, ki so v 
sedanjem razredu prebili tri. leta, se prevajajo v pri
hodnjo stopnjo istoga, odnosno prihodnjega čina — 
razreda. 

Člen 30. 

Pokojnine se urede z zakonom, ki ga .izdela, mi
nister za gozde in rudnike; dotlej pa veljajo dose
danja, določila. 

. Člen .31. 
Minister za gozde in rudnike izenači s posebnim 

pravilnikom doklade za stanovanje, kurjavo in ostale 
prejemke, ki so veljalo že preti to uredbo, za vse 
uslužbence rudarskega resorta po razmerah, v katerih 
so; istotako pa predpiše po krajevnih razmerah do
klade za, potne stroške (povprečnine) in za vzdrže
vanje konj. , 

Člen 32. 

Minister za gozde in rudnike sme ludi, ne da bi 
čakal na odobritev proračuna, po tej uredbi izvršiti 
potrebna imenovanja uradnikov in uslužbencev v 
onem številu, Id ga zahteva službena potreba, in 
sicer iz kreditov, določenih s proračunom za dose
danja rudarska oblastva, in iz presežka dohodkov, 
določenih s proračunom; isto velja tudi za material
ne izdatke posameznih direkcij. 

Člen 33. 

Rudarsko osebje, ki je bilo doslej v privatni 
službi v naši državi, se srne po potrebi sprejeti v 
državno službo, ako ima predpisano strokovno kva
lifikacijo. ; 

Službena leta. sprejetega osebja se vštevajo v 
državno službo. 

Člen 34. 
Državni uradniki in uslužbenci, ki so že v službi, 

ko stopi v veljavo ta uredba, ne izgube dosedanji!) 

pridobljenih pravic. Za vsa nova imenovanja in na-
predovanja veljajo predpisi te uredbe. 

Člen 35. . 
Vse uradnike in poduradnike pri dosedanjih Л1-

darskih oblastvih je • postopno postaviti v ustrezne 
nove naslove in čine, osnovane s to uredbo. 

Uradnike do vštetega VII. činovnega razreda po 
stavlja in premešča minister za gozde in rudnike. 
Ostali višji uradniki se postavljajo in premeečajo s 
kraljevim ukazom. 

Člen 35. 
Izvrševanje te uredbe predpiše minister za gozde 

in rudnike s posebnim pravilnikom. 

Člen 37. 
Ko stopi v veljavo ta uredba, prestanejo veljati 

dosedanji predpisi zakonov in uredb, kolikor se ne 
skladajo z njo in se tičejo rudarstva. 

Člen 38. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpifie. 
V B e o g r a d u, dne 27. junija 1921.; R br. 471T. 

Aleksander s. r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r. 
Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašic s.r. 
(Podpisi ministrov.) 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 28.209. 
Razglas. 

§ 2. razglasa št. 19.465 z dne. 11. julija 1921., 
Ur. 1. 81, se dodaja nastopno določilo: 

P r o š n j e za p o d / a J j š a v o p o l i c i j s k e 
u r e j e v l a g a t i p r i o k r a j n e m p o l i t i c - ; ' 
n e m (p o 1 i c i j b k e m) o b 1 a s t v u. 

V L j u b l j a n i , dne 25. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kreraenšek e. r. 
St.. 28.172. • 

Razglas. 
Ministrstvo za notranje zadeve je z odlokom; 

št. J. B. 29.546 z dne 20. septembra 1921. ukinuo' 
potne izkaznice, za notranji promet. 

Edinole, oseoe, ki prihajajo v Beograd, moraJG'; 
imeti pri sebi uradno legitimacijo ter jo na zahtevo-
policijskim organom v Beogradu pokazati. v; 

S tem je preklican razglas pokrajinske upraVe 
št. 22.126 z dne 9. avgusta 1921., objavljen v Urad
nem listu 97 z dne 16. avgusta 1921. na strani 482.' 

V L j u b l j a n i , dne 27, septembra 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kretrtenšek s. r. 

4 
fi 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 11.114/21'. 
Razpis. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje eluïto* 
uradnega zdravnika za okrajno glavarstvo Slovenj; 
gradeč v IX. činovnem razredu državnih uradnikov^ 
Prosilci naj vlože pravilno kolkovane proSnjedödne 

1. n o v e m b r a 1 9 2 1 ' 
pri podpisanem zdravstvenem odseku.. 

Prošnji je treba priložiti: doktorski diplom (ali 
njega, prepis), izpričevalo o fizikataem izpitu, do-
Icazila o izobrazbi, dosedanjem' službovanju, o sta
rosti in o državljanstvu. 
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Prosilci, ki še nimajo fizikatnega izpita, se na
stavijo provizorno ter se morajo zavezati, da opra
vijo ta izpit v dveh letih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 26. septembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
Š t 10.979/21. 

Tedenski izkaz p nalezljivih boleznih na 
ozemlja pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 4. do dne 10. septembra 1921.) 
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T r e b u š n i t i 
Brežice 

Celje okolica 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljiibljnni, 
dne 24. septembra 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preds. 1002, 1.3/21—(J. 1525 

Razglas. 
Otmar G o l o b , sedaj notar v Marenbergu, za

pusti dne 26. septembra 1921. svojo službo na tem 
mestu ter prične poslovati na novem službenem 
mestu v Kozjem dne 1. oktobra 1921. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 21. septembra 1921. 

Kavčnik s. r. 

St. 307/21. 1514 3—2 
Poziv. 

Podpisana zbornica pozivlje vse, ki mislijo, da 
smejo po § 25., 1. odstavku, notarskega reda na pod
stavi svoje zakonite pravice terjati kaj plačila iz 
kavcije notarja drja. Andreja K u h a r j a v Ljub
ljani izza njegovega poslovanja v Žužemberku, Treb
njem in v Litiji, naj priglase svoje zahteve pri tej 
zbornici v š e s t i h m e s e c i h po tretji objavi tega 
poziva. Po tem roku se izroči ta kavcija brez ozira 
na njih terjatve. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 22. septembra 1921. 

Predsednik: Hudovernlk s. r. 

Razne objave. 
1529 Vabilo na Izredai občni zbor 

„Slovenske socialne mat ce", 
r. z. z o. z. v Ljubljani, 

ki bo v č e t r t e k dne 1 3 . o k t o b r a 1 9 2 1 . ob 
osemnajstih v prostorih «Slovenske socialne matice» 

v Ljubljani, Aleksandrova cesta St. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje revizijskega poročila in ukrepi na 

njega podstavi. 
2.) Slučajnosti. 

* * * 

Če bi ta izredni občni zbor ne bil sklepčen, bo 
pol ure kesneje na. istem kraju in z istim dnevnim 
redom nov izreden občni zbor, ki bo sklepčen ob 
vsakem številu članov. 

V L j u b l j ' a n i , dne 29. septembra 1921. 

Načelništvo. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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120. 

Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 1. oktobra 1921. Letnik HI. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

IiIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Veeblna: Uredbe osrednje vlwlo: Pravi!nile o reguliranju prometa z devizami in val»! mi. — Razglasi osrednje vlade: Natečaj za mesto Dačelnika oddi-lku za zagradbo hudo
urnikov pri gpnerah.i direkciji vodâ v Beogradu. Razglas o izvažanju mesa za Italijo preko obmejne carinarnice na Rakeku. Razglas glede obveznic vojnih in predvojnih posojil 
bivše avetro-ogrske monarhije izvuti ozemlja пабе kraljevine. — Razglasi pokrajinsko upravo ga Slovenijo: Razglas o izpremembi v gereut stvu okrajnega zastopa v Gornji Radgoni. 
Eazglasa o izpremembah v občinskih gerentstvih. Natečaj za nabavo različnih predmetom za invalidske zavode. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino io industrijo v Ljub

ljani : Razpis flužbe stalnega eolskega sloge na državni trgovski akademiji v Ljubljani. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade« 
304. 

Na podsiavi izprememb in dopolnitev čle
na 22. uredbe o valutah in devizah z dne 27. juni
ja t. 1. in v zvezi z ukazom kraljevske vlade 
1 br. 8227 z dne 21. julija t. 1. predpisujem ta-le: 

Pravilnifc o reguliranj prometa z decisami 
V in valutami.* 

A. Splošna določila. 
Člen 1. 

Vsa trgovina z devizami, in valutami se.po
stavlja pod kontrolo ministrstva za finance in 
Narodne banke. 

Vse posle, ki se nanašajo na kontrolo trgovine 
z devizami in valutami, opravlja minister za 
finance sporazumno z Narodno banko, in sicer 
po posebnih odborih, ki jih je ustanoviti pri 
Narodni banici in njenih podružnicah. . < 

Vsa kontrola vseh teh poslov se mora izvajati 
po določilih tega pravilnika. 

B. Trgovina z valutami. 
Člen 2. 

Uvoz valut vseh držav, priznanih z mednarod
nimi pogodbami, je dovoljen v neomejenih količi
nah. Istotako je dopuščen tranzit vseh valut ob 
pogoju, da prijavi vsak potnik ob,prihodu v dr
žavo količino valut, ki jo nosi s seboj, in da 
dobi o tem potrdilo dotične vstopne carinarnice, 
odnosno ' njenih organov. Tako nabavljena po
trdila služijo za dokaz o tranzitu in dotičniki 
smejo uvožene valute izvoziti najkesneje v enem 
mesecu od dne, ko dobe potrdilo. Po tem roku 
se uvožene valute ne smejo izvažati, razen v 
primerih, določenih s tem pravilnikom. Ako па^ 
stopi primer in potreba, da se onenfogoči uvoz 
ene izmed tujih valut v našo državo, ministrstvo 
za finance to pravočasno objavi v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Člen3. . ' ' 
Od dne, ko se razglasi ta pravilnik, je prepo

vedan izvoz zlatega in srebrnega denarja. ,Izvoz 
dinarjev in vseh valut brez razlike je istotako pre
povedan, sme pa se vršiti izjemoma s posebno 
dovolitvijo odborov, ustanovljenih po členu 1. 
tega pravilnika pri Narodni banki.in njenih po
družnicah.. 

Izvoz valut' je dopuščen samo za potrebe 
potnikov, in sicer za vsako osebo do 3000 fran
coskih frankov ali po pariteti beograjske, odnosno 
zagrebške borze ustrezne količine ostalih valut. 
V teh primerih ni treba potnikom nikakršnega 
dovolila in tudi ne potrdila. Za večje potrebe 
potnikov v tuji valuti je treba dovolila in potrdila 
omenjenih odborov do vsote iOiODO francoskih 
frankov. Preko te vsote je treba dovolila in potr
dila ministra za finance. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 214, izdanih 
dne 25. septembra 1921. — Uredbo z dne 27. ju
nija 1.1. in ukaz z dne 21. julija t. 1. glej v Urad
nem listu pod št. 234 in 246. • • . < 

Dotične carinarnice odvzemajo potnikom ob 
njih odhodu iz države izdano potrdilo ter ozna
čujejo na njem, da je dotični potnik izvozil ustrez
no količino valut; tako pobrana potrdila po
šiljajo napravi, ki jih je iidala, odnosno odborom j 
Narodne''"banke in njenih podružnic, ali pa gene
ralnemu insnektoratu. 

Izvoz dinarskih bankovcev za potrebe potni
kov je dopuščen samo do 3000 dinarjev vsaki 
osebi v enem mesecu; za večje zneske pa je treba 
potrdil kakor za ostale valute^ 

Č l e n 4 . •..'., 

Trgovanje z zlatom,, srebrom in vsemi valuta
mi v notranjem prometu je dovoljeno, toda vsaL 

kdo, ki se bavi s temi posli, moça voditi posebno 
knjigo ali polo, v katero zapisuje imena oseb ali 
firm, od katerih je valuto kupil ali katerim jo je 
prodal. Iz te knjige se morajo videti na prvi po
gled ti-le podatki: 

datum; 
ime kupčevo, odnosno prodajalčevo, in njega 

priimek; 
kraj njegovega stalnega bivanja; 
številko policijske objave z označbo pblastva, 

ki je izdalo objavo, ako ni kupec prodajalcu znan; 
in 

znesek valute s kurzom, po katerem se je 
realiziral nakup, odnosno realizirala prodaja. 

Izpiski iz teh knjig ali prepisi pol se morajo 
koncem vsakega tedna pošiljati generalnemu in
spektoratu. 

Privatni kupci zlata, srebra in valut morajo 
na zahtevo državnih organov dokazati, za kaj 
so uporabili kupljene valute ali komu so jih pro
dali. 

Člen 5. 
Imetniki valut smejo valute prodajati Narodni 

banki kakor tudi bankam, pooblaščenim za trgo
vino z devizami in valutami, po dnevnih kurzih 
beograjske, odnosno zagrebške borze. 
. Pooblaščene banke smejo tako nabrane valute 

z rednimi potrdili; nabavljenimi od zgoraj ome
njenih odborov pri Narodni banki, izvoziti iz 
države, ako se v naprej zavežejo, da uvozijo njih 
ekvivalent v dobrih devizah ali drugi dobri valuti 
iz inozemstva. , 

Pooblaščenim bankam se dovoljuje polagati 
vse nabrane valute pri Narodni banki v zameno 
za ustrezni znesek deviz in proti plačilu udoma
čene provizije, ki jo predpiše ministrstvo za fi
nance sporazumno z Narodno banko. 

Člen 6. 
Vsak prekršek predpisov tega pravilnika za 

postopek trgovine z valutami se, kaznuje naj
strože po določilih zakona za pobijanje draginje, 
kazenskih zakonov dotičnih oblasti, ob tihotap
stvu pa tudi po carinskem in finančnem zakonu 
za leto 1920./1921. (člena 179. in 181.). 

C. Trgovina z devizami. 
Člen 7. 

Razpolaganje v inozemstvu po čekih, akredi
tivih, pismenih nalogih itd. je dopuščeno ter se 
sme vrçiti samo po Narodni banki in njenih po
družnicah in po domačih napravah, katerih vpla
čana glavnica znaša najmanj 2,500.000 dinarjev, 
odnosno 10,000.000 kron. \ 

Vse naprave, ki hočejo opravljati trgovino z J 
devizami in valutami, morajo dobiti za to posebno %~*. 
dovolilo od ministra za finance. 

Člen 8. 
Dopuščen je svobodni uvoz deviz iz inozeffl- 1 

stva vobče in v neomejenih količinah. Toda vse 
devize, ki jih uvažajo v državo posamezniki ali » 
naprave, se smejo prodajati samo Narodni banki H 
ali napravam, ki imajo pooblastilo za trgovino z % 
devizami in valutami. Ta prodaja se sme oprav- ^ 
Ijati ali po borzi ali z neposredno prodajo. Po- u 
eblaščene banke morajo voditi točno evidenco A 
o vsaki kupljeni devizi v nalašč za to pripravljeni ^ 
knjigi, v katero se morajo vpisovati ti-le podatki: l 

dan nakupa; 45 
ime osebe ali firme, od katere se je kupila | 

deviza; i. 
znesek devize in kurz. <' 

Člen 9. 
Prodajati devize privatni m'osebam ali napra

vam, ki niso dobile dovolila za trgovino z devi- ' 
zami. in valutami, je najstrože prepovedano; vsak 
pregrešek se kaznuje po določilih zakona o pobi
janju draginje. 

Člen 10. 
Prodajati smejo devize, čeke, akreditive, pisme

ne naloge itd. Narodna banka in ostale naprave, 
ki so za to pooblaščene, samo za potrebe plačil 
v inozemstvu ali za potrebe potnikov, in sicer 
tako, kakor je to določeno s tem pravilnikom. 

Člen 11. 
Za potrebe plačil, ki jih imajo v inozemstvu 

po raznih obveznostih trgovci, industrijci, obrtni- -
ki in ostali interesenti, se smejo nabavljati — ku
povati omenjena plačilna sredstva edino po Na
rodni banki, odnosno njenih podružnicah, in za 
to pooblaščenih napravah. ••. 

Za potrebe plačil, ki jih imajo v inozemstvu 
p o o b v e z n o s t i h , z a s n o v a n i h d o d n e , 
ko se r a z g l a s i ta p r a v i l n i k , trgovci, 
industrijci, obrtniki in ostali interesenti, se smejo 
prodajati devjze in ostala plačilna sredstva 
samo z dovolitvijo odborov pri Narodni banki, 
odbori pa smejo v teh primerih izdajati dovolila 
äamo, ako se iz deklaracij in faktur ugotovi po
treba za dajanje deviz za blago, uvoženo izza 
dne 1. januarja 1921., kakor tudi, akò so nabave 
zaključene, toda blago ni dospelo, Če da dotičnik 
zavezo, da uvozi blago v državo najkesneje v treh' 
mesecih od dane zaveze. ^ 

Narodna banka in ostale pooblaščene banke ̂  
smejo prodajati plačilna sredstva za plačila v A 
inozemstvu za prihodnja naročila, ako dobe ртф 
od kupca zavezo, v kateri se4 dotičnik izrecno ža^, 
vezuje, da uvozi v državo ustrezno količino bïaw 
najkesneje v šestih mesecih od dne, ko se mu43â' 
dovolilo za nakup deviz. Istotako se monytf <kv"" 
tičniki zavezati, da polože državi 25 % оа-Ша' 
nosu devize kot kazen, ako ne bi izpolnili; sVôjê 
zaveze. . • • - . ' 

Industrijskim podjetjem se sme dovólM rok 
enega leta za izpričbo, teda samo za nakup maši-
nerij in materiala, katerih dovozu jè treba dalj
šega roka nego šest mesecev. ; • • •. , < 

Razen zaveze,' omenjene v prejšnjih odstavkih, t 
morajo kupci deviz predložiti potrdilo o proto-^ 

П 

1 
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kolizaciji firme kakor tudi o plačanem davku za | tjini njih zneska, ako dokaže v roku, določenem 
prejšnje in za minulo poluletje. Potrdil o proto- — л—'— A J~J-' * 
koiizaciji firme ne zahtevajo Narodna banka, nje
ne podružnice in pooblaščene naprave od onih, o 
katerih imajo potrdilo, da so protokolirali svoje 
firme. ^ 

d e n 12. 
Pooblaščene banke smejo prodajati privatnim 

osebam in napravam, ki se ne bavijo s trgovino, 
enkrat na mesec brez dovolila potrebne devize za 
njih plačila v inozemstvu, in sicer v znesku do 
3000 francoskih frankov ali ustrezno vrednost v 
drugem denarju. Za večje vsote in v znesku do 
10.000 francoskih frankov je treba dovolila odbo
rov pri Narodni banki. Za vsote preko 10.000 
frankov ali ustrezne vrednosti .v drugi valuti je 
treba dovolila ministra za finance. 

Člen 13. 
Inozemski trgovci Sinejo, ko uvažajo blago v 

našo državo pod svojim imenom, njega ekvivalent 
izvažati iz države samo v devizah, nabavljenih pri 
pooblaščenih bankah in napravah. Ob uvozu 
blaga v državo si morajo priskrbeti potrdilo do
tične carinarnice o izvoru, količini, vrsti in vred
nosti uvoženega blaga, izraženi v denarju države, 
iz katere se je blago uvozilo. Na podstavi teh po
trdil smejo od pooblaščenih bank in naprav ku
piti devize, ki se glase na isti denar. Toda v vseh 
teh primerih je treba dovolila odbora pri Na
rodni banki. 

Inozemski trgovci, ki imajo svoje stalne za
loge v naši državi, ali se rnude z blagom več 
nego tri mesece, morajo razen omenjenega potr
dila uvozne carinarnice predložiti tudi potrdilo 
o plačanem davku. 

Člen 14. 
" Trgovskim agentom in posrednikom se ne 

smejo izdajati dovolila za kupovanje deviz. 

Člen 15. 

za uvoz deviz, s potrdilom pristojne carinarnice, 
da je za toliko vsoto uvozil blaga iz države, za 
katere denar se je valuta zavarovala. Omenjeno 
potrdilo vroči carinarnica oni napravi, po kateri 
se je valuta zavarovala. M o carinarnica nima po
datkov o tem, pri kateri napravi se je valuta za
varovala, zahteva obvestilo in dokaze od dotične 
osebe, ki pride zacarinjat blago. 

i 

Člen 18. 
Banke in naprave, ki zavarujejo valuto na ra

čun izvoznikov, so odgovorne za izdana potrdila 
samo toliko, kolikor se tičejo njih dolžnosti, da 
dobe, preden izdado potrdilo, od dotičnih oseb 
zaveze, določene v prednjih členih tega oddelka, 
kakor tudi glcfde identičnosti oseb, za katere so 
izdale potrdilo. 

Člen 19. 
Država si sme za vse predmete zavarovanja 

pridržati pravico do odkupa ene tretjine zavaro
vane vsote. V tem primeru izvršuje odkup deviz 
na račun države Narodna banka neposredno ali 
s posredovanjem pooblaščenih bank, in sicer po 
kumu beograjske ah zagrebške borze, ki je ugod
nejši za državo enega dne, ko se deviza predloži 
v izplačilo. 

To izplačilo izvrši Narodna banka za devize, 
kupljene od denarnih zavodov, takoj; drugače pa 
se mora izplačilo izvršiti šele potem, ko se ugo
tovi pravilnost devize, istotako po kurzu onega 
dne, ko se je predložila v izplačilo Narodni banki 
ali njenim podružnicam. 

Devize, predložene v izplačilo pred sestankom 
borze, se obračunavajo po srednjem kurzu zad
njega dne, a po sestanku borze po srednjem kurzu 
tega dne. Ako bi ta dan dotične devize ne bile noti
rane na naših borzah, se izvrši obračun po kurzu 
prejšnjega dne, za one pa, ki se ne notirajo, po 
pariteti beograjske, odnosno zagrebške, in pa
riške borze. 

D. Posebna določila. 
Člen 20. 

Noben denarni zavod y državi' ne sme otvar-

Natančnejša določila za postopek ob izda-j 
janju deviz, obliko zavez in dovolil, način, kako je i 
voditi evidenco o nakupu in o prodaji deviz, po
tem način, kako se izvajaj kontrola, predpišeta | jati kreditov in dajati posojil na podstavi tujih va-
naknadno in sporazumno minister za finance in I lut in deviz. 
odbor, ki ga je ustanoviti pri Narodni banki in Člen 21, 
njenih podružnicah. 

Č. Zavarovanje valute. 

člen 16. 
Vsi domači proizvodi in produkti se smejo, 

kolikor to ni in ne bo prepovedano, izvažati brez 
zavarovanja valute in prodajati v inozemstvu bo
disi za naš denar, bodisi za katerokoli drugo va-
toto. Od tega so izvzeti predmeti, za katere se 
mora zavarovati valuta, kolikor se ne kupujejo z di
narji, nabavljenimi v inozemstvu, ali v državi po 
Narodni banki in njenih podružnicah in zavodih, 
pooblaščenih za trgovino z valutami in devizami. 
"" Valuta se mora zavarovati za te-le proizvode 

in produkte: 
za vse-vrste žita in moke; 

Г " za žive živali, kakor tudi za meso in mast; 
za sirove in predelane kože; 
za vse mesne izdelke; 
za les vobče; . v 

za predelano in posušeno sadje (razen ceza-
•j.ne); in 

za jajca. • -
Vsi navedeni predmeti se smejo izvažati iz 

države samo s potrdili Narodne banke in njenih 
. podružnic, odnosno naprav* pooblaščenih za 
"trgovino z devizami in valutami, iz katerih se 
mora videti, da se je zavarovala valuta bodisi v 
tujem denarju, bodisi z nakupom dinarjev za tujo 
vaiato in devize v državi ali v inozemstvu. 

V. inozemstvu se smejo kupovati dinarji samo 
po skorespondentih Narodne banke ali korespon-
dentih pooblaščenih bank. 

Potrdila o zavarovanju valute se izdajajo 
uvoznikom, ko se dobi od njih zaveza z izrecno 
izjavo, da prevzame dotičnik za njeno izpolnitev 
vsako moralno in kazensko odgovornost. V tej 
zavezi se mora označiti rok, do katerega je zavezo 
izpolniti; ta rok pa ne sme biti daljši nogo tri me
sece od dne, ko se dotično blago izvozi iz države. 

Člen 17. 
Ako bi bil izvoznik hkrati uvoznik, se oprosti 

zaveze, da uvozi devize iz inozemstva, za dve tre-

Vsem napravam, firmam in privatnim osebam 
se prepoveduje, da bi odslej otvarjale kredit v 
dinarjih inozemskim firmam, podjetjem in privat
nim osebam. Istotako firmam in privatnim ose
bam ni dovoljeno, da bi se zadolževale v dinarjih 
v inozemstvu. Od tega so izvzete Narodna banka 
in ostale pooblaščene banke za dosedanje posle 
na podstavi reciprocitete, ako ne izvirajo te ter
jatve ali ti dolgovi iz prodaje ali nakupa deviz ali 
valut bivših neprijateljskih držav. Odslej je za po
sle take vrste treba izrecne dovolitve odbora pri 
Narodni banki. 

f Člen 22. 
Na račune, ki jih imajo inozemci (osebe ali fir- \ 

me) pri zavodih na ozemlju kraljevine Srbov, J 
Hrvatov in Slovencev, se smejo vršiti izplačila j 
samo po Narodni banki, njenih podružnicah in 
pooblaščenih bankah. 

Člen 23. 
Denarnim zavodom, firmam, sarafom 

Po izvršeni kontroli vrne odbor, ako je de
viza pravilno uporabljena, listine, prejete od' 
trgovcev, le-tem, ako pa je uporabljena nepra
vilno, ukrene odredbe, določene s tem pravilni
kom. Iste odredbe ukrene zoper kupce, ki v do
ločenem roku ne izpričajo kupljene devize. 

Člen 25. 
V sestavo odborov, ki jih je ustanoviti pri Na

rodni banki in za sedaj pri njenih podružnicah v 
Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu in Skoplju, spadajo: 

1.) en predstavnik ministrstva za finance, ki 
ga predlaga generalni inspektorat, potrdi pa mi
nister za finance; 

2.) en predstavnik Narodne banke, ki ga pred
laga upravni odbor te banke, potrdi pa minister 
za finance; 

3.) po en predstavnik izmed trgovcev in indu-
strijcev, ki jih predlagajo pristojne zbornice, po
trdi pa minister za finance; in 

4.) poslovodja, ki ga izvoli upravni odbor 
Narodne banke, ki pa nima pravice glasovanja. 

Istočasno in na isti način se imenujejo njih na
mestniki. 

Odločbe so polnoveljavne, ako so pri skle
panju navzočni najmanj'trije člani odbora. Sklepa 
se s preprosto večino, ob enakosti glasov pa od
loča glas predsedujočega člana. 

Vsi člani teh odborov kakor tudi poslovodja 
imajo pravico do posebne nagrade, ki jo določi 
minister za finance sporazumno z Narodno ban
ko. Ta nagrada se izplačuje iz fonda za kontrolo 
trgovine z devizami in valutami. 

Člen 26. 
Razen omenjenih odborov in posebnih orga

nov, ki opravljajo občasne kontrole, sme postaviti 
ministrstvo za finance tudi stalne komisarje Ipri 
pooblaščenih bankah in napravah. Plače in do-
klade teh komisarjev obremenjajo račun fonda 
trgovine z devizami in valutami. 

člen 27. ' 
Vsako postopanje v, trgovini z devizami in va

lutami, ki je nasprotno določilom tega pravilnika, 
ima za posledico kazni, določene z zakonom o 
pobijanju draginje, kakor tudi kazni, določene s 
carinskim zakonom in kazenskimi zakoni one po
krajine, v kateri se je učinilo kaznivo dejanje. 

Denarne kazni o teh predmetih izreka minister 
za finance na podstavi ugotovljenih kaznivih de
janj po referatu generalnega inšpektorja. Kazni 
zapora izrekajo pristojna sodišča na podstavi 
zbranih dokazov in na tožbo, ki jo vloži ge
neralni inspektorat ministrstva za finance. 

Zoper odločbo na denarne kazni se smejo, 
kaznovana pritožiti neposredno na državni svet y 
roku, določenem z zakonom (v petnajstih dneh). 

Izrečene kazni se pobirajo takoj ter ostanejo 
v depozitu, dokler ne postane odločba izvršna. 

Člen 28. / 
Za pokrivanje kontrolnih stroškov in drugih 

izdatkov, ki so v zvezi z izvrševanjem določil tega 
pravilnika, polagajo pooblaščene banke v naprej 
za leto dni 2 :I/L> °/00 vse. vplačane glavnice; ta 
vsota se polaga neposredno pri Narodni banki na 
korist računu fonda za kontrolo trgovine z devi
zami in valutami. \ 

Člen 29. 
in pri

vatnim osebam, ki na borzi kupujejo in prodajajo 
devize, se najstrože, prepoveduje napravljati fiktiv- j 
ne kurze, tezavriranje in kopičenje valut in de-1 V s i stroški za izvajanje poslov', določenih s 

tem pravilnikom, kakor tudi nagrade in stroški viz zarad\ špekulacij in vobče vse operacije, ki t 
merile na to, da izpodkopljejo vrednost našeg 
denarja ali da provzroče molitev pravega stanja 
kurzev na naših tržiščih. 

E. Kontrola in kazni. 

Člen 24. 
Vso kontrolo o izvrševanju določil tega pra« 

vilnika opravlja generalni inspektorat po svojih 
uradnikih in po posebnih odborih, ki jih je usta
noviti pri Narodni banki in njenih podružnicah, 
aii njih odposlancih. 

• Specialno kontrolo » uporabi kupljenih deviz 
opravljajo samo odbqri, ustanovljeni pri Narodni 
banki in njenih podružnicah. Da je mogoče oprav
ljati specialno kontrolo o uporabi kupljenih deviz, 
pošiljajo vse pooblaščene naprave podružnicam 
Narodne banke, pri katerih poslujejo ti odbori, 
listine, prejete za vsako prodano devizo in valuto, 
kupci pa listine, s katerimi se izpričuje uporaba. 

za kontrolne organe in osebe, ki se angažirajo v 
teh poslih, se izplačujejo po nalogih generalnega 
inspektorata ministrstva za finance iz fonda za 
kontrolo trgovine z devizami in valutami po Na
rodni banki, in sicer na podstavi odločb ministra 
za finance. 

F. Prehodna določila.1 

Člen 30. 
Narodna banka in njene podružnice so izvzete 

od vseh omejitev, določenih s tem pravilnikom, 
kolikor je to potrebno za opravljanje poslov, 'ki 
so v zvezi z devizno politiko, katero izvršuje Na
rodna banka na račun države. 

Člen 31. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se 

razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca»; pokoravati se mu morajo 



120. 609 etnik in. 
vsi brez razlike, oblastvom pa se naroča, naj se 
v vsem ravnajo po njem. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Vročaje vsebino prednjega pravilnika, se pr> 
čaščam prositi ministrski svet za potrebno odloč
bo in pritrditev. ' • 

V Beogradu, dne 23. septembra 1921. 
Minister za finance: 

dr. K. fumanti di s. r. 
Ministrski svet je v seji dne 23. septembra t. 1. 

povsem usvojil ta pravilnik. 
V Beogradu, dne 23. septembra 1921. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

Razglasi osrednje vlade. 

L odlokom gospoda ministra za kmetijstvo in 
vode z dne, 1. septembra t. 1., D. V. br. 5221, se raz
pisuje natečaj za mosto načelnika oddelku za za-
gradbo hudournikov pri generalni direkciji vodâ v 
Beogradu. 

Sistemizirana plača znaša 6000 do 7000 dinarjev 
s pripadajočimi draginjskimi dokladami. 

, Kompetenti za to mesto morajo imeti fakultetno 
izobrazbo gozdarske-tehnične stroke in najmanj dva
najst let gozdarsko-tehnične ukazne službe ali pra
kso po čionu 50. uredbe o ustroju ministrstva' za 
kmetijstvo in vode. 

"Vsi reflektanti se pozivljejo, naj predlože doka
zila, da ustrezajo gorenjim zahtevam o svojem šo
lanju, dosedanjem službovanju în delu, generalni di
rekciji vodâ v Beogradu, Krunska -ulica št. 81—83. 
na jkesnejc do dne 3 1. o k t o b r a t. 1. 

Od generalne direkcije voda v Beogradu, 
dne 12. septembra. 1921. 

Razglas o izvažanja mesa za Italijo preko ob 
,, mejne carinarnice na Rakeka.* 

Gospod minister za kmetijstvo in vode je odre
dil pod Vt br. 6641 z dne 15. septembra 1921., da 
so smo preko obmejne carinarnice na Rakeku ne 
samo po železnici, ampak tudi po costali (z avtomo
bili) izvažali meso za Italijo ob pogojih in pred
pisih, ki veljajo za izvoz_ živalskih sirovin iz naše 
državo v inozemstvo. 

Potrebno veterinarske posle pri tem opravlja 
drža.vni obmejni veterinar na Rakeku. 

To se razglaša interesentom v znanje i a rav
nanje. 

Iz oddelka za veterinarstvo in ministrstva za 
kmetijstvo in vode v Beogradu, 

dne 15. septembra 1.921. 

Äazglae glede obveznic vojnik in predvojnih 
posojil bivše avstro-ogrske monarhije izvan 

ozemlja naš* kraljevine.* 
V zvezi T. odločbo gospoda ministra za -finance 

Ür. br. 4585, z dne 6. septembra 1.1.** se pozivljejo 
vsi nazi državljani, ki do sedaj še niso predložili 
prijav o svojih obveznicah predvojnih in vojnih pa-
sojil bivše avstro-ogrske monarhije, katera so iz 
kakršnegakoli vzroka izvun ozemlja naše kraljevino 
--- v inozemstvu —, naj to store do dne 1 5. o k -
t o b r a 1 9 2 1 . 

Prijave, ki bi še predložile po določenem roku, 
kakor tudi ono,, ki ne bi obsezale potrebnih podat
kov, se ne bodo vpoštevale. 

Prijave morajo obsezati tc-le podatke: 
1.) ime lastnikovo, njega priimek, poklic, stano-

vajjgcc (točni naslov); 
2.) vrsto (uradni naslov posojila), serijo in šte

vilo obvoznic vsakega posojila posebe in nominalno 
vrednost; 

* Friobčen v «Službenih Novi nah kraljevine 
&rba, Hrvata i Slovenaca» št. 212, izdanih dne 
#1. septembra 1921. 

** Uradni list 108 iz leta 1920.. str. 496. 

3.) pod-stavo, na kateri so se deponirale (n. pr. 
zapuščina, lombard, ženitvena varščina itd.) in vsoto 
dolga, za katerega jamčijo; 

4.) kraj in zavo^, kjer so obveznice deponirane. 
Prijave je treba vlagati pri generalni direkciji 

državnih dolgov v Beogradu. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 17. septembra 1921.; D br. 11.750. 

azyìasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

Št. 20.555. 

Radias o izpremasibi v gercatstvn okrajnege 
sastepa 7 Gornji Radgoni 

Razrešeni so: Anton T r s t e n j a k gerentskih 
poslov. Anton K o c b e k poslov gerentovega na
mestnika, Jakob Z e m 1 j i č , Fran R e p i č in Josip 
V o z l i č - p a kot prisedniki v gerentskem sosvetu 
okrajnega zastopa, v Gornji Radgoni, okraj ljuto
merski. Imenovani so: za gerenta istotam Jakob 
Ž e m l j i c , posestnik in župan v Radencih, za. nje
govega namestnika Anton T r s t e n j a k , posestnik 
v Ivanjcih, za prisednike v gerentskem sosvetu po
leg dosedanjih še Fran K o r o š e c , trgovec in po
sestnik v Gorpji Radgoni: Karel K r e f t , posestnik 
v Sv. Juriju ob Ščavnici; Lovro V a m b e r g e r , 
posestnik in župan v Rožičkem vrhu; Hinko P o ž u n, 
notar in posestnik „v Gornji Radgoni; Ludovik P u -
k l a v e c , posestnik v Radencih; Gustav N o v a k , 
orožnik v p. in posestnik v Drobtincih. 

V L j u b l j a n i , dne #1. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje; zadeve. 

Pokrajinski u;uneslnik 
ministar: 

Ivan Hribar s.r. 

RazgL^sfeois^f^e.SibaavobotuskihoeraKtstvih. 
Št, 27.124. 

Vsi prisedniki občinskega gerentekega sosveta v 
Mežici so razrešeni svojih dolžnosti. Gereut Franc 
K o s c i bo opravljaj občinske posle začasno sam 
brez sosveta.. 
Št, 27.499. 

Namesto Franca G y ö r e k a . ki je razrešen 
občinskih gerentskih poslov v Kobilji, je imenovan 
za gerenta te občine Štefan H o r v a t . posestnik v 
Kobilji št, 57. 

V L j u b l j a n i , dne 22. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava. 

'Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik 
./ ministar: 

Ivan Hribar s. r. 

Obenem s ponudbo naj se pošlje tudi potrdil» 
za položeno varščino, ki znaša 10 % skupnega na
bavnega zneska. 

Fakture so poravnajo najkeeneje 14 dni potem, 
ko je bilo blago pravilno prevzeto. 

V L j u b l j a n i , dne 27. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno skrbstvo, 

invalidski odsek. 

Opr. št.. Ш .17.195/21. 1524 

Natečaj. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 635/pr. 
Razpis. 

Na državni trgovski akademiji v Ljubljani je na
mestiti stalnega šolskega slugo s sistomiziranimi 
službenimi prejemki in s pravico do službene obleke, 
oziroma denarne odškodnine zanjo. 

Uradno stanovanje s tem mestom ni združeno. 
Popolna sposobnost v pisarniških poslih je pogoj. 
Pravilno kolkovane prošnie, oprernljene s šolski

mi izpričevali, z izpričevalom o znanju jezikov in 
dosedanjem službovanju, potem z uradnozdravrnSkiin 
izpričevalom o zdravstvenem stanju, naj se vlože 
do dne 20. o k t o b r a 19 2 1 . 
pri oddelku ministrstva za trgovino in industrijo v 
Ljubljani. 

Vojni invalidi, ki so sicer sposobni za to službo, 
imajo prednost. 

Ministrstvo za trgovino in industriji); 
* oddelek v Ljubljani, 

dne 23. septembra 1921. 
Dr. Mara s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 2755/13/21—1. 1527 

Razglas. , 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je drja, Dušana 

S en c a r j a , notarja v Prevaljah, na njegovo 
prošnjo sprejelo v imenik kazenskih zagovornikov 
svojega okoliša. 

V L j u b l j a n i , dne. 26. septembra 1921. 

Kavčnik s. r. 

1520 Preds. 2751/13/21—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je drja. Ivana 

G r a š i č a , notarja v Kranjski gori, na njegovo 
prošnjo sprejelo v imenik kazenskih zagovornikov 
svojega okoliša. 

V L j u b i j n. n i . dne 26. septembra 1921. 
Kavčnik s. r. 

Oddelek za socialno skrbstvo, invalidski odsek, 
pokrajinske uprave za Slovenijo želi nabaviti za in
validske zavode: • ' 

120 kompletniii železnih (kovjnastih) posteljnja-
kov z žično mrežo; 

120 tridelnih zimino (360 kosov); 
120 zglavniJkov z žimo napolnjenih; 
4 kompletne naprave za pralnice: 
zdravniške instrumente in opremo za zdravniške 

sobe za štiri invalidske zavode; 
desinfekcijske, odnosno razkuževalne naprave za 

štiri invalidske zavode; . 
higienske naprave za štiri invalidske zavode; in 
večje množine desinfekcijskih. odnosno razkuže-

valnih sredstev. 
in sicer franko L j u b l j a n a . 
Pravilno kolkovane pismene ponudbe (ki naj bodo 

tudi zapečatene) z vzorci vred, odnosno z ilustrira
nimi oenovnikL naj se pošljejo zgoraj omenjenemu 
odseku (Ljubljana, šentpetrska vojaščnica) riajkes-
mrjo do dne ] ( ) ^ k t o l , r a 1 9 2 1 

V ponudbi je navesti, v katerem rokn (od dne 
naročila) se dobavi blago. 

Odsek si pridržuje pravico, da sprejme izmed 
poslanih ponudb eno ali pa tudi več. 

A 197/21-5. 1490 3 - 2 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Marija P r e s c č u i k, zasebnica v Rečici ob Sa

vinji št. 36, je dne 15. julija 1921. umrla. Poslednja, 
volja se je našla. 

Med zakonitimi dediči sta Jožef Presečnik in 
Elizabeta. Weigl, rojena Presečnik, katerih/bivališče 
sodišču ni znano. Zato se pozivljeta, naj se tekom 
e n e g a •• l e t a od danes dalje zglasita pri tem so
dišču. Po tem roku se bo razpravljala zapaščina z 
ostalimi dediči in z gospodom Ignacijem Fluderni-
kom, posestnikom in gostilničarjem na Ljubnem ki 
so je postavil odsotnima dedičema za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek I„ 
dne 15. septembra 1921. 

A 343/20—9. - 1497 3__2 

Liza J e s e n š e k , rojena Hribar, užitkarica, 80 
let stara, vdova, pristojna v Aržiše pri Izlakah žt. 7, 
je due 11. novembra 1920. umrla brez oporoke. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se imenuje Matevž Pire, 

rudar v Kisovcu-Zagorju. 
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120. '610 Letnik III. 

Kdor ima zahteve do zapuščine, mora to v 
e n e м l e t u od danes dalje javiti sodišču ter do
kazati dedinsko pravico. Po preteku te dobe se iz-
roèi zapuščina dedičem, ki dokažejo to pravico, ako 
pa teh ni, državi. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek L, 
dne 19. septembra 1921. 

Л 1 94/21—15. 1532 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
neznani dediči. 

Alojzija J e r e m i t z, zasebnica v Ptuju, Mur-
seèeva ulica št. 1, je dne 17. marca 1921. umrla, ne 
da bi bila zapustila izporočUo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je razen Pione Kraulando-
ve, knjigovodjevo soproge v Judenburgu (Avstrija), 
še kaj dedičev. . 

Za kuratorja zapuščini se postavlja gospod Aloj
zij Mir, zasebnik v Ptuju. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 
e n e m 1 e t u od danes dalje javiti sodišču in izka
zati dedinsko pravico. Po tem roku se zapuščina, 
kolikor so zahteve izkazane, izroči priglašenim de
dičem, oziroma Pioni Kraulandovi sami. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 24. septembra 1921. 

T 205/21—3. 1 4 9 ; 5 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Antona Z g e r m a, krojača v Vuhre-

du št. 17, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne priznanice, ki jo je prosilec baje izgubil: Pri
znanica št.05.901, serija 151, izdana po .davčnem 
uradu v Marenbergu ob kolkovanju, kron o 20% 
pridržku, glaseča se na ime: Anton Zgerm in na 
znesek 846 K. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
evoje pravice tekom š e s t i h m e s e e e v, ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da priznanica ni več ve
ljavna, okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 13. septembra 1921. 

Za izvršitev gradbenih del veljajo poleg gradbe
nega elaborata splošna in posebna stavbna določila, 
ki so navedena v službenih pripomočkih za bivše 
avstrijske državne železnice. „ 

Obrazec ponudbe in proračuna se dobiva izza dne 
I. oktobra t. 1. pri direkciji državnih železnic, od
delku «D», soba št. 77, ali pri progovni sekciji dr
žavnih železnic v Ljubljani brezplačno, načrti zgrad
be pa proti povratku lastnih stroškov za vsoto 400 
kron. 

V isti sobi so strankam vsi konkurenčni operati 
na informativno razpolago. 
Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev v Zagrebu, 
meseca septembra 1921. 

peron itd.), ki jih onesnažijo potniki, taksa v znesku 
25 dinarjev. 
Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 

/Ine 8. avgusta 1921. 

St. 14.334/21. 
Razglas. 

1522 

Л 
1513 T 181/21—4. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Ivana D e r v a r i ča, posestnika v 

Zenkovcih št. 73, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne vložile knjižice, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Hranilna knjižica hranilnice v Murski So-

; boti š t ХХШ 281, glaseča se na znesek 2413 K. 
39 v in na ime: Ivan Dervarič. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoj.3 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrožno sodišče v Maribora, oddelek L, 
dne 17. septembra 1921. 

'Podpisano glavarstvo je dovolilo firmi: Bon in 
(kug, elektrarna v Novem mestu, z odločbo z dne 
6. decembra 1919., št, 11.115, da zgradi napravo za 
ukoriščanje vodne sile na parceli št. 844 davčne 
občine preeenske ob prečenskem potoku v Luknji in 
za napeljavo električnega toka v Prečno, Novo 
mesto in Kandijo. 

Elektrarna Bon & Ko., družba z o. z. v Novem 
mestu, ki je med tem stopila na mesto prej imeno
vane firme, je naznanila semkaj, da je ta zgradba 
dovršena, ter je naprosila za nje odobritev. 

Zato se komisijska obravnava, naprošena v zini-
slu vodopravnega zakona, stavbnega reda, obrtnega 
reda in ministrske naredbe z dne 25. marca 1883., 
drž. z. št. 41, o obrtovnih napravah za proizvajanje 
in napeljavanje elektrike, odreja na dan 6. o k t o 
b r a 1 9 2 1 . ( č e t r t e k ) s pričetkom ob pol enaj
stih pri izvirku prečenskega potoka pod gradom v 
Luknji, odkoder se izvrši obhod vse proge, po kateri 
se napeljava električni tok. 

udeleženci se vabijo, naj se udeleže obravnave. 
Morebitni ugovori se morajo podati najkesneje pri 
obravnavi sami, ker bi se sicer naprava odobrila, 
ako ni pomislekov iz javnih ozirov. x 

Načrti so do dne obravnave pri podpisanem gla
varstvu med uradnimi urami vsakomur razgrnjeni 
na vpogled. 

Okrajno glavarstvo v Novem mestu, 
dno 22. septembra 1921. 

/St. 35.4€5/D—1921. 151» 3—1 

Bazr^s eddaje gradbenik d e l 
* Razpisujemo javno pismeno licitacijsko • obrav

navo za zgradbo poslopja za inspektorat državnih 
železnic v Ljubljani. 

Ta obravnava bo dne 15. o k t o b r a t. 1. ob 
desetih pri direkciji državnih železnic v Zagrebu, Mi-
hanovičeva ulica š t 12, IL nadstropje, soba št. 67. 

Predpisno kolkovane in zapečatene ponudbe, z 
računsko čitljivim in brezpogrešnim proračunom, s 
priloženim potrdilom glavne blagajne direkcije dr
žavnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik položil 
vadij v znesku 100,000 K v gotovini, v garancijskem 
pismu ali v vrednostnih papirjih, so morajo brezpo
gojno do imenovanega dne vročiti ali pravočasno 
poslati po pošti direkciji državnih železnic v Zagre
bu, oddelku «D», soba št. 67. 

Ponudbo mora ponudnik svojeročno podpisati ter 
v njej označiti stan in bivališče. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, 
da izmed prispelih ponudb sprejme eno, ali pa da 
tudi, če bi ji ne bilo ugodno, ne sprejme nobene, in 
sicer ne glede na višino ponujene vsote. 

Podjetnik, ki se mu, poverijo gradbena dela, bo 
moral dopolniti vadij na 5%no varščino, in sicer 
tako da se mu bo ta odtezala pri izplačevanju za
služka v obrokih, navedenih v pogodbi. 

Zgradba mora biti popolnoma dovršena do dne 
15. avgusta 1922. 

Št 724. 
Razpis službe za učiteljico. 

Po odloku višjega šolskega sveta z dne 15. sep
tembra 1921., št. 3829, se razpisuje učno mesto na 
štirirazredni osnovni šoli v G l o b o k e m v stalno 
namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani poti do dne 

3 1 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 26. septembra 1921. 

Št. 414. 
Razpis službe za učiteljico ženaklb 

гобпШ del. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z dne 7. sep

tembra 1921., št. 10.735; se razpisuje na šestrazred-
nici s tremi vzporednicami v S e v n i c i služba za 
učiteljico ženskih ročnih del. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti do dne 

3 1 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. ' ' 

Okrajni Šolski svet eevniški v Brežicah, 
dne Ž6. septembra 1921, 

Mmsisiina prometna d. d. v Ljubljani. 
Poziv na eubskripcijo delnic. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je z odlo
kom z dne 30. decembra 1920., št. 10.148/20, pod
pisanim bančnim zavodom dovolilo ustanovitev delni
ške družbe z imenom «Avtomobilna prometna d. d.> 
s sedežem v Ljubljani, ki ima pred vsem namen 
vzdrževati avtomobilni promet križem Slovenije. 

. Družba je ustanovljena z osnovno delniško glav
nico 2,000.000 K, ki se sme s sklepom občnega zbo
ra zvišati na 10 milijonov kron. Pri tem je postavilo 
omenjeno ministrstvo pogoj, da je z ozirom na obč
no koristnost podjetja oddati delniško glavnico v 
javno subskripcijo. 

V zmislu tega odloka oddajamo v javno sub
skripcijo 

do 25.000 delnic po 400 K nominale. 
Nominalni znesek se mora takoj ob sübskripciji 

popolnoma vplačati v gotovini. Vrhu tega je plačati , 
za stroške — zlasti za izdajo delnic — po 40 K za 
vsako delnico. 

Subskripcija se bo vršila o d d n e 1. d o d n-e 
1 5. o k t o b r a 1 9 2 1 . 

Prijavo sprejemajo: Jadranska banka, Ljubljan
ska kreditna banka, Slovenska eskomptna' banka in 
vse njih podružnice, istotako Kreditni zavod za trgo
vino in industrijo v Ljubljani. 

Delnice bodo deležne čistega dobička izza dne 
1. januarja 1922. ter so- opremljene s kuponi га leto 
1922. 

Vsakemu subskribentu bodo izdajali zavodi po
trdila o številu subskribiranih delnic in o celokup
nem vplačanem znesku. 

O dodelitvi delnic se bo subskribentom poročalo. 
Po dodelitvi delnic prejmejo subskribenti proti vr
nitvi potrdila o subskribiranih delnicah začasno po
trdilo o številu njim dodeljenih delnic, oziroma po
vračilo vplačanih zneskov za subskribirane delnice, 
ki se jim ne bi dodelile. Delnice same prejmejo Sub
skribenti pozneje proti izročitvi, začasnega potrdila 
o dodeljenih delnicah. • 

V zmislu § 12. pravil daje na občnem zboru vsa
kih 25 delnic jpo en glas. , 

••!-. * * 

Obenem sklicujemo 1528 2—1 
ustanovni občni zbor, 

ki b/> v č e t r t e k dne 2 7. o k t o b r a 19 2 1 . ob 
enajstih v prostorih centrale jadranske banke v 
Ljubljani, Selenburgova ulica št. 7, П. nadstropje,. 

s tem-le 
dn e v n i m r e d o m : 

1.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 
končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbene pogod
be, kakor jo je odobrila državna uprava. 

2.) Volitev članov upravnega sveta. 
3.) Voliiev članov nadzorništva. 
V L j u b l j a n i , dne 30. septembra 1921. 

Jadranska banka. Ljubljanska kreditna banka. 
Slovenska eskomptna banka. 

Kreditni zavod za trgovino in industrijo. 

Razne objave. 

Bazglas. I 6 U - 3 - 2 

Kmečka posojilnica v Begunjah nad Cerknico 
vabi vse člane na občni zbor dne 16. o k t o b r a - 1 

i 9 2 1. ob petnajstih (ob treh popoldne) zaradi likvi
dacije zadruge. Vsi upniki naj dvignejo svoje ter
jatve. Ako pa bi občni zbor ne bil sklepčen o dolo
čenem času, bo sklepal občni zbor pol ure pozneje 
ob vsakem številu članov. Načelnlštvo. 

4523 Št. 3127ДИ ex 1921. 

' •• B a z g i « 8 

Na podstavi odloka št. 13.380 z dne 2. maja 
1921. ministrstva za promet se računi1 za vsako oči-
stitëv, odnosno razkužitev ali pa za očistitev in raz-
kužitev železniških prostorov (čakalnica, vestitoli, 

Objava, 1 5 0 8 3 ~ 3 

J u g o s l o v a n s k i p o s l o v n i k o l e d a r z v 
leto 1922., III. Jetnik, izide v kratkem kot beležni 
koledar v obliki trdovezane knjige 1 8 X 2 4 cm. 
V njem je za vsak dan 6 X 16 cm zapisov.alneg» 
prostora. Oprema prvovrstna. Urade in dïugc inter
esente vabimo, naj ga naroče čim prej. Cena 30 K> 
Denar naprej ali po položnici. — Naročila sprejema. 
<Založništvo Jugoslovanskega koledarja» v Ljub
ljani, na Bregu št. 20. 

Hatlsnila In založila Delniška tipkama, d.d. v Ljubljani. 
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121. 
Pošt&ina plaćana, v gotovini 

V Ljubljani, dne 4. oktobra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

I LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vl*bina: Uredba o poštnem ! raDilncm, čekovnem in virementskem prometu v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Razglasi raznih uradov in oblaetev. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
305. 

V imenu Njegovega Veličanstva 
Petra I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

prestolonaslednik, 
ML predlog Našega ministra za pošto in brzojav in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo od

redili in odrejamo i 

Sredbo o poštnem hranilnem, čekovnem 
in virementskem prometa v kraljevini 

Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
I. dol. 

Splošna določila. 

člen 1. 
T kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev se usta-

•atrlja v državni upravi in pod državnim jamstvom 
državna hranilnica z naslovom : « P o š t a n s k a 
H e d i o n i c a k r a l j e v i n o S r b a , H r v a t a i 
S l o v e n a c a » («Poštna hranilnica kraljevine Sr-
tior, Hrvatov in Slovencev»), kateri se je baviti s 
floeli, določenimi s to uredbo. Sedež te hranilnice je 
T Beogradu. 

Za izvrševanje čekovnoga in virementskega pre
nota so ji podrejeni p o š t n i č e k o v n i z a v o d i , 
kJ Jih je otvarjati po naredbi ministra za pošto in 
brzojav v sporazumu z ministrom za finance in mi-
mtetrom za trgovino in industrijo po potrebi prometa 
T glavnih mestih države. 

člen 2. 
Poštna hranilnica s čekovnimi zavodi je podroje-

*» ministru za pošto in brzojav, ki izvršuje vrhovno 
upravo in kontrolo. 

V mejah te uredbe uredi minister za pošto in 
Iweojav s pravilnikom področje in ustroj poštne hra
nilnice in čekovnih zavodov, njih medsebojno raz
merje in stanje njih osebja. 

Za p o s r e d u j o č o p o š t e služijo one pošte 
r kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki jih za 
to določi minister za pošto in brzojav. 

Posredujoče pošte so glede izvrševanja poštne 
hrranilne, čekovne in virementske službe neposredno 
podrejeno poštni hranilnici,, odnosno čekovnim za-
T#dom. 

Člen 3. 

Poštna hranilnica se bavi s . h r a n i l n i m, č e 
k o v n i m i n v i r e m e n t s k i m p r o m e t o m i n 
? p r o m e t o m v r e d n o s t n i h p a p i r j e v ka
kor tudi s sorodnimi strokami tega posla. 

Razen tega sme minister za pošto in brzojav sp'>-
rasumno z ministrom za finance in ministrom za 
trgovino in industrijo pooblastiti postilo hranilnico, 
da se bavi z nastopnimi posli: 

1.) da daje posojila na zastavljene vrednostne pa
pirje, razen na delnice (glej člen 34., točko 2. c); 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srb», Hrvata i Slovenaca» št. 191, izdanih dne 30ega 
arrffusta 1921. 

2.) da eskontira vrednostne papirje, ki se smejo 
zastaviti, in njih kupone, kolikor so izplačni najkes-
neje v treh mesecih (glej člen 34., točko 2. c); 

3.) da vinkulira vrednostne papirje in da izposluje 
njih devinkulacijo; 

. 4.) da predlaga v. izplačilo menice vsako vrste, 
akceptirane in neakceptiranc, potem čeke, nakaz
nice, akreditive, ki se glase na določen znesek in 
na naredbo, in račune vsake vrste; 

5.) da odkupuje (plačuje) menice, ki so izplačne 
;;li domicilirane pri poštni hranilnici, kolikor je zanje 
kritja; 

6.) da sprajema vreinostne papirje in predmet ? v 
hranjenje v predalih, ki se zapirajo s ključi, katere 
imajo stranke (safedeposits). 

Člen 4. 
Poštni čekovni zavodi se bavijo razen s čekov

nimi in virementskimi posli tudi še z onimi stroka
mi službe poštne hranilnice, za katere jih pooblasti 
minister za pošto in brzojav. 

Člen 5. 
Za kontrolo tekočega poslovanja, za posvetova

nje o posebno važnih stvareh in za oddajanje mnenj 
in predlogov se postavlja pri poštni hranilnici, in po 
potrebi tudi pri čekovnih zavodih, stalen n a d 
z o r n i s v e t 

Minister za pošto in brzojav izda sporazumno z 
ministrom za finance in z ministrom za trgovino in 
industrijo predpise o sestavi tega sveta ter opredeli 
njegovo področje. 

II. del. 

Določila o hranilnem prometu. 

Člen 6. 

Za vsak prvi vlog, o katerem da posredujoča 
pošta vložitelju začasno priznanico, izda poštna hra
nilnica h r a :i i 1 n o k n j i ž i c o , v katero se vpisuje 
vsaka izprememba v imovini. Vlogi in izplačila na 
hranilne knjižice se lahko vrše pri vsaki posredujoči 
pošti. 

Člen 7. 

Hranilna knjižica se izda brezplačno ter je 
oproščena plačila takse. 

Poštna hranilnica otvori za vsakega vložite!ja 
r a č u n (konto). 

Člen 8. 

Za v 1 o ž i t e 1 j a se smatra oni, na čigar korist 
se plača prvi vlog. 

Vložitelj lahko postane vsaka privatna oseba, 
trgovska firma, vsako oblastvo (urad), vsaka pravna 
oseba, vsako društvo ali vsak zavod. Tudi nedolet-
niki smejo samostojno vlagati prihranjene zneske 
ter prejemati izplačila, ako se temu ne protivijo njih 
zakoniti zastopniki, ki morajo to pismeno javiti 
poštni hranilnici. 

Prvi vlog lahko vplača vložitelj sam ali zanj 
kdo drugi. Oni, ki vplača na vložiteljevo korist 
prvi vlog, se zove v p i a č n i k. Vplačnik je lahko 
vsaka fizična ali pravna oseba. 

Ako prvega vloga ne vplača vložitelj, nego na
mesto njega vplačnik, smatra poštna hranilnica 
vplačnika toliko časa za upravičenega, razpolagati 
z vložno knjižico in njeno imovino, dokler vložitelj 
pri katerikoli posredujoči pošti ne podpiše svoje-
ročno hranilne knjižice. 

Člen 9. 

Hranilna knjižica se izda na ime vložiteljevo 
ter obseza poleg podatkov, ki so potrebni za overitev 

njegove osebne istovetnosti, tudi podpis vložiteljer 
ali pa, če je vplačal prvi vlog vplačnik, podpis 
vplačnikov. Vložitelj, odnosno vplačnik, ki ni zmo
žen pisanja, mora priti z zanesljivo pričo, ki po
trdi njegovo istovetnost in ki se zanj podpiše т 
hranilni knjižici. 

Člen 10. 

O d s t o p h r a n i l n e k n j i ž i c e komu dru-> 
gemu uvažuje poštna hranilnica samo, če se čin 
prenosa opravi pri posredujoči pošti ali če je pre
nos izkazan z overjeno listino. V teh primerih se 
smatra za lastnika hranilne knjižice oni, kateremu 
se je odstopila. 

Člen H. 

Na ime posamezne osebe kot vložitolja SIJ sme 
pri poštni hranilnici izdati samo e n a hranilna 
knjižica. 

Kdor si nabavi dve ali več hranilnih knjižic, 
izgubi obresti onih imovin, ki so vpisane v drugo, 
odnosno v ostale pozneje izdane knjižice, kakor 
tudi koristi iz člena 20. (1. odstavka.). 

Člen 12. 

N a j m a n j š i v l o g mora znašati en dinar, 
vsako vplačilo pa se sme izvršiti samo v vsotah, 
ki obsezajo popolne dinarje; m a k s i m u m v 1 o ž -
ne v s o t e in kapitaliziranih obresti ne eme prere
zati vsote 5000 dinarjev. / 

Zneski do enega dinarja se lahko vlagajo tudi 
tako, da se na poštne hranilne karte prilepljajo 
poštne pisemske znamke ali posebne poštne hranil-
nične znamke, ako odredi minister za pošto izdajo 
takih znamk. 

Člen 13. 

V i š i n o o b r e s t n e m e r e za hranilne vloge, 
ki ne sme presezati 4 % na leto, določa minister za 
pošto in brzojav z naredbo sporazumno z ministrom 
za finance in ministrom za trgovino in industrijo; 
vsako izpremembo je treba razglasiti v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata, i Slovenaca». 

Veljavnost take na novo določeno obrestne mere 
se prične, ako je razglašena med 1. in 15. dnem, Sele 
16. dne istega meseca; ako pa je razglašena med 
16! in poslednjim dnem meseca, velja od prvega dne 
naslednjega meseca ter se razteza tudi na vloge, ki 
so bili vplačani poprej. 

Člen 14. 

O b r e s t o v a n j o h r a n i l n i h v 1 o g o v se 
prične dne 1. onega meseca, ki nastopi za dnem 
vplačila, odnosno 16. dne istega meseca, prestane pa 
poslednji dan meseca, preden dospe poštni hranil
nici odpoved, odnosno 15. dan istega meseca. 

Zneski izpod 2 dinarjev ne nosijo nobenih obresti. 
Dne 31. decembra vsakega leta se narasle obresti 
pripišejo h glavnici ter nosijo obresti od dne 1. ja
nuarja novega leta.. 

Pri računanju obresti se računi vsak mesec za 
30 dni. 

Člen 15. 

Na znesek, ki preseza 5000 dinarjev prihranjen»; 
imovine, se ne dajo obresti. 

Člen IG. 

Poštna hranilnica mora s priporočenim pismom 
pozvati vložitelja, naj razpolaga z glavnico, ki pre
seza s kapitaliziranimi obrestmi vred določeni 
maksimum 5000 dinarjev. 

Ako vložitelj v mesecu, ki nastopi za obvosta
lom, no razpolaga s presežkom, ki je višji od do-
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voljenega, maksimuma, mora poštna hranilnica poj 
tera roku kupiti po dnevnem kurzu d r ž a v n e j 
p a p i r j u v nominalnem znesku najmanj 50(1 di
narjev, o čemer ji* treba obvestiti vložitelja. 

Če vložitelj ne dvigne kupljenih papirjev, jih 
postna liranilnica shrani ter upravlja na vložiteljev.-> 
korist, po določilih, ki veljajo za posle z vrednost
nimi papirji. 

Člen 17. 

I m o v i u a ali njen del se v r n e vložitelju ali 
njegovemu pravnemu nasledniku ali pooblaščencu 
p r o t i o d p o v e d i , ki se sme izvršiti pri vsaki 
posredujoči posti, katero izvoli lastnik hranilne 
knjižice. 

Zneski izpod dveh dinarjev se smejo odpovedati 
samo, ako nima hranilna knjižica večje imovine; od 
odpovedane vsote. 

Izplačilo izvrši na predloženo hranilno knjižico po
sredujoča pošla, ki je označena v odpovedi, na pod
stavi naloga, Id ji je dospel od postne hranilnice. Iz
vzet je primer, če teče postopek, naveden v členu 
j S., ali če je učinjena pripomba po 2. odstavku člena 
8. ali člena 20. 

Poštna hranilnica vroča odpovedane zneske do 
100 dinarjev s prvo pošto, posredujoče pošte pa jih 
izplačujejo, ko dospe nalog od poštne hranilnice. 
Zneski nad 100 do 1000 dinarjev se izplačujejo naj-
kesneje v 15 dneh, zneski preko 3000 dinarjev pa 
najkesneje v eneni mesecu od dne. ko je dospela 
odpoved. 

Vendar pa ima minister za pošto in brzojav pra
vico, da dovoli izplačilo do 100 dinarjev n a k r a t 
k o pri posredujoči pošti, pri kateri se znesek od
pove, in brez poprejšnjega naloga poštne- hranilnice. 

Chin 18. 
Лко se h r a n i 1 u a k n j i ž i c a i z g u b i , se 

postopa tako-le: i 
Lastnik izgubljeni.' hranilne knjižice mora, ako| 

hoče dobiti njen duplikat, to pismeno prijaviti, bodisi 
neposredno poštni hranilnici, bodisi po najbližji po
sredujoči pošti, in čim točneje označiti podatke o 
knjižici. 

Poštna liranilnica odredi takoj, naj so v knjigah 
vpiše prepoved, da se do nadaljnje naredbe ne sme 
nikomur rač izplačevati na izgubljeno hranilno 
knjižico. 

Obenem izda postna liranilnica razglas, ki ga je 
treba nabiti na kraju, pristopnem občinstvu, pri oni 
posredujoči pošti, v katere okrožju se je hranilna 
knjižica izgubila, in pri oni pošti, ki je pristojna /. 
ozirom na. stanovališče lastnika hranilne knjižice. 

S tem razglasom se vsakdo opozarja, da se pro
glasi hranilna knjižica za neveljavno in da se izda 
nova, ko mine mesec dni po objavi, ako ne bi v tem 
roku kdo drugi zahteval izgubljen« knjižice. Ako v 
enomesečnem roku nihče ne prijavi svoje zahteve na 
dotično knjižico, izda poštna hranilnica duplikat 
proti povračilu stroškov, ki se odpišejo od terjatve 
na dotični hranilni knjižici, izgubljena hranilna knji
žica pa se proglasi za neveljavno. 

Ako pa zahteva v enomesečnem roku kdo drugi 
to knjižico, mora poštna liranilnica stranko napotiti, 
naj sodno uveljavi svoje zahteve, ter ne sme izdati 
duplikata in uidi ne dopustiti, da bi se karkoli od
ločilo glede izgubljene knjižice, preden postane sod
na razsodba izvršna. 

Vložitelj trpi vso škodo, ki bi na.stala, ako se 
hranilna knjižica zlorabi, preden dospe pri poštni 
hranilnic' prijava, da se jo knjižica izgubila. 

Tega se vložitelj lahko obvaruje, ako si izbore 
geslo, ki ga mora čuvati tajno. 

Člen 19. 
Obresti hranilnih vlogov so oproščene plačila vsa

kega davka. 
Člen 20. 

Na vlogi-, vplačam; pri poštni hranilnici, se ne 
raie do zneska 2000 dinarjev niti .izreči prepoved, 
niti pridobiti zastavna pravica. Istotako niso dopust
ne eksekucije na poštne hranilne knjižice do zne
ska 2000 dinarjev. 

Ako je vložitelj v konkurzu, je upravitelj (oskrb
nik) konkurzne mase upravičen, poštni hranilnici 
odpovedati imovino, da jo vnovči, in o tem izdati 
p r i z n a n i c o . 

Prigovor zoper izplačilo hranilnih vlogov se uva-
iuje samo, če teče pravda o lastninski pravici do 
dotične knjižice ali če so dani pogoji, obseženi v 
drugem odstavku člena 8. 

Tak prigovor je treba pismeno vročiti pri poštni 
hranilnici z dokazili, ki so potrebna za presojo. 

III. del. 
Določila o čekovnem in virementekem prometu. 

Člen 21. 

Poslovauje in obračunavanje čekovnega iu vire-
mentskega prometa se mora vršiti ločeno od hranil
nega prometa. 

Udeležbo pri čekovnem in viremeutskeni pro
metu dovoli poštna ujrava onemu, ki položi 
o s n o v n i v l o g . 

Kdor se udeležuje čekovnega prometa, pristopi 
tudi k vircmentskeinu prometu. 

Poštna hranilnica, odnosno čekovni zavod, otvo-
ri vsakemu deležniku poseben t e k o č i r a č u n. Ena 
in ista oseba sme imeti tudi več tekočih računov. 

Clcn 22. 
(J s n o v n i v l o g ostane pri poštni hranilnici, 

odnosno čekovnem zavodu, dokler je lastnik računa 
deležen čekovnega in virementskega prometa. 

Lastnik računa sme izstopiti iz čekovnega in vi
rementskega prometa, kadarkoli hoče, toda samo 
na podstavi odpovedi. 

Poštna hranilnica, odnosno čekovni zavod, sme 
istotako vsak čas o d p o v e d a t i vsak račun, a 
ni dolžna niti opravičiti odpovedi, niti vpoštevati 
prošnje za udeležbo pri čekovnem iu virementakem 
prometu. 

Ako se račun odpove-, ne sme njegov lastnik več 
razpolagati z imovino svojega konta JM> čeku ali vi-
rementu, in sicer ne od dne, ko je odpoved dospela, 
odnosno ko je bila vročena. Odpovedana iinovbia 
na računu se izplača z osnovnim vlogom vred naj
kesneje v 15 dneh od dne, ko dospe odpoved poštni 
hranilnici, odnosno čekovnemu zavodu. 

Ölen 23. 
V i š i n o o s n o v n e g a v i o g a določa minist."-

za pošto in brzojav sporazumno z ministrom za fi
nance in ministrom za trgovino in industrijo občasno 
z naredbo; ta določitev se sme tudi izvršiti tako, da 
se osnovni vlog poviša, ako preseza promet na 
računu največji znesek, Id je označen v naredbi. 

Člen 24. 
V i š i n a o b r e s t n e m e r o z a v l o g e v 

č e k o v n e m i n v i r e in e n t s k e ni p r o m e t u 
sme znašati največ 3% na leto. Minister za pošto 
in brzojav sme sporazumno z ministrom za finance 
in z ministrom za trgovino in industrijo v mejah 
tega maksimuma določati obrestne mere za omenje
ne vloge; sme pa tudi določiti, da ne nosijo dotični 
vlogi — zlasti osnovni vlogi — nobenih obresti ali 
da nosijo samo delne obresti. "" 

Obrestovan je se prične, l.dne onega meseca, ki 
nastopi za dnem vknjižbe, odnosno 16. dne istega 
meseca, prestane pa poslednji, dan meseca, preden 
se znesek odpiše od računa, odnosno s 15. dnem 
istega meseca, ko je znesek odpisan. 

Drugačf veljajo določila člena 14. 

Clcn 25. 
Na tekoči; vloge, ki so pri poštni hranilnici, od

nosno čekovnih zavodih, se sme vršiti eksekueija do 
onega zneska, ki ji; lastniku računa na razpolago, 
ko prispe izvršilni sklop. 

Člen 26. 

Za uporabo čekovnega in virementskega prome
ta se plačujejo p o s e b n e t a k s e . Razen tega se 
pobirajo stroški za obraze;;, ki se dajo strankam na 
razpolago. 

Višino teh taks in stroškov za obrazce določa 
minister za pošto in brzojav. 

Člen 27. 

Poštna uprava ne prevzema j a m s t v a , za pra
vočasno vknjiževanje vplačil na tekoči račun (kon
to) lastnikov računa, niti za pravočasno izvrševanje 
kakršnihkoli nalogov, izdanih po strankah, nego od
govarja edino za vsote, vplačane pri poštnih bla
gajnah. 

P o i z v o d n i c o (reklamacije) za vplačila, nalo
ge, izplačila, obresti in tate>e se rešujejo samo v 
roku treh let. Po tem roku prestane jamstvo poštne 
upravo. 

Za poizvednice poštnih pošiljk (poštnih nakaznic, 
priporočenih pisem, vrednostnih pisem itd.) veljajo 
roki poštnih predpisov. 

Če .<c lastniku tekočega računa izpranem pravni 
položaj ali civilno zvanje, se mora o tem obvestiti 
poštna hranilnica, odnosno čekovni zavod, ki vodi 
dotični tekoči račun. 

Poštna uprava ni odgovorna za posledice, um-
rtijočo iz izprememb, ki niso bile pravočasno pri-
občene. 

Člen 28. 

Z imovino na tekočem računu je mogoče r a z 
p o l a g a t i p o č e k u ali p o p l a č i l n e m n a -
1 o g u. 

Čeki niso podložni nobeni taksi, razen zakoniti 
taksi za čeke. 

Č e k i, ki se morajo izplačati na pokaz (a vistas 
v gotovini, se smejo glasiti samo na prinosnika.; 
vendar pa je dopuščeno z nahrbtnim vpisom (preno
som, indc-samentom) označiti osebo, kateri naj se 
izplača ček. Poštna hranilnica, odnosno čekovni aa-
vodi, izplačujejo prinosnikom čoke z nahrbtnim vpi
som (prenosom, indosanientoin); ki se glase nanjo, 
sam"' proti priznanici in dokazu o istovetnosti. 

P l a č i l n i n a l o g i se morajo neposredno po
šiljati poštni hranilnici, odnosno onemu čekovnemu 
zavodu, ki vodi pripadni tekoči račun, kjer so i. aji-
mi pos-tepa v zmislu veljavnih pravilnikov. Plačilni 
nalogi nisc podložni fiskalnim taksam. 

Drugače veljajo za čekovni in virementski pro
met predpisi čekovnega, odnosno civilnega pravu, 
kolikor ne določa ta uredba drugače. 

IV. del. 
Določila o prometu z vrednostnimi papirji. 

Člen 29. 
Na zahtevo vložiteljev hranilnih vlogov ali last

nikov tekočih računov (kont) se smejo vlogi, koli
kor so zadostni, uporabljati za n a k u p v r e d 
n o s t n i h p a p i r j e v , pa tudi za opravljanje osta
lih poslov, navedenih v členu 3., in sicer po dolo
čilih, kj jih izda minister za pošto in brzojav v ta 
namen. 

Vložitelj (deponent) dobi potrdilo za svoje vred
nostne j»apirje, ki jih hrani poštna hranilnica. 

Po nakupu efektov mora ostati kot kupčeva i»t>-
vina v gotovini hranilni vlog najmanj en dinar, v 
čekovnem prometu pa ves osnovni vlog. 

Določila 4. odstavita člena 8. o pravici vplacni-
kovi, da razpolaga ob določenih pogojih v imeuu , 
vložiteljevem z njegovo prihranjeno imovino, veljajo 
tudi za vrednostne papirje, ki jih hrani poštna hra
nilnica. 

Člen 30.' 

Vložitelj (deponent.) mora skrbno hraniti potr
dilo o deponiranih vrednostnih papirjih in trpeti vso 
škodo, ki bi nastala, ako se mu potrdilo izgubi, ali 
se je uporabilo neupravičeno, če ni pravočasno ob
vestil poštne hranilnice, da prepreči izročitev, pa
pirjev neupravičenim osebam. 

Vložilelji iz hranilnega prometa morajo navesti 
na. prijavi o izgubi tudi geslo, ako ga imajo. 

Za izgubljena potrdila o hranjenju se izdajajo 
duplikati. Poštna uprava sme zahtevati, da oni, ki 
je izgubil potrdilo, najprej izposluj sodno odločbo c 
amortizaciji izgubljenega potrdila o deponiranih 
vrednostnih papirjih. 

V. del. 

Končna določila. 

Člen 31. 
Postili ln-anilni vlogi in terjatve na tekočih ra

čunih tako v glavnicah kakor tudi v obrestih u -
s t a r e v a j o na korist poštne hranilnice, ne glede 
na vložiteljevo pravno stanje, v 30 letih. Zastaranje 
prekine vsak novi vlog (vplačilo) in vsaka odpoved 
(izplačilo). 

Vrednostni papirji, deponirani pri poštni hranil
nici, postanejo, ne glede na vložiteljevo pravno 
stanje, lastnina poštne hranilnice, ako v 30 letih 
nihče ne zahteva ne vrednostnih papirjev, ne obrosti 
od njih, niti ne učini dispozicije glede njemu vpisane 
glavnice ali njih obresti pri poštni hranilnici. 

Leto dni, preden poteče rok zastaranja, opozori 
poštna hranilnica, odnosno čekovni zavod, v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.* 
prizadete osebe; na izgubo, ki jim jiroti. 

Člen 32. 
f i s k a l n i li O p r o š č e n e s o p l a č i l a. 

t a k s vloge v poslih s poštno hranilnico, odncea» 
s čekovnimi zavodi, ako so te vloge namenjene 
poštni hranilnici ali čekovnim zavodom, poštnim ob-
lastvom in njih organom, istotako pa tudi vloge ш 
sprejem v čekovid in virementski promet in preneat 
hranilnih knjižic. 

Oproščene so fiskalnih taks priobčitve, odnosno 
naredbe ki so jih čeku, odnosno plačilnemu nalogu, 
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«lodali njih izdatelji, zlasti s katerimi se kdo drugi 
označuje za prejemnika nakazanih zneskov ali s ka
terimi se nalaga, naj se določenim osebam izdado 
poštne nakaznice, vrnejo listine itd., potem poobla
stila in potrdila o prejemu, ki jih izdajajo stranke 
]Kxštni upravi. 

O p r o š č e n i s o p o š t n i n e in vseli postran
skih poštnih taks dopisi poštne hranilnice in čekov
nih zavodov kot poštnih naprav v njih poslih, isto-
tako pa tudi prijave za sprejem v promet poštne 
hranilnice, odnosno čekovnih zavodov, nadalje vpra
šanja strank in odgovori nanje. Posredujoče pošte 
odpravljajo kot vrednostna pisma brez poštnine vse 
pošiljke, v katerih so hranilne knjižice, odnosno po
trdila o deponiranih vrednostnih papirjih z nalogi, 
naj se kupijo, prodado ali pošljejo vrednostni pa
pirji. 

Za p o š i l j a n j e d e n a r j a v gotovini kakor 
tudi v r e d n o s t n i h p a p i r j e v privatnih oseb 
Hm osebam pa se plac u j« poštnina. 

Oproščeni so taks s l u ž b e n j t e l e g r a m i 
i n t e l e f o n s k i p o g o v o r i poštne hranilnice 
in čekovnih zavodov kot poštnih naprav. 

Č e k o v n i r a č u nj i jp o š t fi; i. h o b 1: a s t e v ' 
in. pošt so oproščeni manipulativnih pristojbin in 
provizij. 

Člen 33. 

Uslužbenci poštne hranilnice, čekovnih zavodov 
in posredujočih pošt morajo varovati p o s l o v n o 
i n. u r a d n o t a j n o s t; strogo jim je prepoveda
no, da bi, razen svojim predstojnikom, dajali dru
gim osebam kakršnekoli podatke o imenih vloziteljev 
ali onih, ki vplačujejo, o vloženih in vrnjenih zne
skih ali o višine imovine. To določilo velja tudi za 
ostale poslovne stroke poštne hranilnice in čekov
nih zavodov. 

Poštni hranilnici in. čekovnim zavodom je do
voljeno dajati podatke, samo, ako so za dajanje po
datkov v zmislu zakona upravičena ostala poštna, 
ohladiva. 

Chin 31. 
Poštna, hranilnica, odnosno čekovni zavodi, mo

rajo po odbitku onih vsot, ki so potrebne za vzdrže
vanje prometa, ves denar, ki ga prejemajo v hranil-
П.ЛЈП ali čekovnem prometu, kakor tudi druge glav
nice, kar jih je odveč, n a l a g a t i p l o d o n o s n o , 
tako da je vsak čas zagotovljeno popolno izpolnje
vanju prevzetih obveznosti. 

Nalaganje se vrši: 
1.) definitivno: 

a) i nakupovanjem državnih papirjev in papirjev, 
za katere jamči država, pokrajinskih, mestnih in 
občinskih posojil; 

t>) џ pridobivanjem lastnega- posestva v nepremič
ninah ; 
2.) provizorno: 

•:») z, nalaganjem na tekoči, račun proti kratkemu od
povednemu roku pri dobro fundiranih denarnih 
zavodih, ki so protokolirani v kraljevini (konto-
kurentni vlogi); 

b) z lom bard iran jem vrednostnih papirjev, razen 
delnic; 

<•-) z eskontiranjem vrednostnih papirjev in njih ku
ponov, ki se smejo zastaviti; 

d) s kupovanjem deviz. 
Minister za pošto in brzojav odloča sporazumno 

z ministrom za finance in z ministrom za trgovino in 
industrijo na prodlog poštne hranilnice, odnosno če
kovnih zavodov; o posameznostih, kako se naJagaj 
denar. 

Clcn 35. 
Z d o h o d k i p l o d o n o s n o n a i o ž e n e -

ga. d e n a r j a je treba pokrivati obresti hranilnih 
in čokovnih vlogov, istotako pa tudi va e upravne in 
druge izdatke. 

Ako se iz dohodkov naloženih fondov ne morejo 
pokriti obresti vlogov in upravni stroški, je treba 
manjek kakor tudi stroške za ustanovitev novih na
prav te vrste pokriti iz obstoječih rezervnih podk-g 
».rezervnih fondov) za hranilni, čekovni in virom en t-
ski promet, če pa so te izčrpane, izposoditi i/, teko
čih dohodkov poštne, brzojavne in telefonske upra
ve. Taka posojila se morajo povrniti poštni, brzo
javni in telefonski blagajni brezobrestno iz presež
kov, ki ostanejo na koncu poslovnega leta. /iko 
tudi teh poslednjih ni, j-з treba manjke vpošt.evati 
v rednem državnem proračunu, in sicer v oddelku 
ministrstva za pošto in brzojav. 

P r e s e ž e k , ki ostano po poravnavi gorenjih 
posojil, se mora uporabiti: 

1.) do б % za nagrado onih uslužbencev poštnih 
hranilnic in čekovnih zavodov, ki so s svojim delom 

zaslužili posebno nagrado. Višino nagrade določa po 
odobritvi, bilance minister za pošto in brzojav spo
razumno z ministrom za finance in ministrom za 
trgovino in industrijo: 

2.) 30 % ostanka za ustanovitev, odnosno poviš-
bo podJoge (rezervnega fonda) do višine, predpisane 
v prihodnjem členu 36. 

3.) Kar ostane, se mora vložiti v državno bla
gajno kot proračunski dohodek poštne uprave. 

Člen 36. 
Za poštno hranilno, čekovno in virementsko 

službo jo treba ustanoviti p o/d 1 o g o (rezervni 
fond), ki je določena za pokrivanje eventualnih po
slovnih maujkov, odnosno izgub poštne hranilnice 
in čekovnih zavodov. 

Podloga mora doseči б % stanja vlogov, ki osta
nejo na koncu poslovnega leta v hranilnem, čekov
nem in vjrementskem prometu, ko se odbijejo zne
ski, vrnjeni med letom, toda podloga ne erne prese-
za.ti zneska 20,000.000 dinarjev. 

Irrfetek podloge je treba plodonosno naložiti po 
členu 34. in dotični dohodek uvrstiti v letni račun. 

Člen 37. 
Dohodek poštne hranilnice in čekovnih zavodov 

je prost davka. 
Poslovne knjige, beležke, računi in podobno 

poštne hranilnice in čekovnih zavodov so oproščeni 
takse, istotako pa tudi hranilne knjižice in potrdila 
o doponiranih vrednostnih papirjih, ki jih izdaja 
poštna- hranilnica. 

Potrdila o prejemu in izpiski iz kont, ki jih iz
daja poštna uprava strankam, so oproščeni fiskal
nih taks. 

Za. denar, ki je vplačan, na tekoče račune pri 
poštni lrranilnici, odnosno čekovnih zavodih, se ne 
plačuje nobena taksa. 

. Clcn 38. 
O celokupnem poslovanju morajo poštna liranil-

nica in čekovni zavodi po načelih dvojnega knjigo
vodstva sestavljati skupin z a k l j u č n i l e t n i 
r a č u n (bilanco z računom o dobičku in izgubi). 

V tem letnem računu je treba po odbitku zaie-
skov, vrnjenih med letom, označiti stanje vlogov, ka
kršno je koncem poslovnega leta, posebe v hranilnem 
in poseb» v čekovnem hi virementskeni prometu, 
istotako pa tudi stanje clociranj, izvršenih po členu 
34., in podloge (rezervnega fonda). 

Preizkušanje letnega računa spada v področji; 
ministrstva za pošto in brzojav in ministrstev za fi
nance, trgovino in industrijo. 

Računsko poslovanje poštne hranilnice in čekov
nih zavodov je podložno kontroli najvišjega držav
nega računskega oblastva. 

Koncem vsakega poslovnega, leta mora. poštna, 
hranilnica sestaviti podrobno p o r o č i l o o svojem 
poslovanju in o poslovanju čekovnih zavodov. 

V «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovonaca> je treba objaviti zaključni letni račun 
poštne hranilnice in čekovnih zavodov. 

Clcn 39. 

Začasno, do ustanovitve poštne hranilnice v Beo
gradu, se razširja hranilna služba poštno hranilnice 
v Sarajevu postopno na vso državo. 

Po ustanovitvi poštne hranilnice v Beogradu pre
ide hranilna služba za vso državo na to hranilnice ; 
čekovna in virementeka služba ostane razdeljena na 
poslujoče zavode, dokler .se ne ustanove novi po 
členn 1. to uredbe. 

Člen 40. 

Ta uredba stopi v življenje in v veljavo, ko *e 
razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vate i Slovenaca»; s tem dnem izgube moč vsi za
koni in vso naredbe o poštnih hranilnicah, kar jih 
je veljalo na ozemlju kraljevine pred ujedinjenjem. 

Naš minister za pošto in brzojav naj skrbi za 
izvrševanje te uredbe. 

V B e o g r a d u , dne 26. junija 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za pošto in brzojav: 

dr. Slavko Miletić s. r. 

Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanjo zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
Namestnik ministra za promoi, 

" minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za pravosodje: 
M.S.Djuričić s.r. 

Namestnik ministra za notranje zadeve, 
minister za prosveto: 

Sv. Pribićević s. r. 

Minister za verstvo: 
dr. Mil. N. Jovanović s. r. 

Minister za finance: 
, dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

Minister za lun.etij.stvo. in vode: 
I. Pucelj s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spabo s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
Nik. P. Uzunović s. r. 

Minister za vojno in mornarmeo: 
general Stevan S. Hadžić s. r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s. r.. 

Minister za- narodno zdravje: 
dr. H. Karainehmedović s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Kukovec s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skuj>-
ščino ÌD izenačitev zakonov: 

Marko Trifkovič s. r. 
Minister za pošto in brzojav; 

dr. SI. Miletić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblaste?. 
Preds. 1002/13/21—7. 1588 

Razglas. 
Hubert Z a v r š n i k, sedaj notar v Višnji gori, 

zapusti dne 1. oktobra 1921. svojo službo na tem 
mestu ter prične poslovati na novem službenem 
mestu v Krškem dne б. oktobra 1921. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 24. septembra 1921. 

Kavčnik s. r. 

Preds. 2371/13/21—3. 1533 

Razglas. 
Notar Rudolf K r a m e r v Dolnji Lendavi j<-

dne 18. septembra 1921. položil predpisano prisegu 
Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 28. septembra 1921. 
Kavčnik s. r. 

I* 143/13—43. 1531 
Razglas. 

Va.ruštvo glede Jožeta R o z m a n a, posestnika 
na Podreči št. 45, rojenega dne 1. februarja 1901., je 
zaradi zapravljivosti za nedoločen čas podaljšano. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek L, 
dne 28. septembra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

1. Sedež: Bohinjska Bistrica. 
Besedilo firme: Franc Rozman. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelku 
Imetnik: Franc Rozman na Bohinjski Bistrici 

št. 26. 
L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1921. 

2. Sedež: Dovje. 
Besedilo firme: Josip Zupan. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in obrat žag. 
Imetnik: Josip Zupan na Dovjem št. 76. 
L j u b l j a n a , dne 2. avgusta 1921. 

^*.«<;^l^&fc^^*".. 
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3. Sedež: Jarci vrh. 
Besedilo firme: Angela Krašovec. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Angela Krašovec, trgovka v Jarčem 

vrha pri Bučki, okraj Krško. 
N o v o m e s t o , dne 12.septembra 1921. 

4. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jerica Hubad, roj. Dolenc. 
Obratni predmet: trgovina s klavirji. 
Imetnica: Jerica Hubad, rojena Dolenc, trgovka 

v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1921. 

5. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Lavrenčič & Co., industrijska in 

trgovska, družba z o. z. v Ljubljani. 
Obratni predmet: Družba 
1.) opravlja epedicijsko in komisijsko kakor tudi 

»raneportno ploslovanje, vklada in izklada blago, do
ločeno za shranitev v skladiščne prostore, hrani 
blago v skladiščih ter oskrbuje vse za to potrebne 
•lanipulacije; 

2.) nakupuje in prodaja les in lesne izdelke vseh 
•rst; 

3.) nakupuje in prodaja stavbni material in vse 
stavbne potrebščine, dalje tudi drva in kurivo, pro
jektira in izvršuje lesnoindustrijske naprave, uko-
rišča vodne sile, gradi žage in izvršuje druga dela, 
»padajoča v stavbno stroko; 

4.) nakupuje in prodaja deželne pridelke m siro
vine kakor tudi industrijske potrebščine vsake vrste; 

5.) uvaža in izvaža blago, navedeno pod 2.) do 
4.), preko državnih mej; 

6.) ustanavlja podružnice, poslovalnice, skladi
šča in zastopstva v zgoraj navedene namene v tu-
aemstvu in v inozemstvu; 

7.) zastopa tuzemska in inozemska podjetja v 
strokah, navedenih pod 1.) do 4.); 

8.) ustanavlja, nakupuje in obratuje industrijska, 
in trgovska podjetja vsake vrste. 

Družbena pogodba z dne 12. marca 1921., posi, 
et 11.916, z dodatkom z dne 4. julija 1921., pasi. 
St. 12.101. 

Višina osnovne glavnice znaša 900.000 K ter je 
vplačana v gotovini. 

Poslovodje: Karel Kauschegg, veleposestnik v 
Ljubljani; Milan Eogadv, ravnatelj Slovenske 
eskomptne banke v Ljubljani; Franc Zupančič, inže
njer v Ljubljani; Viktor Rus, trgovec v Ljubljani. 

Poslovodje zastopajo družbo kolektivno. 
Firma se podpisuje tako, da se pod njeno napi

sano, s štampiljo vtisnjeno ali drugače natisnjeno 
besedilo podpisujeta kolektivno dva poslovodji ali 
po en poslovodja in en Prokurist. Prokurist pa mora 
svojemu imenu še dodajati dostavek, ki označuj;; 
prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 2. avgusta 1921. 

ГЈ. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

6. Sedež: Duplica. 
Besedilo firme: J. Bahovec nasledniki. 
Obratni predmet: tvornica lesnih izdelkov in ža

garski obrt. 
Izstopil je družbenik Karel РоБак st. 
Vstopila je družbenica Helena Remec, inženjer-

jeva soproga v Ljubljani, Id tudi podpisuje firmo sa
mostojno tako, da pristavlja njenemu natisnjenemu 
ali napisanemu besedilu svoj osebni podpis. 

Besedilo firme odslej: slovensko: Remec Co., to
varna upognjenega pohištva, lesna industrija; srbsko: 
Remec Co., tvornica pokućtva iz savijenog drva, in
dustrija drva; nemško: Remec Co., Fabrik von Bug
holzmöbeln, Holzindustrie; francosko: Remec Cie., 
Manufacture de meubles en bois courbe, Industrie de 
produits en bois; angleško: Remec Cy., Manufacture 
of bent wood furniture, Wood industry; italijansko: 
Remec Co., Fabbrica di mobili curvati, Industria di 
legno. 

L j u b l j a n a , dne 2. avgusta 1921. 

7. Sedež: Glince. 
Besedilo firme: Franc Kotnik & Komp., družba 

s o. z. na Glincah. 
Obratni predmet: Izdelovanje cementnih izdelkov 

in trgovina s cementnimi produkti itd. 
Izstopil je poslovodja Ivan Sever na Glincah 

et. 78. 
L j u b l j a n a , dne 2. avgusta 1921. 

8. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: Franz Xaver Aumanns Sohn — 

malednik, 

Besedilo firme odslej: Franc Ksaver Aumana sin. 
Sedanji imetnik: Artur Auman. 
Izbrisal se je imetnik firme Josip Krivec v Kr

škem, Istotako se je izbrisala podelitev prokure Ma
riji Krivčevi, rojeni Strahovi, v Krškem. 

N o v o m e s t o , dne 29. avgusta 1921. 

9. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: Ivan Vanič. 
Obratni predmet: usnjarstvo. 
Besedilo firme odslej, ker je njen prejšnji imetnik 

umrl: Jožef Žertuš. 
Novi imetnik firme: Jožef Žertuš, usnjar v 

Krškem. 
N o v o ni e s t o. dn« 12. .septembra 1921. 

10. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Jadran», izvozna in uvozna druž

ba z o. z. v Ljubljani. 
Vsled izpremembe družbene pogodbe z dne 

11. julija 1921., odobrene dne 16. julija 1921., 
L I 146/21—8, se je v členu 11. prvotne družbene po
godbe z dne 23. februarja 1920. na mesto besedila: 
«Firma se podpisuje tako, da JKKI njeno po komerkoli 
napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo pri
stavljata kolektivno svoja podpisa ali dva poslo
vodji ali en poslovodja in en prokurist» vstavilo 
besedilo: «Firma se podpisuje tako, da pod njeno 
po komerkoli napisano ali natisnjeno ali štampilji
rano besedilo pristavlja poslovodja Kristijan Kaza-
fura svoj podpis sam, kar velja toliko časa, dokler 
jo družbenik Avgust Tomažič vsled umobolnosti ali 
vsled pridrževanja nezmožen, kot poslovodja samo-
pravno podpisovati in zastopati navedeno družbo, 
oziroma toliko časa, dokler nadskrbstveno nodišče 
ne prekliče tega načina podpisovanja.» 

L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1921. 

III. I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

11. Sedež: Jarči vrh. 
Besedilo firme: Josip Marn. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Vsled opustitve obrta. 
N o v o m p s t o , dne 29. avgusta. 1921. 

12. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Elin», družba za električno in

dustrijo, družba z o. z. 
Po sklepu višjega deželnega kot rekuraiega so

dišča z dne 10. avgusta 1921., R II 105/21. 
M a r i b o r , dne 16. septembra 1921. 

B. Vpisi v zadružni register.1571 

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

13. Sedež: Frankolovo pri Vojniku. 
Besedifo firme: Kmečka hranilnica in posojilnica 

na Frankolovem, registrirana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga pomaga po vzajemnem 
kreditu zadružnikom pri gospodarstvu in obrtu s po
sojili za primerno nizke obresti; v postranskem po
slovanju preskrbuje zadružnikom tudi skupno naku
povanje kmetijskih potrebščin in skupno prodajanje 
kmetijskih pridelkov. 

Zadružna pogodba z dne 21. avgusta 1921. 
Vsak zadružnik jamči neomejeno. 
Oznanila se izvršujejo po objavah v «Zadrugi» 

ali v časopisu, ki ga določi načelništvo. 
Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov: člani 

načelništva so: Dominik Bezenšek, posestnik in tr
govec v Strazici št. 24, načelnik; Matija Potočnik, 
posestnik v Zabukovju št. 5, načelnikov namestnik; 
Josip Podgoršek, posestnik v Vrpetah št. 21; Martin 
Zeleznik, posestnik v Vrpetah št. 11; Juri Gojšnik. 
posestnik v Bukovju št. 2. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelnižtvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta, skupno 

po dva člana načelništva. 
C e l j e , dne 9. septembra 1921. 

14. Sedež: Kostanjevica. 
Besedilo firme: Nabavljalna zadruga državnih 

uslužbencev, registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga preskrbuje svoje člane 

z življenskimi potrebščinami vsake vrste ter sploh z 
blagom, ki se rabi v hišnem gospodarstvu, proti 
gotovini. 

Zadružna firma se podpisuje tako, da pristavljate 
njenemu besedilu svoj podpis dva člana upravnega 
odbora. 

Zadružna pogodba z dne 22. marca 1921. 
Zadružni delež znaša 500 K. Vsak član pa jamči 

razen s podpisanim deležem še z enkratnim zneskom 
svojega deleža. 

Sklepi zadruge se razglašajo na lahko vidnem 
kraju v zadružni prodajalni«; v važnih primorih pa
se pošiljajo posebna pismena obvestila. 

Člani upravnega t odbora so: Ludovik Jelšnik, 
davčni upravitelj, predsednik; Ivan Gerlovič, okrajni 
orožniški stražmešter v. p. in posestnik; Rudolf 
Ahtschin, višji davčni upravitelj v p.; Miroslav Hans-
lowsky, gozdar — vsi v Kostanjevici. 

N o v u ni u s t o , dun 1. septembra 1921. 

15. Sedež: Laško. 
Besedilo firme: Nabavljalna zadrug» državnih 

uslužbencev za okraj Laško v Laškem, reglstrovami 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga nabavlja svojim za
družnikom življenske potrebščine in druge predmet»; 
za njih osebno in hišno potrebo. 

Zadružna pogodba z dne 17. inaja 1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po objavi v «Našem Glasu» 

in dveh časopisih, ki jih sproti določa občni zbor, 
sicer pa javno in z nabitkom v zadružnih prostorih. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Ivan Slavec, kr. poštar, predsednik; 
Emil Pleskovič, višji davčni upravitelj, podpredsed
nik; Franc Šupergor, orožniški stražmešter v p., taj
nik: Anton Kuntara, železniški uslužbenec v p.; Ma
tevž M. Kaschmann, vodja orožniške postaje; Henrik 
Kopač, sodni kanclist, kot. odborniki —• vsi stanujoči 
v Laškem. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

predsednik, oziroma podpredsednik in en član načel
ništva. 

G n i j e , dm; ». septembra 1921. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

16. Hranilnica in posojilnica v Dragatušu, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelničtva Mihael 
Lamut, vpisal pa se je novi član načelništva Jane» 
Kocjan, posestnik v Šolah št. 4. 

N o v o m e s t o, dne 29. avgusta 1921. 

17. Pašna zadruga za občino Križe pri Tržiču, r^-
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Načelnik je Ivan Grašič, posestnik na Golniku 
št, 13. 

L j u b l j a n a , dne 2.avgusta 1921. 

18. Hranilnica in posojilnica v Lukovici, registre-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Karel Curar in 
Matevž Osredkar, vpisala pa sta se Franc Česen, po
sestnik v Gradišču št. 20; Jožef Joretina, posestnik 
v Rafolčah št, 24. 

L j u b l j a n a , dne 2. avgusta 1921. 

19. Kellereigenossenschaft Marburg, r. G. m. h. 
Haftung, registrovana zadruga z omejeno za-

ivezo: 
Po-sklepu občnega zbora z dne 14. julija 1921.: 
1.) Izprememba pravil v §§ 7., 22. in 23. Zadružni 

delež znaša 200 K ter se mora plačati ob vstopu. 
Vstopnina znaša za vsakega zadružnika 50 K. Vsak 
zadružnik jamči s svojim opravilnim deležem in pa 
z njega petkratnim zneskom. 

2.) Izbrisal se je dosedanji član načelništva Julij 
Appoth, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelni
štva Herman Soleh, posestnik vinogradov T Mari
boru. 

M a r i b o r, dne 13. septembra 1921. 

20. Hranilnica in posojilnica v Podzemlju, reglstro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Martin 
Plut, Martin Matkovič, Anton Brodarič in Jožef Pal
čič, vpisal pa se je novi član načelništva Miko To-
mec, posestnik v Skriljah št. 2. 

N o v o m e s t o, dne 5. septembra 1921. 

III. Izbrisala so je nastopna zadruga: 
21. Stavbena zadruga Ljudski dom, registrovana. 

zadruga z omejeno zavezo na. Toplicah. 
Vsled neposlovanja. 
N o v o m e s t o , dno 5. septembra 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

;.i,âJ 
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Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 7. oktobra 1921. Letnik IIL 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Кваик9ШГ>7¥КШЛХ«Х.-а11!« 

Vsebina: I/. „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Zakon o izvozu in imunih caricah. — Uredbe osrednje vlade : Uredba o postopanja pri pridobitvi in 
izgubi državljanstva kraljevine Srl'ov, Hrvwtov in Slovencev z opcijo in prošnjo. Pra iluik o ustanovitvi kmetijskih nadzorništev pri okrajnih glavarstvih v Sloveniji. Uredba glede 
vzdrževanja sodine ?.a pobijanje draginje. Odločba o lekarniških specialitotah. — Razglasi osrednje vlade : Stanje posevkov in vpliv vremena na rast kulturnih raetlia v prvi polo
vici moseca septembra 1921. Razglas, da jo uvoz in izvoz živali )z Madžarske prepovedsn. Razglas o kavciji carinskih posredni kov. Pojasnilo glede duplikatov in triplikatov caris-
gkih deklaracij. Pojasnilo glede uvoza strojnih delov. Razglas o uradnih' urah pri carinarnicah. Razglas o kontingentu konj za izvoz. Ukinitev starih in uvedba novih tovornih 
Satov. Kova emisija tovornib lietov. — Razglasi zdravstvenega odseka ».a Slovenijo : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 
11. do dne 17. septembra 1921. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o thksi za vidiranje potnih listov grških državljanov. Izkaz o stanju živalskih kožnih 
bolezni'v Sloveniji z dno 1. oktobra 1921. Razglas, da so državno zdravilišče Rogaška Slatina in državne toplice Dobrna pri Celju izročene v upravo zdravstvenemu odseku za 
Slovenijo. Objava, da je mandat sedanjega odbora bolniške blagajne južne železnico na Dunaju za pni del proge, ki leži na na.Sem ozemlju, podaljšan do dne 31. decembra 1921. 
— Eazglas oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani, da je dovoljena ustanovitev delniške družbe z imenom «Orna — kaolin,»-d. d. v Ljubljani. — Razglasi ras

nih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 217 z dne 29. septembra 1923.: 
Ukaz ministrskega- sveta z dne 1. septembra 

1981., s -katerim se Janko J? u fi a j , inspektor III. 
razreda pri agrarnem oddelku ministrstva za agrarno 
reformo, postavlja za inšpektorja II. razreda istotam. 
• Objava, generalne direkcije neposrednjih davkov, 

da je minister za finance Viktorja B i s c h o f a, davč
nega oficiala pri davčnem uradu v Ljubljani (oko-
iie»), na njega prošnjo postavil za davčnega oficiala 
v območju finančne delegacije v "Splitu. 

J Številka 218 z dne 30. septembra 1021.: 
-••'Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je minister za finance Josipa Z a z u l o , doseda
njega kontrolorja IX. činovnega razreda v Pre
valgali, postavil za davčnega upravitelja • istega 
raaroda na dosedanjem mestu službovanja in s činom 
pred Ivanom Kušarjem. > 

Objavi ministrstva za notranje zadeve, da sta 
Ksta «Tauern-Post» (Tamsweg) in «Schweizer Illu
strierte Extrapost» (Zürich) v naši državi prepove
dana, ker priobčujeta žaljive opombe in beležke, kaz
nivo po členu 11., točki 1., tiskovnega zakona. 

številka 219 z dne 1. oktobra 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 

« Journal d' Orient» (Carigrad) v naši državi prepo
vedan, ker piše zoper njene interese. 

Številka 220 z dne 3. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 9. septembra 

1921., s katerim se sprejemi je ostavim, ki jo je Josip 
M e d i n a , začasni komisar železniške policije v 
•«•durici, podal na državno službo. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
306. 

V imenu Njegovega Veličanstva 

Aleksandra, 
p* saSosti božji In narodni volji kralja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in na podstavi pooblastila (člen 59. 

ustave) 
nwgiasa in objavlja ministrski svet kraljevine. Sr

bov, Hrvatov in Slovencev vsem in vsakomur: 
Zakonodajni odbor narodne skupščine je odloČil 

«a podstavi člena 130. ustave v XI. redni seji, ki jo 
jo imel dne 23. septembra 1921. v. Beogradu-, da se 
odločbe ministrskega sveta in odloki ekonomsko-fi-
aanönega komiteta ministrov, ki so navedeni pod 
št. 68, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 in 66 seznamka 
uredb ministrstva za finance in pod št. 13, 17, 18 in 
22 seznamka uredb ministrstva za trgovino in indu
strijo («Službene Noviiio kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» št. 195/21.) in ki se tičejo izvoza in iz-
voooiih carin, izpreminjajp in da se glase: 

Zakon o izvozu in izvoznih carinah.* 
Člen 1. 

Predmeti, ki se izvažajo v inozemstvo, plačujejo 
j carino samo, v kolikor so našteti v izvozni carini, 
ki je sestavni del tega zakona. Predmeti, ki. v. tarifi 
niso navedeni, so prosti carine. 

Ölen 2. 
Prepovedano je izvažati: 
1.) zlati in srebrni denar; 
2.) zlato in erebro v drogih, šibkah, kosili itd.; 
3.) izdelke iz zlata in srebra; in 
4.) starinske predmete, ki imajo umetniško-zgo-

dovinsko vrednost (slike, skulpture itd.). 
Minister za finance se pooblašča, da sme omejiti 

ali povsem prepovedati izvoz dinarskih ali dinarsko-
kronskib bankovcev ali kakršnihkoli drugih plačil
nih sredstev kakor tudi ukiniti izdane omejitve in 
prepovedi. 

Člen 3. 

Določila točke 3.) člena 2. se ne tičejo nakita, 
ki ga nosijo posamezniki ob potovanju v inozem
stvo na sebi, kakor n. pr. prstanov,'zapestnic, ure 
in verižice, igel, naočnikov itd. 

Minister za finance je pooblaščen, da sme v po
sameznih primerih, če gre za izvoz zlatih in srebr
nih izdelkov na razstave in pri izseljevanju ali za 
uvoz in izvoz v izdelavo in popravo àli v, prečiščanje 
zlatega in srebrnega prahu ali v podobnih primerih, 
dovoljevati izvoz ob pogojih, ki jih predpiše za vsak 
posamezni primer ali za podobne primere. 

' ' Ölen 4. 

" Vlada se pooblašča, da sme na predlog ministra 
za finance omejiti aH povsem prepovedati izvoz 
posaaneznih proizvodov iz vse države ali posameznih 
oblasti, ako to zahtevajo državni ali gospodarski 
interesi. _ • 

Istötako sme vlada ukiniti odredbo p omejitvi ali 
prepovedi, ako prestane potreba, katera jih je pre-
vzročila. 

Odrejeno omejitev ali prepoved izvoza kakor tudi 
njiju ukinitev predloži vlada takoj po ministru za 
finance narodni skupščini v naknadno odobritev. 

člen 5. 

.Vlada se pooblašča, da sme ob nujni in neodložni 
potrebi, ako gre za važne pridobitne trgovske dr
žavne interese, uvesti, povišati, znižati aH uluniti 
izvozne carine; toda odločbo o tem mora takoj pred
ložiti narodni skupščini v naknadno odobritev. 

Čten 6. 

Ako se poviša ali uvede izvozna carina na pod
stavi člena 5. tega zakona,, se taka povišba aH uved
ba ne uporablja na proizvode, prodane v inozemstvo, 
če se .dokaže na podstavi avtentičnih pogodb in do-

j govorov, da so bile prodaje sklenjene, še preden so 
j se povišale ali uvedle izvozne carine. Taki dokazi 
j se morajo predložiti v oceno ministrstvu za finance 

— generalni direkciji carin — najkesneje v tridese
tih dneh potem, ko se povišba ali uredba izvoznih 
carin razglasi v «Službenih Novinah». Ministrstvo za 
finance — generalna direkcija carin — izda o tem 
odločbo, ki je izvršna. Za blago, Iri se tedaj, ko, se 
odredi prepoved aH omejitev izvoza, povišba ali 
uvedba izvozne carine, ravno natovarja, da bi odšlo 
v inozemstvo, se smatra, da je predložen avtentični 
dokaz o prodaji blaga v inozemstvo. 

Člen 7. 

Pravila za izvrševanje tega zakona, predpisu je in 
razglaša v «Službeni]) Novinah» minister za finance. 

Člen 8. 

Ko stopi v. veljavo ta zakon, 'prestanejo vtdjati 
določila o splošni carinski tarifi, kolikor nasprotujejo, 
temu .zakonu, izvozna tarifa, k zakonu o splošni ca
rinski tarifi kalter tudi vse odločbe, uredbe in vsi 
predpisi, kar jih je bilo glede izvoza izdanih do dne, 
ko stopi v veljavo ta zakon, in ki se ne tičejo izvoz
nih prepovedi, določenih v členu 2. tega zakona. 

Zlasti prestanejo veljati: odločba ministrskega 
sveta z dne 16. aprila 1920., IV. br. 4858 ininietrstva 
za trgovino in industrijo «Službene Novine» fit, 91 
(1920. leto),1 št. 56 seznamka uredb ministrstva za 
finance, odnosno št. 17 seznamka uredb ministrstva 
za trgovino in industrijo, «Službene Novine» št. 105 
(1921. leta); odločbe ekonomsko-finančnega komiteta 
ministrov z dne 11. maja 1920.; z dne 21.2 in 28egaa 

maja 1920.; z dne 6. avgusta 1920., «Službene No
vine» št. 176 (1920. leta)4; z dne 2. septembra 1920., 
«Službene Novine» št. 199 (1920. leta)0; z dne 19egii 
februarja 1921., «Službene Novine» št. 47 (1921, 
leta)0; z dne 15. junija 1921., «Službene Novine» 
št, 137 (1921. leta)7; z, dne 10. maja 1921., «Službene 
Novine» št. 119 (1921. leta)*; z dne 16. junija 1921«: 
z dne 15. julija 1921.10; z dne 10. avgusta 1920., 
«Službene Novine» št, 176 (1920. leta)11, in z dne 
22. februarja 1921., «Službene, Novine» št. 52 (1921. 
leta)12 (seznamek uredb ministrstva za finance št. 57, 
58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 in 66 in seznamek uredi? 
ministrstva za trgovino in industrijo št. 18 in 22) ia 
odločba ministrskega sveta o izvozu svobodnih kon
tingentov z dne 5. novembra 1919., «Službene No
vine» št. 134. (1919. leta)18 (seznamek uredb mirnstìv 
stva za trgovino in industrijp št. 13). 

- Člen 9. 

Ta zakon stopi v veljavo peti dan pa razglasitvi 
v «Službenih Novinah». 

Ministrski svet naroča ministru za finance, naj 
razglasi ta zakon in naj skrbi za njega izvrševanje, 

* Piazglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 215, izdanih dne 27ega 
septembra 1921. , 

3 Ur. 1. pod št. 211/20.. — •' Ur, L pod Št. 70/20. 
— s Ur. L pod št. 257/20. — * Ur. L pod št. 312/20. 
— • Ur. 1. 108/20. — « Ur. 1. pod št/67/21. — T Ur. 1, 
pod št. 185/21. — » Ur. 1. pod št. 146/21. — » Ur. 1. 
pod St. 1S6/21. — " Ur. 1. pod št. 96/21. — « Ur.l. 
97/21. — r- Ur. I, 29/21. — 18 Ur. 1. pod št. 780/19-

.- ш w * * l « 
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oblastvom pa zapoveduje, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, dno 28. septembra. 1921. 

Videl iu pritisnil državni pečat. 
čuvar državnega »'.cani, 
minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s. г. 

Predsednik ministrskega svela, 
minister za zunanje zadeve; 

Nik.P.Pašić s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno 
scino in izenačitev zakonov, 

M. Trilković s.r. 

ïkup-

Namestaik ministra za presveto, 
minister za notranje zadeve: 

Sv. Pribićevlć s.r. 

Minister za notranje zadeve: 
Sv. Pribićević s.r. 
Minister za gradbe: 

. J. P. Jovanović s.r. 
Minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s.r. 

Minister za promet: 
Nik. Uzunović s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Minis za gozde in rudni 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za vojno hi mornaniioo: 
general M. Zečević s.r. 

Mimster za pošto in brzojav: 
dr. S. Miletić s.r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s.r. 

. Minister za finance: 
dr. Kmnanudi s.r. 

Minist-r • za narodno zdravje : 
dr. Karamehmedović s.r. 

Minister ZA verstvo: 
dr. M. Jovanović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Faceîj s. r. 

Minister za agrarrvo reformo: 
K. Lj. Miletić s.r. 

J m e u o v a n j c 
Carimi dinarjev 
v dinarskih ali 

dinarsko-kronskili 
bankovcih 

2. p r i p o m b a. Za konje za 
klanje se smatrajo oni, ki nieo za 
drugo rabo. Klanje takih konj pa 
mora vedno nadzirati državni ve
terinar. Konji zaklani, očiščeni hi 
iz kože dejani, so prosti carine. 

6. Mule in osli: 
l.mulo 300—za glavo 
2. osli . . 150-—zaglave 
P r i p o m b a. Izvoz, mul in 

oslov se dopušča samo v kontin
gentih, ki jih določa vlada. 

7. Ovce in koze: 
1. žive: 

a) ovce 30---za glavo 
b) kozo 20-— za glavo 

2. zaklane: koze, ovce hi ovni. 
zaklani, očiščeni in iz kože 
dejani, in sveže meso . . . 

P r i p o ni b a. Izvoz ovac in 
ovnov, tudi zaklanih; neočišče
nih in ne iz kože dejanih, se dovo
ljuje samo v kontingentih, ki jih 
določa vlada. 

8. Goveda in bivoli: 
1. živa: 

a) mala govi-da pasmine buš 
do 300 kg 

\i) vsa ostala 
2. zaklana (očiščena in iz kože 

dejana) in sveže meso . . 
P r i p o m b a. Mala goveda 

pasmine buš preko 300 kg plaču
jejo po odstavku 1. bj. 

0. Prašiči: 
t. živi: 

a) do 50 kg . 
b) preko 30 kg 

10. Zaldani prašiči in sveže pra
šičje meso 50-— za 100 kg 

5 0 — za 100 ki 

120— za glava 
250-— za davo 

60—za 100 !ч\ i 

Uredbe osrednje vlade. 

3 0 7 . 
Uredba o postopanja pri pridobit?! in 
izgubi državljanstva kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev s opcijo in prošnjo.* 

Izvrševaje tretji, del VII. oddelka mirovno po
godijo med zavezniškimi in pridruženimi silami, ki je 
objavljena kot začasen, zakon v izredni Številki 
«Službeni!) Nov in kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» z dne 27. julija 1021., ki so jo dne 4. junija 
-1020. v Triunonu podpisale zavezniške in pridružene 
sile in Ogrska in katere ratifikacije je kraljevina, Sr
bov. Hrvatov in Slovencev izročila dne 26. julija 
J021.. se odreja.: 

Prvi oddelek. 
§ h 

i 

j V koiikor ni: spadajo v izjemne niže navedene 
kategorijo, postanejo polnopravno državljani kralje-

I vine Srbov, Hrvatov in Slovencev tisti nekdanji ogr-
J ski. državljani, ki so imeli dne 1. januarja 1910. do-
jmovinsko pravico na onem ozemlju ogrske polovice 
nekdanj'-- avstrc-ogr.ske monarhijo, katero je pripad-

I lo kraljevim Srbov, Hrvatov in Slovencev, hi ki so 
| jo ohranili do dne, ko je stopila v veljavo trianou-
j sica mirovna pogodba z.OgTsko. t. j . do dne 20. julija 
11921. 

Drugi oddelek. 
i 3. Pridobitev našega državljanstva r.a podstavi 

prošnje in oblastvene odločbe. 

prosto 
150-— zaglavo 

Priloga aakonu o izvosro. in izvoznih carinah. 

Izvozna tarifa. 
Carina dinarjev 
v dinarskih ali 

dinarsko-kronskih 
bankovcih 

I m e n o v a n j e 

i, 2. in 3. 
hrano (v.-o 

oves. 

1. Pšenica in rž . 
2. Oves in ječmen . 
3. Seno brez razlike 

P r i p o m b a , k 
Vse vr.-t-.' živalske 
vrste sona in slame, širok, 
otrobe, ostanke drozge pri labri-
kaciji špirita, melaso, krmsko pe
so, suho in svežo, odrezke pese. 
dobljene pri fabrikaciji sladkorja, 
pleve, t. j . odpadke pri čiščenju 
žita, kakor tudi oblodo) je prepo
vedano izvažati. 
4.0pij 
Л- Konji in kobile: 

1. belgijske in noriiške pa-sme 
v starosti nad 3 lote . . • 

2. žrebeta in mladi konji do 
3 let belgijske in noriš!«' 
pasme 

3. konji, kobile, mladi konji in 
žrebeta tudi drugih pasem hi 
pasmiu 

4. konji za klanje . ; . . . . 
1. p r i p o m b a . Izvoz konj iz 

točke 3. je/dopuščen samo v kon
tingentih, ki jih določa vlada. 

2 0 — za 100 kg 
10—za 100 kg 

5 — za 100 kg 

11. Izdelki iz mesa 
P r i p o r a b a. Izvoz, živil« in 

i zaklanih živali, svežega in prede-
i hinega mesa In slanine, perutnine 
' kakor voboe vseh živalskih siro-
j vin in njih izdelkov se sme vršiti 
| samo z dovolitvijo.državnega živi-
j vinozdraviilka, postavljenega po 
j ministrstvu za kmetijstvo in vode: 
• ta živinozdravnik izdaja potrdila. 
i da so od zdravih živali in v do-
! hrom stanju. 
j 12. Jajca 
J13. Volna 
j 14. Kože: 
j J. goveje 
j 2. telečje 

3. ovčje in kozji; . . • 
I . s « 

I Л. ja;.;ujučje in kozhcje . 
5. konjske • 

15. Cunj;- in odpadki: 
1. volnene cunje in odpadki . 
2. uesortirane cunje vsake vrste 

16. Staro železo • • 
17. Stari baker in njegove zlitino . 
18. Premog . . . . . - • • 

prosto 

. 100— 

. 1000— 

. 400— 

. 600— 

. 300— 

. 200— 
. 1.00— 

za 100 kg 
- za 1.00 kg 

- za 100 kg 
-za 100 kg 
- za 100 kg 
- za 100 kg 
-za 100 kg 

400— za 100 kg 
400- - z a 100 kg 
100— za 100 kg 
150-~-za-j00.kg 

.1-—za 100 kg 
1 — z a 100 kg 

500— za 100 i 

400— za glavo 

200- ilavo 

250— za glavo 
5 0 — za glavo 

lij. Bukovi železniški pragi • • • 
20. Iir.-ist.ov-i železniški praü'l ш 

Juastovo specialno gradivo za 
poli-eoe železnic 20-—zalOOkg 
P r i p o m b a. Izvoz hrastovih železniških pra

gov in specialnega hrastovega gradiva za potrebe 
Železnic je dovoljen samo ob pogojih, ki jih pred
piše minister za gozde in rudnike sporazumno z mi
nistrom za oromet. v 

* * * 

(.'• p a z k a. Kjerkoli se v tej tarifi govori o kon
tingentih, se taki kontingenti ne dovoljujejo posa
meznikom, ampak samo načeloma tako, da je brez 
razlike vsakomur, ko je dotični kontingent, izčrpan, 
dopuščeno izvažati kontingehtirane predmete. 

§ 2. 

Tisti, ki so pridobili domovinsko pravico iiùza. 
(ino 1. januarja 1910. na onem ozemlju ogrske, polo
vice bivše avstro-ogTskc monarhije, katero je pripad
lo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, postanejo 
državljani kraljevine Srbov, Hrvatov iu Slovencev 
samo s pritrdilom naše države. Čo tega pritrdila ne 
zahtevajo ali če. se jim odreče, pridobe državljanstvu 
one države, kateri je pripadlo ozemlje, kjer so iiue.-i 
domovinsko pravico, preden so pridobili to pravico 
na ozemlju, kjer j<> imajo sedaj. 

Prošnje, o katerih govori prejšnji paragraf, se 
morajo vložili do vštetega dne 26. julija 1922. pri 
onem upravnem oblastvu prve stopnje, v. katerega 
področju ima prosilec domovinsko pravico ali svoje 
s tal no bivališče.. 

Upravna oblastva prve stopnje vročajo vse proš
nje s svojim mnenjem vred svoji pokrajinski upravi, 
odnosno oddelku za Banat, Bačko in Bai-an jo pri mi
nistrstvu za notranje zadeve. 

§ 4. 

Upravna oblastva prve stopnje morajo javno po
zvati tiste, o katerih govori § 2., naj vlože potrebne 
prošnje; obenem jih morajo obvestiti, da se no bodo 
smatrali za 'našo državljane, ako do vštetega dne 
20. julija 1922. ne vlože rečene prošnjo. 

Ce takega poziva n..:- bi bilo, velja za poziv ob
java te uredbe v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvala i SJovenacav. in v pokrajinskih uradnih 
listih... 

Vsak prosilec mora- svoji prošnji priložiti: 
. izpričevalo o domovinstvu; 
.krstni ali rojstni list; 
poročni Jh..!-. odnosno izpisek i/.' matice, iu sicer 

zase, za svoje ženo in 'Z.a one svoje otroke, ki nlm 
dovršili 18. leta; 

izpričevalo o moralnem in političnem vedenju. 
V jirošnji mora označiti, kani je bil pristojen, 

preden je pridobil- današnjo domovinsko pravico. 
Zaprošeno podelitev našega državljanstva da ali 

odkloni ona pokrajinska uprava, v. katere področju 
ima jn-osilec domovinsko pravico, odnosno oddelek 
za Banat, Bačko in Baranjo pri ministrstvu za no
tranji/ zadeve, ter o odločbi obvesti pristojno obelilo. 

Prosilec se mora obvestiti o odločbi, izdani na 
njegovo prošnjo. [Ш onem, oblastvu,. kai-ereiau je 
vročil prošnjo. 

* Razglašena v «Službenih 'Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca-, št. 201, izdanih dn« lOega 
septembra 1921. 
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122. 

II. Pridobitev državljanstva kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev po tistih, ki toajo sedaj domovin
sko pravico na onem ozemlju ogrske, polovice bivše 
avstro-ogrske monarhije, katero ni pripadlo kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki pa so imeli prej 
domovinsko pravico na kateremkoli ozemlju tivše 
avstro-ogrske monarhije, kaiero je pripadlo kralje

vini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

listi, ki so hi ar j na-tl 18 let in imajo domovinsko 
pravico na onem ozemlju dežel krone sv. Štefana. 
katero ni prešlo v sestavo kraljevine Srbov, Hrvatov 
m Slovencev, in ki so po členu GL trianonske, mi
rovno pogodbe polnopravno postali romunski, polj
ski, češkoslovaški ali italijanski državljani, smejo v 
enem lolu opinali za državljanstvo kraljevine Srbov, 
Hrvate v in Slovencev, ako so imeli domovinsko pra
vico na kateremkoli, ozemlju bivše avstro-ogrske 
monarhije, katero je pripadlo kraljevini Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

Ta enoletni rok teče od dne 26. julija 1021. 

§ 6. 

Tisti, o katerih govori § 5., morajo vložiti prijavo 
o opciji za naše državljanstvo pri onem upravnem 
oblastvu prve stopnje, v katerega področju so imeli 
I»rej svojo domovinsko pravico. 

Ako imajo le osebe svoje stalno bivališče izvun 
meja kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, smejo 
vložiti prijave tudi pri diplomatskih in konzularnih 
oblastvih kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
državi svojega stalnega bivališča. 

l a oblastva morajo prijavo takoj vročiti uprav
nomu oblastvu prve stopnje, označenemu v prejšnji 
alineji. 

Optant inora prijavi priložiti: 
ì.'j dokaz o svoji dosedanji pristojnosti; 
2.) svoj krstni (rojstni) list kakor tudi krstne 

(rojstne) liste svoje žene in onih svojih otrok, ki niso 
dovršili 18. leta; 

3.) izpričevalo o moralnem in političnem vedenju; 
4.) dokaz ali navedbo, v kateri občini na onem 

ozemlju bivšo avstro-ogrske monarhije, katero je pri
padlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, je 
imel prej domovinsko pravico. 

§ 7. 

Upravna oblastva prve stopnje, označena v prej
šnjem paragrafu za pristojna., se morajo po prizadeli 
občini uveriti, ali je optant prej res užival domovin
sko pravico v dotični občini, ter vroče predmet v re
šitev svoji pokrajinski upravi, odnosno oddelku za 
•Ij.anat, Bačko in Baranjo pri ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Pokrajinska uprava, odnosno oddelek za Banat. 
Bačko in Baranjo pri ministrstvu za notranje zadeve, 
odloči, ali je optant po členu 63. trianonske pogodbe 
postal naš državljan. 

Ta oblastva takoj o svoji odločbi obveste uprav
no oblastvo prve stopnje, označeno v § 6., da le-to 
obvesti optanta ter ukrene, česar je treba, da se ta 
odločba vpiše tudi v domovinske seznamke. 

Zoper odločbo pokrajinske uprave, odnosno od
delka za Banat, Bačko in Baranjo pri ministrstvu za 
notranje zadeve, ima optant pravico pritožbe v štiri
najstih dneh na ministra za notranje zadeve. 

§ 8 . 

Pokrajinska uprava, označena v § 7., odnosno 
oddelek za Banat, Bačko in Baranjo pri ministrstvu 
za notranje zadeve, mora po preteku opcijskega roka 
predložiti ministrstvu za notranje zadeve točen se
znam ek optantov, označivši v njem: 

1.) ime optantovo, njega priimek in poklic; 
2.) ime njegove žene in onih njegovih otrok, ki 

so v trenutku, ko vloži prijavo, mlajši nego 18 let: 
3.) občino, kjer je optant postal pristojen; 
4.) občino in državo, kamor je bil optant pristo

jen pS-ed opcijo. 
Ministrstvo za notranje zadeve zbere vse te po

datke ter vroči njih prepis po diplomatski poti pri
zadetim državam. 

§ 9 . 

Ako so imeli tisti, ki so navedeni v § 5., prej do
movinsko pravico v eni izmed dežel, katere so ne
kdaj pripadale kroni sv. Štefana, pa so prešle v sc
afavo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, samo 
«pričo syojega službenega stališa (kot uradniki, 

612 
uslužbenci itd.), velja njih opcija samo. 
odobri miniiler za. notranje zadeve. 

v ko l ikor ;<> 

Ш. Pridobitev našega državljanstva po Srbih, Hrva
tih in Slovencih, ki imajo domovinsko pravico na 
onem ozemlju ogrske polovice bivše avstro-ogrske 
monarhije, katero ni pripadlo kraljevini Srbov, Hr

vatov in Slovencev 

§ 10. 
Ti'ti. ki se stari nad 18 let ter so srbskega, hr

vatskega ali slovenskega plemena in jezika ter imajo 
domovinsko pravico v eni izmed onih dežel, katere 
so nekdaj pripadale krom sv. Štefana, pa niso prešle 
v sestavo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
lahko postanejo državljani kraljevine Srbov. Hrva
tov in. Slovencev, ako izjavijo v šestih mesecih, 
da žele to postati. 

Ta šestmesečni rok teče od dne 26. julija 1921. 

§ 1 1 . 
Tisti, o katerih govori § 10., morajo izjavo o op

ciji za naše državljanstvo vložiti pri upravnem ob
lastvu prve stopnje, v katerega, področju imajo 
stalno bivališče. r 

Ako ima optant stalno bivališče izvun kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, se mora izjava vložiti 
pri diplomatskih ali konzularnih oblastvih kraljevine 
Srbov. Hrvatov in Slovencev v državi oprantovega 
stalnega bivališča. 

Optant- mora izjavi priložiti: 
1.) dokaz o svoji dosedanji pristojnosti: 
2.) krstni ali rojstni list, poročni' list. ali izpi

sek iz matice, in sicer zase, za svojo ženo in za one 
s\ojc otroke, ki niso dovršili 18. lete; 

3.) izpričevalo o moralnem in političnem vedenju; 
4.) izjavo in eventualne dokaze, da mu je srbski, 

hrvatski ali slovenski jezik res materin jezik in da
je temu jeziku resnično vešč; 

5.) eventualna, šolska izpričevala; 
G.) eventualna izpričevala o pripadnosti k srb

skim, hrvatskim ali slovenskim nacionalnim ali na-
cionalno-verskim organizacijam (združbam, cerkve
nim občinam itd.); 

7.) eventualna potrdila verodostojnih oseb, da je 
optant po rodu in jeziku resnično Srb, Hrvat ali Slo
venec, in vsa druga dokazila r> tem. 

§12. 
Upravna oblastva prve stopnje morajo izjave op

tantov takoj vročiti svoji pokrajinski upravi, v Ba
natu, Bački in Baranji pa oddelku za Banat, Bačke 
in Baranjo pri ministrstvu za notranje zadeve, ki jih 
v najkrajšem času vroči ministrstvu za notranje za
deve. Upravno oblastvo prve stopnje in pokrajinska 
uprava, odnosno oddelek za Banat, Bačko in Ba
ranjo pri ministrstvu za notranje zadeve, mora izja
vo vsakega optanta vročiti z oceno dokazov, ki jih 
je optant priložil svoji izjavi. 

Ako je izjava, skladno z drugo alinejo § li., vlo
žena pri diplomatskih ali konzularnih oblastvih kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, jo ta oblastva 
vroče ministrstvu za notranje zadeve. 

Ako so pogoji, določeni v §§ 10. in 11., izpolnje
ni, odloči minister za notranje zadeve, da je optant 
po členu 64. trianonske mirovne pogodbe optiral za 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in da je 
državljan te kraljevine. V isti odločbi morajo biti 
označene tudi osebe njegove rodbine, na katere se 
razprostira opcija, in občina, v kateri je optant, oo 
§ 14., dobil domovinsko pravico. 

Odločba se po pristojni poti vroči optantu in ob
čini, v kateri je optant pridobil domovinsko pravico. 

§ 1 3 . 

Ministrstvo za notranje zadeve vroči po diplo
matski poti prizadetim državam točen seznamek ti
stih, ki so tako postali naši državljani." 

§ 14. 
Kdor postane državljan kraljevine Srbov, Hrva-r 

tov in Slovencev na podstavi opcije, urejene v §§ 10. 
do 13., pridobi domovinsko pravico v oni občini kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, v kateri jo je 
prej užival; ako take občine ni, v oni, v kateri je ta 
pravica pripadala njegovemu zakonitemu očetu ali 
neporočeni materi; ako tudi take občine ni, pa v 
oni, v kateri so on ali njegova navedena prednika 
imeli svoje poslednje stalno bivališče; če pa niti 
take občine ni na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, v oni. naši občini, kjer so se on ali nje
gova navedena prednika rodili. Akrxnebi bilo nobene 

letnik m. 

zgoraj navedeni!) občin, pridobi optant domovinsko 
pravico v oni občini, ki mu jo določi minister za no
tranje zadeve. 

X^o'îji oadel&k. 
I. Izguba državljanstva kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev po tistih, ki imajo sedaj domovinsko pra
vico na onem ozemlju ogrske polovice bivše avstro-
ogrske monarhije, katero je pripadlo kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev, a je nimajo tu izza 

rojstva. 

§ 13. 
Tisti, ki so stari nad 18 let in so postali naši dr

žavljani na podstavi § 1. ter so nekdaj imeli domo
vinsko pravico na onem ozemlju bivše avstro-ogrske 
monarhije, katero ni prešlo v sestavo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev, smejo v enem letu opti-
rari za. državljanstvo one države, kateri je pripadlo 
ozemlje, kjer so bili nekdaj pristojni. 

Ta enoletni rok teče od dne 26. julija 1921. 

§16. 

Tisti, ki so navedeni v § 15., morajo svoje pri
jave za odpust iz našega državljanstva vložiti pri 
upravnem oblastvu prve stopnje, v katerega pod
ročju imajo sedaj domovinsko pravico ali svoje stal
no bivališče. 

Tisti, ki imajo stalno bivališče izvun meja. kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, smejo svoje 
prijave vložiti tudi pri naših diplomatskih ali konzu
larnih oblastvu) v državi svojega stalnega bivališča. 

Upravno oblastvo prve stopDJe, v katerega pod
ročju ima- optant svoje stalno bivališče, in naša di
plomatska in konzularna oblastva v inozemstvu mo
rajo optantovo prijavo takoj in neposredno vročiti 
upravnim oblastvom prve stopnje, v katerih pod
ročju ima optant sedaj svojo domovinsko pravico. 

Optant mora prijavi priložiti: 
1.) dokaz, da je imel nekdaj domovinsko pravico 

na onem ozemlju bivše avstro-ogrske monarhije, ka
tero je ostalo izvun sestave kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev; optant mora točno'navesti, v ka
teri občini je imel to pravico in kateri državi je pri
padla ta občina; 

2.) krstni ali rojstni list, poročni list ali izpisek 
iz matice, in sicer zase, za svojo ženo in za one svoje 
otroke, ki niso dovršili 18. leta. Ce nima krstnega, 
rojstnega in poročnega lista, pismeno izjavo, kje in 
kdaj so rojeni on, njegova žena in njegovi otroci, 
mlajši od 38 lei, in kdaj se je poročil. 

§ 17. 

^Upravno oblastvo prve stopnje, v katerega pod
ročju ima optant svojo domovinsko pravico, se uveri 
po prizadeli občini, ali optant res uživa domovinsko 
pravico v dotični občini. Isto oblastvo se mora uve
riti tudi o ostalih navedbah, podanih v izjavi ali ji 
priloženih, ter vročiti predmet svoji pokrajinski 
upravi, odnosno oddelku za Banat, Bačko in Baranjo 
pri ministrstvu za notranje zadeve. Pokrajinska upra
va, odnosno oddelek za Banat, Bačko in Baranjo pri 
ministrstvu za notranje; zadeve, odloči, ali je optant 
na podstavi člena 63. trianonske pogodbe prestal biti 
državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
V odločbi morajo biti označeni vsi člani optantove 
rodbine, na katere se razprostira njegova opcija po 
§ 24. te uredbe. O tem mu izda potrdilo 1er odredi 
občini, naj se vsebina njene odločbe vpiše v domo
vinske; seznamke. 

Zoper odločbe pokrajinskih uprav, odnosno od
delka za Banat, Bačko in Baranjo pri ministrstvu 
za notranji.1 zadeve, ima optant pravico pritožbe v 
štirinajstih dneh na ministra za notranje zadeve. 

§ 18. 

Pokrajinske uprave, odnosno oddelek za Banat, 
Bačko in Baranjo pri ministrstvu za notranje zadeve, 
vroče ministrstvu za notranje zadeve natančen se
znamek optantov iz svojega področja, ter označijo 
v njem: 

1.) imo optantovo, njega priimek in poklic; 
2.) ime njegove žene in njegovih otrok, mlajših 

od IS let; 
3.) občino, v kateri je imel optant domovinsko 

pravico v trenutku opcije; 
4.) državo, za katero optant optira, kakor tudi 

občino, ki je tej državi pripadla in v kateri je imel 
optant nekdaj domovinsko pravico. 

Ministrstvo za notranje zadeve vroči po diplomat
ski poti prepis teh podatkov prizadetim državam. 
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II. Opcija tistih, ki niso Srbi, Hrvatje aii Slovenci, ki 
pa imajo domovinsko pravico na or.sm ozemlju ogr
ske polovice bivše avsiro-ogrske monarhije, katero 
Je pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

za državo svoje narodnosti. 

§ l'1-
Tisti, ki nO po plemenu iti jeziku Nemci, Čehi. 

Slovaki, Polj.-i.ki. Romuni, Italijani in Madžari, ki pa, 
imajü domovinsko pravico v eni izmed onih dežel, 
katere .so uekiiaj pripadale kroni sv. Stefana, pa 
.«c prešlo v sestavo kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, .-mejo v Šestih mesecih optirali za drža
ve, kateri pripadajo po plemenu in jeziku, t. j . : 

Nemci za Avstrijo; 
(".'eni iu Slovaki z:i Ceškoslovažko; 
Poljaki za Poljsko; 
Komuni za Romunijo; 
.Italijani za Italijo; 
Madžari za Ogrsko. 
Isictako srnejo po določilih ioga in našle-Inj ih 

par.!graf.--v -/«••„ Ogi>ko epurati ìiadzari po plemenu 
in jeziku, ki imajo domovinsko pravico na onem 
ozemlju bivše avstrijsko polovice bivšo avstro-ogrske 
monarhije, katero j ; - presilo v sestavo kraljevino 
Srbov. Hrvatov in .Slovencev, kakor tuni Madžari 
po plemenu in jeziku, ki imajo pristojnost v Bosni in 
Hort-aovini. 

ïes'.mcneuii re;K. uoicv.es! v prejšnjem pantgratu. 
toče oil .ili.-. 2-i. jiiliia !82L 

§27. 

Tisti; ki so iiiienovani v prejšnjem paragrafu, 
smejo v navedenem roku vzeti s seboj vse svoje 
premičnin*; vsake vrsto. V tem oziru se jim niti pri 
odhodu niti pri dohodu ne nalaga nobena davščina 
ali taksa. 

Na izvolji jim je, da obtlržo nepremičnine, ki 
jim pripadajo, na ozemlju države, v katere korist 
niso optirali. 

V dvanajstih prihodnjih mesecih smejo prenesti 
v kraljevino Srbov, Hrvatov iu Slovencev brez vsa
kršne davščino ali takse svoje premičnine vsake, 
vrste tisti, ki so optirali za državljanstvo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Siovencev, ako v tem roku pre-
neso svoj domicil i/, inozemstva v kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. ' 

§ 28. 

Vse prošnje, prijave in izjave v zvezi š to ured
bo, istotako vse priloge, izdane v ta namen, so opro-

x Scene vseh taks in davščin. 
i Nepopolne prošnje, prijave in izjave se vračajo 
j vložniku v popolnitev. 

Vsi opcijski roki, določeni z u.retìbo o pridobitvi 
in izgubi državljanstva kraijevirò Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z cpcijo in prošnjo z dne 25. novembra 

! 1320., objavljeno v «Službenih Kovinah kraljevine 
| Srba, Hrvata i Sioveimcn.» št. 271 z due 6, decembra 
1920.*, Gs podaljšujejo in veljajo do preteka ustrez
nih rokov, določenih v \г\ naredbi. 

kot pomočniki okrajnega ekonoma iT. razreda v 
IX. činovnem razredu, 

kot pomočniki okrajnega ekonoma T. razreda v 
VIII. einovnem razredu. 

4.) Uradno poslovanje in službeno razmerji' 
okrajnih ekonomov in njih pomočnikov proti pred
stojniku okrajnega glavarstva in proti višjim obta-
stvom se. mora vršiti po teh-le. navodilih : 

Opianl mora svojo izjavo vložiti pri oblastvi:;,' 
določenih v § IG. Prva, druga in tretja alineja § IG. j 
se inora uporabljati tutti na te izjave. j 

OpLant mora svoji izjavi priložiti: ; 
t.) dokaze, ila pripada po plemenu in jeziku oni j 

narodnomu, za katere držalo optira: ; 
'2.) dokaze o t.,m. k j ; ; je imel v trenutku opcije! 

domovinsko pravico: 
3.) krstni ali roj.-.l:ji list, poročni list aii. izpisek 

iz mai ice, in sicer zase, za svojo ženo in za one 
sveje otroke, ki m>o dovršili 18. leta. Če nima krst-
nega. rojstnega in poročnega lista, pismeno izjavo, 

'• kdaj so rojeni on, njegova žena in njegovi otroci, 
mlajši od 18 let. kdaj'so je poročil in kako je ime 
ženi in otro!:.;..;;.. 

G Wie postopanja s trmi izjavami in gPde odio--
čauja o njih se je ravnati po načinu, razloženem v j 

: Predpisi § IS. se morajo uporabljati tudi tukaj,j 
samo da pokrajinska uprava, odnosno oddelek za J 
Banat. Bačko in Baranje pri ministrstvu za notranje! 
zadeve, .- sczna.inku ped -!._) namesto občino, v ka- j 
teri je imel optant nekdaj domovinsko pravo, označil 
optantovo :;.a'c.;.',e.-:'.. in pa državljanstvo države, r-a 

'' ka'ere v. е;;!::-:'1. 

Splošna določila. 

{ § 24. 
'•- V tej uredi;; določeno dolžnost o vlaganju pro-
f snr.j in opcijsko pravico za pridobitev ali izgubo 
;•' državljanstva kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven

cev iz.rše samostojno osebe, ki so stare nati Iti let 
•i- v- ••••;•;:;-. -.'.i, ko vlcže prošnjo, prijavo ali izjavo. 

Prošnja, prijava ali izjava moževa se razprostira 
tudi na njegovo zakonsko neločeno ženo. Prošnja, 

;.': prijava aH izjava očetova ali, če ni več očeta, mate
rina, se razprostira na njiju zakonske ali legitimi-

i rane otroke, mlajše nego IS let. 
Prošnja, prijava aii izjava nezakonske, neporo

čene matere se razprostira na njene nezakonske 
otroke, mlajše nego IS P-1. Če je, nezakonska mati 
poročena s kom, ki ni oče njenih otrok, vloži proš
njo, prijave ali izjavo njih zakoniti zastopnik. 

Za takega, ki je poet skrbstvom, vloži prošnjo, 
prijavo ali izjavo njegov zakoniti zastopnik. 

: § ,25. 
'/;.: vložena prošnja, prijava ali izjava, bodisi, da 

jo biia vložena samostojno, bodisi po možu, rodi
teljih ali po zakonitem, zastopniku se ne moro več 

; prck]ic;iü- s 2e. 
Tisti, ki so optirali za tuje državljanstvo, morajo 

v dvanajstih prihodnjih mesecih prenesti svoj domi-

§ 30. 

Pokrajinske uprave, odnosno oddelek za Banat, 
Bačko in Baranjo pri ministrstvu za notranje zadeve, 
morajo skrbeti, da se ta uredba objavi, kakor je 
predpisano, da se ji pa tudi drugače da čim širša 
,;yvnost. 

Naša. diplomatska in konzularna obiastva v ino
zemstvu morajo objaviti to uredbo na udomačeni 
način. 

§ 31. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca?.. 

V Ђ e o g r a d u. dee SO. avgusta 1021.; 
TT bi-' i!i .7-!° 

iu mister za notranje zadeve: 
Sv. pji«'.ćević s. r. 

3 0 8 . 
Pravlfaik o nsUaoviìvi kmetijskih з&а-
fiorsišter pn okrajnih glavarstvih чг Sie

ves: j i. 

oil v državo, za katero so optirali. 

1.) Okrajnim glavarstvom v Sloveniji se dodelju
jejo okrajni ekonomi. 

2.) Za okrajno ekonome se imenujejo kmetijski 
strokovnjaki z visokošolsko izobrazbo iu s'primemo 
kmetijsko prakst), in sic<-r: 

okrajai ekonomi V. razreda, v X. einovnem raz
redu, 

okrajni ekonomi IV. tazreda v IX. einovnem raz
redu, 

okrajni ekonomi Ш. razreda v VIII. čirovnem 
razredu, 

okrajni ekonomi IT. razreda- v VIT. čmo\i.,em raz
redu. 

okrajni ekonomi I. razreda v VI. činovnem raz
redu. 

Če ne, bi bilo dovolj strokovnjakov z visokošol
sko izobrazbo, se izjemoma imenujejo za okrajne 
ekonome tudi strokovnjaki s srednješolsko kmetij
sko izobrazbo, ki so opravili učiteljski izpit za po
učevanje na nižjih kmetijskih šolah in ki so po svo
jem dosedanjem delovanju priznani strokovnjaki. 

«'}.) Za pomožnega strokovnega organa se dodelju
je vsakemu okrajnemu ekonomu po eden aH po več 
kmetij-kih strokovnjakov, ki so absolvirali srednjo 
kmetijsko šolo s p r a v d o b r i m uspehom in ki 
imajo zadostno kmetijsko prakso. Ti pomožni stro
kovni organi so: 

kot pomočniki okrajnega ekonoma IV. razreda 
v XI. činovnem razredu, 

kot pomočniki okrajnega ekonoma, III. razrođa 
v X. činovnem razredu, 

* Uradni list pod št. 471 iz leta 1920. 

?.. 

1.) Okrajni ekonomi, so strokovni referenti okraj
nih glavarstev', na. katerih sedežih so nameščeni, ter 
v službenem in disciplinarnem oziru podrejeni naj
prej predstojnikom okrajnih glavarstev. Ako obseza 
okoliš posameznih okrajnih ekonomov več politič
nih okrajev, so službeno podrejeni, tudi prestopni
kom ostalih okrajnih glavarstev. Okrajni ekonomi 
so strokovno podrejeni kmetijskemu oddelku po
krajinske uprave za Slovenijo; njih službeno poslo
vanje, je navzlic podrejenosti, omenjeni v prejšnjem 
odstavku, -pod nadzorstvom tega oddelka. 

Okrajnim ekonomom se po potrebi dodeljujejo 
pomožni strokovni, organi, katerih službene dolž
nosti in pravico določuje poseben pravilnik. 

2.) Okrajni ekonomi opravljajo svoje uradne 
posle v imenu in s podpisom predstojnikov dotičnu, 
okrajnih glavarstev. 

Samoupravne akte zgolj strokovne vsebine, ki 
niso v nikakršni zvezi s poljsko policijo ali finanč
nimi zadevami, podpisujejo oni sami kot okrajni 
ekonomi. 

Vso stvari, spadajoče v pristojnost okrajnega 
glavarstva, ki se tičejo kmetijskega gospodarstva v 
okraju, rešuje okrajni, okoaom. oziroma se morajo 
reševati po njega za-dišanju. 

o.) Okrajni ekonomi se. ne smeje uporabljati za 
posle, iti niso v nobeni zvozi z njih strokovnim po
klicem. 

4.) Okrajni ekonomi imajo svoj urad pri okraj
nem glavarstvu s svojim posebnim poslovtKlstvoot 
(pod znakom E. š t . . . . ) . Njih pisarniška dela. oprav
lja pisarna okrajnega glavarstva. 

Ako je v kraju okrajnega glavarstva-, kjer ima 
svoj sedež okrajni ekonom, kmetijska postaja (vzor
no posestvo, razsadnik itd.) s primernimi poslopji, 
katero upravitelj je obenem okrajni ekonom, 'oodi 

, tudi njegov urad tam: vendar pa mora tudi v te>n 
! primeru vzdrževati stik s. predstojnikom okrajnega 
glavarstva (točka. 2.) in mu bili ob določ-min t.!no
vih in urah na uradno razpolago. 

5.) Posebne dolžnosti okrajnih ekonomov so te
lo: Okrajni ekonomi 
a) podajajo predlogo za pospeševanje vseh kmcti.i-

. skih strok svojega področja, izdelujejo vs- dotične 
predpise in naredbo tor vodijo vsa sem spada
joča dela.: 

b) čim -prej naj prouče kmetijske, razmero svojega 
okraja s tem, da stopijo v stile z uglednimi it; 
vplivnimi osebami svojega okraja, o katerih se 
ve. da so'zanimajo za napredek in procvil, kme
tijskega gospodarstva; 

c) sodelujejo pri že ustanovljenih kmetijskih dru
štvih svojega okraja ter podpirajo ustanovitev 
novih, o katerih je. pričakovati pospeševanje 
kmetijstva; 

č) prirejajo poljudna praktična predavanja, tečaje 
in poizkuse, tla poučujejo kmetiško ljudstvo svo
jega okraja v vseh kmetijskih panogah dotičnih 

d) pospešujejo kmetijski pouk v osnovnih šolah ter 
po'možnosti podpirajo dotično učitelje pri ure
janju šolskih vrtov; 

e; vestno in skrbno upravljajo eventualne njim po
verjene, kmetijsko postaje, vzorna posestva itd.; 

f) skrbe za to, da se točno izvršujejo kmetijski za
koni in kmetijske naredbe; 

g) vodijo v svojih okrajih kmetijsko statistiko toč
no po navodilih pokrajinskega kmetijskega od
delka, odnosno ministrstva za kmetijstvo; 

h) vodijo točen zapisnik (dnevnik) o svojem služ
benem delovanju; 

i) sestavljajo glede svojega zunanjega poslovanja 
za vsako leto v naprej glavne in podrobne na
črte po navodilih, ki jih dobivajo od'kmetijske
ga oddelka pokrajinske uprave, ter jih temu. pra
vočasno predlagajo v odobritev; 

j) sestavljajo o svojem zunanjem delovanju rodna 
mesečna in letna poročila kakor tudi redna in 
izredna poročila o stanju in napredku lunçtij-
skega gospodarstva svojega področja ter jih vro-
čajo kmetijskemu oddelku pokrajinske uprave. 
Za sestavo vseh teh poročil dobivajo ekonomi 
posebna navodila. 



i 22. fil» .'„etnik 111. 
o.) Okrajiii ekonomi in njih pomožni organi so | Za vzdrževanje sodišča za pobijanje draginje naj 

dolžni v s a k o svojo odsotnost na kratko чагпа-! so, ako nima občina zanje proračunske možnosti,! 
Razglas o kavciji carinskih posrednikov. 

, S členom 4. pravil o carinskih posrednikih je 
mi-i 'predstojniku okrajnega glavarstva, ki je tudi j uporabljajo dohodki iz denarnih kazni, ki se izre- : j>rodpisa.iio, da smejo carinarnice sprejei 
upravičen, da jim v posebnih primerih dovoli do;mst kajo za dejanja iz točk 1., 5. in G. člena 14. uredbe J г ј ш к ј ј , posrednikov za.kavcjjo tudi take 
do največ tri dni. 

Več nego tri dni trajajočo bolezen je treba na
znaniti po predstojniku okrajnega,glavarstva po
krajinskemu kmetijskemu oddelku. 

T.) Po potrebi sklicuje kmetijski oddelek pokra 
jiusko uprave letne konference; vseli okrajnih eko-j poravnalo iz občinske blagajne na račun vzdrževa-
nomov. j nja sodišč za pobijanje draginje. 

C. Občinskim oblastvom in sodiščem za pobijanje 
. i.) PomoCniki okrajnih ekonomov so pomožni draginje se naroča, naj se ravnajo po tem. 

strokovni organi okrajnih ekonomov ter imajo na- V P) e o g r a d u , dne IG. septembra 1921.; 
vadno svoi uradni sedež na sedežu okrajnih eko-i J P br. 4990. . 

•' J i Minister za socialno politiko: 

mati od ca-
posrednikov za.Kavcjjo tudi take vrednostne 

ter se stekajo v občinsko blagajno. | р а р 1 г ј С ) k i j i i n j 0 priznana pupilama varnost. 
Sodišče za pobijanje draginjo naj mi začetkom j Carinarnice se opozarjajo na ta predpis, obenem 

vsakega meseca predloži poročilo, koliko se je teh, p a tfC j i m 0 1 | г ф ; j a morajo od carinskih posredni-
kazni vplačalo v občinsko blagajno za minuli mesec j k o v ш kavcijo sprejemati tudi začasna potrdila 
in koliko in kakšni!) izdatkov se je v tem mesecu j 0 р 0 ј р ј е и državnega posojila. 

Carinarnice, ki prejemajo za kavcijo taka potr
dila,, morajo o vsakem primeru obvestiti denarni 
zavod, ki je izvršil podpis, da ga zabeleži v vpis
niku. 

Ko zavod prejme obveznice, jih vroči dotični ca
rinarnici, ki mu vrne začasno potrdilo. 

iz pisarne general«? direkcije caria v Beogradu, 
dne 15. septembra 1921.; C br. 64.253. 

dr. Vekosîav Kukovec s. r. 

Odločba 
o iekantišfeia spscislnelai.* 

nomov, katerim so dodeljeni. Službeno in discipli
narno so podrejeni neposredno okrajnemu ekonomu. 

Kmetijski oddelek pokrajinske uprave lahko po 
potr-d-i nakaže poedimm pomočnikom okrajnih eko-
iii'inov /a začasen ali stalen sedež drugo mesto iz-
vuu sedeža okrajnega ekonoma. Toda tedaj se glede 
njih podrejenosti proti okrajnemu ekonomu nič ne 
izpremeni. 

2.; Pomočniki okrajnih ekonomov opravljajo vse 
SVOJ,- službeno posle v imenu ш s podpisom okraj
nega ekonoma ter so v vsem pod njega vodstvom in 
nadzorstvom. 

Famo stvari, ki se tičejo neposredno njim izro
čenih zadev (pri upravi kmetijskih postaj, vzornih 
po.se.stov. nasadov itd.), rešujejo samostojno ob last
ni odgovornosti. 

Za pisarniška deki imajo pomočniki okrajnih 
ekonomov v kraju svojega uradnega sedeža svojo 
posebno sobo. 

3.sj Pomočniki okrajnih ekonomov se ne smejo 
nikakor uporabljati za posle, ki niso v nobeni zvezi j 
-/. njih strokovnim poklicem. ; 

•?.') Pomočniki okrajnih ekonomov •;:.•• jemajo po-1 
li'1'biir' (iij-lavee. in posle. 

.''\i P o s e b n e d o l ž n o s t i p o m o è n i k o v 
<> k r a j n i h c k o n o m o v so t e - J e: Pomočniki 
a) podpirajo okrajno ekonome pri vseh njih službe

nih poslih ter točno izvršujejo njih naročila in 
' "'!'''!ilb<:- .- . Stxma pyseviiO¥ 5л vpliv vraaafia aa ra3i kni-

V glavnom uli morajo ola-apii ekonomi upe- ' * e 

vabi jati v svojen, področju: pri izdelovanju stro- ! ^ : Т ћ ï'&sfcm V p m polovici lEC-seca äcptem-
k'ivrnh iia.čviov in. poročil, za proizvedli« gospo-1 ћ-а '83! .*** 
danske naravi, za predavanja in deinonsf.ra.eije, j у г ( Д п о z m m w j < ) f ) ] o И т . љ 1 > a đ a v i n a i u j . Lepo j razloženo, kake 

j Pojasslio gleda duplikato7 in iripìikatov 
I carinskih deklaracij. 
I Generalna direkcija posrednjih davkov je po-
slala podpisani direkciji nastopni dopis z dne lOega 

Na podstavi členov 1., 4., 24. in 33. zakona oj s eptcmbra t. L, š t 14lo28: 
ureditvi saniteUie stroke in o čuvanju narodnega j N ; i v p r a S a n j e 1 ) c k e carLnarnice, ali je txeba du-
zdravja jo jzdal gospod munster za narodno zdravje j p l j k a t ( J i n t r i p l i k a t e deklaracij smatrati za priloge 
to-lc odločbo: ; t y r j i h k c t t a k e obremenjati s takso iz tar. post. 2. 

Pravila o lekarniških specialitetan, objavljena i Ulkf!nfì i : i., i fe K.CUKnega zakona o državni trošarini, 
dne 2. marca 1921. v «Službenih Novinah kralje- t a k H a n i n pristojbinah, je generalni direkciji posred-
vine Srba, Hrvala i Slovenaca»,** se razveljavljajo n j i h davkov čast poročati to-le: 
z naročilom, da morajo glede uvoza teh spcoialitet j Ја\л,-Л. \г tar. post, 205. taksne tarile se mara. 
veljati dosedanji predpisi _ ta.ko v Srbiji kakor v {])obil.ati z a v . a k l u l i k a t carinske deklaracije. Dupli-
ostalih pokrajinah kraljevine, j ka.tov in triplikatov deklaracij pa ni obremenjati z 

iz pisarne lekarniškega oddelka ministrstva za na-'-™1*™ , a k s " i n J i h t u d i J l i K ] n a k a t i z a PriloKfc'' 
rodno zdravje v Beogradu, 

18. septembra 1921.; Ap. br. 33.501. 

nanje se ne pobira, taksa iz tar. post, 2., ker služijo 
zgolj za notranjo uradno rabo. 

iz pisarje Kc.st.-nuie '.ILrekcil« carin 
dne 15. septembra 1921.; C br. 83.374. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo gîwde rivaza Ktroj.cdh delov. 

Uvozniki, ki se lahko koristijo z olajšavami raz
pisa C br. 61.602/920, morajo, če uvažajo na pod
stavi, tega razpisa posamezne strojne dele, prej po 
carinarnici, kjer naj se izvrši ocarinitev, predložiti 
podpisani direkciji prošnjo ter v njej točno 
označiti, kau.ro in kakšne strojne dele hočejo uvo-

| ziti in koliko je teli delov. V prošnji mora biti jasno 
o in v kakšen namen se bodo uporab

n i sestavljanju kmetijske statistike in pri upra-i c m o ] i v a ( , o b r o u a l ] o z 0 r e vanje k o r u Z ( ; sadja! ] i a ] i U Y 0 Ž . . o i (I(.IJ 
vi vzornih posestev kmetijskih postaj, nasadov!. ....„„.-i:., -..,•. - • • < u i - • , , . 

' ' ' ni gio/.clj.i. i lakih prošenj m treba, ako se uvažajo komplet-
Pridelek koruze večinoma zaradi suhih dni ne ! ni stroji z ustreznimi deli vred. 

o ugoden. j ï o se priobčuje carinarnicam z dostavkom, da 
Vrtni posevki so dobri in obetajo dober pridelek, j brez nalogov, izdanih na podstavi tako vloženih 

prošenj, nikakor ne smejo izvrševati uvoznih ek:-
pedicij strojnih delov po razpisu C br. Gl .602/920. 

«t nadziranje poizkusov 
i)! v svojem službenem delovanju vodijo točen1, 

dnevnik •/. vsemi potrebnimi podatki in po mi-i' 
vodilih okrajnega ekonomu: , „ . , . . . . . . ,., , 

e i neimuh^a in v.;stno naznanjajo eventualne kr-! -f'̂ '* J« «°™; ]^ ,-lc },)1° v r c i"° z a d o z o i c -
•''̂ ve kmetijskih zakonov in naredb okrajnemu p a i l . i e туо- .̂по. 
•••konomu, odnosno okrajnemu glavarstvu. Krreska in sladkorna pesa se bosta dobro obnesli, j 

Po vinogradih s;; vrši trgatev; sadno drevje obi- j 
vaje; pridelek je dober. Kvaliteta izdelkov iz sadja.' 
in grezdj.? bo i.stolako izvrstna. 

Rastlinskih bolezni in uim ni bilo. ; 

ö.) Ako so pomočnikom okrajnega ekonoma za-
čMwio poveri zastopstvo okrajnega ekonoma, mo
rajo opravljali vse službene dolžnosti, ki so pred
pisane s posebnim pravilnikom za. okrajne ekonome. 

7.) Predstojnik okrajnega glavarstva je poobla- \ 
•ščori, da v nujnih primerih, in sicer na predlog j 
okrajnega ekonoma, dovoljuje jiomočniku okrajne-1 
ga oLonomii dopust do največ vri dni. j 

Bolezen pomočnikov okrajnih' ekonomov, ü'aja-j • 
jočo yeč nego tvï dni, je trete naznaniti t>o pred-1 R 1 ^ j и ? 0 Ј Ј . ^ ^ S J v a I Ü Z M a d ž a r s k e 

stojiuku okrajnega glavarstva kmetijskemu oculelku - i i 
pokrajinske uprave. 

V 'P, e o g r a d u, dne 30. avgusta. 1921.; št, 501 
'Minister za kmetijstvo in vod; 

Ivan Pc-.celj s. r. 

iz pisarne generciae direkcije carki v B^ogr. 
dne 20. septembra 1.921.; C br. 60.353. 

"J. 

kmetijstvo m voae v Beogradu, 
dne 15. septembra 1921.; K br. 23.080. 

Razgks o uradnih uran pri carinarnicah. 
Gospod minister za i'ina.nce je odredil •/. odlokom 

M pisarne oiideika za poljedelstvo ministrstva za j i- dne H. septembra, t. k, C br. (51.21 Ü.
Po predlogu generalne direkcije carin in na pod

stavi člena 227. carinskega zakona odrejam, da }•} 
pri carinarnicah izza dne 15. septembra t 1. uvesti 
pisarniške ure od osmih do dvanajstih in od Štiri
najstih do sedemnajstih vsak dan, razen ob nedeljah 
in praznikih, ko carinarnice ne poslujejo. 

Direkciji carin naročam, naj ulcrenc v tem zmi-
sln, česar je treba, ter jo pooblaščam, da sme po 
službeni potrebi tudi zvišati število uradnih ur pri 
carinarnicah. 

3 0 9 . 
Uredba 

glede vzdrževanja sodišč za papijanje dragnja.* 
Z uredbo o pobijanju draginje življenskih po

trebščin in brezvestne spekulacije** so predpisani 
izvestni materialni izdatki, ki jut morajo občine pla
čevati za vzdrževanje sodišča za pobijanje draginje, 
ki ga določa uredba. 

Te izdatke plačuje po uredbi občinsko ob] as tv r, 
iz i«roračima dotično občine. 

Ker so so nekatero občine izjavile, da nimajo 
proračunske možnosti za plačevanje teh izdatkov, se 
mi je vzvidelo izdati to-lé naredbo: 

* Razglašena v «Službenih Nov inali kraljevine 
<̂ rba, Hrvata i Slovenaca» št. 212, izdanih dne 
23. septembra, 1921. 

** Uradni list pod št. 253. 

prepovedan. 
Gospod minister za kmetijstvo in vode je od

redi] z odlokom z dne 8. septembra 1921., V. T. 
br. 6212, da se ne dovoljuje ne prevoz preko naše 
države, ne uvoz živali iz Madžarske in tudi ne onih 
živali iz Romunije, ki tranzitirajo Madžarsko, to 
pa glede, na to, da nimamo z Madžarsko nobene 
trgovsko pogodbe in ne trgovinskih zvez, pa tuđi 
glede na politične razmere in na to, da so živalske 
kužne bolezni po Madžarski jako razširjene. 

Zato naj carinarnice niti uvozno, niti prevozno 
ne prepuščajo živali, ki bi. dohajale iz Madžarske ali 
pa so romunskega izvora ter so tranzitirale Ma
džarsko. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 8. septembra 1921.; C br. 60.291. 

* Razglašena v «Službenih Movinah kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 217, izdanih dne 29ega 
septembra 1921. 

** Uradni list pod št. li. 
vv':' Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevin ; 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 217, izdanih dne 29ega 
septembra 1921. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne, 23. septembra 1921.; C br. 61.219. 

E?.zn>'S o Iror.tisgcatn kortj 7И iivoz.* 
Z odločbo generalne direkcije carin se je spo

razumno z ministrstvom za trgovino in industrijo in 
z ministrstvom za kmetijstvo in vode neizčrpani kon
tingent za izvoz 388. lahkih konj preko carinarnice 
v Mariboru prenesel na carinarnico v Djevdjcliji (194 
konj; in na carinarnico v Bakru (194 konj). 

Kontingent, 1000 konj za izvoz preko Rakeka je 
podaljšan že za dva meseca preko iste carinarnice. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dni' 26. septembra 1921.; C br. 65.884. 

* Priobčen v -/Službenih Kovinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 219, izdanih dri* 1. ok
tobra 1921. 

lÈà/k: C'ii«UfeŽ.:'k;t,. iM-Š& 
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Ukinitev starih io uvedba novih tovornih listov."' 
Ministrstvo za promet je odredilo z odločbo z 

dne 3. septembra, L 1.. št. 29.561: 
Na predlog uprave državnih monopolov z dne 

29. avgusta t. 1., Pr. br. 20.086, je gospod minister 
za finance današnjega dne dovolil, da se da z dnem 
30. septembra 1921. v promet nova emisija tovornih 
listov in vložkov za tovorne liste, enotnih za vso 
kraljevino z dotičnim besedilom in z vtisnjenim kol
kom za 1 dinar. 

Tovorne liste in vložke prodajajo železniške po
staje. 

Tovorni listi in vložki so taki: 
Vtisnjeni kolek za en dinar na vseh vrstah tovor

nih listov kakor tudi na vložku za tovorne liste je 
natisnjen s klišeji kolkov za en dinar emisije, ki 
velja tudi sedaj za Srbijo in Črno goro, samo da je 
barva kolka pomarančasta in z razliko, da so čez 
grb kolka s črno barvo vtisnjene z latinico besede: 
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Velikost kol
ka je 36 X 25. 

Velikost natisnjenega besedila na unikatu in du
plikatu tovornih listov je, in sicer: 

1.) pri tovornih listih za tovorno in brzovozno 
blago za inozemstvo 685 X 320 mm (kolek vtisnjen 
na desni); 

* 2.) pri tovornih listih za tovorno in brzovozno 
blago za notranji promet 680 X 395 mm (kolek vtis
njen na levi); in 

3.) pri vložkih za tovorne liste 395 X 315 mm 
(kolek vtisnjen na desni). 

Tovorni listi za brzovozno blago so obrobljeni s 
široko (primeroma 13 ram) pomarančasto črto vzdolž 
besedila. / 

Izza dne 1. oktobra 1921. se ne smejo uporab
ljati drugi tovorni listi, in vložki razen monopoli
ziranih. 

Na podstavi teh določil se morajo izvesti na
stopne poprave: 

Železniška tarifa za prevoz blaga del. I.. oddelek 
B. z dne 1. januarja 1918. 

Dopolnitev in izpremeinba z dne 18. avgusta 
1921. 

Po odredbi ministrstva za finance, generalne di
rekcije posrednjdh davkov, z dne 29. avgusta 1921., 
št. 13.426, je z dnem 1. oktobra prodajna cena to
vornih listov povišana. 

Točka 2. a (odsek D: pristojbine) naj se prečrta 
ter nadomesti s tem-le besedilom: 

2. Cene tiskovin. 
a) Tovorni listi. 

Cena tuzemskih in mednarodnih tovornih listov 
z natisnjenim kolkom je 1 dinar za izvod. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 

dne 21. septembra 1921.; št, 33.222/C. 1921. 

Nova emisija tovornih listo?.** 
Ker imajo po obvestilu ministrstva za promet in 

uprave državnih monopolov beograjska, zagrebška, 
sarajevska, subotiška in ljubljanska železniška di
rekcija se primerno količino ртеј natisnjenih tovor
nih listov hi vložkov, dovoljujem nekvarno svoji od
ločbi, po kateri se da z dnem 30. septembra 1921. v 
promet nova emisija tovornih listov, da se smejo na 
ozemlju omenjenih železniških direkcij poleg novih 
uporabljati tudi stari tovorni listi in vložki, ki so pri 
omenjenih direkcijah tudi sedaj v prometu; toda pri-
lepljati se mora nanje kolek za en dinar, ki ga iz
dela uprava državnih monopolov in ki bo iste barve 
in oblike, kakršne so oni, ki so vtisnjeni na novi 
emisiji. Za obrazce teh listov se sme na ozemlju 
omenjenih direkcij pobirati, in sicer za tovorne liste 
za notranji promet 0-25 din., za mednarodni promet 
pa 0-50 din. 

Stari obrazci se smejo uporabljati samo, dokler 
ne poidejo, nikakor pa ne dalje nego do dne 31. de
cembra 1921. 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjih davkov 
v Beograda, 

dne 28. septembra 1921.; št. 14.668. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 217, izdanih dne 29ega 
septembra 1921. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 219, izdanih dne 1. ok
tobra 1921. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 11.116. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske nprave za Slovenijo. 

(Od dne 11. do dne 17. septembra 1921.) 
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T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 

Črnomelj 
Celje okolica 

Colje mesto \ 
Kamnik I 

KrSko 
Kočevje 

Konjice 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Maribor mesto 
Radovljica 

j Brežice 
i Zakot 
| Artiče 

Semič 
Trbovlje 
Gomilsko 
Mo/.irje okolica . . 
Sv. Peter v Savinski 

doliui 
Sv. Pavel pri Prcbol-, 

flu 
Celje 
Domžale 
Kamnik 
Koseze 
Križ 
Lukovica 
Sfevìje 
Ra folce 
Krško 
Želinilje 
Stari log 
Mozolj 
Novo Belo 
Fara 
Oplotnica 
Vrhnika. 
Borovnica 
Ljubljana 
PeSčenjsk 
Maribor 
Bled 
Mošnje 
Ribno 
Bistrica 

I l • I 
1 1 . 
• i l ! 
•:2i 
i • • 
i 

2 

1 
U.. 
! 3 | i 

| 2 J . | 

Ulli 
i l i . 1 
i l ! . i 
! o ; I 

1 
2 

i 

: 6 ! 
! 1 
: 1 ! . 

j ï i : 
; i i . 

l ' i 1 , 
iü 

i î ! : : 
i ; 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brežice 

Črnomelj 
Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Brežire 
Bianca 
Sevnica 
Globoko 
Verace 
Zahukovje . . . . . . 
Videm 
Bizeljeko 
Uršna sela . . . . 
P;šece 
Dobje 
Koprivnica . . . . 
Št Peter 
Veliki Kamen . . . 
Senovo 
Gaberje 
Veternik 
Kapele 
Lokvica 
Trbovlje 
Ljubno 
Loka pri Zidanem 

! mostu 
| Braslovče 
I Petrovce 
i Žuaem 
i Sv. Stefan 

Sv. Kriëtof 
j Bočna 
I Polzela 
I Velika Pirešica. . . 

Žalec 
Dol 
Rečica 
Luče 
Št. Vid 

i Jurklošter . • • • • 
] Vransko 
I Gornji grad . . . . 

Solčava 
I Mozirje okolica . . 
\ Sv. Lenart nad LaS-
i kim 

Št Rupert nad Laš
kim , • • 

Roginska gora . . . 
Višnja vas 
Celje okolica . . . 
Nova cerkev . . . . 
Kalobje 
Šmarje pri Jelšah . 
Gotovlje 
Celje 
Brezovica 
Dolsko • 

8 | * 
14| 3 i 

71 
3i 

1 
2 
6 

i 
7 
15! 2 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
7 
1217 

l l 

2 ! 

1 
- i ? i i 

6 
7 
1 
3 
1 

1 • ! 

3 . 

I - ! 

0 
15 i 
12 
6 
8 
6 
7 
5 
6 
7 
10 
1 
2 
6 i 
J 
3 
1 
1 i 
8 

26 

8 
8 
3 
2 
3 
6 

9 
8 

2 
10 
3 

12 
3 
2 

5 
1 
3 
3 
6 
6 
2 
1 

39 

O k r a j 

Katjini k 

Kranj 

Krško 

Kočevje 

j Konjice 

j Ljubljana, okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

jjntomer 

Maribor okolica 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Ptuj okolica 

O b č i n a 
C 

•C 
o 
o 

И 

e • 
3 

Drtija 
Gozd 
Ihan 
Kamnik 
Krtina 
Mekiiio 
Mengeš 
Moravče 
Mutnil; 
Podgorje 
Prevojo 
Radomlje 
RafolČB 
Stranje 
Volčji potok . . . . 
Skofja Loka . . . . 
Kranj 
Mavčiče , 
Preddvor 
Prodoslje 
Sv. Joži 
Voglje 
Stražiuče 
Javorje 
Poljane 
Selca 
Trata 
Smlednik 
Stara Loka . . . . 
Šenčur 
Tržič 
Sorica 
Naklo 
Oseiica 
Sora 
Jezersko 
Grižce 
Cerklje 
Kovor 
Krško 
Studenec 
Raka 
Sv. Križ 
Sv. Jernej 
Radeče 
Bučka 
Ntm-.ka Loka . . . 
Turjak 
Videm 
Osilnica 
Farn 
Oplotnica 
Grušnvje 
St. Vid nad Ljubljano 
Vič 
Devica Marija v Polju 
Vrbuilia 
črni vrh 
Šmartno pod Šmarno 

goro 
Borovnica 
Brezovica . . . Л . 
Ljubljana 
Sušica 
Kitni vrh 

10 

Otlica 
Leščovje 
Gradiček 
Kompolje 
Prežgunje 
Muljhva 
Šmartno 
Sls mu jak 
Stara cesta . . . . 
Ljutomer 
Voràinci 
Sv. Juri ob Sčavnici 
Scavalca 
Gornja Radgona . . 
Tinje 
Hoče 
Sv. Martin nad Mari

borom •. 
Slivnica 
Zgornja Ročica . . 
Vrhole 
Maribor 
Gumberk 
Gornji Suhadol. . . 
Velika Loka . . . . 
Iglenik 
Sv. Štefan 
Kandija 
Škrjanče 
Novo mcBto . . . . 
Orehovi ca 
Bukovica 
St. Peter 
Zagr&dec 
Hudenje 
Praprečo 
Stari trg 
Trebnje 
§"g 
Crmožice 
Gajovci 
Gorenjski vrh . . . 
Horn 
Kicar 
Mala vas 

27 14 

1 
29 
12 

65 
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Okraj 

Ptuj 

Radovljica 

i.-;'.'t!/jgr/i(.:ec 

Občina 

Moškanjci . . . 
MHretiuci . . . 
Podvinci . . , 
ST. Marjeta . . 
Velika Nedelja . 
ZanueÈani . . . 

| Zavre 
I Žetale 

Bled . . . . ' . 
i Jesenice. . . . 
j Kraujeka gora . 
; Gorje 
I Predtrg . . . . 
j Radovljica . . . 
j Kropa 
: Mošnje . . . . 
j Dovje . ' . . . , 
! Вецапјо. . . . 
! Srednja vas . . 
j Breznica . . . 
j Siovenjgradf'C . 
j Maren berg. . . 

Gortina '. . . . 
Remšoik . . . 
Velenje . . . . 

ГŠmartno. . . , 
• Brozno . . . . 

frenilje 

Mjrska Sobota 

i Otiški vrh. 
i Sv. Andrej. 
! Vuzenica . 
I Mežica . . 
j Premije. . 
j črna . . . 

Toleti vrh . 
j Li buče . . 
i Črneče . . 
I Ojstrica . . 
! Koprivnica. 
j Dravograd. 
I Bukovci . . 
! Beltinci . . 
: Gasčani . . 
i Trdkova. . 

4 
U 
11 
i 2 

4 1 
b ! . 

.. 

i ! 
2 
1 
4 
l i 
1 

14 
20 

1 

2 : 
e i 3 

I I . 

" "•a 

4 
1 
5 
12 
2 
20 
32 

3 
6 
8 
4 
3 
2 
3 

3 
11 
5 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
4 
5 
6 

23 
3 

' 6 
1 
2 
o 

8 
1 

, 1 

2 
1 

pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem-j št . IV.—15.345/21 
znači Število zakužciiih krajev, številka za dvo- i 

pičjem število zakuženib dvorcev v občini. I Objava. 

Š k r 1 a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 
Celje mosto 

K«njice 
Celje . . . . -. . | 5 | 1 j 2 | 
Benovica J1 j . j . j 

D a v i c a ( D i p h t e r i - a i . 

Ljubljana mesto 
. Ljutomer 

Ptnj okolica 
Slovenjgradec 

aiiireka Sobota 

Ljubljanu . .' . . 
Ljutomer . . . . 
KouiiSče 
Sv. Ilok ob So'ili . 
ptiftki y r h . . . . 
SoStaaj . . . . . . 
MiHliđjo 
Doklt.'žovci. . . . 
Bratonci 

T r a h o n i . 
Črnomelj i Talčji vrh . 

Kranj ' -
, . , i Sv. Lenart. 
izubijana mesto ; Ljubljana . 

1 

l ì 

9 

1 
1 

: 

. i . 

. i . 

. i . 
• i -

. i . 

K o v o r 11 
. . ! l 
. . !3 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 26. septembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

«.r. 

•KI, &M)58. 

Postavka «Grška» v razglasu deželne vlade- z 

dne 25. februarja 1921., št. 4178 (Ur. L 28), ki je 

bila a razglasom št. 18.250 z dne 8. julija 1921.. 

(Ur.i. 84, stran 412) določena z 68 dinarji, se po 
razpisu ministrstva za notranje zadeve št. J . B. 26.631 
z rine 1. septembra 1921. izpreminja ter se glasi: 

•>Orška 85 (petinosemdeset) dinarjev». 
V L j u b l j a n i , dne 27. septembra 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

•&tv3693. vet. 

ttkass o stanju živalskih kužnib bolezni 
v Slovenci z đne 1. oktobra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnik 
magistratov'so natisnjena z debelejšimi, imena občin 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artico 3:8, Videni 4:13, Zakot 3 : 3 . 
Ljubljana okolica: Vrhnika 1:4. Logatec: Dolenji 
Logatec 1:1, Hotedršica 1:1, Planina 1:6, Rovte 
3:15, Ziri 1:1. Ljubljana mesto 1. 

i 
i 

V r a n i č n i p r i s a d . j 
Brežice: Loče 1:1. i 

G a r j e k o n j . > 

Brežice: Podsreda 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1, : 
Veliki Gaber 1:1. Novo mesto: Zagradec 1:1. P t u j : | 
Breg 1:1, Trnovcc 1:1. i 

i 

G a r j e o v a c . 
Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:4, 

Solčava 2 : 3 . Kranj: Preddvor 1:1. Slovenjgradec: 
«inalino ob Paid 2 :2 . 

S t e k l i n a . 
- Kočevje: Videm 2:4 . 

S v i n j e k a k u g a. 

Črnomelj: Semič 1:2. Krško: Bučka 1:1, Raka 
1:13, Št. Jernej 2 :2 . Ljubljana okolica: Log 1:1, 
Vič 1:1. Maribor: Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
1:3, Spodnja Ložnica 1:1, Spodnji Porčič 1: 3. Ptu j : 
Krčevina- 1:1, Stonjci 1 :1. Slovenjgradec: Zgornja 
Kaplja 1:1. Maribor mesto 1. Ptuj mesto 1. 

S v ï n j s K a r .?. f •':' i e, a. 

Ljubljana okolica: Zgornja Šiška 1:1. Radov
ljica: Breznica 1:1, Mošnje 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o 1 e r a. 

Krško: Cerklje 2 :2 , Sv. Križ 2 :4 . Murska So-
bota: Gorenji Fetrovci 1:5, Moščanci 1:1, Pečarovei 
1: 6, Stanjovci 1: 4. 

T u b e r k u 1 o z a g o v e d i. 

Murska Sobota: Beltinci 1 :1 . 

G n i l o b a č e b e l . 

Ljutomer: Kamenščak 1:1. j 
• I 

i 

Prestai© s o : j 
V r a n i č n i ;t r i s a d. ' | 

Murska Sobota: Črenšovci 1:2, Dolnja Lendava j 
i 

Š u š t a v e e. j 

Ljubljana okolica: Iška Loka 1:1. i 

S v i n j s k a k u g a . • 

Ljubljana okolica: llačna 1:1. Ljutomer: Radincij 
1: 1. Ptuj : Ga-jovći 1:2. ' - • | 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Sv. Pavel pri Preboldu 1:1. Ljubljana oko

lica: Grosuplje 1:1, Šmarje 1:1, Žclimljc 1:1. Lo
gatec: Gorenji Logatec 2: 2. Ljutomer: Stara, in Nova. 
vas 1: 2. Radovljica: Bled 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . ' j 

Murska Sobota: Gerlinci 1:1, Mačkovci 1:1. j 
4 V L j u b l j a n i , dno 1. oktobra 1921. : 

Pokrajinska uprava. j 
Oddelek za kmetijstvo. j 

Po naročilu pokrajinskega nametnika.-J 
Paulin s. r. j 

St. 549/preds. ; 

Ministrstvo za socialno politiko je dovolilo z od
lokom z dne 31. avgusta 1921., št. 49.066, sporaz-
umno z ministrstvom za promet, da se mandat se
danjega odbora bolniške blagajne južne železnice 
na Dunaju za oni del proge, ki leži na našem ozem
lju, podaljša do dne 31. decembra 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 19. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno skrbstvo. 

Ribnikar s.r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 6799. ' 153« 
Razglas. 

Minister za trgovino in Sndustrijo je dovolil 
opekarni; «Milan Jenčič in drugi v Mengšu» in stro-
jilni tvornici: cSamsa & Co., družba z o. z.' v Ljub
ljani», ustanoviti delniško družbo z imenom «Crna 
— kaolin.» d. d. v Ljubljani. 

Družbi je namen, kopati glino v Črni pri Kam
niku, pridobivati kaolin, trgovati s kaolinom in gli
nastimi izdelki ter izvrševati vse druge posle, ki so 
v zvezi s predmetom podjetja. 

Osnovna delniška, glavnica znaša eu milijon 
kron ter je razdeljena na 2500 delnic po 400 kron, 
ki se ghise na prinosnika-. T a glavnica se sme po 
sklepu občnega zbora brez predhodne oblastvene do
volitve zvišati na tri milijone kron. <• 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 20. septembra 1921. 
Dr. Mam s. r. 

37. 

Ш т i>m uradov in oblastev. 
Pred*. 2673/13/21—1. 1551 

Razglas. 
"Višje deželno sodišče v Ljubljani je drja. Karryja 

S c h r e i n e r j a, odvetniškega kandidata v Ptuju, 
na njegovo prošnjo sprejelo v imenik, kazenskih za
govornikov svojega, okoliša. 

V L j u b l j a n i , dne 23. septembra 1921. 

Dr.Rogina s.r. 

Preils. 2804/13/21 — 1. 1546 

Razglas. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za 
javna dela, je dne 26. in 27. avgusta t. 1. državno 
zdravilišče Rogaško Slatino in dne 17. septembra 
državne toplice Dobrno'pri Celju izročila v upravo 
zdravstvenemu odseku za Slovenijo v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 30. septembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za javma dela. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka za javna dela: 

inž. KHnar s. r. 

Višje deželno sodišče, v " Ljubljani je Avgutrta i 

K o J s k a. notarja- v Marenbergu, na njegovo proš
njo sprejelo v imenik kazenskih zagovornikov svo-
jeg i okoliša. 

V L j u b 1 j a n i, dne 29. septembra 1921. 

Kavčnik s. r. 

v 
Pre-is. 2749/13/21—3. 1547 

Razglas. 
Notar Annui Z e v n i k v Višnji gori je dancb 

položil predpisano prisego. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 30. septembra 1921. 

Kavčnik s.r. 

S 4/21—2. 1552 

KnitkTirz.nl oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Danila K. o r -

d a n a, bivšega ravnate! ja Avtomobilne prometne 
d. d. v Ljubljani. 

KonkurznL komisar Peter Keršič, deželnosodni 
svetnik v Ljubljani. 

Upravnik mase dr. Emil Stare, odvetnik v Ljub
ljani. 

Prvo zborovanje upnikov pri imenovanem sodi
šču. ,v sobi št. 140, dne 

ob devetih. 1 7 - '-k * o b r a 1 9 2 1 . 

МааШа 
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Oglasitveni narok do dne 10. n o v e m b r a 
J 9 2 1 . 

Narok za ugotavljanje pri imenovanem sodišču 
dne 2 8. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek HI., 
dne. 5. oktobra 1921. 

A 197/21—5. 1490 

Fokilo detiioa neznanega bivališča. 
Marija P r e s e č n i k, zasebnica v Rečici ob Sa

vinji št. 36, je" dne 15. julija 1921. umrla. Poslednja 
volja se je našla. 

Med zakonitimi dediči sta Jožef Presečnlk in 
Elizabeta Weigl, rojena Presečnik, katerih bivališče 
sodišču ni znano. Zato se pozivljeta, naj se tekom 
e n e g a l e t a od danes dalje zglasita pri tem so-
dižču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z 
ostalimi dediči in z gospodom Ignacijem Fluderni-
kom, posestnikom in gostilničarjem na Ljubnem, ki 
se je postavil odsotnima dedičema za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 15. septembra 1921. 

Obrazec ponudbe in proračuna se dobiva izza dne 
1. oktobra t. 1. pri direkciji državnih železnic, od
delku «D», soba št. 77, ali pri progovni sekciji dr
žavnih železnic v Ljubljani brezplačno, načrti zgrad
be pa proti povratku lastnih stroškov za vsoto 400 
kron. 

V isti sobi so strankam vsi konkurenčni operati 
na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1921. 

Št. 16.704. 1539 
Dražba lovov. 

A 343/20—9. 1497 3 - .'. 

Potic- ns-zka&iiM dfraičzm. 
Liza J e s e n š e k, rojena Hribar, užitkarica, 80 

let stara, vdova, pristojna v Aržiše pri Izlakah št. 7, 
je dne 11. novembra 1920. umrla brez oporoke. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se imenuje, Matevž Pire, 

rudar v Kisovcu-Zagorju. 
Kdor ima zahteve do zapuščine, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter do
kazati dedinsko pravico. Po preteku te dobe se iz
roči zapuščina dedičem, ki dokažejo to pravico, ako 
pa teh ni, državi.. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek L, 
dne 19. septembra 1921. 

Lova krajevnih občin javorsko in poljanske nad 
Škof jo Loko se bosta v četrtek dne 2 7. o k t o b r a 
19 2 1 . ob pol enajstih, odnosno ob enajstih na 
uradnem dnevu v občinski pisarni v Škofji Loki na 
javni dražbi oddajala v zakup, in sicer prvi za dobo 
od dne 1. decembra 1291. do dne 30. novembra 
1926., drugi pa za dobo od dne 1. januarja 1922. do 
dne 31. decembra 1926, 

Zakupni in dražbeni pog-oji se lahko vpogledajo 
na okrajnem glavarstvu v Kranju med navad nini i 
uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Kranju, 
dne 24. septembra 1921. 

Znidarčič 

Hodkovice u Libera» 2362 
Jablonec-Brandl statui nadraži . . . 2495 
Jablonec n. N. statui nadraži . . . . 2506 
Libérée Č. S. I) 2408 
Kychnov u Jablonec statui nadraži . 2362 
Tanvajd-Šumburk 240" 
Turnov 2324 
Zclezny Brod 2368 

ceiilosiinov za 100 kg. 
Pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi toh voz-

nhiskih stavkov, se vodijo preko postaj: Homi Dvo-
fištč-Cesky Heršlak-Trbiž. 

V L j u b 1 j a n i, dne 28. septembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

s. r. 

15431 

Ne I 587/21—3. 1498 
Amortizacija. 

Na prošnjo Jožefa L u k a č a, postajnega delavca 
na Savi št. 16. se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je , prosilec baje iz
gubil: Vložila knjižica okrajne posojilnice v Litiji 
št. 5181 v vrednosti 4260 K 60 v, glaseča se na ime: 
Jože Lukač. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne te raz
glasitve, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
vložna knjižica brez moči. t 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek L, 
dne 17. septembra 1921. 

Št. 19/400 in 44.664. 

Dražba lovov. 
Lovska pravica, krajevnih občin lokavske in 

kremberške se bo dne 13. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob 
enajstih na uradnem dnevu pri Sv. Lenartu v Slo
venskih goricah na .javni dražbi oddajala v zakup, do 
dne 30. junija 1923. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 3. oktobra 1921. 

Okrajni glavar: dr. Lajnšic s. r.' 

št. 04Ј1/ПТ. . 1543 

Razglas dru&be južne železnice. 
Otvoritev postajališča Dobove za promet z brzovoz-

nim blagom. 
Dne 1. oktobra 1921. se otvori, postajališče Du

bova- za promet v. brzovoznim blagom v množinah 
pod 5000 kg za tovorni list. Pošiljke, za katerih na
tovarjanje in iztovarjanje je treba posebnih priprav, 
so od predaje in oddaje izključene. 

V L j u b i ja ni, dne 29. septembra 1921. 

1537 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 
Stanje dne 22. aeptambua 1921 

Aktiva : Dinarjev 
Metalna podlogu • 435,751.194-40 
Posojila ' . . 446,942.220-60-
Dolg države 4.304,704.064'98' 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčank; . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov -— 

21.404/i-pf. X. 
Razglas. 

1541 

Pasiva : 
Glavnica . . . . 
Rezervni fond . . 
Novčanice v tečaju 

I l?.azne obveznosti 

7.325,774.642 • 98-

10,380.100' — 
821.571- 25-

4.347.481.730 •--
741,10-1.748 -73-

Ministrstvo za finance jo po razpisu delegacije j Terjatve države za založene.domeno 2.138,377.163' 
ministrstva financ v Ljubljani z dne 26. septembra g aia 0 raznih računov 87.604.330• — 
1921.. St. B IH/116/18 ex 1921., z odločbo z dne 
30. avguste 1921., št. 13.479, dovolilo mostni občini 
ljubljanski, da sme od dne 1. oktobra 1921. do pre
klica ppbirati te-lo zvišane občinske naklade, in 
sicer: ' 
na v Lio v sodih 
na pivo v steklenicah 

200 K za hI, 
5 K za steklenico. 

St.' 35.465/D—1921. 1519 3—2 

na pivo - • 100 K za hI. 
Mestni magistrat ljubljanski, 

dne 1. oktobra 1921. ' 

Razpis oddaje gradbenih del. 
Razpisujemo javno, pismeno licitacijsko obrav

navo za zgradbo poslopja za inspektorat državnih 
železnic v Ljubljani. 

Ta obravnava bo dne 15. o k t o b r a t. 1. ob 
desetih pri direkciji državnih železnic v Zagrebu, Mi-
kanovićeva ulica št. 12, H. nadstropje, soba št. 67. 

Predpisno kolkovane in zapečatene ponudbe z 
računsko čitljivim in brezpogrešnim proračunom, s 
priloženim potrdilom glavne blagajne direkcije dr
žavnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik položil 
radij v znesku 100.000 K v gotovini, v garancijskem 
pismu ali v vrednostnih papirjih, se morajo brezpo
gojno do imenovanega dne vročiti ali pravočasno 
podati po pošti direkciji državnih železnic v Zagre
bu, oddelku «D», soba št. 67. 

Ponudbo mora ponudnik svojeročno podpisali ter 
v .njej označiti stan in bivališče. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, 
da izmed prispelih ponudb sprejme eno, ali pa da 
tudi, če bi ji ne bilo ugodno, ne sprejme nobene, in 
sicer ne glede na višino ponujene vsote. 

Podjetnik, ki se mu poverijo gradbena dela, bo 
moral dopolniti vadij na 5%no varščino, in sicer 
tako, da se mu bo ta odtezala pri izplačevanju za-

' elužka v obrokih, navedenih v pogodbi. 
" Zgradba mora biti popolnoma dovršena do dne 

15. avgusta 1922. 
Za izvršitev gradbenih del veljajo poleg gradbe

nega elaborata splošna in posebna stavbna določila, 
ki so navedena v službenih pripomočkih za bivše 
avstrijske državne železnice. 

Razglas, 1 5 5 3 

štirinajsto žrebanje 4]/4%nih zastavnih listov in 
4%%nih komunalnih zadolžnic Kranjske deželne 
banke bo dne 15. o k t o b r a 1 9 2 1 . Izžreba se 
nora. 14.200 K 4y2%nih zastavnih listov in nom. 
134.300 K 4i£%nih komunalnih zadolžnic. 

V L j u b l j a n i , dne 5. oktobra 1921. 

Kranjska deželna banka. 

Raz№ Jjbjave, 
Št. 6298/П1. 1542 

Razglas. 
Českoslovaško-jadranski tovorni promet. Znižba voz-

nine za jabloneko blago. 

Z veljavnostjo izza dne 1. oktobra 1921. do pre
klica: oziroma do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca januarja 1922., se uvajajo v okviru 
«provizorne železniške tovorne tarife», veljavne izza 
dne 1. marca 1921., za jablonsko blago (bisere, za
pestnice, gumbe in bižuterijo), ob predaji v prevoz 
ali ob plačilu voznine najmanj za 5000 kg za tovorni 
list in voz, ako se izvaža preko morja, ti-le stavki, 
ki se uporabljajo pri kartiranju v Trst z nastopnih 
postaj: . 

7.325,774.042'98 

Vabilo k 52 . redni glavni skupščini 
Kranjske industrijske dražbe, 

ki lo dne 2 9. o k t o b r a 1 9 2 1. ob desetih v Trstu, 
Via Lazzaretto -Vecchio st. 30. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo in sklepanje o poslovanju v minu
lem poslovnem letu. 

2.) Poročilo preglednikov. 1545 
3.) Volitev preglednikov (§ 25.'družbenih pravil). 
4.) Volitev članov upravnega sveta •(§ 17. druž

benih pravil). 
* * * 

Gospodje delničarji naj polože delnice najkesneje 
do dne 22. oktobra t. 1. pri Jadranski banki v Ljub
ljani ali pa pri bankah: «Banca Commerciale Ita
liana» v Trstu, «Banca Italiana di Sconto» v Trstu, 
<Banca Adriatica» v Trstu aH «Adriatische Bank» 
na Dunaju, L, Tegetthoffstrasse, kjer dvignejo dotič
ne izkaznice (§ 10. družbenih pravil). 

Predsednik upravnega sveta. 

, Razglas. 15113-3 
Kmečka posojilnica v Begunjah nad Cerknice 

vabi vse člane na občni zbor dne 16. o k t o b r a 
19 2 1 . ob petnajstih (ob treh popoldne) zaradi likvi
dacije zadruge. Vsi upniki naj dvignejo svoje ter
jatve. Akö pa bi občni zbor ne bil sklepčen o dolo
čenem času, bo sklepal občni zbor pol ure ровпеје 
ob vsakem številu članov. Načelnlštvo. 

Razid društva. ш 0 

Kolesarsko društvo (Arbeiter-Radfahrerbund) a*» 
Pragerskem se je prostovoljno (irazšlo. . 

Janez KirbiS s.r., bivSi blagajnika 

Natisnila to založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 10. oktobra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 

obja 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

V imenu Njegovega Veličanstva 

Aleksandra, _ 
p» milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in na podstavi pooblastila (čJen 59. 

ustave) 
razglaša in objavlja ministrski svet vsem in vsako
mur, da je odločil zakonodajni odbor narodne skup
ščine na podstavi člena 130. ustave v X. redni seji, 
ki jo je imel dne 22. septembra 1921. v Beogradu: 
Uredba z dne 15. maja 1921., objavljena v št. 116 
«Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» (seznamka uredb ministrstva za finance št. 47, 
«Službeno Novine» št. 195/21.)**"o izpremembah in 
dopolnitvah zakona o splošni carinski tarifi iz leta 
1904. z njegovimi izpremcmbami iz leta 1909. in 

1910. naj se izprcmeni ter naj se glasi: 
Ölen 22. zakona o splošni carinski taxifi so iz-

preminja ter se glasi: 
Tse blago, ki leži v carinskih skladiščih in na 

«urinskih ložiščili, je zavezano plačevanju ležnine. 
Ta pristojbina znaša za uvozno blago po dveh 

dneh prostega ležanja: 
!•) za ležanje na carinskem ložišču (odprtem pro

stem) 0-05 din. od 10 kg nečiste teže na dan; 
2.) za ležanje v carinskih skladiščih: 

a) Tsega blaga, razen lahko zapalncga in eksploziv
nega, 0-10 din. od 10 kg nečiste teže na dan; 

b) lahko zapalnega in eksplozivnega 0-20 din. od 
10 kg nečiste teže na dan. 
Ložuina za izvozno blago znaša po petih dneh 

prostega ležanja 0-03 d b . od 10 kg nečiste teže na 
ilan. 

Teže pod .1.0 kg se računijo za 10 kg. 
Za dan ležanja se smatra vsak pričeti koledarski 

<ia». 
To pristojbino sme minister za finance povišati, 

лко li se pokazalo, da je nezadostna in da se blago 
kopiči. I 

Za blago, ki je v caritisko-kazenskem ali carin- ! 
»ko-tarifnem sporu, se ne pobira ležnina za čas od 
začetka do konca spora, ako se reši spor v celoti 
na korist obdolžencu ali deklarantu. Vendar pa je 
tema na izvolji, da spravita v vsakem primeru, razen 
T primeru tihotapstva, blago iz carinskega skladišča 
ali s carinskega ložišča, ako zanje prej plačata ca
rino po postavki, ki sta jo sama zapisala v deklara
cijo, ter položita za sporni presežek kakor tudi za 
denarne kazni do končne rešitve spora garancijo v 
gotovini ali v takih vrednostnih papirjih, ki se pre
vzemajo za kavcijo. 

Ako se deklaracija predloži in uradno prevzame 
v roku, določenem za prosto ležanje blaga, se pre
kine pravica do vplačila ležnine po petem dnevu 
potem, ko se je blago predalo v carinsko skladišče, 
in ta prekinitev traja do vštetega onega dne, ko 
se deklaracija izroči blagajni carinarnice zaradi pla-

* Ta zakon je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 216, izda
jah dne 28. septembra 1921. 

** Uradni list pod št. 152. 

čila davščin, ako ni provzročil zamude v ocarinjanju • 
deklarant sam. I 

Minister za finance je pooblaščen, da sme takim i 
privatnim osebam ali podjetjem, ki odstopajo svoja* 
skladišča za izključno uporabo carinarnicam, s po- : 
godbo namesto najemnine priznati del dohodkov od j 
ležnine, pobrane po določilih tega člena. i 

Ta zakon stopi v veljavo deseti dan, ko se raz 

Uredbe oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani, 

3!2« 
glasi v «Službenih Novinah kraljevino s'rba, Hrvata j IZVrŠUHE U r e d b a m M S t r S t v a Ш trgOViUt 

i Slovenaca». | in indnstrije, oddelka ^r Ljubljani, 
Ministrski svet_ naroča ministry za finance, naj i Q UStan0VÜVi рокГ2ЈШ8&е Zadrcse Вв«И»ПвТ, 

razglasi ta zakon m naj skrbi za njega izvrševanje.]. . . , . . . . . . . . . . ' 
oblastveni pa zapoveduje, naj postopajo po „jemljermenarjev, torbarjCV, bîèarjST Ш hčarje» TO«. 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dno 23. septembra 1921. 
Videl, in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik^ P. Pašić" s. r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov, 
M. Trifković s. r. 

Namestnik ministra za prosveto, 
minister za notranje zadeve: 

Sv. Pribićević s. r. 
Minister za notranje zadeve: 

Sv. Pribićević s. r. 
Minister za gradite: 

J. P. Jovanović s. r. 
Minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s. r. 
Minister za promet: 
Nik. Uzunović s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spabo s. r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. K. Krizinan s. r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general M. Zečević s. r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. S. Miletić s. r. 

Minister za socialno politiko; 
dr. V. Kukovec s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kumanudi s. r. 
Minister za narodno zdravje: 

dr. Karamehmedović s. r. 
Minister za verstvo: 
dr. M. Jovanović s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pitcelj s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
K. Lj. Miletić s.r. 

j Na podstavi členov 3. in 4. naredbe deželne vlade 
j za Slovenijo z dne 15. novembra 1919., Ur. 1. št. 11 
i iz leta 1920., s katero so se izdali predpisi za pospe-
| sevanje ustanovitvi; strokovnih obrtnih zadrug in 
i zvez obrtnih zadrug, se odreja po zaslišanju trgov-
I ske in obrtniške zbornice in. poslujočih zvez obrtnUi 
! zadrug. 
I Ci en 1. 

! Ustanavlja se ta-le pokrajinska strokovna .obrtna 
I-zadruga za vse območjo pokrajinske upr.tve za Slo
venijo: 

Zadruga sedlarjev, jenncna.rjev, torbarjev. bičar-
jev in ličarjev voz s sedežem v Ljubljani. 

Člen 2. 

Z ustanovitvijo zadruge, navedene v členu 1., so 
postali vsj sedlarji, jermenarji, torbarji, bičarji in 
ličarji voz člani, te strokovne zadruge ter so izločeni 
iz obrtnih zadrug, pri katerih so bili do sedaj včla
njeni. 

Člen 3. 
Ta- uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve. 

Ministrstvo za trgovino iii in:'.:istr;5o, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 28. septembra 1921. 
Dr. Afero s. r. 

d m dsleoacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. 4025/Va.l. ex 1921. 

Razglas o dviga obveznic vojnih in predvojnih 
posojil pri Avstro-ogrski banki na Dunaju in 

v Budimpešti. 
Po izvestilu likvidacijskega odbora Avstro* 

ogrske banke morejo naši državljani zahtevati po
vračilo obveznic predvojnih in vojnih posojil bivše 
avstro-ogrske monarhije, ki so deponirane pri Av&tro-
ogrski banki na Dunaju ali v Budimpešti. 

Naši državljani, ki žele ukoristiti to pravico, 
se pozivljejo, naj predlože n e p o s r e d n o gene
ralni direkciji državnih dolgov v Beogradu do 
vštetega dne 2 0. o k t o b r a t. L: 

1.) prošnjo za povračilo obveznic, ki jo morajo; 
intereeirane stranke podpisati; v tej prošnji, morajo 
stranke izjaviti, da je obveznice izročiti naši vladi; 

2.) položne listine, ki so s tem v zvezi; te li
stine mora polagatelj podpisati in zanje dobi reverz; 

3.) eno legitimacijsko listino, iz katere je raz
vidno, da je lastnik pologa na! državljan. 



} 
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Prošnje, ki ne ustrezajo goreiijim predpisom, in 
prošnje, ki ne bi bile predloženo v jyrodpïsanem 
roku. se no bodo vpoštevale. 

(Iz generalne direkcije državnih dolgov, D. Br. 
12.771, "dne 30. septembra 1921.i 

De'egacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 5. oktobra 1921. 

Delegat: clr. Šavnik s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 814/13 ex 1921. Razglas. 
Nastopne, tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem nateča ja : 

.št. 7028/21. 
Razglas. 

1565 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil Za
družni gospodarski banki v Ljubljani ustanovitev 
delniške družbe z imenom: «Zavod za impregniranje 
fesa. d. d. v Ljubljani». 

Družbj je namen, da prevzema in izvršuje im
pregniranje lesa vseh vrst. kakor tudi vseh del in 
podjetij, združenih s tem. 

Osnovna delniška glavnica znaša 500.000 K ter 
je razdeljena na 1250 delnic po 400 K. ki se glase 
mi prinosnika. Po sklepu občnega zbora se sme ta 
glavnica zvišati na 4 milijone krone. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 

rt 

IJS 
0.3 

s 1 Ä 

Kraj, nlica, hišna štoviika 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Pristojna okrajna 
uprava UDančne 

kontrole 

Preroje št. 38 
(davčni okraj Brdo) 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Spodnja Lokvica št. 19 
(da»čni okraj Metlika) Novo mesto 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K I v 

kolkih 

K 

2780 73 

1630 j -

po&tnih 
znamkah 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

1661 

Ja.mMine 
J8 položiti 

do dne ure K 

31./10. 1921.1 10 500 

Podkraj št. 24 
(davčni okraj Litija) 

j Trojane št. 30 
I (davčni okraj Brdo) 

Dragatuš št. 30 
(davčni okraj Črnomelj) 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

NOTO metto 

4094 1 8(5 

2350 ! 32 

2./11.1321. 

— ' - ! 3./11. 1921. 

4338 96 — 

Leskovec št. 43 
(davčni okraj Krško) Mokronog 9053 581 - i -

4/11.1921. j 

5./11.1921. i 

10 

10 

10 

10 

200 

700 

400 

700 

7./11. 1921. 10 1500 

I Podgora (Zlato polje) št. 211 
j (davčni okraj Brdo)) j 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

j Gmajna št. 6 
g* : Gmajna št. 17 

I (davčni okraj Viäuja gora) 

Izlake št. 37 
fdavčni okraj Litija) 

Podslivuica št. 10 

Mokronog 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

2202 

2195 
2309 

78 

4504 i 98 

3954 1 76 
I 

8./11.1921. i 10 

1 147 

oddelek v Ljubljani, 
dne 3. oktobra 1921. 

Dr. Slani ;-. T. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Р г к К 461.5/IN/20—22. 

Razglas. 
Za četrto redno porotno zasedanji'; imenujem za 

]4-i"lseduikc porotnih sodišč in njih namestnike: 
I. p r ! ti o 2 e Î n e m s c> <i i 5 e u v L j u b 1 j a u : : 

z-л predsednika: predsednika deželnega sodišča 
drja. Otona P a p e ž a: i 

za name-tnike: dvornosodnega svetnika in pod
predsednika deželnega sodišča Frana R e g a l i y j a; 
dvornosodnega svetnika Frana Лг c d e r n J a k a, 
višja deželnosodna svetnika Frana R e k a r j a m 
Antona B 11 l o v e a, deželnosodna svetnika Alberta 
L e v i č n. i k a in Frana P e r n u a a; 

JI. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
za predsednika: dvornosodnega svetnika in pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k a ; 
z:i namestnike: višja deželnosodna svetnik:; drja. 

Yrrl 1 i ka B r a č i e a in drja. Ivana P r o m s e h a -
k a in d« želr.rsodnega svetnika Valentina ', . . v i č -
j , i k a : 1 

i 1 0 ! (davčni_okra^ Cerkaica) | 
i ... i Kompol.ie št. 42 j 

; (davčni okraj^likoj^aščc) \_ 
j Stari log št. 65 I 

Stari log št. 71 : 
(davčni okraj Kočevje) j 

Gorenje Golo št. 13 j 
Skriljo št. 46 i 

(davčni okraj Ljubljana j 
okolica) _ ! 

Klinja vas št. 33 _ | 
(davčni okraj Kočevje) | 

Cerknica 

Kočevje 

1992 I 56 j 

2951 

: 12* 

13* 

14 

i 15* 

16 

Spodnja Zadobrova št. 5 
1 Gorenja Zadobrova št. 19 

(daTčni okraj Ljubljana 
I okolica) 

Nasovče št. 4 
(davčni okraj Kamnik) 

17 

18 

19 

Željno št. 28 
(davčni okraj Kočevje) 

Št. Lovrenc št. 9 
(davčni okraj Trebnje) 

Trbojo št. 36 
(davčni okraj Kranj) 

Kočevje 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Kočevje 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Ljubljana 1 
v Ljubljani 

2.647 
2.620 

9./11. 1921. 

10./11. 1921. i 
j ' 1. 

• ll./ll . 1921.1 
| _ _ __ _j 

j 31./10. 1921. ! 

10 

10 

400 

700 

300 

10' 

10 

300 

500 

Ó.267J - I 

1146 | 96 j 
1375 i - i 

Kočevje 

2521_ 

3896 

T.747 
1.354 

!96! 

2./111921. i 10 

3./11.1921. *: 10 
i 

• J 

4./11. 1921. ! 10 

900 

400 

20 I 
20 

3101 40 

1534 ' 

- i - I 

1881 

Mokronog 

Kranj 

356S 

86 

20 -

j 5./11. 1921. 

— j —j 7./11.1922. 

7./11. 1921. 

10 

10 

10 

600 

500 

250 

300 

3572 114 ! 
l 

- 8./11. 1921. 

9./11.1021. 

10 

10 

eoo 

600 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 
Natančneiai podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 

pri finS^^ATra^te«^ v Ljubljani in pri zgor . j navedenih p r i s t o p i h okrajmh upravah 

^ a n ^ i k n o 1 r o b n e j š i podatki, n a katere se je ozirati pri napravi ponudb, na predpisanih obrazcih, da 

Ä C e ^ Ä e , p A Ä - vsako p o s a m e l o trafiko. I n t e r e s n u se na to se pos,be opozarja,. . 

Finančno okrajne ravnatel jstvo v Ljabl jam, dne 4. oktobra 1921. 

Ш. p r i o 1: r o ?. n o m s o d i š č u v H a r i li o r •• • j ( , 8 7 / 2 1 __•,. 
za prodsod. ika: podpredsednika okrožvga ^ > j 

..lisca drja. Jakoba T o p l a k a : Franjo (Justin 

O ? - B o . 
Mi-Uiki je vložil zoper Karla 

15501 Vrhniki St. 1о7, zaradi duševne slabosti, je odprav
ljeno. 

št. 182 tožbo zaradi izbrisa pto. za namestnike: dvornosodnega svetnika Jo* pa 
F c r.a. višja d ^ i n o s o d n a svetnika _ Aleksandra; 1 « * £ • 
R a v n i k a r j a in Josipa S t e r g e r j a m (lezel- ; ^ ^ ^ ^ ^ r a z i , r a v o se je določil na oan 
n.,-odnega svetnika Josipa P o s e g o : : ^ ( ) k t o b r u 1 0 2 1 . 

iV. p r i o k r o ž 11 o ni s o d i š č u v >; " v • "•» i 
ni •' s t n: j 

r\!.-i4v/.n,"i*a sodišča i 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek L, 
dne, 26. septembra 1021. 

za pred>eùiiika: predsednika okrožne, 
dria. Jurija P o l e n š k a ; . 

' za namestnike: višja deželnosodna svetnika drja. 

Vladimira Г c e r s t e r j a in Jurija K o 11 n o m de-

želnosodnega svetnika Antona K u d r a. 
Predse:!nišivo višjem» d e l n e g a soeiiča v Ljub-ркЈ, 

du.' î . oktobra 1921. 
Kavčnik s. r. 

ob devetih pri. tem sodišču. _ 
Skrbnik: Josip Hrehoric v Metliki. 

Okrzjno sodišče v Metliki, odtlelek III., 
dne 27. septembra 1921. 

" "~ 1493 
P 14"*/21. 

Razglas o preklicu. 
S dclepom podpisanega sodiSca z dne 18. avgusta 

Vi-" onr št L S/18, je bila Elizabeta D o m 1 n k o. 
žefariea v Partinju, zaradi umobolnosti jiopolnoma 
preklicana. . - - , - , , : , 

Za skrbnika ji je postavljen 11 jen oee, \ a l . m o n 
Dominko. preužitkar v Partinju. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

dne 15. septembra 1921. 

Preds. 1028/13/21—2. 1 5 6 0 

Razglas. 
Okrožno sodišče v Mariboru kot zborno sodišče 

1 stopnje jc- po zaslišanju notarske zbornice v Celju 
dovolilo v zmislu § 146., odstavka 2.. notarskega 
reda notarju Antonu K o d r u v Murski Soboti eta - 1 б 3 б 

oMÌzMvoin dosedanje n o t a r l e akte in zapisnike P , о / К - Ш . ™klioa 
lSor tmU"notarske akte prejšnjih ogrskih notarjev, RaZVeija^ltôV prefclîoa. 
î .voli shrambi. i s k r W v o . -rečeno s sklepom okrajnega socusca 

r , , . , . . ^ - o okrožnega sodišča v Mariboru, ; v Ljubljani z dne 19. decembra 1912., opr s , P 
1 dne' 4 oktobra 1921. 244 1 2 - 1 , glođe Leona J e 1 o v s k a, zasebmka n . 

A. Vpisi v trgovinski resister. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

22. Sedež 1'innc: Ljubljana. 
Besedilo firme: Centralna vnovčevalnica za živ» 

in zaklano živino, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba opravlja uvozno in iz

vozno trgovino z živo in zaklano živino vseh vrst, z 
mesnimi "produkti, konservami iu mesnimi odpadk» 
in živili vobče, ustanavlja, nakupuje in najema indu
strijska podjetja, kakor tvornice za izdelovanje mes
nih produktov, konserv itd., ki služijo namenu pod
jetja. Zlasti ji je namen nakupiti zemljišče vnovče-
'vainico za živino in mast v Ljubljani, vpisano pod 
vi. št. 1236 katastralne občine Karlovškega pred
mestja, in prevzeti premičnine navedenega zavoda, 
odnosno tudi za vrednost, ki preseza osnovno glav
nico za eno petino; to določilo velja le za gorenje 
predmete kot sklep vseh družbenikov, slorjea r . 
zmislu § 35., odstavka 7., zakona z j n o b. marca 
1906.. št. 58 drž. zak. Podjetje se razširja na kralje
vino Srbov, Hrvatov iu Slovencev. • 

Družba je oprta na družbeno pogodbo a din-
"2 julija 1921., posi, št, 324, in na pogodbo * dne 
20! avgusta 1921., št. 370, nolarja drja. Kuhar j * ter 
ni ustanovljena za določen čas. 
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št. 3376/10. R a z g l a s . 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem nateča ju : 

1521 

e л 
'Zi ЛЈ 

Si 

N , : 5 5 " 1 «-Pokraj 
Pristojna okrajna 
uprava finančno 

kontrolo 

Kosmati rioiiiček: 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

K 

kolkih 

V_L 

poštnih 
znamkah 

Jamščine 
je položiti* 

Zitkovci št. 17 

ßogojina št. 73 
Bogojina št. 134 

Dolnja Lendava et. 239 
Kobilje št. 31 
Kobiljo št. 41 

Kobiljo št. 167 

Gornja Bistrica št. 26 
Gornja Bistrica št. 12 

Gornja Bistrica št 79 
Gornja Bistrica št. 89 

Turuišče št. 20 
Tumišče št. 10 

522 

1287 
1378 

12| 

2665 ! 12 ! 
300 

_1064_; 40 j 
1877 j 22 
1226 i 16 
1471 68 500 

j Dolaja Lendava j Dolnja Lendava 
i ! 

8 ' i 
i 

ZiLL 

Ti "j 

1 2 ' 

Turni Scie št. 117 
Turnišče št. 114 

Nova cerkev at. 21 

4675 

127 
664 

792 

904 
831 

1736 

1788 
1777 

3565 

1768 
1726 

06 

86 
62 

48 

60 
60 

10 

96 
02 

9S 

56 
08 

200 

400 

400 

Ojstriška vae št. 42 
Pari.'jak fit. 28 

Pragersko št. 19 
Pragerâko št. 37 

Celje Celje 

Gornja Radgona I Gornju, Radgona. 

Slovenska 
Bistrica I 

Maribor 

349_4_ 
3646 
1400 
1572 

64_! 
04 i 
74!~ 
33 j 

4029 i 78 I 
2966 ! PO i 

Т Г ; 

- i 

_ i 

400 

~ I " 
200 

700 
6395 68 

i
i ' Invalidi amejo namesto jamščine položiti jamstveno izjavo komisijo za preskrbo vračujoiih se vojakov v Ljubljani 

i * Te dve trafiki se združita v eno samo DOVO trafiko. 
• 3 Te tri trafike se združijo v eno samo novo trafiko. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
2 5. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

VBÌ podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pr i finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finanzilo okrajno ravnatel jstvo v Maribora, dne 2(3. septembra 1921. i ) p p o v a i e i s r 

©snovna glavnica '/-naša 1,000.000 K ter jo po-; Razglase priobčuje družba v uradnem listu svo-
polnoma vplačana in zadružnikom na razpolago. | jega sedeža in v uradnih listili svojih podružnic. Uro. 

Poslovodje: .Jakob Josih, posestnik in mesar v j dan. kraj, namen in predmet občnega zbora je treba 
Rudniku št. 30; Franc Kavčič, posestnik in trgovec ! vselej razglasiti 14 dni pred zborovanjem . 
\ Ljubljani, Privoz št. 4; Franc Slamič, posestnik in : Firma se praviioveljavno podpisuje tako, da se 
trgovec na Glincab šf. 213: Franc, Golob, posestnik | pod njeno napisano, natisnjeno ali s šta.mpilijo vtis-
in fvorničar na GHncah št. 37. | njeno besedilo podpisujeta dva člana upravnega. 

Družbo zastopata dva poslovodji ali pa on po-j sveta ali en član upravnega sveta, in en prokurist, 
slovoflj;;. in on prokurist kolektivno. 

Firm:». hO podpisuje tako, da tisti, ki jo podpisuje, 
njenemu po komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali 
šfampi.ljiranemu besedilu —• prokurist s pristavkom, 
oznacujočim prokuro — pristavlja svoj podpis. 

Občni zbor sklicujejo poslovodje na sedežu druž
be vsako leto do dne 31. marca s priporočenimi, na 
pošto oddanimi vabili, ki morajo obsezali točke 
dnevnega reda. 

L j u b l j a n a , dne 30. avgusta 1921. 

23. Sedež firme: Ljubljana. 
Besedilo firme: Milarna in svečama, d. d. v Ljub

ljani. 
Obratni predmet: Izdelovanje in razpečavanje 

vsakovrstnih mil in sveč, toaletnih in kosmetičnih 
predmetov, raznih leščil (krem) za obutev, ekstrak-
cijskih in drugih predmetov, spadajočih v to stroko. 
Zato sme družba po vsej kraljevim Srbov. Hrvatov 
in Slovencev ustanavljati tvornice, ki bi izdelovale 
navedene predmete, kupovati že poslujoča podjetja 
te vrste, otvarjati podružnice ali pa se udeleževati 
pri njih. 

Družbena oblika: Delniška družba, temelječa na 
piavilih, ki jih je odobrilo ministrstvo za trgovino in 
industrijo dne 13. maja 1921., VI št. 2575. 

Delniška glavnica znaša 600.000 K ter je razde
ljena na 1500 delnic po 400 K. ki so v gotovini po
polnoma vplačane ter se glase na prinosnika. Druž
bena glavnica se sme po sklepu občnega zbora brez 

.-dnvoiitve državnoga .oblast.va zvišati na 2,000.000 K. 

ali ravnatelj s prokuro in prokurist, vsi kolektivno, 
ravnatelj in prokurist vselej s pristavkom p. p. (per 
procura). 

Člani prvega upravnega sveta so: dr. Ivan Sta
novnik, odvetniški koneipient v Ljubljani; Ivan Av-
senek, dipl. eksportni akademik v Ljubljani; Josi]) 
Dular, ravnatelj Gospodarske zveze v Ljubljani; 
Jcsip Gogala, та-vnatelj. trgovske šole v Ljubljani; 
Melhior Primožič, knjigovodja Gospodarske zveze v 
Ljubljani. 

L j u h 1 j a ii a, dne 12. avgusta 1921. 

24. Sedež firme: Ljubljana. 
Besedilo firme: Žitni zavod, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba opravlja uvozno in iz

vozno trgovino z deželnimi pridelki in sploh z ži
vili vsake vrste, ustanavlja, nakupuje ali najema in
dustrijska podjetja, ki služijo proizvajanju živil, ka
kor mlinov itd., 1er ukorišča taka podjetja v. njih 
namene. 

Družbena pogodba z dno 25. julija 1921. 
Osnovna glavnica znaša 990.000 K ter je vpla

čana v gotovini. 
Poslovodje: Gabriel Erzin, ravnatelj Žitnega za

voda v likvidaciji v Ljubljani; Janko Jovan, rav
natelj Gospodarske zveze v Ljubljani; Franc Knific, 
podravnatelj Mariborske eskoraptno banke v Mariboru. 

Poslovodji: zastopajo družbo ter jo podpisujejo 
tako, da. postavljajo vsak posamezno pod napisano, 
natisnjeno ali štampiljirano besedilo firme svoje ime. 

1/ j u b 1 j a n a av-rusta 1921. 

L e t n i k HI
SS. Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 

Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: «Balkan», delniška družba za 

mednarodne transporte v Ljubljani; «Balkan», dio
ničko društvo za medjunarodne transporte u Ljub
ljani; «Balkan», akciova společnost pro mezinarodni 
transporti u Lublaiì; «Balkan», società anonima i» 
trasporti internazionali a Ljubljana; «Balkan», Ak
tiengesellschaft für internationale Transporte i« 
Ljubljana; «Balkan», société à transports internatio
naux à Ljubljana; «Balkan», international forward
ing company a t Ljubljana. 

Obratni predmet: Družba prevzame in razširi вре-
dicijske posle podružnic v Ljubljani in Mariboru do
sedanje firn:e : Trgovska, spedicijska in komisijska, 
delniška družba «Balkan» s sedežem v Trstu, z vse
mi a i t iv i in pasivi, ki se nanašajo na omenjeni po
družnici; ustanavlja, pridobiva, upravlja, daje ia 
jemlje v zakup in najem podjetja, katerih predmet 
je izvrševanje poslov, spadajočih v spedicijsko stro
ko, se udeležuje pri njih ter zlasti pridobiva njih 
deleže in delnice; izvršuje vse posle, spadajoče v 
spedicijsko stroko, v tuzemstvu in v inozemstvu; 
ustanavlja, pridobiva, upravlja, daje in jemlje v za
kup in najem podjetja, katerih predmet je podpiranje 
trgovine, obrta in prometa, jih obratuje ter se udele
žuje pri njih, zlasti pridobiva njih deleže in delnice: 
ustanavlja, pridobiva, upravlja, daje in jemlje v za
kup in najem civilna, zasebna in javna skladišča, jih 
obratuje, se udeležuje pri njih, zlasti pridobiva njih 
deleže in delnice — vse to vpoštevaje zakonita dolo
čila, veljavna za posamezne kupčije ali stroke; na
dalje se bavi s špedicijo, transportidmi posli vsake 
vrste v tuzemstvu in v inozemstvu; posreduje pri oca-
rinjanju blaga ter izvršuje dotično kontrolo; vslda-
dišča raznovrstno blago ter vodi javna skladišča; 
opravlja inkaso podjetij, na blagu ležečih bremen in 
drugih obveznosti za lastni in za tuj račun; izvaja 
•raznovrstno reklamacijsko postopanje za lastni i i 
za tuj račun; prevzema in likvidira razna še poslu
joča podjetja slične vrste. 

Družbena oblika: Delniška družba, ustanovljena z 
dovolitvijo in z odobritvijo pravil po odloku ministr
stva za trgovino in industrijo z dne 15. septembra 
j 920., VI 2417. in po obvestilu ministrstva za trgo
vino in industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 25ega 
septembra 1920., št. 7805/20. 

Delniška, glavnica: 4,000.000 K, razdeljenih na 
10.000 delnic po 100 K, ki so popolnoma vplačane 
ter se glase na prinosnika. 

člani upravnega sveta: Ante Bogdanovič, vele-
tržer v Trstu; dr. Fran Novak, odvetnik v Ljubljani; 
tir. Fran Cerne, ravnatelj Mestne hranilnice v Ljub
ljani; Alojzij Lilleg. veletržec v Ljubljani; Avgust 
Praprotnik, ra\natelj Jadranske banke v Ljubljani; 
Ivan N. Šoštarič, veletržec v Mariboru; Ante Kaić, 
podravnatelj Jadransko banke v Trstu; dr. J a n k * 
Kavčnik, podravnatelj Jadranske banke in vodja 
njene podružnice v Ljubljani; Vladimir Bartulić, le
karnar v Zagrebu. 

Prokurist!: Mirko Pogorele, ravnatelj družbe v 
Ljubljani, in DragolijL-Strucelj, podravnatelj v Ljub
ljani. 

Podpis firme: Pod njeno besedilo, napisano, na
tisnjeno ali štampiljirano po komerkoli, podpisujeta 
svoje ime: a) dva člana, upravnega sveta; b) en član 
upravnega, sveta in en uradnik s prokuro; c) ravnatelj 
s prokuro hi en prokurist. Vsi podpisujejo kolektiv
no, ravnatelji, ki niso upravni svetniki in prokuristi. 
vselej s pristavkom p. p. (per procura). 

Družbene objave priobčuje družba v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» m т 
uradnem listu svojega, sedeža, odnosno v uradnik 
listih na sedežih svojih podružnic. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1921. 

26. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Böhm in drug. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

28. avgusta 1921. 
Osebno zavezana družbenika: Doziderij Böhm, 

trgovec v Mariboru, Raičeva cesta št. 7, in Karel 
Pimetz v Mariboru, Raičeva cesta št. 4. 

Pravico družbo zastopati imata oba družbenika 
samostojno. 

Podpis firme: zapisanemu ali odtisnjenemu bese
dilu firme pristavlja eden izmed obeh družbenikov 
svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r. dne IG. septembra 1921. 
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27. Sedež: Maribor. i 
Resedilo firme: Franc Mastek. i 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla-' 

com na drobno. ! 
Imetnik: Frane Mastek. trgovec v Mariboru,! 

Glavni trg št. 16. 
M a r i b o r , dne 13. septembra 1921. 

28. .Sedež: .Slovenska Bistrica. 
Besedilo firme: Sterban & Pajtler. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dno, 

1. marca 1921. " | 
Družbenici: Marija Sterban i rt Marija Pajtler. j 

trgovki v Slovenski Bistrici. j 
Pravico zastopati družbo imata obe družbenici ! 

samostojno. j 
Firma se podpisuje tako. da ena izmed družbenici 

svojeročno podpisuje njeno besedilo. i 
M a r i b o r , dne 13. septembra 1921. '• 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t - i 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : ; 

29. Sedež: Ljubljana. i 
Besedilo firme: Jobann Jax & Sohn. 
Besedilo firme odslej: Ivan J a x in sin. j 
L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1921. ! 

30. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Milko Jesih, veletrgovina vina. 
Prokura, podeljena Karolini Jesihovi, je prestala. 
L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1921. 

31. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Koroška gospodarska družba za 

nakup in prodajo, družba z omejeno zavezo v Ljul> 
Ijani. 

Na občnem zboru dne 4. maja 1921. se je skle
nilo, da se družba raziđe in da se uvede likvidacija. 

Likvidatorja: Henrik Lindtner, računski ravna
telj v Ljubljani, in Gabriel Erziii, uradnik žitnega, 
zavoda v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: Koroška gospodarska druž
ba za nakup in prodajo, družba z o. z. v Ljubljani 
T likvidaciji 

Likvidatorja podpisujeta tako, da pristavljata 
likvidacijski firmi svoj podpis. 

L j u h 1 j a n a . dne 2. avgusta 1921. 

32. Sedež. Ljubljana. 
Besedilo firme: J . J , Naglas. i 
Obratni predmet: trgovina s pohištvom in izde- • 

lovjinje pohištva. j 
Prokura je podeljena Viktorju Naglasu v Ljub

ljani. 
L j u b l j a n a , dne 2. avgusta 1921. 

33. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Export - Gesellschaft Matheis, 

Suppanz & Co., Marburg a. d. Drau. 
Obratni predmet: nakupovanje in prodajanje jajc. 
Podružnica v Mannheimu se je izbrisala. 
M a r i b o r , dne 13. septembra 1921. 

34. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jugoslovansko inženersko pod

jetje, družba z o. z., podružnica v Ljubljani obsto
ječe družbe z o. z. jednakega imena. 

Obratni predmet: inženjerska pisarna in grad
beno podjetje za izvrševanje vseh del, spadajočih v 
inženjersko stroko, kakor tudi posredovalnica za 
preskrbovanje vseh industrijskih tvarin in njih raz-
I«jča vanje. 

Družba temelji na družbeni pogodbi z dne 5. no- j 
vembra 1911., s sklepi družbenikov z dne 12. janu
arja 1921. in 2. julija 1921. izpremenjeni v členih 
2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17. in 19. 

Izbrisala se je označba firme kot podružnice fir
me enakega imena, poslujoče v Ljubljani. Odslej 
samostojno podjetje s sedežem v Mariboru. 

Obratni premdet odslej tudi: izdelovanje in uko-
riščanje premogovnikov in rudnikov in obratovanje 
kamenolemov. 

Višina osnovne glavnice: doslej 60.000 K, odslej: 
100.000 K, ki je v gotovini popolnoma vplačana. 

Poslovodje: Izbrisal se je poslovodja Viktor Ku-
kovec, vpisala pa sta se nova poslovodji: inž. Fride
rik Hengerer v Mariboru, Krčevina, Badlova ulica 
št. 8, in Ivan Gorup, zasebnik v Mariboru, Sodna 
ulica št. 14. 

Pravico zastopati družbo in podpisovati firmo 
imata i o dva izmed poslovodij skupaj. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1921. 

1П. i z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 

35. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme- Korenjak & Vode. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Vslcd razdružbe in prestanka, obrta. 
L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921 

f • r m л : 

Št. 3S.4Ö5/D—1921. 1519 3—3 

Eazti;:3 sddajü gradbenik 
Razpisujemo javno pismeno licitacijsko obrav

navo za zgradbo poslopja za inspektorat, državnih 
železnic v Ljubljani. 

Ta obravnava bo dne 1 5 . o k t o b r a t. 1. ob 
desetih pri direkciji državnih železnic v Zagrebu, Mi-
hanovićeva ulica št. 12, II. nadstropje, soba št. 67. 

Predpisno kolkovanc in zapečatene ponudbe z 
računsko čitljivim in brezpogrešnim proračunom, s 
priloženim potrdilom glavne blagajne direkcije dr
žavnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik položil 
vadij v znesku 100.000 K v gotovini, v garancijskem 
pismu ali v vrednostnih papirjih, se morajo brezpo
gojno do imenovanega dne vročiti ali pravočasno 
poslati po pošti direkciji državnih.železnic v Zagre
bu, oddelku «D;>, soba št. 67. 

Ponudbo mora ponudnik svojeročno podpisati ter 
v njej označiti stan in bivališče. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, 
da izmed prispelih ponudb sprejme eno, ali pa da 
tudi, če bi ji ne bilo ugodno, ne sprejme nobene, in 
sicer ne glede na višino ponujene vsote. 

Podjetnik, ki se mu poverijo gradbena dela, bo 
moral dopolniti vadij na 5%no varščino, in sicer 
tako, da se mu bo ta odtezala pri izplačevanju za
služka v obrokih, navedenih v pogodbi. 

Zgradba mora biti popolnoma dovršena do dne 
15. avgusta 1922. 

Za izvršitev gradbenih del veljajo poleg gradbe
nega elaborata splošna in posebna stavbna določila, 
ki so navedena v službenih pripomočkih za bivše 
avstrijske državne železnice. 

Obrazec ponudbe in proračuna se dobiva izza dne 
1. oktobra t. 1. pri direkciji državnih železnic, od
delku «D», soba št. 77, ali pri progovni sekciji dr
žavnih železnic v Ljubljani brezplačno, načrti zgrad
be pa proti povratku lastnih stroškov za vsoto 400 
kron. 

V isti sobi so strankam vsi konkurenčni operati 
na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1921. 

no koristnost podjetja oddati delniško glavnico v 
.javno subskripcijo. 

V zmislu tega odloka oddajamo v javno sub
skripcijo 

do 25.000 delnic po 400 K nominale. 
Nominalni znesek se mora takoj ob subskripciji 

popolnoma, vplačati v gotovini. Vrhu tega je plačati 
za stroške — zlasti za izdajo delnic — po 40 K za 
vsako delnico. 

Subskripcija se bo vršila o d d n e 1. d o d n e 
1 5 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 

Prijave sprejemajo: Jadranska banka, Ljubljan
ska kreditna banka, Slovenska eskomptna banka in 
vse njih podružnice, istotako Kreditni zavod za trgo
vino in industrijo v Ljubljani. 

Delnice bodo deležne čistega dobička izza dne 
1. januarja 1922. ter so opremljene s kuponi za leto 
1922. 

Vsakemu subskribentu bodo izdajali zavodi po
trdila o številu subskribiranih delnic in o celokup
nem vplačanem znesku. 

O dodelitvi delnic se bo subskribentom poročalo. 
Po dodelitvi delnic prejmejo subskribenti proti vr
nitvi potrdila o subskribiranih delnicah začasno po
trdilo o številu njim dodeljenih delnic, oziroma po
vračilo vplačanih zneskov za subskribirane delnice, 
ki se jim ne bi dodelile. Delnice same prejmejo sub
skribenti pozneje proti izročitvi začasnega potrdila 
o dodeljenih delnicah. 

V zmislu § 12. pravd daje na občnem zboru vsa
kih 25 delnic po en glas. 

1528 Obenem sklicujemo 

ust&aovaš občni sbor, 
ki bo v č e t r t e k dne 2 7 . o k t o b r a 1 9 2 1 . ob 
enajstih v prostorih centrale Jadranske banke v 
Ljubljani, Selenburgova ulica št. 7, П. nadstropje, 

s tem-J e 
d n o v n i m r e d o m : 

1.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in e 
končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbene pogod
be, kakor jo je odobrila državna uprava. 

2.) Volitev članov upravnega sveta. 
3.) Volitev članov nadzorniŠtva. 
V L j u b l j a n i , dne 30. septembra 1921. 

Jadranska banka. Ljubljanska kreditna banka 
Slovenska eskomptna banka. 

Kreditni zavod za trgovino in industrijo. 

Razne objave. 
iMomobilno prometna d. d. v Ljubljani. 

Poziv na aubskripoijo delnic. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo je z odlo

kom z dne 30. decembra 1920., št. 10.148/20, pod
pisanim bančnim zavodom dovolilo ustanovitev delni
ške družbe z imonom «Avtomobilna prometna d. d.» 
s sedežem v Ljubljani, ki ima pred vsem namen 
vzdrževati avtomobilni promet križem Slovenije. 

Družba je ustanovljena z osnovno delniško glav
nico 2,000.000 K, ki se sme s sklepom občnega zbo
ra zvišati na 10 milijonov kron. Pri tem je postavilo 
omenjeno ministrstvo pogoj, da je z ozirom na obč-

Vabilo na ustanovni občni zbor 

„Zavoda za impregniranje lesa, 
d. d. v Liubljaai," -1Ш 

ki bo v četrtek dne 2 0. o k t o b r a 1 9 2 1. ob 13. uri 
v prostorih Zadružne gospodarske banke, d. d. v 

Ljubljani, Dunajska cesta. št. 38/1. 

D n e v n i r e d : 

a) Volitev predsednika zboru in dveh skrutina-
torjev, ki poslujeta obenem, kot overovatelja zapis
nika. 

b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in 
končni določitvi vsebine družbenih pravil, nadalje 
ugotovitev vplačila delniške' glavnice. 

c) Volitev 5 do 7 članov upravnega sveta. 

č) Volitev 3 do 5 članov nadzorstvenega sveta. 

V L j u b l j a n i , dne 7. oktobra 1921. 

Zadružna gospodarska banka, d. d. v Ljubljani. 

Št. 6528/III ex 1921. Razgias družbe južne železnice. 
Tarifni popust v tovornem prometu. 
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Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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124. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 12. oktobra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo 
konj. Seznamek bi 
veterinarskem pregled 
glas glede uabare 

313. 
Odločba, 

s katero se izpreminja točka L člena 59. taks
nega in pristojeinskega'pravilnika. 

Kor se ; predpis tar. post. 100 taksne tarife na
pačno tolmači in neenako uporablja, je odločil go
spod minister za finance z razpisom z današnjega 
dne, št. 15.382, da se točka 1. člena 59. taksnega in 
pristojbinskega pravilnika izpreminja in da.se glasi: 

«1. Po tar. post. 100 taksne tarife se plačuje 
faksa za prijavo vseh vrst avtomobilov, fijakerskih 
voz in biciklov (bodisi motornih, bodisi navadnih) ne 
glede na to, ali se uporabljajo za prevoz potnikov 
ali blaga, za spekulativne namene-ali za zgolj oseb
no potrebo. Vozovi na vzmeteh plačujejo to takso 
samo, ako se uporabljajo izključno za osebo in rod
bino dotičnoga lastnika (za luksus), ne pa, ako slu
žijo za prevoz življensltih potrebščin, kakor mleka, 
zelenjave itd.; v tem primeru plačujejo taksa po 
točki 20. tega člena. Spediterski vozovi na vzmeteh 
plačujejo takso za prijavo.» 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 1. oktobra 1921.; št, 15.382. 

Razglasi osrednje vlade. 
Dopolnite? tarifa dela L, oddelka A* 

Po izkazani potrebi je odločil gospod minister za 
promet, da je točko 1. § 20. «Saobraćajne uredbe* 
(tarifa del L, oddelek A) izpremoniti tako-le: 

Potnik una pravico potovati v #zovnem razredu 
za katerega velja njegova vozovn&à, samo, ako se! 
mu moro določiti sedež v tem razredu. Ako potnik v 
razredu, za katerega velja njegova vdzovnica, ne 
more dobiti sedeža, sme zahtevati, da potuje v onem 
nižjem razredu, kjer je Še kaj nezasedenih sedežev, 
m da se mu vrne razlika v vozni ceni, ali pa sme 
popolnoma opustiti vožnjo ter zahtevati, naj se mu 
povrne.vsa vozna cena in voznina za prtljago. Do 
odškodnine nima pravice. 

Ta odločba velja izza dne 1. novembra 1921. 
12 ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 1. oktobra 1921.; M S br. 26.287. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

"" ' - i 

314. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
• pobiranju občinske doklade na trošarino od 

Tina v Križah pri Tržiča. 
V zmislu določil §§ 79. in 81. občinskega reda za 

Kranjsko se dovoljuje, da sme občina Križe pri Tr-
•iicu y delno kritje občinskih potrebščin pobirati od 
dne 1. septembra t. 1. do dne 31. decembra 1921. 
200%no občinsko doklado na povišano državno Љо-
fenno od vana in od dne 1. septembra 1921. do dne 
81. decembra 1926. zvišano naklado po 3 K od hek-
toUtrske stopnje alkoholovine navadnega žganja. 

V L j u b l«j a n i, dne 3. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po. naročilu pokrajinskega namestnika: 
' j Kremenšek s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 225, izdanih dne 8 ok
tobra 1921. 

Tarifno pojasnilo.** 
Dne 1. novembra 1921. stopi v veljavo nova ta

rifa za direktni promet potnikov in prtljage med Av
strijo in Italijo preko kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 4. oktobra 1921.; št. 32.920/21. 

Razglas o izvozu kontingenta 2000 lahkih konj.*** 
Z odločbo ekonomsko-finančnega komiteta mini

strov z dne 16. aprria t. L, št. 9708/4, je bilo grški 
vladi dovoljeno, da sme izvoziti iz naše države za 
Grško 2000 lahkih konj. \ 

, Ker pa grška vlada po obvestilu ministrstva za 
zunanje zadeve K T br. 17.959 ne namerja ukoristiti 
dovoljenega kontingenta konj, a stanje konj v naši 
državi dopušča izvoz in se posameznikom ne more 
dovoliti izvoz, je odločil ministrski svet na predlog 
gospoda ministra za kmetijstvo in vode v seji z dne 
23 septembra t. 1. poti št. 23.482/4, da se izvoz teh 
^000 lahkih konj dovoljuje proti plačilu predpisanih 
davščin preko carinarnic, ki jih določi minister za 
kmetijstvo in vode. 

.Na podstavi tega pooblastila ministrskega sveta 
je odločil minister za kmetijstvo in vode pod 
št.23662/4 z dne 29.m.m., da je dovoljeni kontin-
gent2000 lahkih konj izvoziti preko nastopnih cari
narnic: 

1.) preko carinarnice v Djevdjeliji 700 konj; 
,2.) preko carinarnice v Bitolju. 400 konj; ^ 
3.) preko carinarnice r Gružu 200 konj;' 
4.) preko carinarnice v Mariboru 400 konj; 
5.) preko carinarnice na Rakeku 300 konj.' 

Zato je izdala generalna direkcija carin dotičnim: 
carinarnicam potrebni nalog", da smejo izvoz tega 
kontingenta konj dopuščati izza petega dne po ob
javi tega razglasa v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», in sicer v dveh mesecih 
po razglasitvi tako, kakor je bilobo predpisano v, 
pravilniku C br. 43.791 z dne 30. junija t. L, v toč
kah S., 3. in 4. («Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 11. junija 1921.*) za vL 
voz prejšnjega kontingenta. 

To se daje interesentom na znanje. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 1. oktobra 1921. ; C 4fr/ 67.743. 

Seznamek bank, pooblaščenih za poslovanje 
z devizami in vaiatami. 

Generalni inspektorat ministrstva za finance je 
z dopisom z dne 30. oktobra t, 1., č J br. 9832, ob
vestil podpisano direkcijo, da so bile dne 27.' t. m. 
niže navedene banke pooblaščene za poslovanje z 
devizami in valutami po pravilniku ö reguliißdjä•"* 
prometa z devizami in valutami, ki.je *topil vVe-
Ijavo^z dnem razglasitve («Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slov.enaca» št. 214 z dne 25 ser>-
tembra 1921.), in sicer: 

1.) Srpsko-švajcarska bankam 2.) Jadranska ban
ka; i.) Zemaljska banka; 4.) Podunavsko trgovačko 
akcionarao društvo; 5.) Praška kreditna banka; 6) 
Gradjanska banka; 7.) Izvozna banka; 8.) Franeu-
sko-srpska banka; 9.) Rusko-slovenska banka - vse 
v Beogradu - in 10.) Prva hrvatska štedionica v 
Zagrebu s podružnicami, v Beogradu, Bjelovaru, Bro
du na Savj, Celju, Crkvenici, Čakovcu, Daruvaru, '. 
Delnicah, Cakovu, Djurdjevcu, Boku, Karlovcih, 
Kraljevici, Križevcih, Mitrovici, Novi Gradiški, Ogu
linu, Osijeku, Požegi, Senju, Sisku, Subotici, Sv.Iva-
nu Zelnu, Varaždinu, Veliki gorici, Viakovcih, Vi-
rovitici, Vukovaru, Sušaku in Zemunu. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 4. oktobra 1921.; C br. 68.229. 
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Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo, 

о к * £ a z £ l a š e n a v «Službenih Novinah kraljevine 
brba, Hrvata i Slovenaca» št. 223, izdanih dne 6. ok
tobra 1921. 

** Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Г ^ 7 ™ â t e * S l ^enaca» št. 225, izdanih dne 8. ok
tobra 1921. 

***• Priobčen y «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 223, izdanih dne 6 ok
tobra 1921. 
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St. 3629. 

Raf oies. 

Zaradi razširjanja kužnih bolezni med parkljato 
živino, zlasti zaradi nastopajoče slinavke in park
ljevke, se ukazuje, da se morajo v zmislu člena 11'. 
živalskega kužnega zakona z dne 6. avgusta 1900 • 
drž. zak. št. 177, vsi transporti parkljate živine, kd se 
prevažajo po železnici, pred nakladanjem in pri iz-
kladanju brez izjemo pregledati po zivinWravnikifa, 
ki so za posamezne železniške postaje določeni za 
opravljanje veterinarskega pregleda. 

Nakladanje ali izkladanje takih živali brez pred
pisanega pregleda, aH brez vedniostì političnega 
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okrajnega oblastva je torej prepovedano in se kaz
nuje po kazenskih določilih prej navedenega zakona. 

V L j u b l j a n i , dne 5. oktobra 1921. 
Pokrajinska aprava. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Pokrajinski namestnik: 

Ivan Hribar s. r. 
Št. 3690. vet 

lika* o stanju živalskih knžnin bolezni 
Y Slovenci z dne 8. oktobra 1921. 

Џ p a z k a: Imena okrajnih glavarstev in mestni!-! 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
anaci število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

Ofc»to|e : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 5: IS, Videm 4:17, Zakol 3:6. 
Kranj: Stara Oslica 1:1. Krško: Studenec 1:9. Ljub
ljana okolica: Iška vas 1:11, 'Vrhnika 1:4. Logatec: 
Dolenji Logatec 1:1, Hotedršica 1: 5, Planina 1:10, 
Rakek 1:2, Rovte'3:15, Žiri 1:1. Ljubljana mesto 1. 

V r a n i č n i p r i i? a d. 

Ljubljana okolica: Vrhnika 1:2. 

. G a r j e k o D j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Kamnik: Vodice 1:1. Li

tija: .Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Novo me,-
; sto: Zagradec 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnove« 1:1. 

G a r j » o v a o. 
Kranj: Preddvor 1:1. Slovenjgradec: Šmartno 

ob Palci 2:2. 
S v i n j s k a k n g a, 

Črnomelj: Semič 1:2. Krško: Bučka 1:1, Raka 
1:13, St. Jernej 2:2. Ljubljana okolica: Log 1:1, 
Vič 1:1. Maribor: Rdeči breg 1:1, Sv. Trojica v Slo
venskih goricah 1:3, Spodnja Ložnica 1:1, Spodnji 
Porčič 1:3. Ptuj: Krčevina 1:1, Stonjci 1:1. Slo-
venjgradec: Zgornja Kaplja 1:1. Maribor mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Zgornja Šiška 1:1. Ptuj: Sto-
perce 1:1. Radovljica: Breznica 1:1, Ovsišče 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o 1 e r a. 

Krško: Cerklje 2:2, Sv. Križ 2:4. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

r ' G n i l o b a č e b e l . 

Ljutomer: Kamenščak 1:1. 

"Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

: Brežice: Loče 1:1. 

Š u š t a v e c. 

Ì Brežice: Zdole 1:1. 

zemstvo izdajati samo z dovolitvijo ministrstva za 
prosveto. 

(Razpis ministrstva za notranje zadeve J- B. 
30.113 z dne 25. septembra 1921.) 

V L j u b l j a n i , dne 2. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
KremenSek s. r. 

Opr. št.lll 17.704/21. 1581 
Razglas. 

Oddelek 'za socialno skrbstvo, invalidski odsek 
pokrajinske uprave za Slovenijo, želi nabaviti za in
validske zavode: 

165 stolov; 
125 nočnih omaric; 
28 dvodelnih omar; 
31 skrinjic za premog; 
18 miz razne velikosti; 
25 prosto stoječih obešalnikov; 
15 umivalnikov z opremo (kovinastih, emaili-

ranih; ' • 
24 pljuvalnikov iz pločevine, cmailiranih: 

2 pisalni mizi; 
1 omaro za pisarniške potrebščine; 
1 omaro za knjižnico; 

10 klopi; 
1 kredenčno omaro za kuhinjo. 

Dobaviti je 120 stolov, 80 nočnih omaric, 6 dvo
delnih omar, 2 pisalni mizi, 6 klopi, IG skrinjic za 
premog, 5 miz. 10 obešalnikov, 1 kredenčno omaro, 
1 omaro za knjižnico in 1 omaro za pisarno franko 
invalidski dom v Rogaški Slatini, ostalo opremo pa 
franko invalidski dom v Ljubljani (šentpetrska vo-
jaščnica). 

Vzorci navedenih predmetov so na ogled v inva
lidskem, domu v Ljubljani v šentpetrski vojaščniei 
(pri upravitelju). 

Pravilno kolkovane in zapečatene pismene po
nudbe naj se pošljejo zgoraj omenjenemu odseku 
(Ljubljana, šentpclrska vojaščnica) najkesneje do 
dne 16. o k t o b r a i 9 2 1-

V ponudbi je navesti, v katerem roku (od dne 
naročila) se dobavi pohištvo. 
' Odsek si pridržuje pravico,. da sprejme izmed 
prispelih ponudb eno ali pa tudi več. 

S ponudbo vred je poslati tudi potrdilo za polo
ženo varščino, ki znaša 10 % skupnega- nabavnega 
zneska. 

Faktura se poravnajo najkesneje 14 dni potem, 
ko je bilo blago pravilno prevzeto. 

V L j u b 1 j a n i, dne 5. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno skrbstvo, 

invalidski odsek. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

načelnik invalidskega odseka: 
dr.Brecelj s. r. 

Razglasi gradbene ciirekci e 
za Slovenijo. 

4.) izpričevalo o nravnosti; 
5.) dokazilo, da jo prosilec vešč slovenščini v. be

sedi in pisavi (šolska izpričevala). 
Mesta se podele definitivno po enoletnem zado

voljivem službovanju, onim pa, ki so v cestarskih 
poslih že izvežbani, takoj ob imenovanju. 

Prosilci, izurjeni v stavbni stroki, nadalje oni, ki 
so bili že zaposleni pri vzdrževanju cest kot stalni 
delavci, in vojni invalidi, Id so sposobni za tak* 
službo, potem bivši dobrovoljci imajo prednost. 

Sicer pa si gradbena direkcija glede podelitve 
služb pridržuje prosto roko. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 26. septembra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

St. 3730. . 15И4 

Dne 15. o k t o b r a t. 1. ob enajstih bo po na
logu ministrstva za gradbe pri gradbeni direkciji • 
Ljubljani, Turjaški trg št, 1, II. nadstropje (v sobi 
št. 2) ponudna obravnava 

l .) 'za prevzem tesarskih, krovskih, kleparskih, 
strel ovodnili, mizarskih, ključaničarskih, pleskar
skih in slikarskih in vodovodnih del pri adaptaciji • 
okrajnega sodišča v Brežicah; 

2.) za prevzem popravljalnih del na streha-ћ i» 
pri dimnikih vseh objektov moške kaznilnice v Ma
riboru. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobiva
jo interesenti med uradnimi urami pri oddelku TV. b 
gradbene direkcije, za dela pod 1.) pa tudi pri grad-

j benem vodstvu v Brežicah in pod 2.) pri okrožni 
j gradbeni sekciji v Mariboru. 
i Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane s 
I kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdilom, da 
I je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani, odnosno 
'pri davčnem uradu v Brežicah, odnosno pri finanč

ni deželni blagajni v Maribora vplačan vadij v /me
sku 5 % ponudne vsote, z izjavo, da ponudnik v ce
loti sprejme stavbne pogoje, in končno z dovolitvijo 
ministrstva za gradbe, da se sme ponudnik udele
ževati javnih licitacij. 

Ministrstvo za -gradbe si je izrecno pridržalo pra
vico, da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

Ponudb, ki ne bi bile pr&vüno kolkovane, grad
bena direkcija ne bo predložila ministrstvu. 

Namesto dovolitve za udeleževanje pri javnii 
! licitacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena kolko-
vana prošnja na ministrstvo za gradbe, ki ji jo do
dana taksa v kolkih za 125 dinarjev in pravilno 
frankirana kuverta, naslovljena na ministrstvo ш 
gradbe. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
'.• dne 7. oktobra W21. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Št. 3773. 159S 
Razglas. 

G a r j e o v a c . 

Celje, politična ekspozitura Mozirje: Luče 3:4, 
s o l c a v a 2:3. 

f - - S v i n j s k a k u g a . 

Ptuj mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Radovljica: Mošnje 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: Gorenji Petrovci 1:5, Moščanci 
l : t , Pecarovci 1:6, Stanjovci 1:4. 

V L j u b l j a n i , dne 8. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek* za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

SL28.495. 
Razglas. 

Onim dijakom srednjih in visokih šol, ki hočejo 
Študirati v inozemstvu, se smejo potai listi za i n o 

St. 3525. ' 3— 1 

Razpis. 
V območju gradbene direkcije za Slovenijo je 

popolniti s e d e m m e s t d r ž a v n i h c e s t a r 
j e v , in sicer v okrožju gradbene sekcije v Ljub
ljani 2, v Novem mestu 2 in v Mariboru 3, z me
sečno mezdo 60 kron, s pravico do osem štiriletnic 
po 6 kron mesečno in nadomestkom za službeno sta

novanje v letnem znesku 100 kron za one, ki niso 
nastanjeni v cestarski hiši. 

Dokler velja naredba o draginjekih dokladah, se 
izplačujejo te doklade cestarjem; in sicer po 28 kron 
na dan, ženam in otrokom do 16. leta pa po 8 kron 
na dan. 

Pravilno kolkovane prošnje je vložiti pri grad
beni direkciji za Slovenijo v Ljubljani (Turjaški trg 
Št. 1) ali pa pri vodstvu gradbene sekcije dotičnoga 
okrožja do dne / i 

3 1 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 
Prošnji je treba priložiti: 
1.) rojstni (krstni) in domovinski list; , 
2.) spise o dovršeni vojaški službi; 
3.) uradnozdravniško izpričevalo o telesni uspo

sobljenosti za cestarsko službo; 

• Dne 17. o k t o b r a t. 1. ob desetih bo pri grad
beni direkciji v Ljubljani, Turjaški trg št. 1, II. nad
stropje (v sobi št.,2) 

ponudna obravnava 
za prevzem vpeljave, odnosno predelave električne 
razsvetljave na višji gimnaziji in moškem učiteljišč« 
v Mariboru, okrajnem sodišču, na Vranskem in kme
tijski šoli na Grmu. 

Podatke, pojasnila' in ofertne pripomočke dobiva
jo interesenti med uradnimi urami pri oddelku XV. b 
gradbene direkcije, za dela v Mariboru pa tudi pri 
okrožni gradbeni sekciji v Mariboru. , 

Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene 6 potrdilom, da 
je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani, odnosno 
v Mariboru, vplačan vadij v znesku 5 % ponudne 
vsote, z izjavo, da ponudnik v celoti sprejme stavb
ne pogoje, in končno z dovolitvijo ministra za grad
be, da so. sme ponudnik udeležovati javnih licitacij. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. , 

Ponudb, ki ne bi bile pravilno 'kolkovane, ozîrû-
ma opremljene, gradbena direkcija ne bo vpoštevaJa. 

Namesto dovolitve za udeleževanje-pri javnih 
licitacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena kolko-
vana prošnja na ministrstvo za gradbe, ki ji je do
dana taksa v kolkih za 125 dinarjev in pravilno 
frankirana kuverta, naslovljena na / ministrstvo ш 
gradbe, ' 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7, oktobra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 
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St. 3763. 1592 

Razglas. 
Dne 1 7. o k t o b r a t. ]. ob enajstih bo pri grad

beni direkciji v Ljubljani, Turjaški trg št. 1, II. nad
stropje (v sobi št. 2), 

ponudna obravnava 
za prevzem preureditve vodne preskrbo v moški kaz
nilnici, slikarskih del in prireditve ruentgenološkega 
laboratorija v občni javni ^bolnici, naprave nove 
strehe na telovadnici višje gimnazije v Mariboru in 
preureditve vodovoda v realni gimnaziji v Novem 
mestu. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobiva
jo interesenti med uradnimi urami pri oddelku IV. b 
•gradbene direkcije, za dela pri prvih treh objektih 
pa tudi pri okrožni gradbeni sekciji v Mariboru in za 
dela pri zadnjem pri okrožni gradbeni sekciji v. No
vem mestu. 

Ponudbo morajo biti zapečatene, kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdilom, da 
jo pri finančni deželni blagajni v Ljubljani, odnosno 
v Mariboru, odnosno pri davčnem uradu v Novem 
mestu vplačan vadij v znesku 5 % ponudne vsote, 
z izjavo, da ponudnik v celoti sprejme stavbne po
goje in, končno z dovolitvijo ministra za grad be, da 
se sme ponudnik udeleževati javnih licitacij. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da. odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

Ponudb, ki ne bi bile pravilno kolkovane, odnos-
uo opremljene, gradbena direkcija ne bo vpoštevala. 

Namesto dovolitvo za udeleževanje pri javnih li
citacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena kolko-
•ana prošnja na ministrstvo za gradbe, Id ji je do
dana taksa v kolkih za 126 dinarjev, in pravilno 
fränkirana kuverta, naslovljena na ministrstvo za 
jradbe. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 8. oktobra 1921. -

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drogi!) uradov in obiasfev, 

629 Letnik m. 

Pr. VI 42/21—2. 1586 
Izrecilo. 

V i m e n u N j e g o v e g a Ve I i c à n s i, y a 
K r a 1 j a! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
nkrenjeno zaplembo št. 104 periodične tiskovine 
«Straža», izhajajoče v Mariboru, z dne 19. septembra 
1921., ter v zmislu 3. odstavka člena 13. ustave in 
§ 489. k. pr. r. odločilo tako-le: 

Vsebina uvodnega članica zgoraj navedene tisko-
, vino na strani 1. pod naslovom: «Državotvorne sile» 

od besed: «naj sledi še nekaj primerov» do konca član
ka, dalje na strani 2. članka pod naslovom: «Puška — 
bog» tvori pregrešek po §§ 103. in 104.» erb. k. z. in 
po členu 138. ustave za kraljevino Srbov, Hrvatov 
m Slovencev. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenih člankov tor odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, d i se mora razmetati dotični ti
skarski stavek in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru 
dne 21. septembra 1921. 

Ot 25/21—1. *~ 1584' 

Oidio. 
Zoper Zofijo K o ž e n o v o , rojeno Goldmanovo, 

katore bivališče, je neznano, ,je podal pri deželnem 
sodišču v Ljubljani dr. Janko Žirovnik v Ljubljani 
menično tožbo zaradi 25.000 K. 

Na podstavi tožbe se je izdal menični plačilni 
nalog. 

V obrambo pravic Zofije Koženove se postavlja 
za.skrbnika gospod dr. Božidar Vodušek, odvetnik 
v LJubljani. Ta skrbnik jo bo zastopal v oznamenò-
rani pravni stvari na 'nje nevarnost in stroške do
kler se Zofija Kožena ali ne zglasi pri sodišču ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

-Deielno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. II. 
dne 7. oktobra 1921. 

Preds. 1126/26/21—1. 1549 

Razglas. 
Podpisano predsedništvo naznanja, da so bile na

stopno osebe preklicane: 
1.) s sklepi okrajnega sodišča v M a r i b o r u : 
popolnoma: 

a) z dne 29. junija 1921., L VI11/27—7, Marija N e -
b e r i , kočar je va hči v Razvanju št. 2, zaradi 
umobolnosti; skrbnica: Ana Neberl, kočarica v 
Razvanju št. 2; 

bi z dne 20. maja 1921., L VI 26/20—4, Frančiška 
à m i r m a u 1, posestnikova hči v Orehovi vasi 
št. 41, zaradi umobolnosti; skrbnik: Anton Šink-
roaul, posestnik v Orehovi -«asi št. 41; 

c) z dne 1. oktobra 1920., L VI 21/20—2, Magdalena 
R o s s m a n n, prej v Zgornjem Radvanju št. 38, 
zaradi blaznosti; skrbnik: Ferdinand Rozman, 
stanujoč v Novi vasi" Poprečna ulica št. 11; 
omejeno: 
z dne 18. maja 1920., L VI 8/20—0, Janez K a r-

n e r, posestnik v Kamilici, zaradi, umobolnosti; po
močnik: Juri Maček, posestnik v Kamnici. 

2.) s sklepi okrajnega sodišča v M a r e n b e r g u : 
popolnoma:, • 

a) z dne 2. julija 1921., L 2/21—5, Ivana F r e i d l , 
posestnikova hči v Mlakah, zaradi slaboumnosti; 
skrbnik: Peter Gešman, posestnik v Pernicah;. 

b) z dne 26.marca 1921., L 7/20—17, Urša K r c i n -
b or g er, posestnica v Sv. Jerneju, zaradi umo
bolnosti; skrbnik: Franc Krcinberger, posestnik 

fv. Sv. Jerneju; 
c) z dne 13. septembra 1921., L 3/21—6, Ivan B r o t , 

rojen leta 1899. v Remšniku, sedaj hlapec v 
Bucbbcrgu, zaradi slaboumnosti; skrbnik: Juri 

, 'Vczonik, posestnik v Buchenbergu; 
omejeno: ; 

z dne 23. marca 1921., L 11/20—10, Julijana 
P r o j e, dekla v Trbonjah, zaradi slaboumnosti; po-, 
močnik: Jožef Peruš, preužitkar v Trbonjah; 

3.) s sklepi okrajnega sodišča v L j u t o m e r u : 
popolnoma: 
z dne L 6/21—4 Ivan C v e k v Ljutomeru zaradi 

slaboumnosti; skrbnik: Franc'Cvek, zasebnik v Lju
tomeru; 

omejeno: 
a) z dne 14.marca 1921., L 6/21, Janez C v e k v 

Ljutomeru, zaradi slaboumnosti; pomočnik: 
Franc Cvek, zasebnik v Ljutomeru; 

b) z dne 14. aprila 1921., L 1/21—10, Franc I v a j n-
š i č , posestnik v Križevcih št. 13, zaradi pijanče
vanja; pomočnik: Franc Skuhala, posestnik v 
Križevcih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 3. oktobra .1921. 
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P 57/21—17. 
Sklep. 

1589 

Tusodni sklep z dne 24. aprila 1921., opr. št. L 
1/21—8, s katerim je bil Anton P l e v n i k , kaplan, 
sedaj na Sladki gori, zaradi slaboumnosti popolno
ma preklican, se razveljavlja. 

Ivan Ušlakar, notar v Sevnici, je razrešen po
močniškega posla. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek L, 
dne 28. septembra 1921. 

B. Vpisi v zadružni register. 1673 

II. V p i s a l e s o se i z p r e i n c m b e i n c l o d a t -
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

36. Obrtno hranilno in posojilno društvo na Bledu, 
registrovara zadruga z omejeno zavezo? 

Izstopil je član načelništva Ivan Triller, vstopil 
pa je .Jože f Ulčar, kovač in posestnik v Gorjah-
Fortuna. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

37. Hranilnica in posojilnica v Dobu, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izstopili so iz načelništva Martin Orohek, Ivo De
tela, Albert Pravst, vstopili pa so v načelništvo Ma
tija Jager, kaplan v Dobu; Vincencij Hribar, posest
nik na Viru? Antori Petrič, posestnik v Lazah. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

Kmečka hranilnica in posojilnica v Horjulu, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izstopu je iz načelništva Josip Pristav, vstopil pa 
je v načelništvo Anton Verhovec v Horjulju št. 15. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

39. Mlekarska zadruga v Horjulu, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Tomaž Verhovec, vsto
pu pa je v ' načelništvo Andrej Čepon, posestnik т 
Horjulju št. 4. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

40. Živinorejska zadruga za Horjul, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Josip Pristav, vstopil pa. 
je v načelništvo Jernej Rode, posestnik v Vrzdencu 
št. 30. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 192Ï. 

41. Stavbena in gostilniška zadruga Delavski dom, 
r. z. z o. z. na Jesenicah: 

Izstopil je iz načelništva Franc Cegnar, vstopil 
pa je v načelništvo Josip Sušnik, tvorniški delavec 
na Savi. j 

L j u b l j a n a , ' dne 6. septembra 1921. 

42. Hranilnica in posojilnica v Kranju, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izstopili so iz načelništva Anton Koblar, Blaž 
Zabret in Andrej Stare, vstopili pa so v načelništvo 
Josip Mainar, profesor v Kranju; Janez Mrak, po
sestnik v Čirčičah; Ivan Zabret, tvomiČar v Bobov-
ku pri Kranju. 

L j u b l j a n a , dne Ш. avgusta 1921. 

43. «Ekonom», osrednja gospodarska zadruga v 
Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno za
veze: 

Izstopili so iz načelništva Gustav Pire, Ivan Pi
pan, Ignacij Dolničar, Anton Lipovšek, Ludovik 
Ivanjšič, Ivan Grad in Josip Čeme, vstopili pa so v. 
načelništvo Bohuslav Skalicky, kmetijski svetnik v 
Kandiji pri Novem mestu; Franc Šuštoršič, posestnik 
v Zapužah št. 13 pri Št. Vidu nad Ljubljano; Ivan 
Perko, posestnik v Zgornji Šiški št. 7; inž. Ernest 
Krulej, posestnik v Sevnici ob Savi; Jožef Kramar, 
trgovec v Želimljah št. 57; inž. Mate Kosmač, urad
nik v Ljubljani, Dalmatinova ulica St. 11; Ivan Rus. 
posestnik v Stranski vasi pri Grosupljem. 

L j u b l j a n a , dne • 6; septembra 1921. 

44. Tiskovna zadruga, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izpremenila so se zadružna pravila v §§ 7., 8., 12. 
in 13. ' 

Členi 24. do 26. so se izpustili. 
Odslej sestoji načelništvo iz 4 članov. 
Dan, uro, kraj in dnevni red vsakega občnega •-• 

zbora je treba razglasiti najmanj 8 dni prej z nazna
nilom, 'nabitim na vratih družbene pisarne. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

45. Trgovska zadruga v Ljubljani, regietrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 27. maja 1921. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Viktor Meden, trgovec, Fran Go-
lob, trgovec, Hrisko Stancor, trgovec, in Oton 
Schmidt, šef blagovnega oddelka kmetijskih društer 
— vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: Trgovska zadruga v Ljub
ljani, r. z. z o. z. v likvidaciji 

• Firma sé podpisuje tako, da se pod njeno bese
dilo podpisujeta kolektivno dva člana likvidacijske
ga odbora. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

46. Zadružna tiskarna v Ljubljani, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Vstopil je v* načelništvo dr. Anton Matelič fi
nančni komisar v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 30. avgusta 1921. 

47. Električno strojna družba v Poljanah nad 
Škof jo Loko, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: j 

Iz načelništva sta izstopila Janez KržiSnik, po
sestnik v Hotovljah, in Jakob Demšar^ posestnik v. 
Volčah, vstopila pa sta, v načelništvo Frau Jelovčan, 
posestnik in trgovec v Gorenji vasi Žk -"SB, iû Fran 
Demšar, posestnik in župan na VolČi št. 12. 

L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1921. 

/ 



124. 630 Letnik m. 
48. Konsumno društvo za ptujski politični okraj 

v Ptuja, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Izpremembe pravil, po katerih se glasi besedilo 
zadruge odslej: Nabavljalna zadruga državnih usluž
bencev v Ptuju, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Zadruga je ustanovljena po zakonu z dne '.). apri
la 1873., drž. zak. št. 70, v zvezi z naredbo z dne 
5. decembra"'1920., Ur. 1. št. 9 iz leta 1921. 

Zadrugi je namen, da nabavlja svojim zadružni
kom življenske potrebščine in druge predmete za 
njih osebno in hišno potrebo. Nabavljene potrebščine 
oddaja samo zadružnikom za gotovino. Lo izje
moma, to je, kadar je izvestnega blaga v skladišču 
več, nego zadružniki povprašujejo po njem, se sme 
tako blago oddajaji tudi nezadružnikom. 

Zadružna pogodba z dne 2. avgusta 1921. 
Opravilni delež znaša 400 K; ob pristopu se mora 

plačati 40 K, ostanek pa v zaporednih mesečnih 
obrokih pc 40 K. 

Upravni odbor sestoji iz 9 zadružnikov. 
Besedilo firme podpisujeta skupno po dva člana 

upravnega odbora. 
Pravico zastopati zadrugo ima upravni odbor. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po objavi v vseh listih, izhajajočih v Ptuju, 
v «Našem Glasu» in z nabitkom v zadružnem lokalu 
najmanj 15 dni pred občnim zborom. 

Vabilo mora obsezati dnevni red, dan, uro in kraj 
sestanka. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1921. 

49. Hranilnica in posojilnica v Selnici ob Dravi, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Pavel 
Žavčer. 

t M a r i b o r , dne 13. septembra 1921. 

št. 85 davčne občine ljubijske, sodni okraj gornje-
grajski. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja' se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. maja 1909.. staj. dež. zak. št. 44, glede pri
stojnosti oblastev, potem, neposredno in posredno 
udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, ki jih te 
.oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled gle
de zaveznosti pravnili naslednikov, da morajo pri-
poznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitvi» 
agrarske operacije. 

V L j u b l j a n i , dne 1. oktobra 1921. 
Za preiisi'.'ìnika deželne liomieiie 
'•A agr<r.râ!ro oporscije т .'.jubljani : 

Detela s. r. 

Št. 42/21—Rez. ' 1568 

50. Hranilnica in posojilnica v Semiču, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Na podstavi zapisnika o občnem zboru z dne 
31. julija 1921. sta se danes izbrisala v zadružnem 
vpisniku pri zadrugi dosedanja člana načelništva 
Ivan Malnarič in Jožef Hostnik, vpisala pa sta se 
nova člana načelništva Janez Jakše v Pribili ju št. 11 
in Janez Pašič v Štrekljevcu št. 7. 

N o v o m e s t o , dne 17. avgusta 1921. 

51. Posojilnica za Sodražico ter okolico, registro-
varia zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Matej 
Gruden/ vpisala pa sta se nova člana načelništva 
Rudolf Hudolin, posestnik v Sodražici št. 22, in 
Evgen Ivane, trgovec v Sodražici. 

N o v o m e s t o , dne 29. avgusta 1921. 

52. Živinorejska zadruga v Stari Loki, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 29. junija 1921. 
se je zadruga razdružila-ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: vsi člani načelništva. 
Likvidacijska firma: Živinorejska zadruga v 

Stari Loki, r. z. z o. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
L j u b l j a n a , dne 11. avgusta 1921. 

53. Kmetijsko društvo v Smarci, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Janez Benda, vstopil 
pa je v načelništvo Anton Merkun, župnik nä 
Homcu. 

Sklenila se je izpremenlba § 40. pravil. 
L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

54. Hranilnica in posojilnica. v Tržišču, registro-
S vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Andrej 
KobâL vpisal pa se je novi član načelništva Franc 
Kobal, posestnik v Gabrijelah š t 21. 

N o v o m e s t o , dne 29. avgusta 1921. 

Razpis. 
Z dovolitvijo zdravstvenega odseka za Slovenijo 

v Ljubljani št. 11.248/21 z dne 3. oktobra 1921. se 
razpisuje v začasno nam&stitev služba upravitelja 
studenčnega obrata v državnem zdravilišču v Ro
gaški Slatini. 

Pogoj za namestitev je temeljita trgovska iz
obrazba, večletno službovanje v trgovini in kore
spondenca v srbskohrvatskem, slovenskem in nem
škem jeziku. Prednost imajo absolventi trgovske 
šole, če so izpolnili navedene pogoje. 

Plača je vselej enaka prejemkom državnih urad
nikov IX. činovnega razreda poleg prostega stano
vanja s prosto kurjavo in razsvetljavo. Razen tega 
dobiva upravitelj studenčnega obrata po dogovoru 
delež čistega dobička od prometa z mineralno vodo. 

Pravilno opremljene prošnje naj se pošljejo pod
pisanemu ravnateljstvu do dne 

1. n o v e m b r a 1 92 1. 
Ravnateljstvo državnega zdravilišča v Rogaški 

Slatini 
dne 7. oktobra 1921. 

Št, 492. 

Razglasilo. 
Po § 64. zakona z dne 26. maja 1909., staj. dež. 

zak. št. 44, je deželna komisija za agrareke operacije 
v Ljubljani postavila okrajnega glavarja drja. Frana 
S p i l l e r j a - M u y s a krajnim komisarjem za 
agrarske operacije, da se izvrši nadrobna razdelba 
skupnega sveta, oziroma uredba užitnih in gospodar
skih pravic na skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. 

St.33.494/C—1921. 

E a z g l a s o u g o d n o s t i p r i i z v o z u v i n a i n 
s v e ž e g a g r o z d j a i z n a š e d r ž a v e . * 

Ministrstvo za promet je dovolilo z odlokom z 
dne 6. septembra 1921., št. 29.884, da se računi z 
veljavnostjo od dne razglasitve v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» do nadalj
nje odredbe voznina: 

1.) za vino, predano kot tovorno blago, z, naj
manj 10.000 kg za voz in tovorni list ali če se plača 
za toliko voznina, po razredu II.; 

2.) za sveže grozdje, predano kot tovorno blago,' 
v vseh količinah po I. razredu. 

Take pošiljke svežega grozdja se morajo brez
pogojno odpremljati s prvimi osebnimi' in mešanimi 
vlaki kot brzovozno blago. 

Obe ugodnosti se uporabljata « à m o p r i i z -
v o z u i z n a š e d r ž a v e v inozemstvo ter veljata 
na progah državnih železnic in na progah vicinalnih 
železnic v državni upravi. 

Direkcija državnih železnic ' 
kraljevine Srbev, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1921. 

št, 3184/0. š. sv. 

Razpis uolteljskih služb. 
Na javnih'osnovnih šolah kočevskega okraja se 

razpisujejo nastopne nadučiteljske in učiteljske služ
be v stalno namestitev: 

1.) na petrazredni osnovni šoli v D o l e n j i 
v a s i mesto za učifcelja; 

2.) na enorazredni dvojezični osnovni šoli v 
N e m š k i * L o k i mesto za učitelja ali za učiteljico; 

3.) na enorazredni osnovni šoli v N o v e m 
k o t u mesto za učitelja ali za učiteljico; 

4.) na dvorazredni osnovni šoli na T r a v i mesto 
za nadučitelja in mesto za učitelja ali za učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože dq_dne 
' 3 1 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 

po predpisani službeni poti pri podpisanem okrajnem 
šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 30. septembra 1921. 

* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 222, izdanih dne 5. ok
tobra 1921. ' N 

Ad št. 21.464/X. 1593 
Popravek. 

V razglasu mestnega magistrata ljubljanskega z 
dne 1. oktobra (Ur. 1.122, str. 622) se mora pravilno 
glasiti, da je povišana občinska naklada na 5 K na 
vino, ne pa na pivo v steklenicah. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 10. oktobra 1921. 

Razglas. . 3 ^ > 8 

Podgano županstvo naznanja ponovno, da jo bil 
Ferdinand K u č e r a, rojen leta 1880., pristojen v. 
mestno občino kamniško, z odlokom deželne vlade-
v Ljubljani z dne 7. februarja 1914., št. 3725, pre
klican in da mu županstva ne smejo dajati na račun, 
mestne občine nobene podpore. 

Mestno županstvo v. Kamniku, , 
dne 10. oktobra 1921. 

Bazne objave. 
» . . . . . —.-..-.-. 

1 5 4 4 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev., 
Stanje dne 30. s e p t e m b r a 1921. 

A k t i v a : Dinarjev 
Metalna podloga 437,228.236-31 
Posojila 497,667.664-91 
Dolg države 4.321,755.350-67 
Vrednost državnih domen, založe- < 

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov — 

Faeiva: 7.395,028.414-8* 

Glavnica 10,385.100' — 
Rezervni fond 821.571 "26 
Novčanice v tečaju 4.476,418.975; — 
Razne obveznosti . 645,746.174*78 
Terjatve države za založene domene 2.188,877.168 *—• 
Saldo raznih računov . . . . . 123,280.430*86 

7.395,028.414*8» 

Vabilo na ustanovni občni zbor, 
ki ga bo imela 

trgovska in industrijska družba 
„ T e x t i l i a . " 

v Ljnbljani 1Ô91 
dne 2 9. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob petnajstih v svojih 

uradnih prostorih v Ljubljani, Krekov trg št. 10. 

D n e v n i r e d : 
1.) Volitev predsednika zboru. 
2.) Ustanovitev delniške družbe in končna dolo

čitev vsebine družbenih pravil, kakor jih je odobrilo 
državno oblastvo. 

3.) Volitev članov nadzorstvenega sveta. 
4.) Volitev članov upravnega sveta. 
V L j u b l j a n i , dne 10. oktobra 1921. ' 

Konceeionarji. 

Razld društva. 1662 

Citrarski klub «Favorit» v Ljubljani se je prosto
voljno razšel, ker ni učnih moči. Odbor 

Razid društva. 1666 

Splošna železniška organizacija za Jugoslavijo, 
krajevna skupina Zagorje ob Savi, se je dne 18. fe
bruarja 1921. prostovoljno razšla. 

V Z a g o r j u , dne 6. oktobra 1921. ' 
Bivši predsednik: Anton Goršek s. r.. kretnik. 

Razid drultva. i«« 
Po sklepu občnega zbora z dne 6. aprila 1919. se 

je vojaško veteransko društvo v Kamniku prosto
voljno razšlo. 

V K a m n i k u , dne 8. oktobra 1921. 
Josip Cevc s. r., bivši načelnik. 

•+• 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



125. 
Poštnina pl&ča&a v gotovini. 

V Ljubljani, dne 15. oktobra ,1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novin kraijevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Izpremembe v osebju. — Eazsdasi pokrajinsko uprave z». Slovenijo: Kova šolska knjiga. Oklic gozdnim 
posestnikom. Razglas o izdajanju potnib Matov za držalo Južne Amerike. Preklic razglara glede potnih listov za dijake. — Razziasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Tedenski 
izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 18. do dne 24. septembra 1921. Izkaz za leto 1920. o zdravstveno-statističnih razmerah na ozemlju 
pokrajinske uprave za Slovenijo (razen v Prokmurju in delu logaškcea okraja). — Razglas oddelka ministratva za trgovino in industrijo v Ljubljani, da je dovoljena uetanoviter 
delniške družbo z imenom: «,0rient(, modnarodiui trcnvska rp."dicij3ka in skladiščna delniška družba v Mariboru>. — Razglasi gradbene direkcije za Slovenijo: Razpis sedmih mest 

državnih ceBtarjcv. Razpis inženjerskih mest. R«zglas o ponudni obravnavi. — Razglasi raznih drugih uradi v in oblaetev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca"-

Številka 222 z dne 5. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega, sveta z dno 24. septembra 

1921., s katerim se Matko K o s i , tajnik V. razredu 
pri oblastvu državni zaščiti dece in mladine v Ljub
ljani, odpušča iz državne službe. 

Številka 224 z dne 7. oktobra 1921.: 

V subotu dne 1.1, ni. na večer se je avtomobil 
Njegovega Veličanstva kralja na Champs Elysée.-. 
zadel ob neki avtomobil. Poškodovan ni bil nihče. 
Kralj je dobil prasko na nogi. Nezgoda, se je prime
rila zato, ker -se je ondi vnel tretji avtomobil in so 
se iz njega culi klici na. pomoč. Njegovo Veličan
stvo kralj je ukazal svojemu šoferju, naj zavozi k 
tomu avtomobilu, da. bi mogel pomagati. V tem 
trenutku pa je privu/.il drug avtomobil ter so zadel 
ob kraljevega. Kakor je izjavil šofer, pripada, ta 
drugi a.vtomobil tamošnjemu italijanskemu velepo
slaništvu. 

Ukaz ministrskega sveta z cine 23. septembra 
1921., s katerim se Miloš š t i b i er, inspektor 
VII. činovnega razreda državnih uradnikov oddelka 
za kmetijstvo v Ljubljani, imenuje za inšpektorja 
I. razreda, pri ministrstvu za kmetijstvo in vode in 
za vodjo splošnega oddelka. 

Številka 225 z due 8. oktobra 1921.: j 
Objava ministrstva za trgovino in industrijo, daj 

je minister za trgovino in industrijo sprejel ostavko, i 
ki jo je dr. Vladimir. B o r a t n i k, ministrski pod
tajnik v VIII. činovnem razredu pri oddelku mini
strstva za trgovino in industrijo v Ljubljani, podaJ 
na državno službo. 

Številka 227 z dne 11. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sv;:ta z dne 1. oktobra 1921., 

s katerim so postavljajo: pri ministrstvu za zunanje 
zadeve za tajnika II.razreda dr. Vladimir R y b â f , 
tajnik Ili. razreda, po uovi uredbi kr. poslaništva v 
Bruselju; za pisarja 11. razreda Teo V od u s e k , 
«lipi. pravnik; pri kr. poslaništvu v Pragi za tajnika 
II. razreda po novi uredbi Srečko B r e z i g a r , taj
nik III; razreda istega poslaništva; pri kr. konzulatu 
v Trstu za. pisarja II. razreda Dragotin U k in a r. 
pisar istega razreda kr. konzulata v Bariju. 

Izpremembe v osebju. 
Gospod minister za prosveto jo odobril z odlo

kom S. N. br. 11.018 z dne 23. septembra 1921. pre
mestitve in imenovanja profesorjev na državnih 
srednjih šolah in učiteljiščih v Sloveniji, m sicer: 

a) premeščeni so: 
na I. državno gimnazijo v Ljubljani: Mihael 

M a r k i č z realno gimnazije v Noivem mestu; Hen
rik K 1 e š n i k z realne gimnazije v Celju; Karel 
K u t\ c z reabie gimnazijo v Novem mestu; Josip 
Ž i l i h z realke v Gorici, prideljen doslej I. državni 
gimnaziji v Ljubljani; 

na realno gimnazijo v Ljubljani: Makso P i r n a t 
z gimnazije v Kranju; dr. Milan Š e r k o z realne 
gimnazije v Novem mestu; 

na realko v Ljubljani: Franc M a š er a, profesor 
učiteljišča v Gorici, prideljen naposled realni gim
naziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani; Leo
pold A n d r é e z realke v Idriji, prideljen ivalki v 
Ljubljani: dr. Frane N o v a k z realke v Idriji, pri
deljen realki -v Ljubljani; 

na renino gimnazijo v Celju: Josip G o r e c a n, 
glavni učitelj na moškem učiteljišču v Ljubljani; 

na realko v Mariboru: Hilarij T of a n z gimna
zije v Sereni, prideljen doslej realki v Mariboru; 
dr. Јапко K o t n i k z realne gimnazije v Banjiluki; 

na moško učiteljišče v Mariboru: Alfonz V a l es, 
profuser in začasni vodja državnega ženskega uči
teljišča v Mariboru; 

na realno gimnazijo v Ptuju: dr. Frane K o t n i k 
z bivše gimnazije v Velikovcu; 

b) imenovani so za procesorje: 
na 1. državni gimnazij v Ljubija.ni: Frane Z i 

el a r, doslej profesor brez stalnega mesta na tem 
zavodu; 

na realni gimnaziji v Ljubljani: Mihael K a m-
bič, namestili učitelj na tem zavodu; 

na realki v Ljubljani: Peter 'Zrni t e k, profesor 
brez stalnega mesta na tem zavodu; dr. Pavel 
B r e ž ii i k, namestili učitelj na. tein zavodu; 

na realni gimnaziji v Celju: Josip N a p o t i l i k, 
namestili učitelj na državni realni gimnaziji v No
vem mestu; Srečko B r o d a r , namestni učitelj na 
državni realni gimnaziji v Ljubljani; 

na realki v Mariboru: dr. Makso K o v a e i č, im-
mo.-tni učitelj na tem zavodu; 

na realni gimnaziji v Ptuju: dr. Karel Z e l en i k 
in Frane A 1 i č, namestna učitelja na tem zavodu. 

Hribar s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode je Franca. G o r i -
č a- n a, sadjarskega nadzornika v Celju, imenoval 
za višjega sadjarskega nadzornika v VII. činovnem 
razredu. 

Pokrajinski namestnik za Slovenijo ju imenoval 
vinarske inštruktorje v X. činovnem razredu: Frana 
Š t a m b e r g e r ja v Šmarju pri Jelšah in Josipa 
Z u p a n ca v Ptuju za vinarska inštruktorja v IX. 
činovnem razredu, Andreja R e č n i k a v Celju in 
Frana V i r a n t a pa za vinarska inštruktorja v X. 
činovnem razredu. 

Dr. Vrtačnik s. r. 

Provizorni pisarniški asistent Martin G a š p e r 
je imenovan za stolnega pisarniškega asistenta pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Kavčnik s. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

j stupnja za. 3. in 4. učno leto. Spisa-] profesor Friderik 
j J u v a n č i č. Cena 15 dinarjev-. Založila in tiskala 
i Učiteljska tiskarna v Ljubljani 1921.» 

V L j u b 1 j a u i, dne 11. oktobra 1921. 
l'oi:r;:iInska rpvava z:: Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Pokrajinski namestnik: 

Hribar s. r. 
Št. 2530. 

Oklic gozdnim posestnikom. 
Vsled i'/,redne à u s e je nastalo v Sloveniji v e 

l i k o p o m a n j k a n j e k r m i l za živino. Ker se 
bo porabila slama za krmo, bo nedostajalo tudi 
s t e l j e in zategadelj za prihodnje leto tudi g n o j a. 

Temu se da vsaj deloma odpomoči s tem, da se 
ukoristi trava po gozdih in da se porabi za nasteljo 
listje, kar ga bo v gozdih na razpolago. 

Zaradi tega se vabijo lastniki gozdov, naj le
tos izjemoma dovolijo živinorejcem, ali brezplačno 
ali proti primerni odškodnini, grabiti listje pu svojih 
gozdih — kolikor ga sami ne potrebujejo — da jim 
bo mogoče napraviti zadostno nasteljo. 

Razen tega naj gozdni posestniki sedaj jeseni, ali 
brezplačno ali proti primernemu plačilu, dovolijo 
pašnjo in ukoriščanje trave po gozdih — seveda le 
tam, kjer bi to ne škodovalo gozdoreji in kjer je to 
dopustno iz gozdnopolicijskih ozirov — da bo živi
norejcem mogoče, čim dalje vzdrževati živino pod 
milim nebom in potemtakem pripravljeno krmo ohra
niti za zimske mesece. 

V L j u b l j a n i , dne 5. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za gozdarstvo. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
Št. 28.229. 

Razglas. 

Št. 5634. 

Nova šolska knjiga. 
Pokrajinska uprava, za Slovenijo, oddelek za pro

sveto in vera, je z razpisom z due 11. oktobra 1921., 
št. 5634, odobrila knjigo: «Francoski jezik. Srednja 

Ministrstvo za socialno politiko je z ozirom na 
izredne nepovoljne delavne in pridobitne razmere 
v državah Južne Amerike odredilo z razpisom 
št. 56.130 z Ine 9. septembra 1921.. da se smejo 
potni listi za. države Južne Amerike izdajati samo 
onim osebam, ki dokažejo na način, izključujoč vsak 
dvom, da jim je tam zagotovljen dovoljen zaslužak; 
vsem drugim osebam se morajo potni listi odrekati. 

V L j u b 1 j a n i, dne S. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
KremenSek s. r. 

Št. 29.619/21. 
Preklic razglasa. 

Razglas glede potnih listov za dijake, objavljen 
v Uradnem listu 124 na strani 628, se preklicu je. 

(Odlok ministrstva za notranje, zadeve z dne 
25. septembra 1921., Л.В. 30.113.) 

V L j u b l j a n i , dne 12. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 



125. 632 Letnik Ж. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 11.561. 

Tedens&i izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlja pokrajinske nprave za Slovenijo. 

(Od due 18. do dne 24. septembra 1921.) 
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T r e b u š n i t i f u s ( T y p b u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 

Črnomelj 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Krško 

Kočevje 

Konjice 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor okolica 
NOTO mesto 

Radovljica 

Sloyenjgradec 

Brežice . . . . 
Artiče . . . . 
Črnomelj . . . 
Dobuče . . . . 
Loka 
Semč 
Ceije 
Dol 
Domžale . . . 
KamDik . . . . 
Koseze . . . . 
Lukovica • • • 
Nevlje . . . . 
Ra folče . . . . 
Vodice . . . . 
Stara Loka . . 
Kovor 
Krško 
Cerklje . . . . 
Fara 
Željne 
Stari log . . . 
M"zelj . . . . 
Nova pela . . . 
Gručevje . . . 
V r h n i k a . . . . 
Borovnica . . . 
Ljubljana . . . 
Dedni «loi . . . 
Ljutomer . . . 
Gornja Radgona 
P r i s t a v a . . . . 
Zbigovci. . . -
Konjišče . . • 
Rožpoh . . . . 

j Zagradec . . . 
i Žužemberk . . 
i Toplice . . . . 
! Bled 
i Mošnje . . . . 
j Otiški vrb . . . 
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Griža (Dysenteria). 
Brežice 

Črnomelj 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Brežice . . . 
Bianca . . . 
8evnica . . . 
Globoko. . . 
Verace . . . 
Zahnkovje . . 
Videm . . . 
Biîeljsko . . 
Mrî na sela . 
Pišece. . . . 
Dobje. . . . 
Koprivnica . 
Št Ptter . . 
Veliki Kamen 
Senovo . . . 
Gaherje . . . 
Veternik. . . 
Kapele . . . 
S-la . . . . 
Strlovnik . . 
Črnomelj . . 
Lokovica . . 
Talčji vrh . . 
Celje . . . . 
Brezovica . . 
Dolsko . . • 
Dol 
Drtija. . . . 
Ihan . . . . 
Kftmaik . . . 
Krašnja . . . 
Križ . . . . 
Krtina . . . 
Lukovica . . 
Mengeš . . . 
Moravče. . . 
M o s t e . . . . 
Mutui« . . . 
Podgorje . . 
Prevoje . . . 
Rafolče . . . 
Stranje . . . 
Smarca . . . 
Vir 
Velika vas. . 
Skorja Loka . 
Kraoj . . . . 
Mavčiče . . . 
Preddvor . . 
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Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor okolica 

8 
6 | . 
i ! • 
1 18 
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Predoslje . . 
Sv. Jošt . . . 
Voglje . . . 
Stražišče 4 
'Poljane 2 
Selca 13 
Trata •> 
Smlednik 3 
Star». Loka . . . . 1 
Šenčur 6 
Tržič 4 
Borica. . . . 
N a k l o . . . . 
Oselica . . . 
Sora . . . . 
Jezereko . . 
Križe . . . . 
Cerklje . . . 
K o v o r . . . . 
Volcsovo . . 
K r š k o . . . . 
R a k a . . . . 
Sv. Križ . . . 
Radeče . . . 
Sv. Je rne j . . 
Bučka. . . . 
Kostanjevica . 
Sv. Jjnž. . . 
Studenec . . 
Cerklje 
Nemška Loka . . . 6 
Videm 3 | 
Osilnica I4j 
Fara i l 
Oplotnica 2 ; 
Grusovje 7 j 
Št. Vid nad Ljubljano 11 ! 
Vič 8|17 
Devica Marija v Polju 6 
Vrhnika 3 
Črni vrh 1 
Šmartno pod Šmarno 

goro 8 
Borovmca I 4 2 
Brezovica I 2 ' 4 
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Krka 19 
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Ptuj mesto 
Radovljica 

Muljava 3 
Žalna ' . . 1 
Trebeljevo 6 
Slamojak 
Stara cesta . . . . 6 
Ljutomer : 5 2 
V o r š i n c : . . . . . . i 1 2 
Sv. Juri ob Ščavnici ; 1 I . 
Gornja Radgona . . 11 | . 
Hoče |12: 9 
Trnje i29| . 
Sv. Martin nad Mari-1 j 

borom . . . . . . j 4 
Slivnica : 2 
Zgornja Rečica . . 1 
Vrhoie ô 
Slovenska Bistrica . 
Crešnjevci ..,• • • • 
Radovanjo ' 

Nova vas . . . 
Fram 
Studenci 
Pokre '• 
Ranče 
Pivola 
Pečke 
Maribor 
Bela cerkev . . . . 
Brucai co 
Dvor 
Velika Loka . . . . 
Šmibel-Stopice . . . 
Kandija 
Miroa 
Novo mesto . . . . 
Orehovi ca 
Št Peter 
Prečna 
Zagradeč 
Žužemberk . . . . 
Trebnje 
Breg 
Cvetkovci 
Crraožiše 
Gajovci 
Gorenjski vrh . . . 
Gradiča 
Hum pri Ormožu. . 
Kicar 
Lahonci 
Mala vas 
Moškaojci 
Muretinci 
Sv. Barbara v Halozah 
Sv. Marjeta . . . . 
Turski vrh • • • • 
Velika Nedelja . . . 
Zamnšani 
Zavrč. . . • • • • 
Žetale 
Ptuj . . . • • • • 
Bled . . . • • • • 
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Kadovljica 

Slo7fcDj'gradec 

Prcvaljc 

Slo-

Murska Sobota 

J e s e n i c e . . . . 
Gorje . . . . . 
Predtrg . . . . 
Radovljica. . . 
Kropa 
Mošnje . . . . 
Dovje 
Begunje. . . , 
Brcznica . . . 
Sicenjgradcc . 
Maren berg. . , 
Gortina . . . . 
Remšnik . . 
Velenje . . . . 
Brezno . . . . 
Sv. Martin pri 

venjgradcu. . . . 
Otiški vrh 
Sv. Andraž n. Polzelo 
Vuzenica 
Mežica 
Prevalje 
črna 
Tolsti vrh 
Libučo 
Črničo 
Ojstrica 
Dravograd. . . , . 
Bokovci 
Beltinci 
Gaočani 
Trdkova 
Petešovci 
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Š k r 1 a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 
Celje mesto 

Konjice 
Murska Sobota 

Celje . . . 
Brezovica . 
Dokležovci. 
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ii 
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• 1 • 
D a v i c a ( D l p h t e r i a V 

Celje mesto 
Kranj 
Krško 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

81ovcnjgradec 

Brežice 
Črnonielj 

Kranj 

Lj ubijana mesto 

Celje . . . 
Predoslje . 
Krško. . . 
Ljubljana . 
Ljutomer , 
Koujiščo. . 
Otiški vrh , 
Šoštanj . , 

1 
1 
1 i 
1[ 
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T r a l i o m . 

Brežice . 
Talčji vrh 
Selca . . 
Kovor. . 
Ljubljana 

; l | 

il 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dni; 6. oktobra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec a. r. 
š t . 11.253. 

Izkaz za leto 1920. o zdravstveno-stati
stičnih razmerah na osemijn pokrajinske 

nprave za Slovenijo 
(razen T Prekmnrju in dela logaškega okraja). 

Število prebivalcev 892.626 
12.4.81 
28.536 

4.018 
937 

22.251 

Število porok 
Število irojencev 
od teh je nezakonsko rojenih 
mrtvorojenih 
Število umrlih 

p o H t a r o s t i : 
do enega, meseca 1.702 
do enega leta 3.441 
do 5 let - • 6.775 
od 5 do 15 let 1.485 
od-15 do 30 let 2.056 
od 30 do 50 lot 2.432 
od 50 do 70 let 4.436 
nad 70 let 5.067 

V z r o k « m r t i : 

prirojena življonska slabost . 
tuberkuloza . . . . . . 
pljučnica 
davica 
dušljivj kaSelj 
koze , 
škrlatica 
ošpice 
pegavica • 
trebušni tifuz 
griža • 
vnetje ran • • 

,693 
.652 
,735 
160 
122 
562 

23 
100 

1 
156 

.041 
127 



125, 
kolera infantimi 24 
kolera, nostras 17 
otročniška vročica 48 
.španska hripa 761 
prenosno živalsko bolezni . . . 3 
kap ($55 
srčna napaka 1.120 
nove tvorbe zlega značaja (Carei-

nom Sarkom) 420 
ostali naravni vzroki smrti . . . 9.201 

V s 1 e d s l u č a j n e n e z g o d e j e u ni r i o 4 5 2 
o s e b. in sicer: 

ukinilo jih je 105 
povoženih je bilo po vozovih , . 45 
opeklo se jih je 25 
nosi rol jenih je bilo 36 
padlo jih je 60 
zmrznile so 3 
zasuto so bile 4 
zastrupilo se jih je 14 
pobitih je bilo 58 
povoženih po vlaku je bilo . . . 10 
pillilo je iz vlaka . . . . . . 9 
izkrvavelo so . 3 
zadušilo se jih je 9 
ustreljenih je bilo 20 
zabodeni sta bili 2 
•/mečkalo se jih je 7 
zadušile so se v dimu 4 
po granatah ubiti sta. bili . . . 2 
po konjih ubit«; so bile . . . . 3 
pn streli ubite so bile 3 
],0 -drevesih ubitih je bilo . . . 20. 
po kopju ubita je bila 1 

S a in o u m o r 1 1 3 p r i in e r o v, in sicer: 
zastrupilo se jih je 15 
ustrelilo 21 
obesilo 46 
utopilo 19 
poil vlak je «kočila 1 
zabodlo si; jih je 11 

U m o r i n u b o j 64 p r i in e r o v. in sicer: 
zastrupljena j : ; bila 1 
ubitih je bilo *. . 39 
zabodenih 7 
ustreljenih 13 
zadavljeni -sta bili 2 
zs vratno umorjeni sta bili . . . 2 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. oktobra 1921. 

63- Letnik Ш. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

«I. 7008/21. 1596 

Rasglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil Al

bertu P e č o v n i k u, trgovcu v Mariboru, ustano
viti delniško družbo z imenom: «Orient», med
narodna trgovska spodicijska in skladiščna delniška 
družba v Mariboru». 

Družba, je ustanovljena za opravljanje spedieij-
skih in transportnih poslov vsake vrst«, za. vskladi-
ščanje raznovrstnega blaga, za posredovanje pri-oca-
rinjanju blaga in za izvajanje raznovrstnega rekla-
macijskega postopanja. 

Osnovna, delniška glavnica znaša en milijon di
narjev ter je razdeljena na 10.000 delnic po 100 di
narjev, ki se glase na prinosnika. Po sklepu občne
ga zbora se sme ta glavnica, zvišati na šest milijonov 
dinarjev. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 3. oktobra 1921. 

Dr. Marn s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
' za Slovenijo. 

Št. 3525. 
Razpis. 

3—2 

V območju gradbene direkcije za Slovenijo je 
.popolniti s e d e m m e s t d r ž a v n i h c e s t a r -

j o v, in sicer v okrožju gradbene sekcije v Ljul> 
Ijani 2, v Novem mestu 2 in v Mariboru 3, z me
sečno mezdo 60 kron, s pravico do osem štiriletnic 
po 6 kron mesečno in nadomestkom za. službeno sta
novanje v letnem znesku 100 kron za one, ki niso 
nastanjeni v cestarski hiši. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 124. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 20, septembra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s.r. 
Št. 323/preds. 3—1 

Razpis inženjerskih mest. 
Podpisana, gradbena direkcija razpisuje tri mesta 

inženjerskih pripravnikov s prejemki IX. činovnega 
razreda, eventualno eno mesto inženjerja. v Vili, či-
novnem razredu, in sicer eno mesto pri gradbeni di
rekciji v Ljubljani, po eno mesto pa pri gradbenih 
sekcijah v Kranju in v Celju. 

Pravilno kolkovano prošnje, opremljene z doku
menti o starosti, državljanstvu in domovinstvu, o 
dovršenih visokošolskih tehničnih študijah, o fizični 
sposobnosti, dokazani z uradnim zdravstvenim izpri-
čevaloin, o nravni neoporečnosti, morebitni invalid
nosti ali dobrovoljstvu, o eventualni prejšnji praksi, 
naj se vlože do dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisani gradbeni direkciji. 

Prosilci, ki so v javni službi, naj vlože prošnje 
po službeni poti. 

.Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 10. oktobra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

V obrambo pravic Zofije Koženove se postavlja 
zu skrbnika gospod Franc Goldman, zasebnik v 
Ljubljani, Križevniška ulica št. 9. Ta skrbnik jo bo 
zastopal v oznani enovani pravni stvari na nje ne
varnost in stroške, dokler se Zofija Kožena ali ne 
zglasj pri sodišču ali n'j imenuje pooblaščenca. 

Dežehio kol trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
oddelek II. a, 

dne 11. oktobra 1921. 

Št. 3809. 160J 

Dne 2 0. o k i. o b r a t. 1. ob enajstih bo pri grad
beni direkciji, v Ljubljani, Turjaški trg št. 1, II. nad
stropje (v sobi št. 2), 

ponudna obravnava 
za pruvzem popravljalnih del v zaporih pri okrajnem 
sodišču v Kozjem, naprave toplih gredic v hiralnici 
v Ptuju, nujnih poprav v kmetijski šoli v Št. Juriju 
in pri staji na Boču, preureditve telefonske govoril
nice na glavni pošti v Ljubljani in krovskih del pri 
stanovanskih barakah v Ljubljani. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobiva
jo interesenti med uradnimi urami pri oddelku IV. b 
gradbeni; direkcije, za. dela. jiri prvem objektu pa 
tudi pri okrožni gradbeni sekciji v Celju, pri drugem 
objektu pri okrožni gradbeni sekciji v Ptuju in za 
dela pri tretjem in četrtem objektu pri okrožnih 
gradbenih sakcijah v Mariboru in Celju. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovano s 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdilom, da 
je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani, odnosno 
v Mariboru, odnosno pri davčnem uradu v Kozjem, 
Celju ali Ptuju vplačan vadi j v znesku 5 % ponudne 
vsote, z izjavo, da ponudnik v celoti sprejme stavb
ne pogoje, in končno z dovolitvijo ministra гл\ 
zgradile, da. se smo ponudnik udeleževati javnih lici
tacij. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

' Ponudb, ki ne bi bile pravilno kolkovane, oduos-
no opremljene, gradbena direkcija ne bo vpoštevala. 

Namesto dovolitve za udeleževanje pri javnih li
citacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena kolko-
vana prošnja na ministrstvo za gradbe, Id' ji je do
dana taksa v kolkih za 125 dinarjev, in pravilnoj 
frankirana kuverta, naslovljena na ministrstvo za 
gradbe. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 8. oktobra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

C 65/21—1. 1585 
Oìdio. 

Anton Gore, posestnik v.Gorenjem Podšumberku 
št. 2, je vložil zoper Alojzija L a v š a , delavca, prej 
v Zagorici št. 17, tožbo zaradi 23 dolarjev 50 centov 
s pripadki. 

Narok za ustno razpdavo se je določil na dan 
2 8. o k t o b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče Alojzija Lavša neznano, se inu 

postavlja za skrbnika Janko Zupančič, posestnik v 
Višnji gori, ki ga bo zastopal na njega nevarnost iu 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca.. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek IL, 
dne 6. oktobra 1921. 

1534 C 32/21—1. 
OkUo. 

Ivana Papež v Prevolah št. 16, zastopana po no
tarju A. Carliju v Žužemberku, je vložila zoper Blaža 
P a p e ž a od istotam št. 16, sedaj neznano kje v 
Ameriki, tožbo zaradi 2900 K s prifiadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. n o v e m b r a 19 21 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče Blaža Papeža neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Grogor Potočnik, posestnik v 
Žužemberku, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek II., 
dno 29. septembra 1921. 

A J. 703/21—4. 1590 

Oklic, e katerim se sklicujejo 
sodišča neznani dedioi. 

Marija B e r t o n c e l j , strežnica v Ljubljani, 
Mestni trg 3/II, je dne 23. avgusta 1921. umrla, no 
da. bi bila zapustila izporočiio poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika, zapuščini se postavlja Anton Perja-

telj, sodni oficial v p. v Ljubljani. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega roka 
se zapuščina, kolikor so zahteve izkazane, izroči, de
dičem, kolikor pa se to ne bi zgodilo, se zaseže v 
prid državi. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I , 
dne 5. oktobra 1921. 

1583 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
C\va 13/21—1. 

Oidio. 
160S 

Zoper Zofijo Goldmanovo, oinoženo K o ž e n o -
v o, katere bivališče je neznano, je podal pri dežel
nem sodišču v Ljubljani dr. Janko 2irovndk, odvet
nik v Ljubljani, za «Obrtno banko, d. d. v Ljubljani», 
menično tožbo zaradi 15.000 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se y. izdal menični plačilni 
nalog. 

A VII 190/21—9. , 

Oklic, s katerim se sklioojejo 
zapuščinski npniki. 

Simon P e t r o v i č , hlapec v Mürzzuschlagu, je 
dne 5. maja 1920. umrl. 

Vsi ki imajo terjatev do zapuščine, se poziv-
Ijejo, naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri 
tem sodišču dne 9. n o v e m b r a 1 9 2 1. ob devetih 
v sobi št. 18 ustno ali pa do tega dne pismeno. Sicer 
ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani z zastavno 
pravico, nikake nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zaradi plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VII., 
dno 3. oktobra 1921. 

-9. 1582 A VII 190/21-

Oklto, s katerim se ekiioujejo 
sodišču neznani dedioi. 

Simon P e t r o v i č , hlapec v Mürzzuscblagu, 
je dne 5. maja 1920. umrl, ne da bi bil zapustil iz
poročiio poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Alojzij Mir, 

zasebnik v Ptuju, 



125. 634 

Kdor hoće zahtevati zapuščino zase, mora to v | š(. 1085 
e n e m l e t u od dane« daljo javiti sodišču ter iz-j 
kazati svojo dediirsko pravico. Po preteku tega roka 
se zapuščina, kolikor so zahteve izkazane, izroči de
dičem, kolikor |>a se to ne bi zgodilo, se zaseže' v 
prid državi. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VII., 
dne 3. oktobra 1921. 

št. 934/21. 1604 | 
Objava. J 

Go-pod dr. Martin M a, 1 n o r i c , odvetnik, je i 
oivoril svojo pisarne v Ljubljani (in ne v Kozjem), j 

V L j u b l j a n i , dne 12. oktobra 1921. 
Za odbor odveir.iške zboniice v Ljiljani: 

pred.-ednik: dr. D. Majaron s. r. 

E 80/21—3. löoß 

Dražbeni okllo. 
Dne 8. n o v e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih bo na 

licu mesta v Guštanju prisilim dražba zemljišča 
vi. št. 115 davčne občine guštanjske, sestoječega iz 
dveh travnikov in dveh gozdnih parcel v skupni iz
meri 1 ha 18 a in 72 m2. 

Cenilna vrednost 7600 K, najnižji ponudek 7600 
kron. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, se morajo 
prijaviti najkesneje na dražl>enem nareku pred pri-
oetkom dražbe, sicer bi se na kvar zdražitelju, ki je 
v dobri veri. glede zemljiške knjige ne mogle več 
uveljavljati. Vse drugo je razvidno iz oklica na 
sodni deski. 

Okrajno sodišče v Prevaljah, oddelek H., 
dne 24. septembra 1921. 

št. 1018/21. 
Objava. 

1603 

Po zinislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Rok J e s e n k o z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Sevnici. 

V L j u b 1 j a и i. dur 12. oktobra 1921. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Št. 119/21. 
Razglas. 

E 150/21—6. 1557 
Dražbeni okllo. 

Na predlog finančne prokuraturo v Ljubljani bo 
dne 7. n o v e m b r a 19 2 1 . ob desetih pri tem so
dišču, v sobi št. 20, na podstavi odobrenih pogojev 
dražba nastopnih nepremičnin, vpisanih v zemljiško, 
knjigo za Gorenjo Orehovico: j 

Označba nepremičnin: vi. št. 784 in 1102: 2 stav-j 
bišči, 1 njiva, 2 vrta, cenilna. vrednot 11.800 K, ! 
najmanjši ponudek 7866 K 66 v. I 

Pod najmanjšim pomnikom so ne bo prodajalo. ' 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek IV., 
dne 20. septembra 1921. 

Seznamck izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne 

15. septembra do dne 30. septembra 1921. 
4 purani sive barve: več ključev; 15 denarnic z 

vsebino od 32 K do 4440 K; 7 listnic z vsebino od 
63 K do 8500 K; 6 ročnih torbic z vsebino od 150 K 
do 1000 K; 3 srebrne ženske ure; 1 zlat svinčnik; 
1 delavska knjižica; 1 vreča krompirja; 1 italijanski 
potni list; 2 črna dežnika; 1 moška nikljasta ura; 
1 srebrna napnsna igla; 1 rjav plašč; 1 železna ve
riga; 1 palica; 1 siva rokavica; 15.600 K v različnih 
bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljai?) v èysu od dne 

15. septembra do dne 30. septembra 1921. 

3 ključi: 1 pasji ovratnik z znamko; 1 denarnica 
s srednjo vsoto denarja; 1 zavoj « čistilom za čevlje; 
1 izpričevalo; 2 ročni torbici z vsebino 110 K in 
240 K; 1 črna beležnica: 1 svetiljka za motorno kolo; 

Št. 3376/11. R a s s g l a s . 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1569 
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ov v Ljubljani. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
4. n o v e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 5. oktobra 1921. Dr. Povalei s r 

LctnikJÄ. 
1 kožuhovinasl ovratnik; 1 kjijiga; 1 konjski ovrat
nik; 1 listnica z nekaj avstrijskimi bankovci; 1 po-
selska knjiga; 1 črna poni padu ra s srednjo vsoto de
narja; 1 črn pos; 1 palica; 332 K v različnih bankov
cih. —.-V železniških vozovih so se našli ti-lo pred
meti: 4 dežniki; 3 palice; 1 moški slamnik; 1 moški 
klobuk; 2 čepici; 1 kovčeg. 

Kr. policijaUo ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 4. oktobra 1921. 

Št, 2317. 
Raspis naduöiteljskih služb. 

V stalno namestitev se razpisujeta v krškem 
okraju nadučitel.Hši službi na. petrazredni osnovni 
soli v T r ž i š č u in na trirazredni osnovni šoli pri 
S v. K r i ž u pri Kostanjevici. 

Pravilne optvmljene prošnje je treba vložili po-
predpisani službeni poti do dne; 

0. n o v e m b r a 1 0 2 1 . 
Okrajni šolski svet v Krškem, 

dne 6. oktobra 1921. 

1600 

Razne objave. 
Oblava. 

Ker je bil izredni občni zbor Mariborski' :>skompt-
lio banke, določen na dan 12. oktobra 1921., v * Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca* 
prepozno objavljen, bo izredni občni zbor 

M a r i b o r s k o c-skosaptne b a n k e 
dne 3 0. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob desetih v bančnih 
prostorih v Mariboru. 

S p or e d: 
1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Povisila delniške glavnice od 10,000.000 K 

(2,500.000 din.) na 30,000.000 K (7.500.000 din.). 
3.) jzpreiriemba pravil glede sedeža, imena draž

be in drugih določil, ki so s tem v zvezi. 
4.) Slučajnosti. 
V M a r i b o r u , dne 7. oktftbra 1921. 

Upravni svet Mariborske eskomptne banke. 
'•':'• 'V- -V-

§ 11. družbenih pravil: Občni zbor sestoji iz onih 
delničarjev, ki imajo vsaj 10 delnic in, ki te delnice 
s še nezapadlimi kuponi vred vsaj osem dni pred 
sestankom zbora založb pri družbeni blagajni v Ma
riboru ali pa pri kaki podružnici. Posest vsakih 10 
delnic dovoljuje en glas, vendar ne more nihče ne. 
v svojem imenu, ne kot pooblaščenec združiti na. eno 
osebo več kakor 25 glasov. 

1607 Vabilo na občni zbor. 
«T r i g 1 a v.», ]> r o m e t n a d. d. v L j u b J j a -

n i , sklicuje .svoj o b č n i z b o r na dan. 30. t. in. 
ob petnajstih v prostore Zveze industrijcev v Ljub
ljani. 

D n e v ji i r e d : 
1.) Odobritev računskih sklepov za leto 1920. 
2.) Volitev nadzorstvenega sveta. 

* * * 
Delnice je treba založili v zinislu pravi! pravo

časno pri firmi Vinko Majdič v Kranju. 

1606 Splošna prometna banka, 
podružnica v Ljubljani, prej J. C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižice. 
Stanje dne l". septembra 1921. . . Kj. 8,319.075-04 
Tekom meseca septembra je vložilo 

43 strank . . Kj. 1,140.815-94 
Tekom meseca sep

tembra je dvigni
lo 00, strank . Kj. 426.438-65 
Prebitek Kj. 7H.377-20 

Stanje dne 30. septembra 1921. . . Kj. 9,033.452-93 
V L j u b l j a n i , dne 13. oktobra 1921. 

1606 RazJd druStva. 
Olepševalno društvo v Radvini se je prostovolj

no razšlo. j 0 S jp zöhrer s. r., predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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126. 
Poltniaa pla&äia v gotovini. 

V Ljubljani, dne 19. oktobra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: I* „Službenih No vin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Raeglasi pokrajinske uprave ca «avenijo: Izka« o stanju živalskih kužnih bolemi v Sloveniji z dne 
14. oktobra 1921. — Baeglasi gradbene direkcije za Slovenijo: Razpis sedmih mest državnih cestarjev. Razpis inženjerskih mest. — Razglasi raznih drugih uradov m oblastev. — 

Razne objave. > 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številk?» 2J?8 z dne 12. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 4. oktobra 1921., 

s katerim se za čas, dokler bo predsednik ministr
skega sveta, minister za zunanja dela, Nikola P. 
F a š i c , odsoten od dolžnosti, postavlja za namest
nika predsedniku ministrskega sveta Marko N. 
T r i f k o v i ć , minister priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov, za namestnika mini
stra za zunanje zadeve pa Marko S. D j u r i č i ć, mi
nister za pravosodje. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 21. septembra 
1921., s katerim se postavljata: dr. Josip P i p e n 
ta a c h e r, profesor na državni realni gimnaziji v 
Ljubljani, za direktorja I. razreda iste Sole; Amat 
Š k e r 1 j , profesor na državni realni gimnaziji v No
rem mestu, za direktorja I. razreda istd šole. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 28. septembra 
1921., s katerim se Ivan B e 11 e, upravitelj kmetijske 
gole v Št. Juriju VII. činovnega razreda, postavlja 
za upravitelja iste šole VI. činovndga razreda. 

. Objava ministra za notranje zadeve, da je list 
«Pravi Medjumurac» (Velika Kanjiža) v naši državi 
prepovedan, ker pigò zoper njene interese. 

Številka 229 z- dne 18. oktobra ,1921.: ' v 

ObjaVa generalne direkcije carin, da ima spo
redna srdiška carinarnica naslov «sporedna carinar
nica v Rogašovcih», kjer je tudi njen stalni sedež. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 
liât «M. Vasarnap» (Budimpešta) v naši državi pre
povedan, ker piše zoper njene interese. 

Številka 230 z dne 14. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 24. septembra 

1921., s katerim se Angel H r i b a r , višji komisar 
v, VII. činovnem razredu pri poverjeništvu za so
cialno skrbstvo v Ljubljani, postavlja v stanje po
koja. 

Številka 231 z dne, 16. oktobra 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 

«Neues Wiener Journal», ki mu je bü odvzet poštni 
debit, v nali državi zopet dovoljen, ker je rzpremenil 
smer pisanja. 

Številka 232 z dne 17. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 6. oktobra- 1921., 

e katerim se dr. Vladimir' E a v n i h a r raerešuje 
dolžnosti, poverjenika aa pravosodje v Ljubljani. 

M SMjlh 
lkL_j:V-

St. 8843. vet. 

Ifckas o stanju flv$8|# ЛфЏ tetani 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelftiümi, imena oWSto 
pa z navadninu-IOtoAuVfte*»111«''?*60- dvopičjem 

• M*M"-Ätevtte- •eakufeirfb' toàje*» - i te^lka^ « к dvo-
pi6jem^4№evfl6^tik«iedh d*«BoeV -vobänil 

Obstoje: 
S l i n a v k a in p a r k 1 j <• v k л. 

Brežice: Artiče 5:18, Bianca 1:1. Kapele 1:2, 
Videm 4:17, Zakot 3:6. Kranj: Stara Oslica 1:1. 
Krško: Studenec 1:9. Ljubljana okolica: Iška vas 
1:11, Vrhnika 2:9. Logatec: Dolenji Logatec 1:1, 
Gorenji Logatec 1:6, Hotedršica 1:5, Planina 1:10, 
Rakek 1:2, Rovte 3:27, Stari trg 1:1, Ziri 1:1. 

V r a n i б ц i [) r i s a. d. 

Konjice: Konjice okolica 1:1, Kohjics trg 1:1. 
Ljubljana okolica: Log 1:1. Slovenjgradec: Šmartno 
na Paki 2:2. 

G H• r j h k o u j . 

Brežice: Podsreda 1:1. Kamnik: Vodice 1:1. Li
tija: Štehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Logatec: 
Rovte 1:1. Novo mesto: Zagradee 1:1. Ptuj: Breg 
1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j л D a a, «. 

Kranj: Preddvor 1:1. Slovenjgradec: Šmartno 
ob Paki 2:2. 

S t e k l i n a . 
Novo mesto: Bela cerkev 1:1. Maribor mesto 1. 

S v » n j s k a k u g a. 
Črnomelj: Semič 1: 2. Krško: :R*ka 1:18, Št. Jer

nej 2:2. Ljubljana okolica: Log 1:1, Vtë 1: 1~ Mari
bor: Krčsvina 1:1, Rdeči breg 1:1, Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah 1:3, Spodnji Porčič 1:3. Ptuj: 
Stojnci 1:1. Slovenjgradec: Zgornja Kaplja 1:1. 
Maribor mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Žalec 1:1. Kamnik: Podgorje 1:1. Ljub
ljana okolfca; Dobrova 1; 3, Zgornja ŠjŠka 1:1. Ptuj: 
Stoperce 1:1. Radovljica: Breznica 1; 1, Ovsišee 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o 1 e r a. 

Krško: Cerklje 2:2, Sv. Križ 2:4. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Beltinci 1:1, Raktóan 1; 1. 

G n i l o b a č e b e l . 

Ljutomer: Kamenščak -Ì: 1. 

Prestale so: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Ljubljana mesto 1. 

V r a n i č n i p r i s a ' d . 
LJubljana okciioa: Vrimika It Bi 

i ••..• . . . , - • . i • • . 

S v i n j a k a , kurga. 

Krško: Bučka 1:1: Maribor: Spodnja Ložnlca 
1:1. Ptuj: Krčevina 1:1'. 

V L j U'bl j i « i, dne* 14. okAobtec 1921-. 

Pokrajinska uprava. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naMÄlupokjna^jiskega namestnika: 
Paulin s-r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 3525. 3—3 
Razpis. 

V območju gradbene direkcije za Slovenijo je 
popolniti s e d e m m e s t d r ž a v n i h c e s t a r 
j e v , in sicer v okrožju gradbene sekcije v Ljub
ljani 2, v Novem mestu 2 in v Mariboru 3, z me
sečno mezdo 60 kron, s pravico do osem štiriletnic 
po 6 kron mesečno in nadomestkom za službeno sta
novanje v letnem znesku 100 kron za one, ki niso 
nastanjeni v ceetarski hiši. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 124. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 26. septembra 1921. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Št. 323/preds. 3—2 

Razpis inženjerskih mest. 
Podpisana gradbena direkcija razpisuje tri mesta 

inženjerskih pripravnikov s prejemki IX. činovnega 
razreda, eventualno eno mesto inženjerja v Vin. $i-
novnem razredu, in sicer eno mesto pri gradbeni di
rekciji v Ljubljani, po eno mesto pa pri gradbenih 
sekcijah v Kranju in v Celju. 

Natančnejši razpis glej r Uradnem listu 125. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 10. oktobra 1921. 
Gradbeni direktor; inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Pr. VI, 35/21'. 1829 

ZZMOUO. 

V i m e n u N j e g o v e g a V e l i c a , n s t v ,
/ a 

K r a l j a ! 
Podpisano sodišče je na predlog državnega 

pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrehieno zaplembo St. 2Ž7 ceriodižiie 
tiskoviiié. «Volic6^itimjr>1, izbijajoče na Dunaju, z 
dnei èfÒ,:avgusta 1Ш-,'"ter v zmielu § 49$; k, jf.r.od-
ločOptako-le: 

V^bjna članka zgoraj navedene tiskovine na 
steaai; Vf., z^nasipvom «]£ö$g Peter» tvori prégreSek 
po § 91. srb.R.'z! 

Zato se prepo*eduje; nadaljnje' razširjanje tega 
članka ter odreja, -da je uaijfttó izrode imenovana 
tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki jih je Se 
zaseči, da se mora razmetati dotični tiskarski stavek 
in da se objavi to izročilo. 
Okrožno kot, tiskovno eqd$če v Mariboru, odd. VL, 

dne фгФфвЏ-ЛШ., 

Pr. VI-iMBfcv&i' 1693! 

V i 

I«reoilo. 
mre n « : Д j e. g p y e £ a V e l i č a n» f?'i ( 

K r al '] a! 
Podpisalo .sodišče je na f...-.,_w, 

PtyYdÄ;aipBtyW l pò „kr. Р # № ј * ( 0 * т а _, 
^/Џјф^^чЈфјфоо, '^е/фрЈК: toDeHOaične. 
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tiskovine «Kikeriki», izhajajoče na Dunaju, z dne 
28. avgusta 1921. ter v zmislu § 493, k. pr. r. odločilo 
tako-le: 

Vsebina člankov zgoraj navedene tiskovine na 
strani 1. z naslovom: «Kral Peter» in «Peteri vor 
der Himmelßtür» tvori pregrešek po § 91. b) srb. k- z. 

Zato ee prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenih člankov ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki 
jih je še zaseči, da se mora razmetati dotični tiskar
ski stavek in da se objavi to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 5. septembra 1921. 

Pr. VI 41/21. 

T Se. 
Izreoilo. 

1628 

V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 
K r a l j a ! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplambo št. 75 periodične 
tiskovine «Volksstimme», izhajajoče v Mariboru, z 
dne 18. septembra 1921., ter v zmislu § 493 k. pr. r. 
odločilo tako-le: 

Vsebina članka zgoraj navedene .tiskovine na 
strani 4. z naslovom: «Aus dem Fangeisen der Ge
rechtigkeit oder die Urteile aus dem 20. Jahrhun
dert», in sicer odstavka od besed: «Ich bin» do be
sede: «verurteilt» tvori pregrešek po § 91. srb. k. z. 
in členu 13. ustave. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenega članka ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, da se mora razmetati dotični ti
skarski stavek in da se objavi to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 19. septembra 1921. 

in «troske, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 4. septembra 1921. 

C 301/21—1. 
Oklio. 

1530 

Cg I 212/21—1. 1608 
Oklio. 

Ivana Löhner, rojena Fischer, bivajoča v Majš-
pergu pri Ptuju, je vložila zoper Ernesta L ö h n e r -
ja, knjigarniSkega uslužbenca, prej v Kremeu, sedaj 
neznaaega bivališča, tožbo zaradi ločitve zakona. 

Narok se je določil na dan 
2 8 . o k t o b r a 1 9 2 1 . 

ob enajstih pri tem sodišču v razpravni dvorani št. 84. 
Ker je bivališče Ernesta Löhnerja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Rudolf Ravnik, odvetnik v 
Maribora, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stroške, dokler se ne zglaei sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 11. oktobra 1921. 

Flisar Franc in Marija, rojena Katona, v Brezov-
cih; Varga Stefan in Katarina, rojena Janža, v Bre
zovem; Temlin Ivan in Judita, rojena Kiilič, v Bre-
zovcih; Šiftarja Franca ležeča zapuščina, ki jo zasto
pajo priglašeni dediči Franc in Ludovik Šiftar, Helena 
Domjan, rojena Šiftar, in Marija vdova Šiftar, rojena 
Взпко —*• vsi posestniki v Brezovcih; Vukan Ivan in 
Judita, rojena Berglez, posestnika v Brezovcih, ki ju 
zastopa dr. Igo Jane, odvetnik v Murski Soboti, so 
vložili zoper Ivana B e r g l e z a iz Brezovcev, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo zaradi zastaranja in do
volitve, da se vknjiži lastninska pravica. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
27. o k t o b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Ivana Eergleza neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Mihael Kiilič, posest
nik v Brezovcih, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 26. septembra 1921. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi sicer hra
nilna knjižica po tem roku izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 15. oktobra 1921. 

Ne I 294/21—3. 1625 
Amortlzaoija. 

Na prošnjo Janeza J a z b e c ' a , posestnika v Ži
rovnici št. 11 pri Zidanem mostu, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki 
je bila prosilcu baje ukradena: Vložna knjižica hra
nilnice in posojilnice v Loki pri Zidanem mostu 
št. 454 z vlogo 13.074 K 7 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e e t i h m e s e c e v izza dne 15. ok
tobra 1921., ker bi &з sicer po tem roku izreklo, la 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek I., 
dne 12. oktobra 1921. 

A TV 503/21—2. 1621 

Poziv dedičem, volilojemaikom in 
upnikom inozemske državljanke. 

Katarina M i r o s 1 a w, postrežnica na Dunaju, 
IL, Obermüllnergasee 17, pristojna v Škocijan na 
bivšan Kranjskem, jugoslovanska državljanka, je 
dne 19. julija 1921. umrla, ne da bi bila zapustila 
naredbo poslednje volje. 

Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so avstrij
ski državljani ali v tuzemstvu živeči tujci, se poziv-
ljejo, naj napovedo svoje zahteve do zapuščine naj-
kesneje do dne 

; 15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem sodišču. Sicer bi sa emela zapuščina 
brez ozira na te zahteve izročiti inozemskemu ob-
lastvu ali po tem poverjeni osebi. 

Okrajno sodišče leopoldstadtsko, oddelek IV., 
na Dunaju, 

dne 4. oktobra 1921. 

Ne I 180/21—1. 1597 3—1 

Amortlzaoija. 
Na prošnjo J a d r a n s k e b a n k e , p o d r u ž 

n i c e v L j u b l j a n a , s e uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnega vrednostnega papirja, ki ga je 
prositeljica baje izgubila: Garancija št. 1050 za 
52.952 dinarjev Strojnih tovarn in livarn, d.d. v 
Ljubljani, proti ministrstvu za vojno in momarnico 
v Beogradu, in sicer za pravilno in pravočasno do
bavo železa in pločevine za vojni arzenal v Zeleniki-
Tivatu, z veljavnostjo do dne 21. novembra 1921. 

Imetnik tega vrednostnega papirja se pozivlje, 
naj uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h mese-, 
c e v izza dne 4. oktobra 1921., ker bi se sicer po 
tem roku izreklo, da je vrednostni papir brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 4. oktobra 1921. 

Ne 102/21—1. 1587 
Amortizacija. 

T 215/21—4. 

C П 350/21—1. 

Oklio. 
1559 

Zoper Ivana G r o b o l š k a , trgovskega pomoč
nika, prej v Zagorju, čigar bivališče je neznano, je 
podal pri okrajnem sodišču, v Ljubljani dr. Josip 
Jerič, odvetnik v Ljubljani, tožbo zaradi 1580 K. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno spor
no razpravo na dan 

28. o k t o b r a 1 9 2 1 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 38. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod Anton Prijatelj, sodni oficial v p. 
v Ljubljani, Ulica na grad št. 15. Ta skrbnik ga bo 
zastopal v oznamenovani pravni stvari na njega ne
varnost in stroške, dokler se Ivan Grobolšek ne 
zglasi sam pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
y-- dne 2&. septembra 1921. 

c 241/21—i. — ^ :•'•" • U 1 2 

Oklio. 
Štetim Temlin, posestnik v Brezovcih, ki ga za

stopa odvetnik dr. Fefdo Cerne v Murski Soboti, j« 
-vložil zoper zakonska Ivana V u k a n a in Judito V u-
k a n o v o , poslednjo rojeno Berglèeovo, posestnika 
v Brezovcih, in zopej^ttejmano kje bivajočega Ivana 
Б e r g 1 e s a. tožbo, zaradi delitve nepremičnin. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
.27. o k t o b r a 1 9 2 1 . ' 

db pol enajstih pri tem sodišču v sobi š t 18. 
.' Ker je bivališčetoženca' Ivania Berglesa neznano, 

«e mu postavlja za skrbnika Mihael Külecs, posestnik 
v Brezovcih, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 

Amortlzaoija. 
1588 

Po prošnji Franca O g r i z k a in Neže O g r i z 
k o v è, stanovnikov v Podovi št. 30, sé uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki 
sta jo prosilca baje izgubila: Hranilna knjižica mest
ne hranilnice v Mariboru vi. št. 14.132, št. 158.154, 
s stanjem 6157 K 50 v, glaseča se na ime: Franc, in 
Neža Ogrizek. , 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 5. oktobra 1921. 

T 84/21—2. . . • - . . 1667 
Amortlzaoija. 

Uvedlo se je. postopanje za amortizacijo hranilne 
knjižice št. 386 hranilnice in posojilnice v Bučki, 
glaseče ee na ufle: Genovefa .Želoznik, posest-
niča v Dolenjih Raduljah št. 5, z vlogo 5200 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom' See t j h. m e s e c e Vj sicer .izgubi 
knjižica po tem roku svojo moč. ••<• 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 6. .oktobra ,1921. 

1630 T 89/21—2. '• "-'•'•• 

Amortlzaoija. 
Na predlog Sorronija* K o z l e v č a r j a v Novem 

mestu se uvaja postopanje за amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je predlagatelj baje izgubil: 
Hranilna knjižica š t 7326 hranilnice in posojilnice 
za Kandijo in okolico z vlogo 4099 K 17 v, glaseča 
se na ime: Elizab3ta Rednik. 

Na prošnjo Maksencija S t r a š k a, posestnika v 
Spodnjem Gaberniku St. 8,' 'se uvaja postopanje za 
amortizacija nastopne hranilne knjižice, ki 'Jo je 
predlagatelj baje izgubil: Vložna knjižica hranilnice 
in posojilnice v Šmarju pri Jelšah št. 4382 z vlogo 
5821 K, glaseča se na ime: Makeencij Strašek. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker'bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 19. septembra 1921. 

Hc 81/21.. 1631 
Prostovoljna dražba zemljišč. 

Na prošnjo dedičev. Simona P r i s t a v a , bene
ficiata v. Št. Vidu, se bodo dne 

4. n o v e m b r a 19 2.1. 
ob devetih tu prodajala na javni dražbi zemljišča: 

1.) vi. št. 304 katastralne občine šentvidske, 1 par
cela, cena 300 K; " . . . • 

2.) vi. Št. 322, katastralne občine šentvidske, tri 
parcele, cena 760 K; 

3.) vi. št. 196, katastralna občine češenjške, 1 par
cela, cena 300 K. ' •• y 

Ponudbe pod to ceno se ne bodo sprejemale. 
Dražbeni pogoji' so tu na vpogled. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 
dne 12. oktobra 1921L 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e 80;is*'uđsfcapne f i r m e : 

55. Sedež: Blejska Dobrava št. 24. 
Besedilo firme: Josip Kunčič. ' i; 

, Obratni.predmet: trgovina, z^lesom. 
Imetnik: Josip femiclcV'^ ' " ' ; " j r ' - -

• Lftt b I j a n a / diö' Ш -avguita-1921. * 

56. Sedež: Domžale * . • : 

• Besedilo firme: Angela; dRekol]. ,„ 
Obratni predmet:, šivanja» in prodaja slamxakpY« 
Methica: Angela РбкоЦ rc Ljubljani*, 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

*УЛА 
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57. Sedež: Kranj. 

Besedilo firme: Ignac Andrašič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Ignac Andrašič. 
L j u b l j a n a , dne 30. avgusta 1921. 

58. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Janko Balon. 
Obratni predmet: trgovina z galanterijskim in 

norimberškim blagom in s pleteninami. 
Imetnik: Janko Baloh v Ljubljani, Stari trg št. б. 

š t 5. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

59. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zofija Jurca. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Zofija Jurca, rojena Zore, trgovka v 

Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

•60. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: Avgust Korenjak. 

. Obratni predmet: trgovina z losom in lesnimi 
produkti in lesna industrija. 

Imetnik: Avgust Korenjak, trgovec v Domžalah. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

61. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Karolina Mohar. 
Obratni predmet: trgovina s starinarstvom. 
Imetnica: Karolina vdova Mohar v Ljubljani 
L j u b l j a n a , dnei2. septembra 1921. 

62. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme:«Franc Svetel. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Franc Svetel v. Ljubljani, Tržaška cesta 

št. 5. -. 
L j u b i j a n a , dne 2. septembra 1921. 

63. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Rudolf Treo,. stavbeno podjetje. 
Obratni predmet: stavbno podjetje. 
Imetnik: Rudolf Treo, inženjer v Ljubljani. 
Firma se podpisuje tako, da podpisuje pod njeno 

natisnjeno ali napisano besedilo imetnik svoje ime. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

64. Sedež: Ljubljana. 
Besedila: firme: F. & I. Vode. ( 

Obratni predmet: trgovina z lesom in lesnimi 
produkti in lesna industrija. 

Družbena oblika: Javna trgovska družba izza 
dne 10. avgusta 1921. 

Družbenika: Ferdinand Vode in Ivanka Vode, 
trgovca v Ljubljani, Prisojna ulica št. 3. 

Za. zastopanje sta upravičena oba družbenika ko
lektivno. 

Firma se podpisuje tako, da podpisujeta pod nje
no napisano ali natisnjeno besedilo F. & I. Vode oba 
družbenika svoje ime in svoj priimek. 

L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

»65. Sedež: Ljubljana. % 
Besedilo firme: Kristina Zirkelbach. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Kristina Zirkelbach v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

»66. Sedež: Ljubljana. 
* Besedüo firme: Alojzij in M. Zorman. 

Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki. 
Družbena. oblika: javna trgovska družba izza 

dne 20. julija 1921. 
Družbenika: Alojzij Zorman in Metod Zorman, 

oba trgovca v Ljubljani, Stari trg š t 32. 
Za zastopanje je upravičen vsak družbenik, sa

mostojno. 
Podpis firme : Vsak družbenik podpisuje njeno 

besedilo svojeročno. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

Љ7. Sedež: Ljubljana. . . , . . ' , ,.,, 
Besedilo firme: Bogomir ŽargL 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Bogomir Zargi, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 30. avgusta 1921. 

<J68. Sedež: Radomlje.'. 
Besedilo firme: Ciril Nastran. 
Obratni predmet: prodaja.moke. 
Imetnik: Ciril Nastran v. Radomljah š t 16. 

.. L j u b i j a n a , dne 2. septembra 1921. 

69. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Trgovina in špedicija Ludovik 

Ševar vdova. 
Obratni'predmet: trgovina, z mešanim blagom in 

z deželnimi pridelki in obrt prevažanja blaga. 
Imetnica: • Terezija Ševar, trgovka in posestnica 

na Rakeku št. 121. 
Prokura je podeljena Ani Gornikovi, rojeni Se-

varjevi, soprogi načelnika železniške postaje na 
Rakeku. 

L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1921. 

70. Sedež: Šmarje. 
Besedilo firme: Alojzij Kastelic. 
Obratni predmet: trgovina s konji in govejo 

živino. 
Imetnik: Alojzij Kastelic v Šmarju š t 4. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

71. Sedež: Tacen. 
Besedilo firme: Ivan Seunig mL 
Obratni predmet: tvornica lesenih žebljev. 
Imetnik: Ivan Seunig ml. v Tacnu š t 42. 
L j u b l j a n a , dne 2. septembra 1921. 

72. Sedež: Tržič. 
Besedilo firme: Frančiška Miklavčič. 
Obratni predmet: trgovina s 'čevlji. 
Imetnica: Frančiška Miklavčič, trgovka v Tr

žiču. 
L j u b l j a n a , dne 2. avgusta 1921. 

73. Sedež: Tržič. 
Besedilo firme: Pavla Stransky. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturo. 
Imetnica: Pavla Stransky, trgovka v Tržiču 

št. 193. 
L j u b l j a n a , dne 30. julija 1921. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

74. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Anoncni in informacni zavod 

Drago Beseljak i drug. 
Podpis firme kolektivno po o b e h družbenikih. 
L j u b l j a n a , dne 30. avgusta 1921. 

75. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: J. Blas. 
Obratni predmet: prodaja čevljev in čevljarskih 

potrebščin. 
Obratni predmet odslej: trgovina • z. mešanim 

blagom. 
L j u b l j a n a , dne, 30. avgusta 1921. 

d. d. 
76. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Milarna in svečama, 
v Ljubljani. 

Obratni predmet: milarna in svečama. 
Prokura podeljena Francu Perhavcu v Ljubljani, 

ravnatelju te delniške družbe. 
L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

77. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Janko Popovič. 
Obratni predmet doslej: trgovina z živo in zakla

na živino, odslej tudi še: trgovina z mesniško pri
pravljenim mesom, špehom, lojem, mastjo in mes
nimi izdelki. 

L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

78. Sedeži Ljubljana. > 
Besedilo firme: Slovenska banka, d. d. v Ljub

ljani 
Izbrisal se je ravnatelj in Prokurist Gjuro Rašica. 
L j u b l j a n a , dne 6. septembra 1921. 

79. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Wilhelm Treo. 
Obratni predmet: stavbno podjetje. 
Imetnik: Roman Treo/ 
Vpisala se je podružnica v Tržiču. * 
L j u b l j a n a , dne SO. avgusta 1921. 

80. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmò: Marttó Zarevic. 
Obratni predmet: trgovska agentura, ' 
Besedilo firme odslej: Davorin Zdravič. 
Obratni predmet odslej samo: trgovina z usnjem, 

s sirovimi; kožami divjačine in čevljarskimi potreb
ščinami. • 

L j u b l j a n a , dne 30. avgusta 1921. 

81. Sedež: Tržič. 
Besedilo firme: K. Globočnik. 
Obratni predmet doslej: izdelovalnica kos, srpov 

in drugega poljedelskega orodja,' odslej: izdeloval
nica kos, srpov in drugega poljedelskega orodja in 
trgovina s pivom. 

L j u b l j a n a , dne 30. avgusta 1921. 

Š t 516. 
Razglasilo. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. 
št. 2 iz leta 1888., je deželna komisija za agrarske 
operacije v Ljubljani postavila dvornega svetnika 
dr ja. Ivana V r t a č n i k a krajnim komisarjem za 
agrareke operacije, da sé tevrši ureditev užitnih in 
gospodarskih pravic na skupnem svetu, ki je vpisan 
pod vi. š t 179, 138, 233 in 257 davčne občine dov-
Ške, sodni okraj kranjskogorski 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. š t 2 iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem nepoeredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izročil, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da 
morajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi 
izvršitve agrarske operacije. 

V L j u b 1 j a nli, dne 10. oktobra 1921. 
/ . Za predsednika deželne komisije 

jsa agrarske operacije r Ljubljani: 
Detela в. r. 

Objava. 
Na tehnični fakulteti univerze kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev, v Ljubljani je bil za študijsko 
leto 1921./1922. izvoljen prof. Karel ffinterlech.-
n e r za dekana, prof. Josip K r o p a č pa za pro
dekana. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani, 
dne 13. oktobra 1921. 

Št. 773. 

Razpis učiteljske službe. 
Po odloku višjega šolskega sveta z dne 12.sep-

fcembra 1921., St. 10.406, se razpisuje Učno mesto na 
dvorazredni osnovni šoli v S t a r i v a s i (Bizeljsko) 
v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje je vložiti po pred
pisani poti do -dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 13. oktobra 1921. 

Razglas. iei7 
Pri štirinajstem žrebanju 4% %nih zastavnih li

stov in 4%!%nih komunalnih zadolžnic Kranjske de
želne banke, ki je bilo dne 15. oktobra 1921., so büe 
izžrebane te-le številke: v 

L 4У2%п1 zastavni listi: 
po K 2000 š t 1, 55, 188, 196, 232; 
po 1000 K š t 117, 147, 184; 
po 200 K št. 32, 118, 131, 212, 244; 
po 100 K Št. 13, 64. 

П. 4%% ne komunalne zadolžnfaes 
po 10.000 K š t 70, 181, 207, 268, 277, 290, 356, 

511; 
po 2000 K š t 50, 161, 278, 318, 820, 323, 338, 

899, 428, 470, 503, 520, 580, 657, 686, 790, 855, 868: 
po 1000 K š t 91, 112, 178, 283, 332, 888, 397, 

437,458,487,526,554,603,711; . 
po 200 K š t 103, 157, 162, 228, 249, 270, 8t4, 

333, 345, 389, 897, 426, 463, 598, 610, 617, 629, 689, 
718* 

po 100 K št. 45, 121, 180, 206^ 326. [ • t •• 
Te zastavna liste in komunalne zadolžnice bo iz

plačevala Kranjska deželna banka proti vročitvi izza 
dne 1. januarja 1922. 

V L j u b l j a n i , dne lö.oktobra 192jL' , -

Kranjska deželna banka.. 
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Bazpis. 1634 

Podpisani mestni urad razpisuje tri službe za var-
noetao stražo. Pogoji § 6. organizacijskega statuta 
za kr. varnostno stražo y Sloveniji, lir. 1. št-193/21. 

Prošnje -je vložiti do dne 1. n o v e m b т a 1 9 2 1. 

Mestni urad v Kočevju, 
dne 17. oktobra 1921. 

St. 999. 
Oglas. 

1563 

У zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1910. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik it. 76 z dne 24. sep
tembra 1916J, odnosno drž. zak. St. 317 iz leta 1916.) rte 
objavljajo v mesecu septembru 1921. nevračljive poštne 
poiiljatve, ki teže v shranjevalnem uradu poštnega _in 

jjavnega ravnateljstva za slovensko pzendje v.Cel ju 
Alieni naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jm dvignejo 
v tek»' enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po-
eüjatve brez vrednostne veebine Uničile, druge pa pro
dale na javni diažbL Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi 

L Priporočena pisma. 
1.) Podčetrtek, dne 15. 4. 1921., naslov: Kunstek 

Katica, Podčetrtek. 
2.) Celje, dne 8. 8. 1921., n.: Naraks Johan, Tr

bovlje. 
3.) Celje, dne 8. 8. 1921., n.: Kopriva Valentin, 

Zagreb. __. 
4.) Celje, dne 8. 7. 1921., n.: Esslbauer Josef? Wien. 
5.) Celje, dne 3. 4. 1921., n.: Račnik Marija, Slo-

venJEradec. 
6.) Celje, dne ?, n.: Rosenauer Anton, Kr. Vino

gradi. 
7.) Slovenjgradec, dne 23. 8. 1921., n.: Vorašek 

Viktor Peč. 
8.)' Ptuj, dne 17. 8. 1921., n.: Rakuš Marija, Sv. Bar

bara v Halozah. _ „ „ , 
9.) Ptuj, dne 28. 8. 1921., n.: Kaučič Franc, Zagreb. 

10.) Jesenice, dne 13. 7. 1921., n.: Plešar Slavko,̂  
• 4 L ) Jesenice, dne 13. 7. 1921., n.: Volčič Tončka, 
Ptetomia» 

12,.) Bled 1, dne 26. 7. 1921., n.: Portada Marie, Za-
13.) Bled 1, dne 25. 5. 1921., n.: Moscovich Lodovico, 

New-Orleans. â 

14.) Bled 1, dne ?, n.: Dimitrievič A., Constanti-
nopel. „. , „ . 

15.) Bled 1, dne 10. 8. 1921., n.: Kaplan Franci, 
Krška vas. , , r .. 

16.) ?, dne ?, n.: Kdo. 4. div. 5. č. 2. bat., Maribor. 
17.) Ljubljana 1, dne 19. 8. 1921., n.: Grigorovic, ? 
18.) Ljubljana 1, dne 3. ?1921., n.: Ilkovič Trajko, 

Buenos Aìrèe«. „, -v _ _' 
19,) Ljiljana 1, dne 25. -8, 192L, n.: Hkpvič Trajko, 

Buenos Aireeé. , , . ^ . , 

tpi) tjuWjana 1, dne 29. 8. 1921., n.: Jelenjeva, Cirk-
V€^10 Ljubljana 1, dne 1. 9. 1921., n.: Pqgorelti Else, 
S W Ö " L ? 3 a M a 1 ' , dne 4. 8. 1921., n.: Rakar Leop., 

23.) Ljubljana 2, dne 20. 8. 1921., n.: Repnik Pepi, 
Pec 

24.) Ljubljana 1, dne 30. 8. 1921., n.: Veljavec An-
^OKoeevje^ dne 15. 6. 1921., n.: Mausser Albina, 

Oliver Pa. . • • . " • • • • ' • • ' _ 
26.) Straža, dne. 80. 5. 1921., n.: Setraa Mmael, 

Dellwiff 
27.) Maribor 1, dne 13. 7. 1921., n.: Kiss Teruska, 

Toezecr 
28/) Maribor 1, dne П. 8. 1521., n.: Sedevèlo Bea-

trika, Trst. _ . . » . , - , 

89.) Maribor 1, dne ?, n.: Stojammč Manojlo, 

^ ^ M a r i b o r 2 dne ?, 8. 192jl., n.: Zupanec Rezika, 

^ ^ ' M a r i b o r 2, dne 23. 8. 1921., n.: Nad Vicuška, 

° 82.) Maribor .1, dne 20. 4. 1921., n.: Malmarič Jožef, 

^ s Ä a r i b o r 3, dne 26. 8, 1921, n.: Divjohek Vera, 

,Pab34.) RogaSka Slatina, dne 24. 8.1921., n.: Rom Fried-
tiChSB5S»i» SfetiB* dne 13, 7. lflSL, n.: Guberenac 

48.) Ljubljana 1, dne 7. 7. 1921., n.: Christan Stan
ko, Mecheria. 

I48L) Ljubljana 1, dne ?, n.: Cerin Josip, Graz. 
50.) Ljubljana 1, dne 6. 9. 1921., n.: Dacucu Zivojin, 

Križnica» 
51.) Ljubljana 1, dne 10. 9. 1921.,.n.: Hribar Amalija, 

•Temenice. 
52.) Ljubljana 1, dne 13. 8. 1921., n.: Tarakdjian, 

Trieste 
. 53.)'Ljubljana 1, dne L 9. 1921., n.: Zopa Vera, 

Bucarest. 
54.) Hrastnik, dne ?, n.: Vautikar Jean, Lasen Rhein. 
55.) Kamnik, dne 2. 8. 1921., n.: Zaverstnik Fran

cuska, Šmartno pri Litiji. 
56.) Maribor 2, dne 19. 8. 1921., n.: BajaTdi Fritz, 

Graz. 
57.) Maribor 2, dne 9. 9. 1921., n.: Rftlz Miza, Ober-, 

zwiering. 
58.) Slovenjgradec, dne V, n.: Temnikar Rudolf, 

Legen. 
y II. Poštne nakaznice. 

1.) Celje, dne 10. 6. 1921., n.: Košir Marija, Begunje. 
2.) Ljubljana 1, dne 23. 7. 1921., n.: Korbar Franc, 

Dolenja Hruäiea. 
Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav

nateljstva za slovensko ozemlje v Celja, 
dne 30. septembra 1921. , 

Razne objave. 
1626 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov In 
Slovenoev. 

Stanje dne 8. oktobra 1921. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 421,086.665 98 
Posojila 532,111.396-46 
Dolg države 4.325,400.309 34 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novcanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov — 

7.416,975.684-78 
Pasiva: 

Glavnica 10,885.100 — 
Rezervni fond 821.&7125 
Novčanice v tečaju 4.472,69;3je70 • — 
Razne obveznosti 715,637.035-74 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov 79,160.994-79 

St. 6298—m. 1632 
Objava. 

Ćeškoelovaško-jadraneki tovorni promet. 
Z n i ž b a v o z n i n e z a j a b l o n s k o b l a g o . 

Z veljavnostjo izza dne 12. oktobra 1921. do pre
klica, oziroma do praizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca oktobra 1921., se znižujejo vozninski 
stavki, ki so büi razglašeni v tem listu 122 z dne 
7. oktobra 1921. pod št. 1642 za jablonsko bhu/o (bi
sere, zapestnice, gumbe' in bižuterijo) tako-le: 

centesimov za 100 kg 
Hodkovice u Liberce . . . . . 1889 
Jablonec-Brandl statai nadraži . . 2022 
Jablonec n. N. statai nadraži . . . 2033 
Libérée C. S. D 1930 
Rychnov u Jablonce statui nadraži . 1889 
Tanvald-Šumburk . . . . . . . 1930 
Turnov, 1831 
Zelezny Erod 1889 

V L j u b 1 j a n i, dne 14. oktobra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih upraw 

7.416,976.534-78 
&t 6298/Ш. 

Objava. 
CeškoelovaSko-Jadranekl tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n e k i h s t a v k o v . 
Z veljavnostjo izza dne 12. oktobra 1921. do pre

klica, a najdalje do dne 31. oktobra 1921., se ^zni
ž u j e j o éelni vozninski stavki odsečne tablice B 
(tarifen odsek G na straneh Ш do 199) «provizorne 
železniške tovorne tarife», veljavne uza dne 1. mar
ca 1921., za 30 % (trideset odstotkov). 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-
žajo ulomki centesimov na cele cmtesime. 

V L j u b 1 j a n i, dne 13. oktobra 1921. 

Družba južne železnice, v imenu udeleženih uprav. 

Mitri, Ble „.) itattka Sobota, dne 80. 7.192L, n.: Spitzer San-

Г . .^^Sobota, dne 24. 6. 1921., n.: Kardos 

_S^MuÄ^Sobeta, dne 23, 8. 1*2^ n.: fer^nik 
Л ^ ^ ^ 8 ^ дјв.Џ 7. lAÇt-'v 5eki« La-

" ^ S d e o e ^ d n e i e . 8." 1921., tu: Novak Anton, Ш -

*°tfS Ormož, dne 16. a 1921., v Zu*ç* J^cob, Npyi 

^ б . ) Ljubljana 1, dee «T.*. 1821,,».: Christen Stan-

^'46.) t Ä » 1, ém ». I « IL , n.: Christan Stan-

^ ^ t S n w j M » J . d n e i- **1 Ш" n-; ^^*811 Stón; 
ko, Mecheria. 

1613 Š t 6726—HI. 

Objava. 
Avetrijeko-iadraiietì tpvpisn4 promet. 

Z n i ž b a v o z a i n a k i k s t a v k o v . 
Z veljavnostjo izza dne 12. oktobra 1921. do pre

klica, a^'najdarje'do dne Sl.oktdbra 1921., ee « n i 
ž u j e j o vozninski etefvki «pwwizorne- idlezsulbe to
vorne tarife», veljavne izza dne 1. februarja 1921., 
nadalje vozninski stavki, razglašeni v okvirta te ta
rifi v Uradnem listii 

62 z dne 9. junija 1921. pod St 5239—Ш, 
78 z dne 7. јиДја. 1921. ppà St. 2017—Џ, 
86 z dne гб/јиИја 1Ô2Î. > d et.'2Ô26Mïî, 

112 z dne Ì5.'8é^embra 19И.. i » è -St. 6Ö2»—Ш, 
za 80 % (trideset odstotkov). 

Pri izračunavaj» *pq№ii№ *#W4 *&&*<>• 
žajo ulomki о ^ е м т о к aa, cele. c^çsune, 

Razgtee % « ^ I S ' V . Цтјјр^МЦ^Џг dna 
T.eepteintHRa192jl. ^ хдга# ЏЏ„ tee^e^njèten. 

V L j u b i i « n ì, dj» ÜB» ekftota* Ш 1 . 

Dražba Џаае ielsznipe v imenu udeleženih nprav. 

Vabiio na I. redni občni zbor, 
ki ga ba imela delniSka družba 

„ I n d u s ^ S 
d. d. za Industrijo uenja in uenjatih 

izdelkov, 1624 
s s e d e ž e m v L j u b l j a n i , 

v četrtek dne 27. o k t o b r a 1 9 2 1 . ob enajsüK 
v svoji zborovalnici v Ljubljani na Sv. Petra cesti 

št. 70. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 

od dne 1. julija 1920. do dne 1. julija 1921. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
a ) Odobritev bilance in sklepanje o razdelitvi 

čistega dobička. 
4.) Volitev /nadzorstvenega sveta. 
6.) Slučajnosti. 

* * * 
Posest ene delnice upravižuje do enega glasu. 
Občnega zbora se smejo po § 38. pravil udeležiti, 

oni delničarji, ki polože potrebno število delnic z ne-
zapadlimi kuponi šest dni pred občnim zborom pri 
blagajni gorenje družbe v Ljubljani na Sv. Petra 
cesta št. 70. Upravni svet. 

Vabilo na ustanovni občni zbor, 
H ga bo imela đetaiSka dru8ba 

„Črna — Jtafitin", 
d. d. v LJubljani, ^ 

dne 2 8. o k t o b r a 19 2 1 . ob šestnajstih v p iami 
firme Kastelic & drug v Ljubljani, Miklošičeva cesta 

š t 6. 

D n e v n i r e d : -
1.) Volitev predsednika zborovanju. 
2.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe m, 

končni določitvi v93bine družbene pogodbe v, obliki,, 
odobreni po državni upravi. . 

3.) Volitev prrega J^ynat^listva. 
4.) Vottfcev-nadzoBpöga odbora,. 
V L j u b 1 j a n i, dne 16. oktobra 1921. 

KönceeioTiarjL 

i«ie O b j t t i r a . 

Podružnica v gjûajiçah «Oßwdnjqgf* druJSty» ши-
njarjev in eorodnih strok za Sloy^n|j» v Џфу$иџ* 
se je prostovoljno razšla. 

V K o n j i c a h, dne 13. oktobra 1921. 

Joeip Kokot s.r., «i^podçeedeednik. 

1623 Objav*. 
Krajevna^skupina v Ptaju * ? » $ < # # z ^ o ^ k e . ^ 

ganizacije za J u g o i t e « ^ • * ! * в ^ И Ц р г ^ * « 6 1 * -
V P t u j u дзшН. ф И * 1 * *Äfc 

Natìsnila in založila Delniška tiskarna, d. di v Ljubljani. 



127. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 22. oktobra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
S e Ï Ï ^ ! s l S î o 0 e ^ S s k ! a ^ ^ ^ : ^ ^ 8 D U '•£ ^ " ï y ' 0 1 » * ^ ï » ; - fi«e'«BÌ |r7»dbe7e direkcije « Sl-venijo: Razpis inženjerskih B 'eV 
oûeeka M blovenijo. lei.eneki мкм o nalezljivih boleznih na otunlju pokrajinske uprave u Slovenijo od dne 25. neptembi* do dno 1. oktobra 1921 

uradnv in oblastev. — Razne objave. 
Baz plagi zdravstvenega 
Razjjlugi raznih drugih 

uredbe osrednje viade. 
315. 

Da bi se izdajanje potnih listin pri vseh ob-
lastvih vršilo enotno, predpisujem na podstavi člena" 
12., točke č) uredbi: o ustroju ministrstva za no-
lrauje zadeve ta-] e 

Pravilnik o i2đaian}u in vidirauia petnih 
listin.* 
Člen 1. 

Za potovanje čez mejo kraljevine Srbov, Hrva-: 
tov in Slovencev mora biti vsakdo opremljen s pot-j 
«im listom za inozemstvo, kolikor ni to izvzeto s 

. specialnimi odredbami, ki so jih provzročile razne 
okolnosti in razmere, kakor prihajanje dvovlastni-
kov čez mejo itd. 

Člen 2. 
Vsak neoporečni državljan naše kraljevine, ki 

jo izpolnil vse dolžnosti proti državi in čigar poto-
. vanju ni. nič na poti..,.sme dobiti potni list.. 

Člen 3. 
Nodoletniki ne smejo dobiti potnega lista za ino

zemstvo brez očetove ali varuh ovo privolitve. 

Člen 4. 
Potne lisic za inozemstvo smejo izdajati: 

a.) v Beogradu: uprava mesta Beograda; 
h) v notranjosti Srbije in Črne gore: okružna na-

čolnižu-a; 
o) v Hrvatski, Slavoniji in Medjimurju: kr. župan

ska oblastva, vladno poverj.cnJištvo za Medji-
uiurjc in kr. redarstvena poverjeništva v Zagre
bu. Karlovcu in Osijeku kakor tudi redarstveni 
odseki svobodnih in municipalnih mest Varaž
dina in Zornima; 

č) v Sloveniji: v Ljubljani policijsko ravnateljstvo, 
v Alan horu državni policijski komisariat, v po
krajini pa okrajna glavarstva; 

d) v Bosni in Hercegovini: v Sarajevu policijska 
direkcija, v notranjščini okmžna načelniki va; 

e) v Dalmaciji: v Splitu državno redarstvo, v po
krajini kotarska poglavarstva; 

f) v Vojvodini: veliki župani županij in mimici- l ) 0 t n c S a l i s f i ' -
palnih mest. 
V inozemstvu sinejo izdajati potne liste za ino

zemstvo naša poslaništva, generalni konzulati in 
ostala naša uradna predstavništva in delegacije 
kraljevske vlade, pooblaščene za to po ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

Toda niti naša poslaništva, niti naši konzulati 
ne smejo za sedaj izdajati novih potnih listov, ako ! 
no vprašajo prej ministrstva za zunanje zadeve ali ' 
tega ministrstva; Izdajati smejo samo «Passes-! 
Avants» za repatriiranje naših državljanov in sicer1 

zopet samo onim, o katerih imajo potrdila, da so 
naši državljani. Drugače pa se morajo obrniti za 
obvestilo na ministrstvo za zunanje ali za notranje 
zadeve. (Glej zadnji in tudi predzadnji odstavek tega 
olona.) 

Častni konzuli za sedaj ne smejo izdajati potnih 
listov našim državljanom; pozneje, ko bodo dopušča

le razmare. da bodo smeli ta posel opravljati tudi 
naši častni konzuli, jih 0 tem obvesti ministrstvo za 
zunanje zadeve. 

Istotako ne smsjo naša poslaništva in naši. kon
zulati za sedaj načelno podaljševati starih potnih 
listov z ozirom na to, da je morda pristojno oblastvo 
iz države izdalo prosilcu potni list z omejenim ro
kom, presodivši potrebo njegovega potovanja v ino
zemstvo. Če poteče komu rok potnega lista ali viza, 
ga sme naše predstavništvo v inozemstvu podaljšati 
za toliko časa, kolikor ga j e treba, da se dotična, 
oseba vrne v državo. Poslaništva, generalni ali vice-
konzuli smejo, ako vidjjo, da je dejansko nujno 
treba rok potnemu listu podaljšati, to storiti; iz
dati pa morajo o tem pismeno, obrazloženo odločbo, 
na katere podstavi je treba postopati, in ta od
ločba se mora nujno poslati ministrstvu za notranje 
zadeve po ministrstvu za zunanje zadeve. Seveda 
se sme potni list podaljšati za jako malo časa, naj
več za mesec dni, da utegne oni, kateremu se je po
daljšal, ukreniti po ministrstvu za. zunanje zadeve. 
česar je treba, za pridobitev dovolila, da se mu pu^ 
daljša petni list za dalje časa. V vsakem drugam 
primeru je treba izposlovati obvestilo od tukaj. 

Istotako ne smejo naša jiredstavništva v inozem
stvu nikomur, ki je dobil potni list ali vizum za 
državo, kjer je dotično predstavništvo, vidirati pot
nega lista tudi za drugo tujo državo, ako gre rok 
njegovega potnega listo ali viza h koncu — in tudi 
tedaj je treba, izposlovati obvestilo od tukaj. 

Ze iz tega, da S3 dajo vizi potnih listov za ozna
čene države (brez viza: «za inozemstvo» ali «za 
Evrope»), j.«, izhaja, da vsaj za sedaj ni treba omo
gočati potovanj tudi v one države, ki niso ozna
čene v potnem • listu, že izdanem ali vidiranem po 
oblastvu prve stopnje. — To naj se stori samo iz
jemoma ob nujnih in važnih potrebah. 

Našim državljanom, ki niso vojaški obvezniki, 
smejo naša predstavništva izdajati potno liste za 
sedaj z rokom največ enega leta. za nadaljnje leto 
pa šele, ko predlože dovolilo ministra za notranje 
zadeve. 

Dijakom in častnikom smejo naša predstav
ništva podaljševati potm-Jistine šele, ko predlože po
trdilo, da jim je dovoljeno bivati v inozemstvu. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 216, izdanih dne 28ega 
»egtembra 1921. 

Člen 5. 

Noben inozemski državljan ne sme dobiti našega 

Člen 6. 

Izdajati potne liste za inozemstvo je pristojno 
ono oblastvo, v katerega območju zahtevnik pot
nega lista stalno prebiva. 

Od tega smejo biti izvzeti edino nujni in važni 
primeri in pa če je komu odhod k njegovemu pri
stojnemu oblastvu združen z veliko izgubo časa in 
škodo; tedaj mu sme izdati potni list tudi (kugo pri
stojno oblastvo, toda dotična oseba mora vendarle 
predložiti potrdilo o svoji neoporečnosti in vse ostale 
listine, ki se zahtevajo od nje. Prvenstveno naj se 
izposluje obvestilo od pristojnih cblastev dotične 
osebe, in sicer brzojavno ob stroških prosilčevih. 

Državnim uradnikom in uslužbencem, ki služ
bujejo izvun svojega drugače i stalnega bivališča, 
sme istotako pristojno oblastvo onega- kraja, .kjer 
službujejo, izdati potni'list ali vizum, ako izpolnju
jejo pogoje iz člena 21. tega pravilnika. 

Na isti način smo tudi onim osebam, ki se morajo, 
najsi začasno, baviti s poslom izvun svojega stal
nega bivališča, pristojno policijsko oblastvo do-
tičnega kraja izdati potni list ali vizum, seveda, 

ako izpolnjujejo vse pogoje, potrebne za pridobi
tev, potnega, lista ali viza.. 

V vsen teti primerih naj oblastvo, ki je izdalo 
potni list ali vizum, postopa po členu 7. tega pra
vilnika.. 

Člen 7. 

Лко izda ali vidira takemu prosilcu potni list 
nepristojno oblastvo, t, j . oblastvo, v katerega ob
močju prosilec ne biva stalno, mora takoj obvastiti 

J tudi njegovo pristojno oblastvo, ki ga mora zopet. 
, ako je prosilec v čemerkoli prevajal ono obla&tvuj 
i ki mu je izdalo ali vidiralo potni list, obvestiti o 
j tej prevari in o nepravilno dobljenem potnem listu. 
| Tedaj so prosilcu takoj odvzame potni list in *e 

m u n e i?-<& za nekaj časa; poleg tega se pozove na 
: odgovor ter kaznuj a za prevaro oblastva, ako ne 
spada to dejanje med kazniva dejanja večje vrsto. 

Takemu prosilcu se izda i>otni liet, ko se oblastvo 
uveri, da se jo poboljšal. 

če bi imelo oblastvo podatkov ali če bi se mu 
priobčilo, da je kdo, ki zahteva potni list, sumljiv, 
naj ne odloči o izdaji potnega lista, dokler se ne 
pribavijo podrobni podatki o dotični osebi in se ne 
ugotovi pravo stanje. 

To preiskavo mora. voditi oblastvo kar. najnuj-
neje, tako da nima oni, ki zahteva potni lie t in M 
ga ima oblastvo brez popolnih dokazov za sumlji-
vega in oporečnega, resne škode zato, ker ne dobi 
potnega lista. 

Takim sumljivim in oporečnim osebam be-' ne 
smejo dajati potne listine, dokler se oblastvo ne 
uveri iznova, da se je dotična oseba poboljšala in 
da so minile vso ovire, ki vso bile na poti za izdajo 
potnega liste.. Seznamke vseh važnejših primerov 
sumljivosti ali oporečnosti ene ali druge osebe je 
treba vročiti tudi ministrstvu za notranje zadeve 
ter jih odslej redno pošiljati, da se vodijo v ovi- • 
denci, če bi dotične osebe zahtevale potni lfet pri 
drugem oblastvu. 

Vsako oblastvo mora imeti te osebe v evidenci 
ter spiscvati kartone za svojo kartoteko. 

Onim, ki so v zaporu, ki se morajo zagovarjati za 
vlačugarstvo, tihotapstvo ali drugo nečastno de
janje, se ne sme izdati potni list, dolder se popol
noma ne doženejo njih kazniva dejanja in se ne po
kaže pravo stanje. 

Ako se izide preiskava komu na škodo, se mu 
ne sme izdati potni list, dokler ne prebije zakonite 
kazni in dolder se oblastvo ne uveri. da se je po
boljšal. 

Ako se kdo preišče, pa se ugotovi o njem kakr
šnakoli oporečnost ali kakršnokoli kaznivo dejanje 
in se najde pri njem potni list za inozemstvo, se mu 
moia potni list odvzeti. 

Ako je kdo odpotoval s takim potnim listom, je 
postopati po tem takoj po njega povratku. V nuj
nih primerih je ukreniti po ministrstvu za zunanje 
zadeve nujne odredbo, da se mu legitimacija v ino
zemstvu odvzamd, on sam pa odtira na povratek. 

Obenem poroča prevarjeno oblastvo o tem tudi 
ministrstvu za notranje zadeve, ki naznani z razpi
som v listih in .v «Policijskem glasniku» primer 
vsem oblastvom v državi, da imajo to osebo v evi
denci, če bi eventualno zahtevala potni list, da ga 
ji odreko in postopajo po predpisu tega člena. ' 

Člen 8. 
Oblastva prve stopnje za izdajanje potnih li

stov so ona, ki so našteta v členu 4. tega pravilnika; 
ministrstvo za notranje zadeve pretresa samo pri-
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tožbe posameznikovi ter jpobrjuje ali (razveljavlja-
odločbe oblastva prve stopnje. 

Člen 9. 
Vsako oblastvo, ki je pristojno izdajati potne 

liste za inozemstvo, mora voditi posebno knjigo, 
v katero zapiše vsakogar, kateremu izda ali vidira 
potni list. Knjiga mora imeti te-le razpredelke: 
a) ime in priimek onega, ki se mu je izdal ali vidi

ra! potni list; 
b) poklic; 
c) starost; 
č) odkod je; 
d) kdaj se mu je izdal ali vidiral potni list; 
e) za koliko (asa; 
f) na kakšni podstavi se mu je izdal ali vidiral 

potni list; 
g) pod katero številko se mu je izdal aH vidiral 

potni list; 
h) za kam se mu je izdal ali vidiral potni ILst. 

Vsakih 15 dni mora vsako oblastvo poslati mi
nistrstvu za notranje zadeve seznamek onih (z vsemi 
podatki: ime in priimek, poklic, starost, odkod je, za 
kam se mu je izdal ali vidiral potni list, za koliko 
Saša), ki so se jim izdali ali vidirali potni listi v po
slednjih 15 dneh. 

Take seznamke morajo pošiljati tudi naša pred
stavništva v inozemstvu. 

Člen 10. 
Zaradi olajšave in hitrejšega poslovanja vroči mi

nistrstvo za notranje zadeve namesto prošnje, ki bi 
jo predložil kdo za potni list ali za vizum, vsem pri
stojnim oblastvom tudi posebne obrazce, ki jih mora 
dotična oseba (ako je pismena) izpolniti doma ali v 
uradu. (Obrazec št. 1.) Pokrajinske uprave smejo te 
obrazce po svojih razmerah tudi nekoliko izpreme-
niti. 

Da so navedbo v teh obrazcih resnične, mora po
trditi tudi oblastvo prve stopnje. 

Na' ta obrazec mora prosilec nalepiti fotografija 
na za to določenem mestu. 

Ako je prosilec nepismen, sme izpolniti obrazec 
tudi kdo drugi ali pa oblastvo samo, a v razpredelek, 
kjer bi moral biti prosilcev svojeročni podpis, naj se 
postavi beseda: «nepismen», pod tem pa ga podpiše 
oni, ki je izpolnil obrazec, ter istotako pristavi svoje 
ime in 6voj priimek. 

Vsi razpredelki tega obrazca morajo biti natančno 
izpolnjeni, tako da navajajo v kratkih potezah vse 
glavne znake prosilčeve in njegove potrebe za poto
vanje. 

Vsi obrazci se taksirajo s kolkom za 2 dinarja 
(kakor navadne prošnje) ter se vpisujejo v poseben 
register, ki služi edino za registriranja teh obraze•••-
(Glej obrazec št. 2.) Register se vodi po priimkih 
oseb. 

Vsi izpolnjeni obrazci se morajo hraniti ločeno 
od splošnega arhiva, tako da je ta arhiv potnih li
stov čim pristopnejši hitri kontroli. 

Ako zahteva kdo, ki je že dobil potni list ali vi
zum, iznova drug potni list ali njega podaljšavo z 
vizom, pa ima svoj prejšnji obrazec, se mora novi 
obraaec, za katerega sedaj ni treba fotografije in ki 
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izvzeto s členom 6. tega pravilnika; da jim vo
jaška obveznost v danem trenutku in v bližnjem 
času ne zabranjuje odhoda iz države; da niso v 
kazenski ali sodni preiskavi. Potrdila o neoporeč
nosti posameznih oseb dajo občmslta oblastva. 
Predložene listine morajo biti avtentične in polno-
veljavne, podane izjave pa overjene. Istotako mora 
oni, ki se izseljava ali ki je sumljiv, da bi se z 
odhodom izognil plačilu davka, predložiti doka
zilo, da je plačal davek. 

Razen tega mora vsako oblastvo ob izdajanju 
potnih listov od onega, o katerem ne ve, kakšne 
so njegove materialne razmere, zahtevati jamstvo 
da ne bo v inozemstvu v breme našim predstavni
štvom in da bo megel, ako zboli, plačati bolniške 
stroške. Te prošnje (obrazci) se izročajo občinskim 
oblastvom, ki jih oddajajo policijskemu oblastvu prve 
stopnje. 

Člen 13. 
Posredniki-agenti se morajo izključiti od posla 

ob izdajanju potnih listov na ta način, da se izda
jajo in vidirajo potni listi hitro in ?,nak.o za \>;-
po zakonu in izdanih odredbah in da se d si pre-
presta procedura za dobivanje potnih listov na 
znanje interesentom, tako da lahko vidi vsakdo, 
da ne potrebuje posrednika in da so lahko izogne 
velikim nepotrebnim stroškom. 

Člen 14. 
Ako zahteva kdo potne liste za ženo in otroke, 

je treba preudariti vse okolnosti ter se uveriti, ali 
ne gre za navadno izseljevanje. 

Ženi se ne sme izdati potni list brez privolitve 
moževe (ako je omožena), neomeženim-nesamostoj-
nim ženskam in nedoletnim otrokom pa ne brez 
očetovo ali varuhove privolitve. 

Člen 15. 
Da se preprečijo zlorabe in da je pristojno oblast

vo uverjeno, da je prosilec res oni, na katerega se 
glass listine in prošnja (formular), mora biti na 
vsaki prošnji (obrazcu) pritisnjena tudi slika pro-
silčeva; da pa so slika in predloženi podatki res 
prosilca samega, morajo biti overjeni po uradnem 
oblastvu in pečat, pritisnjen preko slike, mora se-
zati tudi čez del akta. 

Člen IG. 

Oblastvo, ki izdaja potne liste, mora imeti ved
no dovolj knjižic, da ne čaka posameznik po več 
dni na njih nabavo. 

Člen 17. 
Potne knjižice («Potni listi») so izdelane v dr

žavni tiskarni v Beogradu, in мсзг v treh vrstah: 
1.) s cirilico in v francoskem jeziku; 2.) z latinico 
in v francoskem jeziku; 3.) v. slovenskem in v fran
coskem jeziku. 

Vsaka knjižica ima 24 strani; ko je popisana, se 
ne smejo dodajati drugi listi, nego potni list se sme 
edino zamenjati za drugega. 

Letnik l i l 
Pod razpredelek: «Dne . . . mes ...» se postavi}» 

na levi strani spodaj pečat oblastva, na desni strani1 

pa naslov in podpis uradnega šefa, ki je izdal potni 
list. 

Namesto uradnega šefa (toda samo če je od
soten) sme podpisovati potne liste tudi njegov na
mestnik. 

Pod razpredelek: «Mesto za lepljenje kolkor» 
se prilepljajo kolki v za to predpisani vrednosti, 
ki se morajo tudi predpisno uničiti. 

Na 6. strani zgoraj se. postavlja vizum potovanja, 
n. pr.: «Vu bon pour se rendre en Autriche», pod 
t?m pa na levi strani datum in leto, na desni na
slov in podpis uradnega šefa ali njegovega na
mestnika. 

Vsako oblastvo mora takoj določiti z odredba, 
kdo naj podpisuje potne Uste in vize, ter o te« 
poročati temu ministrstvu. 

Fotografija se prileplja na notranji strani spred
njih platnic. 

Fotografija se mora popolnoma pritrditi, ne % 
bucikami, nego popolnoma prilepiti; vsaj na dv* 
ogla fotografije pa je treba pritisniti pečat, ki mora 
s polovico sezati tudi na platnico. 

Fotografija mora biti 5 do 6 cm dolga in po
polnoma razločna. 

Clon 18. 
Rok, za katerega se ima izdati potni list, je (1) 

eno loto dni. 
Ta rok se presoja z ozirom na posel, zaradi ka

terega gre kdo na pot, na Ista, na vojaško obvez
nost in na druge okolnosti; ako je kaj razlogov, je 
treba v potnem listu označiti, da se po preteku 
roka potni list no sme več podaljšati, razen za naj
nujnejše število dni, potrebnih za povratek т dr
žavo. 

Izjemoma, ako- јз popolnoma očita potreba., da 
ae izda potni list za daljši čas, se sme izdati tudi 
z rokom do dveh let. 

Tu gre ali za dijake, ki so gredo šolat v inozem
stvo, ali za delavce, ki bi se zaposlili kjerkoli v 
inozemstvu, ali za štipendiste posameznih oblastev, 
ki gredo študirat itd. 

Za daljši čas nego za dve leti se ne sme abso
lutno nikomur izdati potni list. 

Kmalu se bodo izdajali mednarodni potni listi, 
— zadeva, ki jo je 'sprožila zveza narodov in ki jo 
je treba še definitivno sprejeti vsekakor'v tem 
letu; o tem se obvestijo svoj čas vsa oblastva v 
državi. 

Člen 19. 
Vsako oblastvo, pristojno za izdajanje potnih 

listov, mora nabavljati potne liste od državno ti
skarne v Beogradu, in sicer s pošiljko denarja vred, 
edino po ministrstvu za notranje zadove. (Razpis 
J. br. 23.827 z dne 8. avgusta 1921.) 

Vsaka knjižica sta-ne 5 dinarjev; plačati jo mora 
oni, ki se mu izda, z ostalo predpisano takso vred. 

Knjižice potnih listov se morajo dobro hraniti, 
da se ne primeri zloraba, t. j . da ne dobi kdo po , 
nepravilni poti v roke izpolnjenega ali neizpolnje
nega potnega lista. 

Hraniti knjižice in voditi skrb o njih mora osebno 
oni uradnik, ki je upravičen podpisovati izdane Na prvi strani potne knjižice, kjer stoji znak 

v.o t „ „ «Nr.- » se postavlja najprej številka (registra), ^ п е liste; odgovoren je za vsako zlorabo, ki bt 
garipoini po novicah tevi' zvezati s starim, tako da ! pod katero je vpisana prošnja dotične osebe, za g e ;Z V Tgn a v njegovem rosortu zaradi njegove ne-
ima oblastvo popoln zvezek spisov o gibanju dotične \ tim pa redna številka iz knjige izdanih potnih h- k o s t n e pazljivosti ali nezadostne skrbnosti. Oblast-
osebe kakor tudi jasen pregled, .na kakšni podstavi ; stov. N. pr.: Nr. 256/13.124. ! У 0 ? pristojno za izdajanje potnih listov, pošilja po
je dobivala potne liste in njih vize. Pod to številko in v rubriki: «Velja za: * l e g s e z namka izdanih ali vidiranih potnih listov, o 

Razen tega mora vsako oblastvo, pristojno za se postavlja čas, za katerega je potm list izdan, 
izdajanje »H vidiranje potnih listov, organizirati N. Pr.: Velja za (Ü) šest mesecev (six mois), 
kartoteko potnih listov. | Na 2. in 3. strani knjižice se morajo vsi razpre-

Vsakdo, ki dobi potni list ali njegov vizum, dobi delki izpolniti s cirilico (latinico ali slovenski) in 
tudi svoj karton, ki se ureja po abecednem redu francoski, 
v škatli in na katerem se zapisuje vsaka nova iz- Poslednji razpredelek: «Svojeročni podpis» mo-

katerem govori člen 9. pravilnika, redoma tudi šte
vilčno stanje preostalih knjižic potnih listov, na-
vajaje količino poslednje nabave. 

Člen 20. 

„ „ . _ _ . . . . . Vsakdo, ki je pismen, se mora, ko prejme potni 
daja potnega lista aH dajanje vizov tej osebi (Glej r a izpolniti oni, na katerega se glasi potni list, t. j . ] i s t ) p j .^ oblastvom, ki mu ga, je izdalo, podpisati. 
obrazec št. 3.) . 

t a k o je mogoče vedno in hipoma najti podatke 
o vsaki osebi, kateri se je izdal ali vidiral potni o b ] a s t v o 

list, in za katero gr; 

mora se podpisati. (na 3. strani knjižice potnih listov pod razpredelkom: 
Ako je oseba nepismena, pristavi pristojno «Svojeročni podpis»). 

Člen 11. 

«nepismen» (illettré), 
a •}. strani jo razpredelek: «Potuje ž njim» 

v tem razpredelku se sme poleg imetnika potnega 

Člen 21. 
Noben državni uradnik ali uslužbenec ne sme 

lista vpisati za potovanje še njegova najbližja rod- dobiti potnega lista ali njegovega viza za inozem-
bina: žera in nedoletni otroci; vsi drugi pa morajo stvo, dokler ne predloži uradnega akta svojega Ä 

to pristojnega predstojnega oblastva, da m za fco-
Prošnje (obrazci) za potni list ali vizum merajr. 

biti predpisno kolkovane po zakonu o taksah in dobiti posebne potne liste, 
poznejših odredbah ministra za finance. | Seveda nekatere države, kakor n. pr. Avstrija, 

Vsako oblastvo mora takoj, ko vpiše prošnjo Amerika in druge, ne dovoljujejo, da bi se vse te 
(vzorec), to takso tudi predpisno uničiti. ; osebe vpisovale v skupni potni list, o čemer so se 

Te taksR s«, omagam o"i. ki so določeni po pristojnim oblastvom o svojem času vročila razna 

liko časa mu je potovanje dovoljeno. 
V tem aktu se mora označiti tudi država, kamor 

o p i s o v a l e V skup* potni list, o čemer so se potuje dotični uradnik ali uslužbenec. 

zakonu o taksah in naknadnih odredbah za to p 
stojnih oblastev. 

Člen 12. 

navodila v tej smeri, kar se s tem pravilnikom tudi 
ponavlja, 

Člen 22, 
Vsak potni list, izdan in vidiran po kateremkoli 

Ш%' strani se zapisuje v razpredelku: «Izdano' pristojnem oblastvu, mora dati dotična oseba vidika o. strani «pi i .. ^ v T a t . t u ( ] . p r . v s e h o n i h i n o z o m s , l u h predstavništvih 
(kolikor jih imamo pri nas in kolikor je to potrebno), 
v katerih države odpotuje, ali katerih države preide. dokazati- da so prebivalci kraja, spadajocega pel našem m v rrancosKun je , i y V , . ._ . , . _, 

o o Ü f u r a S , M jbn « a potni list, kolikor ni. to .mesec in leto, ko se je izdal potni list. 
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Ölen 23. 

' Taksa za izdajanje aH vidiranje potnih listov je 
določena z zakonom o taksah in občasnimi odredba
mi in predpisi, izdanimi po generalni direkciji po-
srednjih davkov. 

Člen 24. 

Vsak vizum potnega Esta velja najdalje za me
sec dni, t. j . od dne, ko je potni list vidiran, za 30 
dni; njegov lastnik mora prestopiti mejo, sicer izgubi 
potni list veljavo ter se mora iznova vidirati. 

Člen 25. 
En vizum potnega lista velja za eno potovanje; 

za vsako vnovično potovanje se mora potni list iz
nova vidirati. 

O plačevanju taksa za te vnovične vize se izda 
posebno navodilo po pojasnilu generalne direkcije 
posrednjih davkov. 

- Člen 26. 
Nihče ne sme imeti dveh potnih listov. 
Pristojna oblastva morajo vedno zahtevati od 

prosilca stari potni list, ako ga ima^ ko obnovi potni 
list in dobi novega, pa mu morajo starega odvzeti 
in ga uničiti. 

Ne poredkoma ima kdo po dva ali tri potne liste 
raznih držav, kakor turškega, grškega, španskega, 
avstrijskega, našega itd. 

Vsi taki ljudje so na nepravilen način dobili te 
potne lista ali pa se koristijo z izrednimi razmerami 
ter uporabljajo potne liste po potrebi: zdaj enega, 
zdaj drugega. 

Da bi se odtegnili vojaški obveznosti ali1 drugi 
dolžnosti, ki jo zahteva splošna državna potreba, 
ki pa ne prinaša osebne koristi, izkoriščajo potni list 
druge države ter se kot navidezni državljani tuje 
države opraščajo teh obveznosti; ko pa je prestala 
ta potreba, se predstavljajo za naše državljana ter 
zahtevajo po pravici, da bi se koristili z našimi pot-

• nimi liatinami. / 
Na cake primere mora oblastvo dobro paziti in 

takoj, čim opazi, da ùria kdo, ki zahteva naš potni 
list, že drug potni list tuje države, dobro raziskati 
primer, zlasti glede prosuČevega državljanstva; ako 
se ugotovi, da je prosilec inozemski podanik in da 
je prej uporabljal potni list druge'đržave in da tako, 
zahtevajo naš potni list, špekulira z javnimi listi
nami, mu ja. takoj odreči naš potni list, a njega iz
gnati iz naše države. ' 

Ako pa se ugotovi, da je dotična oseba naš po
danik, se ji mora potni list odvzeti iri naknadno se 
je odločiti o izdaji, našega potnega lista, ako ni 
ovire. 

Člen 27. 

Vsak potni list je treba napisati točno, razločno 
in čitljivo brez črtanja in brez pripiskov, v. našem 
in v francoskem jeziku. 

V enem razpredelku se sme vpisati samo pripa
dajoče besadilo, nikakor pa ne' ono, ki ne spada 
k temu razpredelku. 

Istotako mora biti podpis uradnega šefa ali nje
govega namestnika razločen, da se lahko čita.; faksi
mile se ne sme uporabljati. 
' Pečat mora biti jasno pritisnjen, da se vidi, ka
terega oblastva je. 

Ölen 28. 

Kakor je omenjeno v členu 6., ne sme noben tuj 
državljan dobiti našega potnega lista. 

Vsakega inozemskega državljana mora pristojno 
oblastvo napotiti k predstavniku one države, katere 
podanik je prosilec, da mu izda potni list; naše pri
stojno oblastvo pa mu ta potni list le vidira proti 
plačilu predpisane takse. 

Ako ni pri nas predstavnika države, katere po
danik je рговЛесЈ-чпи sme naše oblastvo izdati samo 
prepustnico — cfeuilb de route» za potovanje, ni
kakor pa ne tudi za povratek. (Glej obrazec št. 4.) 

Tak prosilec, naj se, ko odide iz naše države, 
obrne na predstavnika svoje države, kjer dobi for
malni potni list. \ • 

Potni list «feuille de route», se izda samo za toli
ko časa, kolikor ga je prosilcu treba, da odide v 
drugo državo. 

Potni list «feuille de route» se izdaja tudi tujim 
vojaškim beguncem, ki hočejo oditi v inozemstvo z 
označbo, da so vojaški begunci. 

Ta potni list se ; ne sme izdajati za povratek. 
Veljavo ima za 10 do 15 dni, kolikor je treba, da 
odide dotična oseba\v drugo državo. 

Letnik Ш. 
vedno naj se' na 6trani 6. v vizu označijo države, v 
katere hoče prosilec potovati. 

Člen 30. 
Potni listi, na katerih so do sedaj nekatera ob

lastva pripisovala «brez pravice do povratka», se ne 
smejo več izdajati, ker je vsakdo, ki dobi naš potni 
list, naš državljan in kot takega ga ne moremo pro
grati iz države.. 

Oporečnim ali sumljivim osebam, našim držav
ljanom, za sedaj nikakor in nikoli ni treba izdajati 
potnih listov; ako pa se že izda taki osebi, se ji n? 
sme odrdkati povratek. 

Tujim elementom, ki žive stalno na našem ozem
lju in ki se še niso odločili za naše podaništvo ali za 
podaništvo druge države, izdaja, ako jim je treba 
potovati, pristojno oblastvo «feuille de route» za 
dva do tri mesece s pravico povratka, ako ni temu 
nič na poti. 

Seveda velja tudi vse to v toliko, v kolikor ni 
urejeno z drugimi določili ali v kolikor se uredi sča
soma po razmerah. 

Člen 31. 

Izdajati diplomatske potne lista je pristojno mi
nistrstvo za zunanje zadeve. 

\ . 
Člen 32. 

Vsak potni list, izdan po enem izmed naših pred
stavništev v inozemstvu, smejo vidirati naša obla
stva v državi za potovanje nazaj ali v drugo državo, 
seveđa ako dotična oseba izpolnjuje pogoje, da se ji 
sme dovoliti potovanje (iz člena 2. tega pravilnika). 

Člen 33. 
Že izdan potni list se ne sme podaljšati za dalje 

časa, nego je veljal, ko je bil prvič izdan. 

Člen 84. 

Za vidiranje že izdanih potnih listov veljajo isti 
pogoji in predpisi kakor za izdajo novega potnega 
lista. Te vize dajo policijska oblastva prve stopnje 
(sreski načelniki, redarstvena poverjeništva, mestna 
poglavarstva [redarstveni odsek], kr. kotarska ob
lastva) v kraju, kjer prosilec stalno-prebiva. Izjemo
ma smejo vidirati te potne liste tudi druga policijska 
oblastva prve stopnja v območju, kjer dotična oseba 
stalno stanuje, če si brzojavno nabavijo poročilo, .ia 
ni zadržka. > 

Člen 36. 

Zoper odločbo oblastva, pristojnega za izdajanje 
aH vidiranje potnih listov, s katero se odklanja proš
nja za izdajo ali vizum potnega lista, se srna prosilec 
pritožiti na pristojno pokrajinsko upravo ali pa na 
ministrstvo za notranje zadeve. 

Zoper odločbo pokrajinske uprave se sme prosi
lec pritožiti na ministrstvo za notranje zadeve kot 
nadzorno centralno oblastvo. 

Člen 36. 

Obliko potnih listov predpisuje ministrstvo za 
notranje zadeve. Potni listi so v vsej kraljevini Sr
bov^ Hrvatov in Slovencev -anotni, samo da so izde
lani'v treh vrstah: s cirilico, latinico in slovenski. 

Vsaka pokrajina, odnosno vsako pristojno obla
stvo, sme rabiti izmed teh treh vrst ono vrsto po.t-
nega lista, ki jo prosilec zahteva. 

Razen teh potnih listov, izdelanih v državni ti
skarni, ee ne sme noben drugi obrazec rabiti za pot
ni list za inozemstvo. ' 

Člen 87. 

Ölen 29. 

Izdajanja ali vidiranja potnih listov z označbo 
«za уве evropske dežave» ee je, treba izogibati, nego 

Osebe, nameščene na morskih ladjah', imajo na
mesto formalnih potnih listov pomorske službene 
knjižice. 

Te pomorske knjižice izdaja pomorsko oblastvo, 
katerega kraj se določi pozneje, in sicer na podstavi 
posebnega dovolila za potovanje po morju, izdanega 
po pristojnem upravnem oblastvu. 

Izdajaje ta dovolila, morajo upravna oblastva 
uvaževati pogoje, ob katerih ee dobivajo potni listi 
za inozemstvo. ^ 

• ^Uslužbencem vojne mornarnice se smejo izdajati 
knjižice brez omejitve za ves čas njih vojaške ob
veznosti. 

Vsi gorenje osebe se morajo, najsi so opremljene 
s pomorskimi knjižicami, takoj odzvati vsakemu po
zivu vojaških ali civilnih oblastev. (Glej «Službeni 
vojni list* gt 12 e dne 6. aprila 1921.) 

ölen 38. 

Za potovanje po notranjščini kraljevine Srbov, 
Hrvatov to SlovenwY: niso obvezne posebne objave, 

vendar pa se mora vsakdo na zahtevo policijskih ali 
občinskih organov zadostno legitimirati 
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Izjsmoma smejo posamezne pokrajinske uprave 
ali okružna načelništva (zlasti v južni Srbi£) za svoje 
območje odrejati obvezno potovanje z objavami; 
vendar pa morajo prej poročati temu ministrstvu o 
tem kakor tudi o razlogih, ki so jih vodili pri tem. 
Po izkazani potrebi sme ministrstvo za notranje za
deve odrediti, da se obvezno uvede objava za no
tranji promet. 

Člen 40. 
Te objave morajo biti na četrtinki pole papirja 

spisane (ali natisnjene) samo v našem jeziku. Razen 
fotografije, ki jo je pritisniti na zgornji levi strani, 
ee mora tudi popisati lastnik objave, seveda s pod
pisom onega, ki je izdal objavo; nadalje mora biti 
na objavo pritisnjen pečat urada in razvidna morata 
biti dan izdaje in čas veljavnosti. 

Objave se smejo dajati najdalje za tri mesece pa 
z njimi se nikakor in nikoli ne sme 'prestopiti maja 
naše kraljevine. 

Na vsako Objavo se mora pritisniti tudi kolek za 
0-50 dinarja. 

Za pridobivanje teh objav ni treba posebne proS> 
nje. j 

Seznamek onih, ki so dobili objave, sa mora točno 
voditi. 

Objave izdajajo razen okrutnih načelništev tudi 
sreska in občinska oblastva. (Glej obrazec št. 5.) 

Kako se izdajajo objave za prehod dvovlastni-
kov, je predpisano v začasnem pravilniku za posto
panje z dvovlastniki, razglašenem v «Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 227 
z dne 14. oktobra 1920., C. br. 69.866.* 

Ölen 41. 
Uredba o pogojih, ki jih mora prosilec izpolniti, in 

pristojnost za izdajanje dovolil in potnih listin za iz-
seljenike se je izdelala v ministrstvu za socialno po
litiko sporazumno z ministrstvom za notranje zadeve 
ter poslala vsem policijskim oblastvom.. 

Člen 42. 

Vse ostale specialne odredbe in vsa druga navo
dila o izdajanju- in vidiran ju potnih listov, objav in 
drugih potnih listin, ki niso načelnega, nego special
nega značaja, še vroče iznova vsem oblastvom v 
državi, predstavništvom v, inozemstvu kakor tudi 
policijskim komisarjem. 

Istoitako se bodo tudi vsi novi predpisi in vsa 
nova navodila vročali redno kakor do sedaj vsem 
pristojnim oblastvom na znanje. 

Člen 43. 
* 4 

S tein pravilnikom se nadomeščajo vsi predpisi, 
ki so veljali o izdajanju in vidiranju potnih listin, 
tako v prejšnjih mejah Srbije in Črne gore kakor 
tudi v pokrajinah; 

Člen 44. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ee raz

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca»; vsem oblastvom naročam, naj od taga 
dne povsem postopajo po njem. 

Pov. J B. br. 12.244. 
Minister za notranje zadeve; 

PriMćević s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

8-e St. 823/prede/ 

Razpis inženjerskih mest. 
. Podpisana gradbena direkcija razpisuje tri mesi* 

inženjerskih pripravnikov s prejemki ELčinovneg» 
razreda, eventualno eno mesto inženjer ja v VIEL č£* 
novnem razredu, hvsicer eno mesto pri gradbeni d> 
rekciji v Ljubljani, po eno mesto pa pri gradbenih 
sekcijah v Kranju in v Celju. 

Natančnejši razpis glej v, Uradnem listu 126. 

Gradbena direkcija za Slovenijo V Ljubljani, 

dne 10. oktobra 1921, 

• Gradbeni direktor.' inž. Klinar s. r. 
:4 

* Uradni list pod fit 440 iz leta 1920. 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 11.878/21, 

Tedenski izkaz o nalezljivih4 boleznih na 
ozemlji pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 25. septembra đo dne 1. oktobra 1921.) 

Trebušni tifus (Typhus abdominalis), 
Brežice 

Črnomelj 

Celje okolica 

Kamnik 

Kranj 

Krško 

Kočevje 

Konjice 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor meato 
Maribor okolica 

Novo mesto 

Radovljica 

Murska Sobota 

Brežice 
Artiče 
Črnomelj 
Dobliče 
Loka 
Semič 
Braslovče 
Gomilako 
ST. Peter ob Savinji 
Sv.Pavel pri Preboldu 
Laško 
Mozirje 
Koseze 
Lukovica 
Rafolče . . . . . . 
Vodice 
Kranj 
Stražižče 
Kovor 
Stara Loka . . . . 
Krško. . . . . . . 
Cerklje 
Fara 
Nova sela . . . . 
Željne 
Stara Loka . . . 
Mozelj 
Oplotnica . . . . 
Vrhnika 
Borovnica . . . . 
Ljubljana . . . . 
Ljutomer . . . . 
Zbigovci 
Maribor 
Roipoh 
Zagradec . . . . 

/Žužemberk . . . 
Toplice . . . • • 
Jesenice. . . . . 
Ribno 
Petešovci . . . . 

Griža (Dysenteria). 

Brežice 

Črnomelj 

Celje okolica 

Brežice 11|1? 
Bianca . . . 
Sevnica . 
Globoko. . . 
Verace . . . 
Zabukovje. . 
Videm . . . 
Bizeljsko . . 
Mrena sela . 
Pišece. . . . 
Dobje. . . . 
Koprivnica . 
Št. Peter . . 
Veliki Kamen 
Senovo . . . 
Gaberje . . . 
Vetrnik . . . 
Kapele . . . 
Artiče. . . • 
Sela . . . . 
Stolovnik . . 
Pleterje . . 
Virštanj . . . 
Z a k o t . . . . 
Planinska vas 
Zdole . . . . 
Bresje . . • 
Črešnjevec. . 
Lokvica . . . 
Semič . . . . . . . 
Trbovlje 
Loka pri Zidanem 

mostu 
Braslovče 
Petrovce 
Sv. Štefan . . . • • 
Sv. Krištof 
Polzela 
Velika Pirešica. . . 
Dol 
Rečica . . . . . . 
Luče . . . . . . . 
Sv. Vid ; 
Jurklošter 
Vransko 
Solčava 
Sv. Lenard nad Laš

kim 
Sv. Pavel priPreboldu 

7 
3 
1 
1 
5 
2 

8 
1 
1-
1 
1 

i 
4 
3 
1 

3 
1 

Celje okolica 

Kamnik 

Kranj 

Krško 

Kočevje 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor mesto 
Maribor Okolica 

KOTO mesto 

Sv. Rupert 
Rogiiiskii gorca . 
Višnja vas . . . 
Nova cerkev .• . . 
Celje okolica . • 
Kalobje . . . . . 
Šmarje pri Jelšah 
Slivnica 
Sladka gora . . . 
Zibika . . . . . . 
Ponikva . . . . . 
Mozirje . . . . . . 
Sv. Juri ob Taboru 
Škof j a vas . . . . 
Nova Štifta . . • 
Žusem 
Brezovica . . . . 
Dolsko 
Dol 
Drtija. 
Ihan 
Kamnik 
Krašnja 
Križ 
Lukovica . . . . 
Mengeš 
Moravče 
Moste 
Motnik 
Loke 
Podgorje . . . . 
Prevoje 
Rafolče 
Stranje 
Smarca 
Velika vas. . . • 
Vir 
Vodice 
Županje njive . , 
Kranj 
Mavčiče. . . . 
Preddvor . . . . 
Predoslje . . . . 
Sv. Jošt . . . . 
Stražišče . . . 
Selca . . . . . 
Trata 

, Smlednik . . . 
Šenčur . . . . 
Tržič 
Borica. . . . . 
Naklo. . . . . 
Oselica . . . . 
Jezersko . . . 
Križe 
Cerklje . . . . 
Kovor 
Velesovo . . . 
Krško 
Raka 
Sv. K r i ž . . . . 
Sv. Jernej . . . 
Radeče . . . . 
B u č k a . ••• • 
Kostanjevica. . 
Sv. Janž. . • • 
Studenec . • • 
Cerklje . . . . 
Bosta nj . . • • 
Nemika Loka . 
Osilnica 
Fara •_ r 
Grušovje . . . . . 
Konjice . . . . . . 
Št. Vid nad Ljubljano 
Vič 
Devica Marija v Polju 
V r h n i k a . . . . . . 
Š m a r t n o . . . . . . 
Borovnica 
Brezovica 
Ig 
Ljubljana 
Krka . . . . . . . 
Muljava 
Žalna 
T r e b e l j e v o . . . . . 
Aržiše. . . . . . . . 
Slamnjak 
Stara cesta . . . . 
Ljutomer 
Noršinci. • i • • • 
Sv. Juri ob Sčavmci 
Gornja Radgona . . 
Črešnjevci 
Maribor 
Hoče 
Tinje . . . . . . . 
Vrhole . . . . . . 
81ovenska Bistrica . 
Zgornja Polskava. . 
Črešnjevci 
Radvanje . . . . . . 
Fram 
Studenci 
Pekre 
Ranče 
Pivola 
Pečke 
Bela cerkev . . . , 

6 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

7 
3 
7 
5 
3 
4 
13 
4 
4 
5 
5 
2 
14 
2 
7 
3 
3 
1 
1 
31 
8 
12 
4 
6 
3 
1 
2 
7 
12 

12 

13 
1 
2 
18 
9 
11 
4 

2Jr 9 

11 

\Џ 

41 
6 
6 
3 
1 
3 
6 
4 
6 

8 
1 
1 

57 
17 
10 
6 
8 
9 
4 
3 
7 
1 
6 
7 
1 
2 
11 

S 
Ptuj okolica 

Ptuj mesto 
Radovljica 

Slovenjgradec 

Pre valje 

Murska Sobota 

Brusnice . . . 
Dvor 
Velika Loka . . 
Šmibel-Stopiče . 
Mirna 
Orehovi ca . . . 
Novo meeto . . 
Št. Peter . . . 
Prečna . . . . 
Zagrađec . . . 
Žužemberk . . 
Trebnje . . . . 
Breg 
Cvetkovci . . . 
Črmožiše . . . 
Gaj ovci . . . . 
Gorenjski vrh . 
Gradiše . . . . 
Kicar 
L a h o n c i . . . . 
Mala vas . . . 
Moškanjci. . . 
Muretinci . . . . 
Podvinci. . . . 
Polanci . . . . 
Slatina . . . . 
Sv. Marjeta . . 
Ptuj 
J e s e n i c e . . . . 
Bled 
Gorje ". 
Predtrg 
Radovljica 
Kropa 
Mošnje 
Begunje 
Breznica . . . . . 
Dovje 
Slovenjgradec . . . 
Marenberg. . ' . . . 
Velenje 
Otiški vrh : . . . . 
Sv. Andraž n. Polzelo 
Vuzenica 
Mežica 
Prevalje 
Črna 
Tolsti vrh 
Koprivna . . . . . . 
Bolcovci . . . ,. 
B e l t i n c i . . . . . . 
Gančani . . . . . . 
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Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Maribor okolica 
Murska Sobota 

Ljubljana . 
Ljutomer . 
Pekel. . . 
Dokležovje 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) , 

Celje okolica 

Kočevje 
Ljubljana mestò 

Ljutomer 

Maribor mesto 
Slovenjgradec 

Brežice 
Celje okolica 

Kranj 

Ljubljana mesto 

Loka pri Zidanem 
mostu 

Kočevje 
Ljubljana . . . . 
Ljutomer . . . . 
Presi ka 
Radenci 
Maribor 
Otiški v r h . . . . 
Mislinje 

i 
2 

2 
1 

• 

2 

. 

i 

• 

i 
1 

• 

Trahom. 
Brežice . . . 
Trbovlje. . . 
Selca . . . . 
Velesovo . . ' 
Ljubljana . . 

1 

1 
1 
1 

i 
, 
, 
. 

'• 

\ 
, 
1 

• 

, 
t 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 13. oktobra 1921. 

Sanitetni šefr dr. Krajec e.r, 

Razglasi drugih uradov in o t e t e v . 
Pr. VI 37/21—2. 164S 

Izreoilo. 
V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a * 

K r a l j a ! 
Podpisano sodiSče je na predlogi državnega 

pravdniStva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplembo St. 84 periodična ti
skovine «Wiener Bilder», izhajajoče na Dunaju, i 
dne 21. avgusta 1921. ter v smislu § 493. k. pr. r. od
ločilo tako-le:' ' ' 

Vsebina članka zgoraj navedene tiskovine na 
strani 4. z naslovom: «König Peter von Serbien» 
tvori prègreëek po § 91. b erb. k. z. 



127 643 
Letnik M. 

Zato so prepoveduje nadaljnje razširjanje tega 
članka ter odreja, da je uničiti izvode ime
novane tiskovine, ki so bili doslej zaseženi in ki 
jih je Se zaseči, da se mora razmetati dotični tiskar
ski stavek in da se objavi to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 29. avgusta 1921. 

Pr. VI. 44/21 —2. 
Izreoilo. 

1647 

V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 
K r a l j a ! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplembo št. 110 periodične 
tiskovine «Straža», izhajajoče v Mariboru, z dne 
S. oktobra 1921. ter v zmislu § 493. k. pr. r. odločilo 
tako-le: 

Vsebina članka zgoraj navedene tiskovine na 
strani 3. z naslovom: «Iz jugoslov. kasarne» od be
sed: «Presneto» do besed: «žvižg krogle» tvori de
janski stan pr:>greška po § 103. srb. k. z. in členu 
133. ustave. 

Zato se prepoveduje nadaljnje razširjanje zaple
njenega. članka ter odreja po § 37. tisk. zak., da yi 
uničiti doslej zasežene izvode imenovane tiskovine 
kakor tudi izvode, ki jih je še zaseči, da se mora raz
metati dotični tiskarski stavek in da se objavi to iz
recilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 3. oktobra 1.921. 

S 5/21. 164-3 
Konkurznl oklio. 

Razglasitev konkurza o imovini Srečka S i e c h 
te, lastnika kinematografa v Ljubljani, Dunajska 
cesta št. 9. 

Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik Peter 
Keršič deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Juro Adlešič, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvo zborovanje upnikov pri imenovanem sodišču 
v sobi št. 127 -dne 7. n o v e m b r a t. 1. ob devetih. 

Oglasitveni rek do dne 2 8. n o v e m br a t. 1. 
Narok za ugotavljanje pri imenovanem sodišču 

dne 12. d e c e m b r a t. I. ob devetih. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 18. oktobra 1921. 

Cwa 13, 14/21—2. 
Oklio. 

1642 

Zoper Zofijo K o ž c n o v o, rojeno Goldmanovo, 
in Frana G o l d m a n a , katerih bivališče je nezna
no, je podal pri deželnem sodišču v Ljubljani doktor 
Janko Žirovnik, odvetnik v Ljubljani, za Obrtno 
banko, d. d. v Ljubljani, tožbo zaradi 15.000 in 
20.000 K. 

Na podstavi tožbe sta se izdala manična plačilna 
naloga. 

V obrambo pravic obeh tožencev so postavlja za 
skrbnika gospod dr. B. Vodušek, odvetnik v Ljub-
ljani. Ta skrbnik ju bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njiju nevarnost in stroške, dokler 
so aH ne zglasita pri sodišču ali ne imenujeta po
oblaščenca. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
oddelek II. a, 

dne 18. oktobra 1921. 

Imetnik tega vrednostnega papirja se pozivlje, 
naj uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e 
c e v izza dne 4. oktobra 1921., ker bi se sicer po 
tem roku izreklo, da je vrednostni papir brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 4. oktobra 1921. 

K 80/21—3. 1644 
Prekiio dražbe. 

Prisilna dražba zemljišča vi. št. 115 davčne ob
čine guštanjske, določena na dan 8. novembra 1921. 
ob desetih (glej Ur. 1. 125, str. 634), se prcklicuje, 
k BT se je izvršba odložila. 

Okrajno sodišče v Prevaijah, oddelek II., 
dne 19. oktobra 1921. 

Ne I 180/21—1. 1597 3—2 
Amortizacija. 

Na prošnjo J a d r a n s k e b a n k e , p o d r u ž 
n i c e v L j u b l j a n i , s e uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnega vrednostnega papirja, ki ga je 
prositeljica baje izgubila: Garancija št. 1050 za 
52.952 dinarjev Strojnih tovarn in livarn, d. d. v 
Ljubljani, proti ministrstvu za vojno in mornarnico 
v Beogradu, in sicer za pravilno in pravočasno do
bavo železa in pločevine za vojni arzenal v Zeleniki-
Tivatu, e veljavnostjo, do dne 21. novembra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

82. Sedež: Gaberje. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska žična indu

strija Puchs in Kregau, Celje. 
Obratni predmet: industrija za žične stvari. 
Družbena oblika: .javna trgovska družba. 
Osebno zavezana družbenika: Franc Fuchs, dim

nikarski mojster, in Avgust Kregau, trgovec, oba v 
Celju. 

Pravico družbo zastopati ima vsak družbenik. 
Podpis firme: Pod besedilo firme se podpisuje 

edjn izmed družbenikov. 
C e l j e , dne 16. septembra 1921. 

83. Sedež: Gornje Poljčane. 
Besedilo firme: Grčar in Zevnik, trgovina z le

som in perutnino, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba 
a) trguje z lesom na debelo in na drobno, naku

puje in prodaja gozde in nepremičnine, izdeluje in 
pridobiva sirov in obdelan los, lesne izdelke in drva 
ter se lahko tudi bavi z vsemi trgovskimi in indu
strijskimi posli, ki spadajo v področje lesne trgo
vine in lesne industrije, ustanavlja' enaka podjetja 
in sa udeležujo pri enakih podjetjih; 

b) nakupuje in prodaja perutnino in poljske pri
delke. 

Družbena pogodba z dno 13. septembra 1921., 
sklenjena na nedoločen čas. 

Višina osnovne glavnice: 20.000 K, ki so v go
tovini popolnoma vplačane. 

Poslovodja: Franc Zevnik, zasebnik v Šenčurju 
pri Kranju št. 94, sedaj v Gornjih Poljčanah št. 8. 

Pravico zastopanja ima poslovodja Franc 
Zevnik. 

Podpis firme: Bosedilo firme podpisuje poslo
vodja Franc Ze\nik. 

Razglasila in družbene objave se izvršujejo z 
vpisanimi pismi, ki se morajo oddati na pošto vse
lej osem dni pred občnim zborom ter morajo nava
jati dnevni red zborovanja. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

84. Sadež: Maribor. 
Besedilo firme: Jovan Djukič, špediter. 
Obratni predmet: špedicija. 
Imetnik: Jovan Djukič v Mariboru, Aleksandro

va cesta št. 40. 
M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

85. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Hitrozid», stavbnoobrtna tvor

nica za zidanje hiš, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba zida hiše s cenenim, a 

kljub temu zansslijivim materialom in s ceneno, a 
kljub temu trdno izdelavo po najnovejših iznajdbah, 
da se s tem na najhitrejši način odpomore stano-
vanski bedi. Družba v dosego tega namena 

a) izdeluje stavbni material, in sicer zidni na 
stroju «Pax», notranjestenski na stroju «Schlugt», 
strešni na stroju «Ambi», zalaga malec, cement, 
apno, prodaja in razpečava stavbni material preiz
kušenih, najmodernejših sistemov; 

b) vzdržuje tehnično pisarno, ki izdeluje stran
kam načrte, kalkulacije, dajò stavbnn navodila proti 
primerni odškodnini in obvezni dobavi stavbnega 
materiala od družbe; 

c) prevzema v izvrševanje vsakršna nova zi
danja iz svojega lastnega stavbnega materiala; 

č) vzdržuje lastno tesarstvo za krovne kon
strukcije; lastno stavbno mizarstvo za okna, vrata, 
pode; svoje ključaničarstvo za izdelavo ščedilni-
kov, peči, železnih stenskih zvez, končno svoj lastni 
instalacijski oddelek, združen s kleparstvom, za 
greznice, odloke vode, stranišča, vodovod9 in 
električne napeljave. 

Družbena pogodba z dne 8. avgusta 1921. 
Višina osnovne glavnice 750.000 K, od katerih 

je 375.000 K v gotovini vplačanih. 
Poslovodje: Alojzij Križnic, industrijec v. Mari

boru; Hugon Schell, arhitekt v Mariboru; Miroslav 
Ausch, graščak na FrajŠtanju pri Pragerskem. 

Pravico zastopanja imata po dva poslovodji 
skupno. 

~~~~ "- firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
Podplb -odji. 

po dva poslov». -a. s e izvršujejo z vpisanimi pismi, 
Družbene objav v občnega zbora izvrševati tuđi 

smejo pa se po sklepu .. 
z objavo v uradnem listu* ^ ^ j ^ l 

M a r i b o r , dne 27. septet 

86. Sedež: Maribor. . l n drugovi, 
Besedilo firme: Vrt DžaMt^P - «*.vo sv 

družba z o. z.; Vrt Džamonja i droh,
T°vi; d r U £- -*' 

0. j . ; Vrt Džamonja & Co., Gesellseh.3" m - b- **• 
Obratni predmet: Družba se bavi 
a) z vrtnarstvom, semenarstvom, ва$јегб>Л z go

jitvijo plemenskih vinskih trt in rastlin vseB VTS*» 
s konserviranjem sadja in zelenjave; 

b) uvaža in izvaža, nakupuje in prodaja vse po* 
trebščine, spadajoče v področje podjetja, kakor 
zlasti žive rastline vsake vrste, semena, umetna 
gnojila, vse poljedelske, sadjerejske, vinogradniške 
in vrtne stroje, naprave in njih dele; 

c) eventualno ustanavlja, pridobiva, nakupuje ali 
zakupu je tvorniška in druga podjetja, ki se bavijo 
s predmeti pod a) in b), ter se udeležuje pri takih 
podjetjih. 

Družbena pogodba z dne 16. julija 1921., skle
njena na nedoločen čas. 

Višina osnovne glavnice: 600.000 K, od katerih 
je 200.000 K v gotovini vplačanih. 

Poslovodje: Džainonija Gjuro, trgovec in agro
nom v Mariboru, Sodna ulica št. 23; Skušek Овкаг, 
ravnatelj Narodne banke, podružnice v Mariboru, 
Krekova ulica št. 2; Josip Rosenberg, veletržec v 
Mariboru, Gregorčičeva ulica št. 12. 

Pravico zastopanja imata po dva poslovodji sku
paj (kolektivno). 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skup
no po dva poslovodji. 

Objave družbe se izvršujejo v Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

87. Sedež: Račje pri Mariboru. 
Besedilo firme: Kmetijska zadruga v Račjem, 

družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba 
l.j nakupuje in prodaja živino in njeno meso; 
2.) nakupuje, najema in zakupuje nepremičnine 

in potrebni inventar v obratne svrhe. 
Družbena pogodba z dne 17. avgusta 1921., skle

njena za. nedoločen čas. 
Višina osnovne glavnice: 100.000 K, ki so v go

tovini popolnoma vplačane. 
Poslovodje: Drago Kobi, trgovec v Mariboru, 

Cankarjeva ulica št. 1; Ivan Podplatnik, posestnik 
pri Veliki Nedelji; Vinko Pernat, mesar v Ptuju, 
Aškerčeva ulica št. 8. 

Pravico zastopanja imata skupno po dva poslo-
vodji, in sicer poslovodja Drago Kobi s še enim po
slovodjo. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skup
no poslovodja Drago Kobi in še eden izmed ostalih 
dveh poslovodij. 

Razglasi družbe in vabila na občni zbor se iz
vršujejo s priporočenimi dopisi najmanj 14 dni pred 
olčnim zborom. Vabilo mora navajati dnevni red' 
zborovanja. 

M a r i b o r , dne 25. septembra 1921. 

88. Sadež: Zgornja Poljskava. 
Besedilo firme: Peteline & Končar. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

deželnimi pridelki, lesom in vinom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. septembra 1921. 
Družbenika: Franc Peteline in Pavla Končar, 

trgevca na Zgornji Poljskavi. 
Pravico zastopati družbo imata oba- družbenika 

samostojno. , 
Firma se podpisuje tako, da se podpisuje eden 

izmed družbenikov svojeročno pod njeno natisnjen»,: 
napisano ali odtisnjeno besedilo. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

89. Sedež: Maribor. 
j Besedilo firme: «Akumulator», družba z omejeno 
! zavezo. 

Obratni predmet doslej: Družba izdeluje akumu
latorje in stojala za razsvetljavo vse armature, vse 
vrste elektrotehničnih potrebščin in naprav, naku
puje, najema ali zakupuje nepremičnine, potrebni 

i inventar in sirovine v obratne evrhe. 

•ltv;£4.tS5iifc : 
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Obratni predmet odslej: 1.) Družba izdeluje tvor-

niške akumulatorje in vse vrste stojal za razsvet
ljavo, armature, vse vrste elektrotehničnih potreb
ščin, naprav in vse vrste kovinskih izdelkov; 2.) na
kupuje, najema ali zakupuje nepremičnine, potrebni 
inventar in sirovine v obratne svrhe, istotako na
kupuje in prodaja predmete, .spadajoče v zgoraj 
navedeno stroko. 

Pravico zastopanja imata po dva poslovodji 
skupno. 

Besedilo firme podpisujeta skupno po dva po
slovodji ali po en poslovodja in en prokurist. le-ta 
z označbo prokure: p. p. 

M a r i b o r , dne 27. septembru, 1921. 

90. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Ludvig Franz & Söhne — Ludvig 

Franz in sinovi. 
Obratni predmet: Mlenje in trgovina z žitom 

in mlinskimi pridelki, izdelovanje in trgovina z ma
karoni in testeninami. 

Prokura se je podelila drju. Wal t er ju Tliainumnu 
v Mariboru, Mcljska cesta št. 19. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

91. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Vjekoslav Fürst. 
Obratni predmet: špedicija. 
Besedilo firme se glasi odslej: Juri] Reiiingerjevi 

nasledniki, špedicija v Mariboru. 
Vstopil je kot družbenik Julij Cegledi; vsled tega 

javna trgovska družba. 
Pravico zastopanja imata oba družbenika samo

stojno. 
Besedilo firme podpisujeta oba družbenika sa

mostojne vsak zase. 
Prokura Julija Cegledija se je izbrisala. 
M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

92. Sedež. Maribor. 
Besedilo firme: «Jug», trgovina z lesom na 

drobno in debelo, dražba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z lesom na drobno in 

na debelo. 
Po sklepu družbenikov z dno 24. avgusta 1921. 

se je vpisal nov poslovodja Branko MejovSek, trgo
vec v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 71. 

Pravico zastopanja ima vsak poslovodja zase. 
Podpis firme: Pod natisnjeno, po komerkoli na

pisano ali s štampilijo natisnjeno besedilo firme po
stavlja eden izmed poslovodij svoj podpis. Ako se 
postavi družben prokurist, podpisujeta firmo en 
poslo\cdJ3. in prokurist kolektivno, le-ta s pristav-
kom: p. p. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

93. Sedež: Vojnik. 
Besedilo firme doslej: F. & K. Jekl, odslej: 

Berdais & Jekl. 
"Vstopil je Ludovik Berdais, visokošolec v Voj

niku, izstopil pa je Franc Jekl. 
C e l j e , dne. 16. septembra 1921. 

Ш. I z b r i s a l e s o se n a s t o p JI :.: f i r ш e : 

94. Sedež: Bistrica ob Dravi. 
Besei'tilo firme: Kretschmer in dragi, lesna indu

strija, Bistrica ob Dravi. 
Obratni predmet: obratovanje žage, nakupo

vanje in prodajanje lesa. 
Vsled opušta kupčije in razdružbe. 
M a r i b o r , dne 4. oktobra 1921. 

95. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Kari Brejschka. 
Obratni predmet: gostilna «Deutsches Haus» in 

, kolodvorska okrepčevalnica v Celju; 
Vsled oddaje obrta. 
C e l j e , dne 30. septembra 1921. 

96. Sedsž: Celje. 
Besedilo firme: Franc Pacchiano, prva jugoslo

vanska tovarna zlatnine in srebrnine v Celju. 
Vsled opušta kupčije. 
C e l j e , dne 30. septembra 1921. 

97. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Drava», lesna industrijska druž

ba z o. z. 
Obratni predmet: trgovanje z lesom na debelo 

' in na drobno, izvrševanje lesne industrije vsake 
vrste. 

Vsled spojitve z delniško družbo enakega imena. 
M a r i b o r , dne 4. oktobra 1921. 

98. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: J. Fortič, elektrotehnično pod

jetje Maribor. 
Obratni predmet: prodaja strojnih in elektro

tehničnih predmetov. *• 
Vsled preselitve v Italijo. 
M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

•št. 1044/pr. 2—1 
Natečaj. 

Na podstavi pooblastila pokrajinsk:: uprave za 
Slovenijo v Ljubljani, oddelka za notranjo zadeve, 
razpisuje podpisano glavarstvo zaradi nezadostnega 
števila prekmurskih reflektantov deset mest. občin
skih tajnikov v Prek!) i ur ju. 

Prosilci naj vlože prošnje do dne 10. n o v e m 
b r a t. 1. pri okrajnem glavarstvu v Murski Soboti. 
Vlogam je priložiti: 1.) krstni list; 2.) domovnico: 
3.) nravstveno izpričevale; 4.) zdravniško izpričeva
lo; 5.) učna izpričevala in druge izkaze usposoblje
nosti, potem morebitne dokaze o dosedanjem službo
vanju. 

Tajniška služba bi bila jako primarna za upoko
jene orožnike, invalidne podčastnike, finančne straž
nike, dijake, katerim je iz kakršnegakoli vzroka ne
mogoče nadaljevati študije, itd. Tajniki se namestijo 
za sedaj začasno z mesečno plačo 1000 K, večinoma 
s prostim stanovanjem in kurjavo. 

Okrajno glavarstvo v Murski Soboti, 
dne 15. oktobra 1321. 

Lipovšek s. r. 
Št. 13.898. , ~ 

Izpisek iz sejnega zapisnika вејз višjega 
eolskega sveta dne 22. in 23. septembra 

1921. 
Po otvoritvi seje je odgovoril p r e d s e d n i k 

na nekatere interpelacije. Višji šolski nadzornik 
dr. L. P o l j an e c je poročal o nekaterih tekočih 
odredbah. Izšla je naredba o nostrifikaciji zrelostnih 
in usposobljencstnih izpitov. Na meščanski šoli v 
Ribnici se je ukinil 1. razred, ker ni zanj učne sobe. 
Na moških in ženskih učiteljiščih se je izpremenil 
pevski in glasbeni pouk po predlogu višjega šolske
ga sveta. Zelo povoljen je bil uspeh ljubljanskega 
in mariborskega počitniškega telovadnega tečaja. 

Oddala so se ravnateljska mesta na nekaterih 
meščanskih šolah, in sicer so bili imenovani: za Je
senice Ivan .Magri, za Dolnjo Lendavo Josip G Ci
r i š e k, za Slovenjgradec Ferdo Š e n t j u r e, za 
Mursko Soboto Janko K e r ž e in za Šoštanj Franc 
H r i b e r n i k. 

Višji šolski nadzornik Franc W e s t e r je po
ročal o tekočih srednješolskih zadevah. Jako nedo-
staja izprašanih suplentov za matematiko in fiziko: 
sploh ni mladih učnih moči (tudi ne izprašanih) za 
prirodopis, opisno geometrijo in kemijo. Poročevalec 
je poročal nadalje o ureditvi pouka v grščini kot 
neobveznem predmetu na realnih gimnazijah. Pouk 
se pričenja od 4. razreda daljo. 

Nato so prišli na vrsto predlogi za pouk v srbo
hrvaščini na nižjih razredih 'Srednjih šel. 

Nadalje so bili imenovani: za stalnega učitelja-
vodil.elja v Pečali Anton N a n u t, za stalno učitelji
co v Kranjski gori Antonija R a m o v š, za Breznico 
Melita Š i v i c, za Radovljico Vilko M e n a r d in 
Marija P a v 1 o š i č, za nadučitelja na Vačah Avgust 
R e j e c , za stalno učiteljico v Višnji gori Anica 
K d v a č , za Žalno Olga D e l - C o t t , za nadučitelja 
na Pelici Rado J a n e ž i č , za stalni učiteljici v 
Toplicah pri Zagorju ob Savi Pavla P e l k o - Š u -
š t c r š i č in Julija P r e s t a r, za Zagorje ob Savi 
Marija P e č i in in Antonija- F a b j an, za Šmartno 
pri Litiji Terezija R o d e in Mira B1 e n k - A r rn i č, 
za Ribno Marija Z a k r a j š e k , za nadučitelja v 
Žužemberku Ivan K r ž i š n i k, za nadučitelja v 
Zgornjem Tuhinju Julij M a y o r , za učitelja v Kam
niku Alojzij C e r n i g o j , za nadučitelja v Toplicah 
pri Novem mestu Dragotin G r e g o r i n in za stal
no učiteljico istotam Otilija "Z e m 1 j a k, za naduči
telja v Stopicali pri Novem mestu Karel G r u d e n. 
— Nadalje so bili imenovani: za stalno učiteljico 
pri Sv. Barbari v Halozah Marija C i z e r 1 j - S t r-
n a d, za nadučitelja pri Sv. Lovrencu v Slovenskih 
goricah Leopold S c h a l d a in za stalnega učitelja 
istotam Ludovik B u r j a , na deški okoliški šoli v Ptu
ju Albin S t r i t ar, za nadučiteljico na dekliški oko
liški šoli v Ptuju Valentina K a u k l e r - G r o š e l j 
in za stalno učiteljico istotam Roža R a n d l , za 
stalnega učitelja pri Sv. Urbanu pri Ptuju Fran 
R a m š г k, za stalno učiteljico v Globokem Ida T o -
m i n e , za nadučitelja v Sromljah Josip R e i c h -

m a n n, za stalno učiteljico v št. Janžu pri Dravo
gradu Ana C e p i n - W u 11, za Ribnico na Pohorju 
Jelica K1 a c e r, za stalno učiteljico pri Veliki Ne
delji Slavka , B e 1 š a k - H e r g, za učiteljico žen
skih ročnih del v Središču Zora H i t i, za Lcmb&rg 
Angela K r i ž a n e c , za Slivnico. Ana P e s t e v-
š o k ; za stalno učitelje, odnosno učiteljice: na de
ški okoliški šoli v Celju Vekoslav G o b e c , F r a n c 
Z a g a r, Karel V i z j a k in Ivo P e t r a k; za Fian-
kolovo Ignacij P e j c h a in Marijana P o ž a r , za 
Lokavec Josipina D r s t v e n š e k , za Ljubeono Si
mon P e t r o v i č , za Šmartno v Rožni dolini Marija 
Z d o l š e k , za nadučitelja v Štorah Ludovik Po
t o č n i k in za učiteljico istotam Terezija P o t o č-
n i k - P o ž a r, za učitelja na deški okoliški šoli v 
Celju Martin S t a n t e , za Teharje Josipina S i m Ci
ri i š e k, za Vojnik Marija J e n k o v i č - J u r k o, 
za Laško Drago Dr of eni.k, za Trbovlje Miroslav 
S u š n i k , za nadučitelja v Zidanem mostu Fran 
G os t i n č a r in za stalno učiteljico istotam Julija 
P š e n i č n i k - P e t r i n č i č , za službeni mesti v 
Braslovčah Alojzij Lu s i n in Štefanija O m l a d i č , 
za Polzelo Marija R o j n i k , za učiteljico ženskih 
ročnih del na Vranskem Ivana N o v a k - R i p 1; za 
stalno učiteljico na Blanci Ana K a p u s - S t i c h , 
za Gornji grad Marija V e n i n š e k. 

Nasvetovale so se nekatere izprememl.H: glede: 
nadzorstvenih okolišev in okrajnih šolskih nadzor
nikov na bivšem Štajerskem in v Prekmurju. Sklepa
lo se je o nekaterih disciplinarnih zadevah in pre
mestitvah učiteljstva na osnovnih šolah in o ìiagra-
janju nadštevilnih ur stalnim in začasnim katehetom 
na ljudskih in meščanskih šolah. — Na Golem se usta
novi enorazrednica. Razširijo ке nastopne osnovne 
šole: v Boštanju v p::trazrednieo, v Št. Juriju na Gro
supljem v trirazrodïtico, v št. Lovrencu (okraj novo
meški) v trirazrednico, v Gorenjih Sušicah v dvo-
razrednico, v Vodicah v trirazrednico, v Gribljah v 
dvorazrednico, v Rogatcu v štirirazrednico, dekliška 
šola v Trbovljah v šestrazrednico, deška šola isto
tam v sedemrazrednioo, v Fari vasi v trirazrednico, 
v Gorjah v šestrazrednico, v Velikih Laščah v šest-
razrednico, v Staran trgu v štirirazrednico, na Vini 
v petrazrednico. — V Toplicah pri Zagorju in v Za
gorju ob Savi se ljudski šoli ločita po spolu in nato 
razširita v osemrazrednico. — Na ljudski soli v 
Metliki se ustanovi II. stalno učno mesto učiteljice 
ženskih ročnih del. Sisternizirata so tudi učni mesti 
za učiteljice ženskih ročnih del v Grižah in v Dom
žalah. — Na deški ljudski šoli v Novem mestu se 
sistemizira učno mesto stalnega veroučitelja, in si
cer s početkom šolskega leta 1922/23. — Predlaga
la S3 je v reaktivacijo upokojena učiteljica Ana L s-
n a r č i č - V a d n j a 1. — Na lastno prošnjo, odnos
no uradoma, so se predlagali za upokojitev: Marija 
E e r n o t, Janko V r e z e c, Josipina K a l i n - M a-
1 e e, Fran H ó g 1 e r, Fran D e r m e 1 j , Josip D r o-
v e n i k, Josip P e r z, Marija T o m c, Ana K r v a-
n j a - T u r š i č , Josip C u g m u s , Marija J a g o 
d i č - S e 1 i č, Marija S k a z a, Marija B e z 1 a j -
Mie lil, Fran K o l oš v a r , Marija P l e s k o v i č -
Č r č e k, Ivana T u r i n - Z u p a n. Olga "N o v a k-
M a j c e n, Josip B a l t i c in Josi]» B r e z i g a- r. 

Soglasno je bil sprejet, predlog: Višji šolski svet 
naj se odločno zavzame pri predsedstvu pokrajinske 
uprave za to, da se onim srednješolskim in Ijudsko-
šoliskim učiteljem, ki še do sedaj nimajo stanovanja, 
preskrbi v najkrajšem času stanovanje. —• Enako 
sta bila sprejeta predloga o podpisovanju državnega 
posojila in o svečanem praznovanju spomina smrti 
Njegovega Veličanstva kralja Petra I. Osvoboditelja. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne; 18. oktobra 1921. 

Predsednjk: dr. Beuk s. r. 

Razne objave. 
Št.6961/111. nur, 

Ви zarlas dru2.be južne želeaniee. 
Zaradi težkoč, ki nastajajo pri carinski in poli

cijski reviziji med vožnjo, se z dnem 5. n o v e in b r a 
1 9 2 1 . pri meddržavnih D-vlakih št. 3, 4, 9 in 10 
ukine sprejemanje potnikov v lokalnom prometu na 
progi od Rakeka do Maribora gl. kol. 

S timi vlaki se bodo mogli torej voziti izza na
vedenega dne: samo potniki, ki bodo potovali preko 
državne meji;. 

V L j u b l j a n i , dne 21. oktobra 1921. 
Obratno ravnateljstvo. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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PoStnlna plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 24. oktobra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

м ш т м н 

Vsebina: Seznsmek začasnih zakonov, uredb, pravilnikov io odločb ministrskega svela io drugih aktov in odlokov z določenim rokom trajanja, zakonskega značaja, izdanih т 
času od dne 1 decembra 1918. do dne, ko se je proglasila ustav», poslanih zakonodajnemu odboru narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrv»tov in Slovencev po členul30. ostare 
T revizijo. — Izvršilna uredba ministrstva za t'govino in industrijo, oddelka v Ljubljani, o ustanovitvi štirih pokrajinskih strokovnih zadrug, io sicer zadruge urarjev, optikov, 
olatarjev, pasarjev in graverje», zadruge fotografov, zadruge soriavičariev in zadruge tapetoikov, (Teprogarjev, izdelovateljev žimnic in izdelovat«>ljev posteljnine. — Razglasi pokra
jinske uprave za 81o»enijo : Odobrene ftolske kDJige. Razglas glede vidiranje potnih listov italijanskih državljanov. Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvđ v Sorici. Razglas 
glede ukinjenega avtoreferata pri oddelku za javna dela. — Razglasa oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani, da so izpremenjena pravila Obrtne banke т Ljab-

ljani in Stavbne družbe, d. d v Ljubljani, odobrena. — Razglas gradbene direkcije za* Slovenijo o ponovni ponudni obravnavi. — Racglaei raznih drugih uradov in obl&stev. 

3 1 6 . 
S e z n a m e k 

začasnih zakonov, uredb, pravilnikov in odločb 
ministrskega sveta in drugih aktov in odlokov 
i določenim rokom trajanja, zakonskega zna
čaja, izdanih v časa od dne 1. decembra 1918. 
do dne, ko so je proglasita ustava, poslanih 
zakonodajnemu odboru narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po členu 130. 

ustave v revizijo.* 

I. Odsek za finance in trgovino. 
1.) Ministrstvo za finance. 

1.) Uredba o organizaciji ministrstva za finance z 
dne 25. II. 1919. «SI. Nov.» š t 14/19. 

.2.) Uredba o izpremembi člena 26. uredbe o orga
nizaciji ministrstva, za finance z rine 27. VI. 
1921. «SI. Nov.» št. 156/21. 

3.) Uredba o provizorni ureditvi (delegacij) pover-
jeništev ministrstva za finance z dne 26. II. 
1919., A br. 309. «SI. Nov.» št. 15/19. 

4.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah' o provi
zorni ureditvi delegacij ministrstva za financ« 
z dne 26. II. 1919., A br. 309 z dne 20. XI. .1920. 
«SL Nov.». št. 286/20. 

5.) Uredba o ' začasni ustanovitvi in organizaciji 
finančnega upravnega sodišča za Hrvatsko in 
Slavonijo, Medjimurje in Reko z dne 30. V. 
1919. «SI. Nov.» št. 61/19. 

6.) Začasni zakon o proračunskih dvanajstinah za 
mesece september, oktober, november in de
cember 1919., januar, februar, marec, april in 
maj 1Ö20. in najnujnejših fiskalnih odredbah z 
dne 4. IV. 1920. «SI. Nov.» št. 78/20. 

7.) Začasni, zakon o proračunu državnih razhod-
kov in dohodkov za leto 1920./1921. s finanč
nim zakonom za isto leto in Tijcgovimi izpre-
lnembaiui in dopolnitvami kakor tudi z izred
nim in naknadnim kreditom z dne 21. VIO. 
1920. «SI. Nov.» št. 185/20. 

8.) Začasni zakon, s lcâterirn se po pripombah fi-
•nančnega odbora, narodnega predstavništva iz-
prerainjajo in dopolnjujejo določila začasnega 
zakona z dne 21. VIII. 1920. in proračun dr
žavnih razhodkov in dohodkov za leto 1920./ 

. 1921. s finančnim zakonom za isto leto in nje
govimi izpremembami in dopolnitvami kakor 
tudi naknadnih in izrednih kreditih z dne 
26. VIII: 1920. «SI. Nov.» št. 247/20. 

9.) Začasni zakon o proračunskih dvanajstmah za 
meseca junij in julij 1921. z dne 31. V. 1921. 
«SI. Nov.» št. 121/21. 

10.) Začasni zakon o proračunskih dvanajstinah za 
mesece junij, julij, avgust, september, oktober, 
november in december 1921. z dne 27. VI. 1921. 
«SI. Nov.» št. 154/21. 

11.) Uredba o začasnem reguliranju plač ministrov 
na razpolagi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 16. VI. 1920.«S1. Nov.» št. 165/20. 

* Priobčen v «Službenih Novinab kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195, izdanih dne 9ega 
septembra 1921. — Tiskovni pogreški v izvirniku so 
po možnosti popravljeni. \ 

12.) 

13.) 

14.) 

15.) 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 

20.) 

21.) 

22.) 

23.) 

24.) 

25.) 

26.) 

27.) 

28.) 

Uredba o izpremembi in dopolnitvi v uredbi o 
začasnem: reguliranju plač ministrov na raz
polagi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z dne 16. VI. 1920. z dne 5. XIL 1920. «SI. 
Nov.» št. 282/20. 
Uredba o organizaciji finančnih naprav v ob-' 
lasti Banata, Bačke in Baranje z dne 30. VIII. 
1920. «SI. Nov.» št, 204/20. 
Uredba o povračilu stroškov državnim usluž
bencem ol) potovanju in selitvi z. dne 30. IX. 
1920.. D R br. 96.000. «SI. Nov.» z апз 8.X. 
1920. 
Uredba o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, upokojencev, upokojenk in njih sirot 
г dne 29. IX. 1920., D R br. 130.000. «SI. Nov.» 
z dne 7. X. 1920. 
Uredba o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, upokojencev in upokojenk na ozemlju 
Srbije in Crne gore kakor tudi" o dopolnitvah 
uredbe z dne 28. IV. 1921., D R br. 60.001, z 
dne 6. VI. 1921., D R br. 80.000. «SI. Nov.» 
št. 129/21. 
Uredba o naba-vljahiih zadrugah državnih 
uslužbencev in zvezi nabavljalnih zadrug dr
žavnih uslužbencev z dne 5. XII. 1920. «SI. 
Nov... št. 292/20. 
Uredba o prevedbi na dinarske'plače državnih 
uslužbencev v krajinah izvun Srbije in Črne 
•gore z dne 20. IV. 1921., D R br. 60.000. «SI. 
Nov.» št. 111/21. 
Uredba o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, ki so po uredbi z dne 28. IV. 1921., 
D R br. 60.000, prevedeni na dinarske plače, in 
o draginjskih dokladah učiteljev in nastavni
kov srednjih in višjih šol v krajinah izvun Sr
bije in Crne gore. «SI. Nov.» š t 111/21. 
Uredba o prenašanju pravice, podpisovati od
loke, z ministra na ministrovega pomočnika, 
generalne direktorje, pomočnike generalnih di
rektorjev in načelnike oddelkov z dne 12. V. 
1921. «SI. Nov.» št. 112/21. . 
Uredba o nagradi finančnih uradnikov in dru
gih uslužbencev za pobiranje davkov z dne 
27. VI/1921.- (Nerazglašena.) 
Uredba o izpremembah v reševanju okružnih, 
sreskih in občhiskih proračunov,z dne 27.VI. 
1921. «SI. Nov.» št, 166/21. 
Odločba ministrskega sveta o draginjskih do
kladah za osebe, ki prejemajo od države mi
lostno oskrbnino, z dne 4. VI. 1921., D R 
br. 79.800. (Nerazglašena.) 
Odločba ministrskega sveta D R br. 23.189 z 
dne 24. IV. 1919. o dajanju miloščin državnim 
uslužbencem in njih rodbinam, Id drugače ni
majo pravice do pokojnine. (Nerazglašena.) 
Začasni zakon o davku na vojne dobičke z 
dne 6. TV. 1921., priloga finančnemu zakonu za
lete 1920./1921. «SI. Nov.» št. 185/20. 
Uredba o davku na poslovni promet iz finanč
nega zakona za leto 1920./1921. «SI. Nov.» 
š t 185/20. 

Začasni zakon o odmori davkov v Srbiji in 
Črni gori za leto 1921./1922. z dne 27. VI. 
1921. (Nerazglašen.) '* 
Uredba o davku na. poslovni promet z dne 
27. VI. 1921. (Nerazglašena.) 

29.) Odločba ekonomskega finančnega komiteta 
št. 5649 z dne 6. IV4.1921. o oprostitvi davka 
na poslovni promet. (Nerazglašena.) 

30.) Odločbe ministrskega sveta: z dne 18. X. 1918., 
Pr. br. 1888; z dne 1.ХЛ. 1918., Pr. br. 1988; 
z dne l . II . 1919., Pr. br. 432; z dne 2. V I L / 
1920., š t 6177; z dne 18. IX. 1920., št.«084; . 
z dne 25. X. 1920., š t 10.881; z dne 7. XII. 
1920., š t 12.926; z dne 10. XII. 1920., š t 12.676; 
z dne 18.1.1921., št. 1173; z dne 21. J. 1921., 
št. 745. (Vse nerazglašene.) 

31.) Odločbe komiteta za finance in promet: z dne 
8. I. 1919., š t 37; z dne 12. Ш. 1919., Pr. 
br. 1244; z dne 15. IV. 1919., fit. 145; z dne 
24. IV. 1919., š t 209; z dne 12. V. 1919., št. 428: 
z dne 12. V. 1919., š t 248; z dne 12. V. 1910.,• * 
št. 393; z dne 30. V. 1919., š t 963; z dne 7. VL 
1919., š t 1040; z dne 20. VI. 1919., š t 1408; , 
z dne 5. Vii. 1919., št. 1874. (Vse nerazglašene.) • 

32.) Odločbe ekonomsko - finančnega komiteta: z 
dne 3. IX. 1919., št. 3554 (nerazglašena); z dne'.'-.'.» 
10. XI. 1919., BtL 5401 (nerazglašena); a dne 
5. II. 1020., št. 1021. «SI. Nov.» š t 30/20; z dno-/ 
5. П. 19201, št. 1021 (nerazglašena); z dne 5. И. 
1920., št. 1202 (nerazglašena); i> dne 14. IT. 
1920., St. 1370, ' «SL Nov.» št. 39/20; z dne •' 
14. V. 1920., št. 4211, «SI. Nov.» š t 112/20; z 
dne 15. VIII. 1920., š t 7963 (nerazglašena); z 
dne 30. X. 1920., š t 12.144 (nerazglašena); z 
dne 26. II. 1921., št. 2933 (nerazglašena); z dne 
20. IV/1921., š t 6005 (nerazglašena); z dne 
20. IV. 1921., št. 6026, «SI. Nov.» št. 101 z dne, 
9. V. 1921.; z dne 20. IV. 1921., š t 8476, «SI. 
Nov.» š t 130 z dne 13. VI. 1921.; z dne 16. VI. 
1921., š t 9494 (nerazglašena); z dne 16. VL 
1921., št. 9465 (nerazglašena), in odločba o 
karbidu z dne 20. IV. 1921. 

33.) Odločba ministrstva za finance z dne 16. XL 
1920., št. 11.949.'(Nerazglašena.) 

34.) Začasni zakon o proračunskih dvanajstinah z 
dne 4. IV. 1920. z začasnim pravilnikom za iz
vrševanje o taksah z dne 16. IV. 1920., št. 3005, ;• 
razglašen v «SI. Nov.» z dne 21. IV. 1921., 
št. 88, inszačasni pravilnik za izvrševanje pred
pisov tar. post 99. a z dne 20. IV. 1920., 
št. 3246, «SI. Nov.» f št. 89 z dne 24. IV. 1921. 

35.) Določila o državni trošarini iz finančnega za
kona za leto 1920./1921. s pravilnikom za iz-. 
vrševanje teh določil z dne 28. VIH. 1920., 
št, 8410, razglašena'v «SI. Nov.» z dne 4. IX. 
1920., št. 191, 193,194. ; 

36.) Izpremembe in dopolnitve v pravilniku za iz-// 
vrševanje določil o državni trošarini iz meseca'•>• 
novembra 1920., št. 11.522. «SI.Nov.» z dne'. 
13. XI. 1920., št. 253. 

37.) Začasni, zakon o izpremembi in dopolnitvi za- ' 
časnega zakona z dne 20. X. 1920., z dns 29. L 
1921. glede višine takse za bioskope. 

38.) Uredba o organizaciji finančne kontrole z dne ;. 
6. XII. 1920. «SI. Nov.» г dne 1.1.1921., š t l , '• 

39.) Uredba o državni trošarini na žganje z dne 
17. VI. 1921., «SI. Nov.» z dne 22. VI. 1921., 
št. 137. 

40.) Začasni zakon o državni trošarini, o taksah in : 
. pristojbinah z dne 27. VL 1921. «SI. Nov.» I 

š t 152 z dne 11. VIL 1921. 
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41.) 

42.) 

43.) 

44.) 

45.) 

46.) 

47.) 

48.) 

49.) 

.50.) 

51.) 

52.) 

53.) 

54.) 

fis.) 

, 56.) 

57.) 

58.) 

59.) 

. 60.) 

ei.) 

V &.) 

? - ea.) 

64,) 

? 65.) 

66.) 

: 67.) 

: Ob.) 

6<ki 

Uredba o izpremembah in dopolnitvah v sploš
ni carinski tarifi z dne 4. VI. 1921. s splošno 
carinsko tarifo. «SI. Nov.» št. 156 z dne 16. VIL, 
1921. 
Odločila ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov C br. 32.231 z dne 16. VI. 1921. (Neraz
glašena.) 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov C br. 42.122 z dne 16. VI. 1921. (Neraz
glašena.) 
Qdlocba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov C br. 15.766 z dne 8. IV. 1921. z razpi
som ministra za finance C br. 25.402 z dne 
27. IV. 1921. «SI. Nov.» št. 119 z dne 30. V. 
1921. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta min» 
strov C br. 25.873 z dne 13. V. 1921. (Neraz
glašena.) 
Uredba o izpremembi in dopolnitvi carinskega 
zakona z dne 15. V. 1921. «SI. Nov.» št. 116 z 
dne 26. V. 1921. 
Uredba o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o splošni tarifi z dne 15. V. 1921. «SI. Nov.» 
št. 116/21. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov C br. 25.501 z dne 16. IV. 1921. «SI. 
Nov.» št. 101/21. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov C br. 26.722 z dne 27. IV. 1921. (Neraz
glašena.) 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 21. ХП. 1920., V O. 8306. (Neraz
glašena.) 
Odločba ministrskega sveta z dne 20. VILI. 
1920., razpis C br. 59.221., z dne 4. X. 1920. 
(Nerazglašena.) 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov C br. 27.477 z dne 30. IV. 1921. (Neraz
glašena.), 
Odločba miniötrskega sveta z dne 13. IX. 1919., 
IV.. N. 57, z .razpisom C br. 70.186 z dne 
10. XII .1920. (Nerazglašena.) 
Odločba ministrskega sveta z dne 13. IX. 1919., 
R br. 34.771, z razpisom C br. 17.795 z dne 
26. IX. 1919. (Nerazglašena.) 
Odločba ministrskega sveta C br. 1070 z dne 
11. III. 1919. «SI. Nov.» št. 25/19. 
Odločba ministrskega sveta, z dne 16. IV. 1920., 
IV. br. 485S (izvozna tarifa). «SI. Nov.» št. 93 
z dne 27. IV. 1920. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 11. V, 1921. z razpisom C br. 78.034 
z -lut З.П. 1921. (Nerazglašena.) 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 2J..28.V. 1920. (izvoz za predelo
vanje). ^Nerazglašena.) 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 6. Vin. 1920., C br. 4041, IV. 
br.8148 (izvozna tarifa). «SI. Nov.» št. 176/20. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta miai-
birov z ilni 2. IX. 1020. z razpisom C br. fji>.oti/ 
z dne 3. 'X. 1&20. (izvoz pšenice). «SI. ÌVJ-V * 
št. 199/20. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 2. II. 1921. z razpisom C br.915i 
z dne 20.11. 1921. (izvoz hrane za okupirane 
krajine). (Nerazglašena.) 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 19.11. 1921. (izvozna tarifa). «SI. 
Nov.» št. 47 z dne 2. Ш. 1921. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 15. VI. 1921. o izpremembah v od
ločbi ekonomsko-finančnega komiteta z dne 
19. П. 1921. «SI. Nov.» št. 137/21. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini-
ta-ov C br. 3275 in 3276 z dne 16. V. 1921. «SI. 
Nov.» št. 119/21. 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini- j 
strov z dne 16. VI. 1921., C br. 40.320 in od
ločba istega komiteta z dno 16. VI. 1921., V. 
N. 5116. (Nerazglašeni.) . 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z đne 16. VI 1921., C br. 39.943. (Neraz
glašena.) 
Udločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 15. VL1921., C br. 27.954. (Neraz
glašena.) 
Uredba o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o monopolu tobaka (člen 110.) z dne 18..IV. 
l'.)21. «SI. Nov.» št. 95/21. 
Uredba o 7%nem'investicijskem posojilu 500 
milijonov dinarjev z dne 27. VI. 1921. «SI. 
Nov.» št. 176/21. 

70.) 

71.) 

72.) 

73.) 

74 

75 

76 

77. 

78, 

79, 

80 

81, 

82. 

83, 

84, 

85. 

86 

87.) 

88.) 

89.) 

90.) 

91.) 

92.) 

93.) 

94.) 

95.) 

96.) 

97.) 

98.) 

99.) 

100.) 

Ur. dba o podaljšanem žrebanju državnih po
sojil iz leta 1881., 1888., 1895. iz meseca ju
nija 1921. «SI. Nov.» št. 158/21. 
Odločba ministrstva za finance z dne 27. VIII. 
1919., št. 1924, s katero se določa področje dr
žavnih zastopništev. (Nerazglašena.) 
Odločba ministrstva za finance z dne 16. VI. 
1920., št. 2976, o ustanovitvi državnega zastop
ništva v Novem Sadu. (Nerazglašena.) 
Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov št. 1356 z, dne 30. XI. 1920., s katero se 
proglaša imovina bivše avstro-ogrske monar
hije za državno imovino kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. (Nerazglašena.) 
Uredba o organizaciji in ureditvi državnega 
posestva Bolja v Baranji št. 3027 z dne 3. VJ. 
1921. (Nerazglašena.) 
Pravilnik za katastrski popis zemljišč v Srbiji 
in'Crni gort št. 2142 z dne 31. VII. 1921. «SI. 
Nov.» št, 274/20. 
Navodila za vpis in uvrstitev zemljišč v raz
rede v Srbiji in Crni gori' št. 2250 z dne 
14. Vin. 1920. «SI. Nov.» št. 274/20. 
Pravilnik za kupovanje in prodajanje deviz 
I br. 11.911 z dne 1. IV. 1920. «SI. Nov.» 
št. 77/20. 
Uredba centrale za plačila v inozemstvu z dne 
30. ILI. 1919. «SI. Nov.» št. 23/19. 
Pravilnik o postopanju ob kolkovanju kron. 
«SI. Nov.» št. 151/19. . 
Pravilnik, kako je jemati kronske bankovce iz 
prometa, z dne 30.1.1920. «SI. Nov.» št. 32/20. 
Uredba o devizah m valutah z dne 25. IX. j 
1920. «SI. Nov.» št. 221/20. 
Uredba o devizah in valutah z dne 25. III. 
1921. «SI. Nov.» št. 115/20. 
Naredba o žigosanju kron Л t>r. 1263 z dne 
12. XII. 1918. «SI. Nov.» meseca decembra 
1918. 
Naredba o prepovedi uvažanja kron in levov 
I br. 108 z drie 27.1.1919. «Šl. Nov.» št. 4/19. 
Naredba o dovolitvi izvažanja srbskega denar
ja iz Srbije v vso kraljevino I br. 606 z dne 
28.11.1919. «SI. Nov.» št. 13/19. 
Naredba, da prehajajo posli generalno direkcije 
državnega računovodstva, določeni v členu 11.. 
točki 3., o organizaciji ministrstva za finance, 
v področje inspektorata: I br. 753 z dno 19. III. 
1919. «S!. Nov. št. 26/19/ 
Naredba, s katero se prepoveduje uvažanje ne
prijateljskoga papirnatega denarja in izvažanje 
denarja in blaga iz naše kraljevine zaradi od
plačila đolgov neprijateljskim ,, podanikom, l 
br. 519 z dne 25. II. 1919. «SI. Nov.» št. 13/19. 
Naredba o kurzu kovanih avstro-ogrskili kron 
in črnogorskih perperjev; I br. 1284 z dne 7. V. 
1919.' «SI. Nov.» št. 45/19. 
Naredba, da je avstro-ogrski drobiž po 10 in 
20 vinarjev iz niklja in pakfonga v prometu 
sprejemati za drobiž po 10 in 20 par I br. 12.94.Ì 
z dne 13. IV. 1920. «SI. Nov.» št. 88/20. 
Naredba o razmerju med kronskim in dinar
skim bankovcem po kurzu 400 kron za 100 di
narjev; I br. 799 z dne 23. XI. 1920. «SI. Nov.» 
št. 24/20. 

Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov o likvidaciji devizne centrale; I br. 8239 
z dne 22. VII. 1921. «SI. Nov.» št. 165/21. 
Zakon o Narodni banki kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev z dne 27. Vn. 1921. «SI. 
Nov.» št. 162/21, 
Pravilnik, kako je jemati v Dalmaciji krone 
iz prometa; I br.4227 z dne 31. III. 1921. (Ne-
razglašen.) 
Odločba ministrskega sveta o zameni perper
jev; I br.78G4 z dne 27. VI. 1921. (Nerazgla
šena.) 
Ukaz, s katerim se razveljavlja uredba o valu
tah in devizah, z dne 21. VII. 1921. «SI. Nov.» 
št. 156/21. 
Naredba, ki se tiče uredb o devizah; I hr.824l 
z dne 22. VII. 1921. «SI. Nov.» št. 156/21. 
Odločba ministrskega sveta o likvidaciji Av-
stro-ognske banke; I br.8307 z dne 20. Vil. 
1921. (Nerazglašena.) 
Naredba o sprejemanju kovanega železnega 
drobiža po 20 vinarjev za 5 par; I br. 6428 z 
dne 22. V. 1921. «SI. Nov.» št. 124/21. 

•Odločba ministrskega sveta o kovanju metal
nega denarja po 5, 10 in 25 par; I br. 21.073 
z dne 23. VII. 1920. (Nerazglašena.) 
Odločba ministrskega sveta o natisku bankov
cev za У4 dinarja; I br. 3207 z dne 8. III. 1921. 
(Nerazglašena.) 

101.) Uredba o likvidaciji Avstro-ogrske banke z 
dne 27.VI. 1921. (Nerazglašena,); 

102.) Izpremembe in dopolnitve člena 22. uredbe o 
valutah in devizah z dne 27. VI. 1921. «SI. 
Nov.» št. 166/21. 

103.) Odločba ministrskega" sveta, da so kioneko-
dinarski bankovci po 1 dinar in po % dinarja 
državni papirnati denar; I br. 18.357 z dne 
5. VII. 1921. 

104.) Pogodba o začasni ureditvi trgovinskega raz
merja med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in češkoslovaško republiko z dne 
1.8. X. 1920. z vsemi dodatki. «SI. Nov.» 
št. 20/20. 

105.) Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov z dne 22. IX. 1920., s katero se opraSčajo 
uvozne carine predmeti, ki jih uvažajo državne 
in samoupravne naprave itd. za svojo potrebo: 
C br. 61.602. «SI. Nov.» št. 247/20. 

106.) Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov C br. 73.689 z dne 10. XII. 1920., s katero 
se dovoljuje uvoz brez carino na material za 

, montiranje tračnic, če jih uvažajo mduetrijci. 
(Nerazglašena.) 

107.) Ukaz, s katerim se zakon o državnem računo
vodstvu razširja na vso kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev, z dne 30. XII. 1919. «Si. 

- Nov.» št, 21 z dne 30.1.1920. 
1Ö8.) Uredba o posebnih začasnih dokladah zaradi 

draginje in nabave državnim uslužbencem 
št. 1349 z dne 16. ХИ. 1919. (izdelana v mini
strstvu za konstituanto). «SI. Nov.» št. 169/19. 

109.) Uredba o posebnih začasnih draginjskih dokla
dah upokojencem in njih sirotam z dne 10. II." 
1920. (izdelana v ministrstvu za konstituanto). 
«SI. Nov.» št. 43/20. 

110.) Odločba ministrskega sveta D R br. 65.563 z 
dne 19. V. 1920., s katero se veljavnost uredb 
in odločb o reguliranju dnevnic in draginjskih 
doklao podaljšuje tudi izza one 31. V. 1920. 
«SI. Nov.» š t 114/20. 

111.) Odločba ministrskega sveta D R br. 66398 z 
dno 19. V. 1920., s katero so zvišujejo začasne _ 
draginjiske doklade državnim uslužbencem v 
pokrajinah izvun Srbijo in Črne gore kakor 
tudi upokojencem, ki se jih tiče uredba z dne 
28. VI. 1919.; D R br. 63.515. «SL Nov.» 
št 114/21. ' - • • • . . . 

112.) Uredba ministrskega sveta D R br. 63.515 z 
dne 28. VI. 1919. o draginjskih dokladah jav
nih uslužbencev kraljevine Srbov, Hrvatov iu 
Slovencev izvun ozemlja Srbije in Črne gore. • 
«SI. Nov.» 'fit, 74/19. 

113.) Ukaz, s katerim se podaljšujejo draginjske 
đoklade po uredbi št. 1349 z dne 23. II. 1920. 
«SI. Nov.» št. 58/20. 

114.) Odločba ministrskega sveta o dnevnicah ak
tivnih ministrov; D R bf. 66.397 z dne 21. V. 
1920. (Nerazglašena.) 

115.) Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini-
/ strov o povračilu stroškov ministrom za poto

vanje v inozemstvo; D R br. 159.460 z dne 
17. XI. 1920. (Nerazglašena.) 

116.) Odločba ministrskega sveta,, s katero se aktiv
nim ministrom zvišujejo dnevnice in reprezen
tacije; D R br. 168.026 z dne 4. ХП. 1920. (Ne
razglašena.) 

117.) Odločba ministrskega sveta o pomoči. rodbi
nam umrlih državnikov in vojskovodij; D R 
br.20 z dne 7. III. 1921. (Nerazglašena.) 

118.) Odločba ekonomsko-finančnega komiteta mini
strov o taksi za sekcije in zdravniška izpriče
vala zdravnikom, ki jih spdisča določajo za 
sodno izvedence; D R br. 64.641 z dno 23. VI: 
1921. (Nerazglašena.) 

119.) Začasni zakon o izpremembah in dopolnitvah 
v zakonu o državnem računovodstvu z dne 
27. VI. 1921. «SI. Nov.» št, 161 z dne 22. VI. 
1921. v • < 

120.) Predlog o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o splošni carinski tarifi. 

2.) Ministrstvo za trgovino in industrijo. ' 
A d m i n i s t r a t i v n i o d d e l e k . 

1.) Uredba o organizaciji ministrstva za trgovino 
in industrijo z dno 30. IV. 1919. «SI. Nov.» 
št. 41 z dne 7. V. 1919. s priloženimi izpremem- . 
bami. 

2.) Ukaz, s katerim se razširja na vso kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev veljavnost zako
na o postopanju z imovino podanikov neprija
teljskih držav z dne 17. VIII. 1915. in aakona, 

, s katerim, se sprejema na znanje in v odobritev 
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odločba parižke ekonomske konference z dne 
18. DL 1916., z dne 5. И. 1919. «SI. Nov.» š t 11 
z dne 27. П. 1919. 

; O d d e l e k z a, n o t r a n j o t r g o v i n o i n 
t r g o v s k i p o u k . 

'Л.) Uredba o organizaciji in ureditvi začasnega za
kona z dne 29. IV. 1920. «SI. Nov.» št. 102 z 
dne 11. V. 1920. z izpremembami in dopolnit
vami v členu 4. 

4.) Uredba o državnih trgovskih šolah v Skopi ju 
in Bitolju z dne 26. IV. 1921. «SI. Nov.» št. 101 
z dne 9. V. 1921. z dopolnitvijo v členu 26. 

. 5.) Uredba o trgovsko - industrijski; zbornici y 
Skopi ju z dne 23. VI. 1921. «SI. Nov.» št. 143 
z dno 30. VI. 1921. s popravki v št, 149 «SI. 
Nov.» z dne 7. VII. 1921. 

6.) Ukaz z dne 25. Ш. 1921. o ustanovitvi odseka 
za mere^in preizkušanje dragih kovin. «SI. 
Nov.» Št. 77 z due 6. IV. 1921. 

, 7.) Odločba ministrskega sveta D R br. 74.911 
z dne 18. VI. 1921. 

O d d e l e k za z u n a n j o t r g o v i n o i n t r g o -
v i n s k o p o l i t i k o . 

S.) Pravila centralne uprave za trgovinski promet 
z inozemstvom št. 3369 z dne 11. III. 1919. «SI. 
Nov.» št. 21. 

J).) Kompenzacijska pogodba s češkoslovaško re
publiko št. 1713 z dne 12. III. 1919. «SI. Nov.» 
št. 47. 

ie.) Kompenzacijska pogodba z avstrijsko republi
ko C 21 št. 1714 z dne 12. V. 1919. «SI. Nov.» 

, št. 51. 
11.) Pravilnik gozdno - industrijske • centrale. «SI. 

. ' Nov.» št. 61/19. 
12.) Kompenzacijska pogodba z Avstrijo C. U. 

št. 0835 z dne 3. IX. 1919. «SI. Nov.» št. 96. 
13.) Odločba ministrskega sveta o izvozu svobod

nih kontingentov IV. š t 679 z dne 10. XI. 1919. 
«SI; Nov.» št. 134. 

1-1.) Dodatek k češki kompenzacijski pogodbi C. U. 
št. 17.292 z dne 22. XII. 1919. 

15.) Dodatek k avstrijski kompenzacijski pogodbi 
. z dne 17. XII. 1919. «SI. Nov.» št. 30/19. 

10.) Kompenzacijska pogodba z Madžarsko z dne 
9. Ш. 1920. «SI. Nov.» št. 70. 

17.) Odločba ministrskega svçta o reguliranju iz
voza z dne 16. IV. 1920., IV. St 48.589. «SI. 
Nov.» Št. 91. 

18.) Odločba gospodarsko-finančnega komiteta mi
nistrov z dne tO. Vin. 1920. IV. št. 8148, 
C br.49i041. «SI. Nov.» š t 176. 

19.) Kontingentna pogodba z Avstrijo z dne 
30. VIII. 1920., IV. št. 8744. «SI. Nov.» š t 210. 

20;) Pogodba o začasni ureditvi trgovskih razmer 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in češkoslovaško republiko z dne 18. X. 1920. 
«SI. Nov.» št. 270. 

21.) Pogodba o začasni ureditvi trgovskih razmer 
med našo državo in 'avstrijsko republiko z dne 
27. VI. 1920. «SI. Nov.» š t 289. 

22.) Odločba gospodarsko-finančnega komiteta mi
nistrov o izvozu ovsa z dne 22. II. 1921., IV. 

; št. 809. .«SI. Nov.», š t 52/21. 
23.) Odločba ministrskega sveta z dne 7. VII. 1921., 

IV. št. 2974 o. pooblastitvi ministra za trgovino 
glede podaljšave avstrijske začasne pogodbe. 

24.) Sporazum, s katerim se podaljšuje pogodba o 
provizorni ureditvi trgovskega prometa z Av
strijo z dne 7. VII. 1921. IV. št. 2974. 

25.) Odločba gospodarsko-finančnega komiteta mi
nistrov z dne 31. V. 1920., IV. š t 6358. 

26.) Odločba ministrstva za trgovino, s katero se 
ukinja osrednja zadruga, z, dne 8. IX. 1920., 

TV. št. 8914. i 
27.) Odločba ministra za trgovino, s katero se 

ukinja gozdarsko-industrijska centrala, z dne 
"31.1.1920., IV. št. 211. 

28.) Odločba gospodarsko-finančnega komiteta mi
nistrov-z dne 16. VI. 1921.,TV. št. 7003, s ka
tero se povišuje izvozna taksa za- neizvoženo 

. gradivo. 

• O d d e l e k z a i n d u s t r i j o i n o b r t 
29.) Uredba o srednji tehnični šoH v Beogradu z 

dne 27. Vin. 1920. «SI. Nov.» š t 211. z dne 
30. X. 1920. s popravkom v členu 25.' 

SO.) Uredba za državne tvornice svile v Pančevu, 
Novem Sadu, v Turški Kanjiži z dné 24. VI. 
1921. (Se nenatisnjena.) 

31.) Uredba o ustanovitvi in organizaciji državnega 
industrijskega muzeja v Beogradu in v pokra
jinah z dne 24. VI. 1Ö21. (Še nenatisnjenaJ) 

32.) Uredba o .obrtnih šolah z dne 25. VI. 1921. (Se 
nenatisnjena.) 

33.) Uredba o ženskih obrtnih» šolali z dne 25. VI. 
1921. (Še nenatisnjena.) 

34.) Izpremembe v uredbi za državne tvornice svile 
v Pančevu, Novem Sadu in Turški Kanjiži z 
dne 24. VI. 1921. 

O d d e l e k za k r e d i t n e n a p r a v e in z a 
v a r o v a n j e . 

35.) Odločba ministrskega sveta Vi. š t 612 z dne 
;; 22. rV. 1920., o ustanavljanju delniških družb 

na ozemlju Banata, Bačke in Baranje. «SI. 
,. Nov.» št. 93 z dne 29. IV. 1920. 

36.) Odločba ministrskega sveta z dne 7. XII. 1921., 
VI. št. 3709, o prestanku funkcioniranja držav
ne hipotekarne banke za Črno goro. «SI. Nov.» 
št. 275 z dne 11. ХП. 1920. 

37.) Odločba ministrskega sveta VI. št. 1182 z dne 
19. IV. 1921. o prestanku funkcioniranja kra
ljevske srbske deželne banke v pridruženih 
pokrajinah s sedežem v Skoplju. «SI. Nov.» 
št. 98 z dne 4. V. 1921. 

38.) Ukaz z dne 11. IX. 1919., s kater im se za vse 
območje kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev predpisuje veljavnost členov 1., 6., 7., 8., 

' 14. in 15. zakona 0 javnih borzah z dne 3. XI. 
1886. «SI. Nov.» š t 97 z dne 23. IX. 1919. 

39.) Ukaz z dne 21 . III . 1921. o veljavnosti zakona 
o delniških družbah za kraljevino Srbijo z dne 
10. XII. 1896. z izpremembami in dopolnitvami 
z dne 17. XI. 1898., k i se razširja tudi na ozem
lje prejšnje kraljevine Črne gore. «SI. Nov.» 
št. 72 z dne 31. Ш . 1921. 

40.) Uredba, k a k o se prevzema portfelj življen-
skega zavarovanja od inozemskih delniških 
družb, z dne 18. V. 1921. «SI. Nov.» št, 119 z 
đne 30. V. 1921. 

O d d e l e k ' u p r a v e z a z a š č i t o i n d u s t r i j 
s k e s v o j i n e . 

41.) Uredba o zaščiti industrijske svojine z dne 
15. XI. I f 20. «SI. Nov.» št. 241/20 z izpremem
bami in dopolnitvami, izdanimi v priloženem 
predlogu s potrebnim pojasnilom. ч 

U p r a v a f o n d o v . 

42.) Začasna uredba o dopolnitvah in izpremembah 
v organizaciji uprave fondov kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev'z dne 12. VIH. 1920: «81. 
Nov.» š t 180.z dne 12. VIII. 192Ö. 

43.) Izpremembe in dopolnitve v začasni uredbi b 
dopolnitvah ih izpremembah v organizaciji 
uprave fondov. «SI. Nov.» št. 2 z ' d n e 3.1 .1921. 

N a r e d b e d e ž e l n e v l a d e z a S l o v e n i j o . 
44.) Naredba z d n e 10. XII. 1919.. š t ,796 U r . ] . , 

glede prodaje alkoholnih pijač v zaprtih ste
klenicah. 

45.) Navedba z dne 20.X1I . ÌS19. , št, 815 Ur. 1., o 
trgovi,ni z življenskimi potrebščinami s poprav
kom z dne 24. ХП. 1919., št. 840 Ur. 1. 

46.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
20. XII. 1919., š t 81Ö Ur. L, o trgovini z mle
kom in jajci. . 

47.) Naredba z dne 18. V m . 1920., št. 327 Ur . l . , o 
agenturskih in komisijskih podjetjih itd. 

48.) Naredba z dne 15..XI. 1919., Ur. 1. št. 11/20, o 
pospeševanju ustanovitve 's t rokovnih in obrtnih 
zadrug in zveze obrtnih zadrug. 

II. Odsek za notranje posle in prosreto. 
1.) Ministrstvo za notranje zadeve. 

' U p r a v n i o d d e 1 e k. 
1.) Uredba o ustroju ministrstva za notranje za

deve z dne 8. V. 1919., P br. 16.292; S. pov. 
br. 47/19. «SI. Nov.» z dne 24. V. 1919., št. 47. 

2.) Ukaz, s katerim se ustava iz leta 1903. z vsemi 
zakoni prejšnje kraljevine Srbije prenaša na 
južne naše. krajine, pridružene po balkanskih 
vojnah; P. br. 25.400 z dne 30. VI. 1919. «SI. 
Nov.» z dne, 15. VII. 1919., št. 68. 

3.) Brzojavni razpis vsem oblastvom z dne 14. XI. 
1919., P. br/ 8131, o proklamiranju dne 1. de
cembra (dne 18. novembra po starem koledar
ju) za državni praznik kot dan, ko je leta 19Г8. 
Njegova kraljevska Visokost prestolonaslednik 
proklamira! edinstvo našega troimenskega na
roda. (Nerazglašen.) 

4.) Odločba ministrskega sveta U br. 15.067 z dne 
16. Vn. 1920. o dovoljenem kreditu 12,500.000 
dinarjev kot pomoči onim, ki so bili prizadeti 
po vojni; izvršilna odločba. (Neobjavljena.) 

5.) Odločba ministrskega sveta U br.20.650 z dne. 
8. X. 1920. o i dovoljenem kreditu 500.000 di
narjev kot pomoč onim, ki so trpeli v vojni; 
izvršjlna odločba. (Neobjavljena.) 

6.) Odločba ministrskega sveta U br. 2679 z dne 
29. Ш. 1921. o načinu in uporabi dovoljenega 
kredita 700.000 dinarjev za okrug emederey-
ski; izvršilna odločba, (Neobjavljena.) 

7.) Odločba U br. 3484 z dne 26. II. 1921., s katero 
je minister za notranje zadeve pooblastil po
močnika ministra za notranje zadeve, katere 
spise sme podpisovati namesto njega. (Neob
javljena.) 

8.) Odločba ministrskega sveta U br. 8681 z dne ; 
29. V. 1921. o reguliranju dnevnice okružnim 

'načelnikom, če potujejo v okrugu po opravkih •' 
javne varnosti in drugih nujnih poslih. (Neob
javljena.) 

9.) Uredba o reguliranju položajev in plač poli
cijskih uradnikov na ozemljil severne in južne ' 
Srbije in Črne gore. «SI. Nov.» z dne 26. V. 
1921., š t 116. 

10.) Odločba U br. 15.241 z dne 14. VIL 1921., s 'i 
/ katero je minister za notranje zadeve svojega 

pomočnika pooblastil za podpisovanje aktov. ' :> 
(Neobjavljeno.) 

S am o u p r a v n i od d e 1 e k. X\ 

11.) Odločba ministrskega sveta z'dne 5.III. 1920., 
S. br. 1428, po kateri s© predsedniki občin v ; 
južni Srbiji proglašajo za člane okružne skup
ščine. (Neobjavljena.) • 

12.) Začasni zakon za volitve vseh občinskih, poslo-
valcev v mejah prejšnje ' kraljevine Srbije in ;; 

okrugih belopoljskem, beranskem, metohijskem > 
in plevaljskem, z dne U.V. 1920. «SI.Nov.» 
z dne 15. V. 1920., št. 106. 

13.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v za- ' 
časnem zakonu z dne 11. V. 1920., S. br. 3126« , 
«SI. Nov.» z dne 21. VII. 1920., št. 137. . -

14.) Odločba ministrskega sveta z dne 5. III. 1921., : 
S. br. 442, o tem, da določa proračune v onih ' 
okrugih, kjer ni okružnih odborov, niinister za •'-
finance sporazumno z ministrom za kmetijstvo. ' • 
(Neobjavljena.) , ê 

15.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v zako- -i 
nu o' občinah z dne 20. V. 1921. (izprememba .4 
člena 133. zakona o občinah). «SI. Nov.« z dne •*. 
14. VI. 1921., št. 124. •'' ' ' oi 

16.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v z a k o - v 
nu o občinah z ' d n e 15. V. 1921. fizDrememba A 
členov 33. in 86. zakona o občinah). «SI. Nov.» 
z dne 18. V. 1921., š t 109. 

17.) Ukaz z dne 4. V. 1921., s katerim se veljavnost -; 
zakona o občinah razširja na ozemlje prejšnje ' 
kraljevine Srbije. «SI. Nov.» z dne 14. V. 1921. -; 

št. 106. ' ' 4 

O d d e l e k j a v n e v a r n o s t i 
18.) Odločba ministrskega sveta H. št. 19.408 z dne % 

31. V. 1919. o ustanovitvi policijskih komisar* '& 
jev na železniških in parniških postajah in OIK % 
mejnih točkah. (Neobjavljena.) У; 

19.) Uredba o področju železniške in pamiške poli- ; i 
ci je; J . B. br. 724 z dne 16. IX. 1919. «81. Nov.» ' it 
z dne 17. П. 192"0., št. 35. \ % 

20.) Odločba ministrskega sveta J .B. br. 1769 z dne A 
28.1.1920., s katero se povišujejo orožnikom ' $ 
draginjskè doklade. (Neobjavljena.) • 

21.) Odločba ministrskega sveta J. B. br. 10.253 z ';| 
dne 21. V. 1920. o dnevnicah policijskih komi- | 
sarjev, če potujejo po srezu, odnosno okrugu, : | 

'po opravkih javne varnosti. (Neobjavljena.) -| 
2ž.) Odločba ministrskega , sveta J. B.br. 11.859 z J 

dne 10. VI. 1920. o dokladah častnikom, pod> ? J 
častnikom, kaplarom in redovom, če potujejo j * 
po opravkih javne varnosti. (Neobjavljena.)'-.,^ 

23.) Odločba ministrskega sveta J.B.br.Ì5.637 аШ 
$ne 23. VII. 1920. o dokladah uradnikom v jü& J 
nih krajinah Srbije in Črne gore 25, 30 in 35 % '% 
kakor tudi da se uradnikom v omenjenih lstać] Ш 
jinah računi osem mesecev v leto, odnosûo,^ 
dve leti v tri leta za pokojnino. (Neobjavljeiia«) - Ш 

24.) Uredba o ustroju oddelka za javno varnost to'/11 
splošno policijo pri upravi mesta Beograda} ̂  ^ 
J.B.br. 15.259 z dne 10.Vm.192a (Noobjav- Ц 
ljena.) \Ц 

25.) Uredba o ureditvi tehnične službe v oddelku ^ 
javne varnosti; J. B. br. 27.170 z dne 3.XTL ! | 
1920. (Neobjavljena.) ; | | 

26.) Uredba o orožniškem pokojninskem fondu;•" ,.Д 
J. B. br. 19.119 z dne 1в.ХП.1б20. (Neobjav- ' | 
ljena.) 

š 
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27.) Odločba ministrskega sveta J. B. br. 29.282 z 
dne 29. XII. 1920. cObznana» (neobjavljena) in 
naredba ministra za notranje zadeve o nošenju 
orožja J. B. br. 115 z dne 4. П. 1920. 

28.) Odločba ministrskega sv«fta J. B. br. 1804 z dne 
10.1.1921. o dokladi orožniškim častnikom. 
(Neobjavljena.) 

29.) Odločba ministrskega sveta J. B. br. 1639 z dne 
21. П. 1921. o pozivu odmetnikov na vdajo. 
(Neobjavljena.) 

30.) Ukaz J.B.br. 11.472 z dne 19. IV. 1921., s ka
terim se zakon o javni varnosti za kraljevino 
Srbijo razširja na območje Bosne in Hercego
vine. «SI. Nov.» z dne 28. IV. 1921., št. 95. 

81.) Ukaz z dne 2. X. 1919., J. B. br. 5602, s katerim 
se zakon o javni varnosti in zakon o povra
čilu škode, učinjene po rastlinski rji itd., raz
širja na območje Crne gore. «SI. Nov.» z dne 
12. ХП. 1919., št. 160. 

O d d e l e k za H r v a t s k o in S l a v o n i j o . 
32.) Uredba z dne 1.XT 1919., U.Br.6864, o vo

litvah občinskih odborov v Hrvatski in Sla
voniji. 

33.) Uredba z dne 1. XI. 1919., U. br. 6867. o volit, 
vab. mestnih zastopnikov v Hrvatski in Sla
voniji. 

34.) Uredba z dne 13.1.1920., U. br. 189 H. S., o 
popolnitvi uredbe z dne 1. XI. 1919. «SI. Nov.» 
z dne 23.1.1920., š t 16. 

35.) Uredba z dne 13.1.1920., U.br. 190 H. S., o 
nameščanju ženskega osebja. «SI. Nov.» št. 17 
z dne 21.1.1920. 

36.) Uredba z dne 5. XI. 1920., H. S. št. 4952. 
37.) Uredba z с!пз 11. II. 1920., H. S. št. 649, o disci

plinarnem postopku zoper načelnike itd. 
38.) Uredba z dne 11.11.1921., H. S. št. 650: dopol

nitev zakona z dne 5. П. 1886. o kazenski od
govornosti uradnikov: itd. županijskih in kotar- j 
alrih oblastev. 

39.) Uredba z dn * 11. II. 1920., H. S. št. 648, o disci
plinarnem postopku zoper uradnike in usluž
bence hrvateko-slavonske deželne vlade. 

'40.) Uredba z dne 25. Ш. 1921., s katero se otok 
Krk in občina Kastav postavljata pod upravo 
hrvateko-slavonske deželne vlade. 

Ü.) Uredba z dne 14. IX. 1920., H. S. št. 5540, s ka
tero se dopolnjuje zakon z dne 12. ХП. 1870. 

O d d e l e k zu D a l m a c i j o . 
Naredba glede zemljišč za kmetstvo št. I. 
2735/18. " ч 

Naredba o ustanovitvi selskih skupščin št. II. 
9011/19. \ 
Naredba o povišbi glob obrtnega reda št. II. 
13.674/19. * 
Naredba o obrtnih listili za trgovinske obrte in 
o koncesijah, št. II., 16.971/19, in popravek, na
tisnjen v št. 72/19 «Dalmatinskega Glasnika». 
Naredba o izpremembi pristojbin za veščake in 
tolmače š t VI. 178/19. 
Naredba o olajšavah v civilno-sodnem postop
ku št. VI. 178/19. 
Naredba o nagrajanju odvetnikov št. I. 
18.808/19. 
Naredba o postavitvi vrhovnega sodišča za 
Dalmacijo št. VI. 2510/19. 
Naredba, * katero se deloma ukinja določilo 
ces. nar. z dne 9. VIII. 1915.. š t 234 drž. zak., 
š t I. 19.669/19. 
Naredba o omejitvi prometa z zemljišči. «Dalm. 
Gl.» š t 1/20. 
Naredba o zavarovanju začasnih nameščencev 
ЈЛ pokojnino š t v n . 69/20. 
Naredba o zavarovanju delavcev št. 1371/19. 
Naredba o zemljiščih sekvestriranih neprijatelj
skih imovin š t preds. 1070/20. 
Naredba, s katero se prepoveduje prihajanje 
inozemcev, št. preds. 1153/20. 
Naredba o izpremembi kazenske sankcije ces. 
mar. z dne 20. IV. 1854., š t preds. 1912/20._ 
Naredba o obrtu kupovanja in prodajanja 
vrednostnih Tjapirjev št. preds. 1833/20. 
Naredba o izpremembi § 83. občinskega pravil
nika š t 4070/20. 
Naredba, s katero se začasno skrajšuje sodna 
pripravljalna služba, št. VI. 189/20. 
Naredba, s katero se ureja, dajanje dohodkov 
št. preds. 3992/20. 
Naredba o pobiranju taks za nošenje orožja 
I t 6802/20. 
Naredba o ureditvi najemnega razmerja 
št. preds. 7388/20. 
Naredba, s katero se zvišujejo . pristojbine 
sodnih organov št. VI. 329/21. 

64.) Naredba o smeri vožnje po cestah š t 7477/20. 
65.) Naredba o prisilnem oddajanju prostorov v na

jem š t 1677/2* 
66.) Naredba o izpremembi predpisov o izvrševa

nju redarstva na državnih cestah št. 723/21. 
67.) Naredba o vožnji z motornimi vozili št: 2363 

ex 1921. 
68.) Odločba ministrskega sveta > o ustavitvi pravd 

v agrarnem vprašanju; Pov. D. št. 94. 

O d d e l e k z a S1 o v e n i j o. 
69.) Naredba deželne vlade za Slovenijo 

42.) 

43.) 

44.) 

46.) 

46.) 

47.) 

48.) 

49.) 

50.) 

51.) 

62.) 

58.) 

54.) 

55.) 

56.) 

57.) 

58.) 

59.) 

60.) 

"AL) 

62.) 

63.) 

4 
z dne 

3. II. 1919., št. 341 Ur. 1., o ustanovitvi poMcij-
skega komisariata v. Mariboru. 

70.) Naredba poverjeništva za notranje zadeve z 
dne 1.Ш. 1919., š t 391 Ur.l., o delni izpre
membi gledališkega reda. 

71.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
16.XII. 1919., št.588 Ur.l., s katero se od
pravlja institucija ženitvovanskih zglasilnic. 

72.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
16. XII. 1919., š t 809 Ur. h, s katero se izpre-
minjajo določila o kazenskem postopanju poli
tičnih (policijskih) oblastev. 

73.) Naredba poverjeništva za notranje zadeve z 
dne 7. П. 1920., št. 87 Ur. 1., o pristojbinah po
litičnih in policijskih uradnikov. 

74.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 1. IV. 
1920., š t 177 Ur. L, o pobiranju občinskih taka. 

75.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
20.Vin. 1920., št.332 Ur.l., o ustanovitvi in 
pristojnosti policijskega oddelka pri okrajnem 
glavarstvu v Celju. 

76.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
20. VHI. 1920., št. 333 Ur. L, o ustanovitvi poli
cijskega oddelka pri okrajnem glavarstvu v 
Ptuju. 

77.) Naredba' poverjeništva za notranje zadeve z 
dne 18. X. 1920., št.406 Ur.l., s katero se zvi-

- sujejo pristojbine policijskih funkcionarjev v 
Sloveniji. , 

78.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 2. XI. 
1920., št.420 Ur.l., o doneskih zavarovalnic v 
korist gasilnih straž in v podporo ponesreče
nim gasilcem. 

79.) Naredba, deželne vlade za Slovenijo z dne 
11.IV. 1921., št. 126 Ur.l., o policijskem kaz
novanju za demonstrativna dejanja, nevarna 
državi. 

80.) Naredba ministrskega sveta, s katero se za 
območje deželne vlade v Ljubljani odrejajo iz
jeme od veljavnih zakonov, z dne 2». V. 1919. 
«Sli Nov.» š t 49/19. 

81.) Uredba o volitvah v občinska zastopstva v 
Sloveniji z dne 15. V. 1920. «Sl.Nov;» št. 123 
iz leta 1920. 

82.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah uredbe 
z dne 15.V. 1920. z dne 17.11.1921. «Sl.Nov.» 
št. 43/21. 

83.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v ured
bi o formaciji itd. orožništva z dne 26. II. 1919. 
«Sl.Nov.» št. 16/19. 

84.) Uredba o pridobitvi in izgubi državljanstva 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z op
cijo z dne 25. XI. 1920. «Sl.Nov.» š t 271/20. 

85.) Ukaz z dne 23. X. 1919., e katerim se občina 
trg Vukovar proglaša za mesto (za proglasitev 
odrejen z odločbo ministrstva za notranje za
deve z dne 29. X. 1919., U. br. 5817.) 

86.) Ukaz z dne 23. X. 1919., s katerim se občina 
Sušak proglasa za mesto po naredbi ministr
stva za notranje zadeve z dne 29. X. 1919., U. 
br,5872. 

.87.) Uredba z dne 1. XI. 1919. o premestnosti ob
činskih uradnikov v Hrvatski in Slavoniji in o 
skrajšanem postopku zoper nje, vročena za 
proglasitev z naredbo ministrstva za notranje 
zadeve z dne 3. XI. 1919., U. br. 6866. 

bó.) Ukaz z dne 5. XI. 1920., s katerim se upravna 
občina Vinkovci proglaša za mesto (za progla
sitev odrejen z odločbo ministrstva za notranje 
zadeve z dne 8.XI. 1920.. U.br.4952). 

S9.) Naredba bana Hrvatske in Slavonije z dne 
18. VII. 1919., št. 7513, o ureditvi razmer stal
no nameščenih dnevnica*jev. 

90.) Naredba bana Hrvatske in Slavonije z dne 
) 21. IV. 1920., š t 5713, o razmerah pisarniških 

pomočnikov. 
91.) 'Î4i,re4ba bana Hrvatske in Slavonije z dne 

21. ГУ. 1920., št. 5714, o oskrbi stalno name-
- ščenih dnevničarjev. 

92.) Naredba bana Hrvatske in Slavonije z dn* 
-21. Г7.1920., št. 5715, o službenem razmerju 
manipulantov z mnenjem, da bi se moral pri 
naredbi z dne 21. IV. 1920., št. 5714, in z dne 
21. IV. 1920., št. 5715, uvod izpustiti 

93.) Uredba o varnostnih odredbah zoper hajduke 
in odmetnike. 

2.) Ministrstvo za prosveto. 

1.1 Uredba o ureditvi ministrstva za prosveto. z 
' dne 3.IX. 1919. «Sl.Nov.» št.91 z dne 6.IX. 

1919. 
2.) Uredba o reguliranju položaja nastavnikor 

srednjih šol. «Sl.Nov.» št. 74 z dne 2. V. 1920. 
3.Ì Izpremembe gorenje uredbe z dne 12. IV. 1921. 

-.Sl.Nov.» št.43 z dne 22.11.1921. 
4.) Uicdba o izenačitvi plač nastavnikov srednjih 

in 3trokovnih šol v Vojvodini, Hrvatski in Sla- . 
voniji, Bosni in Hercegovini, Dalmaciji in Slo
veniji 7. dne 27. VI. 1921. (Neobjavljena.) 

5.) Uretiba, s katero se navtični šoli v Dubrovni
ku in Kotoru pretvarjata v državni pomorski 
akademiji, z dne 15.VI. 1921. «Sl.Nov.» š t 140 
z dne 25. VI. 1921. 

6.) Uixdha o poviških plač direktorjev itd. sred
njih šol z dne 15. VI. 1921. z dodatkom. «SI. 
Nov.» št. 140 z dne 2.5. VI. 1921. 

7.) Odločba ministrskega sveta, e kater«» se pro1 

svetni zakon narodnih, srednjih in strokovnih 
šol razširja na Banat, Bačko in Baranjo; S. N. 
š t 10.030 z dne 13. VII. 1921. (Nerazglašena/, 

8.) dredba o, višji pedagoški šoli z dne 30.VÏÏI. 

1920. «Si! Nov.» št. 194 z dne 5. IX. 1920. 
9.) Uredba o priznanju službenih let učiteljem z 

fa* 21.VI. 1920. «Sl.Nov.» št. 143 z dne 
$>. VT1.1920. 

10.) Uredta o začasni ureditvi prejemkov deželnih 
in županijskih nadzornikov ljudskih šol v Hr
vatski in Slavoniji in Medjimurju z dne 29. X. 
1920. «Sl.Nov.» Št271 z dne 6.ХП.1920. 

11.) Uredba o pokojnini učiteljskih vdov in otrok 
z dne 12. rV. 1921. «SI. Nov.» š t 147 z dne 
5. VII. 1921. 

12.) Uredba- o ureditvi gospodinjskih šol z dne 
17. IX. 1920. «SI. Nov.» št. 226 z dne 13. X. 
1020. • -, 

13.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o univerzah z dno 9. II. 1921. «SI. Nov.» 
št. 57 z dne 14. III. 1921. 

14.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v sploš
ni uredbi o univerzah z dne 22. V. 1920. «SI. 
Nov.» št. 128 z dne 14. VI. 1920. 

15.) Začasna uredba medicinske fakultete z dne 
25.1.1921. «Sl.Nov.» š t 4 6 z dne 1.Ш. 1921. 

16.) Uredba o poslovanju višjega šolskega sveta v 
Ljubljani z dne 23.1.1921. «Sl.Nov.» št.40 z 
dne 22.11.1921. 

17.) Ursdba o filozofski fakulteti v Skopi ju in o 
pravni'fakulteti v Subotici z dne 2. II. 1920. 
«SI. Nov.» št. 27 z dne 7. II. 1920. 

18.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v sploš
ni uredbi univerze z dne 22. V. 1920. «SI. Nov.» 
š t 128 z dne 14. VI. 1920. 

19.) Uredba o ustroju visoke šole za trgovino in 
promet v Zagrebu z dne . 17. VI. 192,0. «SI. 
Nov.» št. 146 z dne 6.VH.1920. 

20.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah člena. 
?8. zakona o univerzi in člena 78. splošne ured
be o univerzi z dne 9.\TI. 1920. «Sl.Nov.» 
š t 159 z dne 23. VII. 1920. 

Za S l o v e n i j o . 
21.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 

14. II. 1919., št. 361 Ur. 1. 52/19. 
22.) Narbdba deželne vlade za Slovenijo z dne 5. V. 

1919., št. 473 Ur. 1.89/19. 
23.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 

3. Vn. 1919., št. 565. Ur. 1.121/19. 
24.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 

10. ГХ. 1919., št. 670 Ur. 1.153/19. 
25.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dno 

15. IX. 1920., š t 377 Ur. 1.119/20. 
260 Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 5. II. 

1921., š t 62 Ur.l.24/21. v 

27.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 1. TV. 
1920., št. 172 Ur. 1.48/20. . 

28.) -Naredba deželne vlâVle za Slovenijo z dne 
26. XII. 1920., š t 12 Ur. L 3/21. 

129.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
19. Г7.1921., š t 116 Ur. 1.44/21. 

30.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
26. Ш. 1921., š t 168 Ur. 1.64/21. 
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31.) Okrožnica poverjeništva za bogočastje in uk 
št. 37.102 z dne 20. XII. 1918. o vodstvu sejnih 
zapisnikov upravnih zbornih organov cerkve
nih občin-, evangel jskih cerkva in izraelitskih 
bogočastnih občin v hrvatskem ali srbskem 
jeziku. 

32.) Naredba kr. hrvatske deželne vlade, poverje
ništva za prosveto in vere, št. 43.485 z dne 
24. XII. 1920. o izplačevanju plač iztočno-pra,-
voslavnega srbskega parohijalnega svečeništva 
gorenje karlovško dieceze in o porazdelitvi po
biranja in upravljanja parohijalne doklade. 

83.) Naredba kr. hrvatske deželne vlade, poverje
ništva za prosveto in vere, št. 21.666, z dne 
13. VII. 1921. o likvidaciji in izterjevanju ter
jatev rimsko in grško katoliškega svečeništva. 

34.) Uredba ministrstva za prosveto z dne 30. X. 
1920. o začasni ureditvi prejemkov deželnih in 
županijskih nadzornikov za ljudske šole v Hr
vatski, Slavoniji in Medjimurju. 

8б.) Naredba poverjemšk.'ga veča Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v Zagrebu š t 37.633 z dne 28. 
XII. 1918., s katero .se iznova proglaša, odnos
no dopolnjuje, banska naredba št. 93S z dne 
13.11.1897. glede točnega izvrševanja določila 
§ 7. zakona z dne 17. V. 1875. o porabi tiska. 

36.) Naredba bana Hrvatske in Slavonije št. 19.572 
z dne 15. VIL 1919. o naslovu vseučilišča v 
Zagrebu. 

S7.) Naredba poverjeniškega veča Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v Zagrebu z dne 10. XH. 1918., s 
katero se do poznejše ureditve z ustavo ureja 
visoka tehnična šola v Zagrebu. 

38.) Naredba bana Hrvatske in Slavonije št. 43.G72 
z dne 18. XII. 1919., s katero se izdaja statut 
za grafično zbirko kr. vseučilišča v Zagrebu. 

89.) Naredba, s katero se izdaja predpis o izpra
ševanju slušateljev prava iz jugoslovanskih de
žel bivšo Avstrijo pri .sodnih ki državoznan-

, stvenih in strogih izpitih v Zagrebu. 
40.) Ukaz Nj. V. prestolonaslednika z dne 18. VII. 

1919., s katerim se dovoljuje, da se na modro-
slovni fakulteti kr. vseučilišča v Zagrebu usta
novi stolica za romansko filologijo. 

41.) Uredba Nj. V. prestolonaslednika z dne 31. 
VIII. 1919. o ustroju veterinarske vieoke šole 
v Zagrebu. 

4B.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere, iz
dana v sporazumu s poverjeništvom za narod
no gospodarstvo, št. 34.597, z dne 26. IX. 1919.. 
s katero se ureja otvoritev gospodarsko-goz-
darske fakultete na vseučilišču kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

43.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 27.250 z dne 11. X. 1919. o začasnem pred
pisu o nostrifikaciji zdravniškega doktorata, 
pridobljenega v inozemstvu. 

44.) Naredba poverjeništva za prosveto in vero 
št. 42.016 z dne 26. XI. 1919. glede predpisov 
o dovrševanju študij slušateljev, ki so dovršili 
prvi tečaj po predpisih bivšega gospodarskega 
ucilišča v Križevcih. 

45.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 42.233 z dne 3. XII. 1919., s katero se izdaja 
predpis, kako je treba pri sodnih in državo-
znanetvenih državnih in strogih izpitih v Za
grebu izpraševati absolvirane slušatelje ogr
skih vseučilišč in pravnih akademij. 

4в.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 37.883/19 z dne 8.1.1920. o ustroju in pod
ročju poverjeništva za priznavanje diplom za 
magistre in doktorje farmacije, pridobljenih v 
inozemstvu. 

47.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
š t 18.104 z dne 5. V. 1920. o izpr^membi stolice 
za hrvatsko pravno zgodovino na pravoslovni 
in državoslovni fakulteti vseučilišča kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

48.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 15.724 z dne 7. IV. 1920., s katero se izdaja 
začasen statut za gospodareko-gozdarsko fa
kulteto vseučilišča v Zagrebu. 

4в.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 15.728 z dne 7. IV. 1920. o izpitnih predpisih 
za redne slušatelje gospodarsko-gozdarske fa
kultete vseučilišča v Zagrebu. 

SÖ.) Naredba poverjernštva za prosveto in vere 
š t 9981 z dne 30. IV. 1920., s katero se na kr. 
tehnični Soli v Zagrebu ustanavlja geodetsko-
inženjerski oddelek. I 

51.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 18.105 z dne 5. V. 1920., s katero se na pra
voslovni in državoslovni fakulteti vseučilišča 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Za
grebu izpreminja naslov predmeta «hrvateko-
ogrsko privatno pravo». 

52.) Uredba z dne 30. VI. 1920., s katero se do poz
nejše ureditve z ustavo ureja visoka šola za 
trgovino in promet v Zagrebu. 

53.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 23.572 z dne 1. VIL 1920., s katero se izdaja 
začasen predpis o I. državnem izpitu na kr. 
veterinarski visoki šoli v Zagrebu. 

54.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 20.165 z dne 9. VIL 1920., s katero se izda
jajo predpisi o izpraševanju kandidatov za uči
teljsko službo na srednjih in nižjih gospodar
skih šolah. 

55.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 20.492 z dne 15. VIL 1920., s katero se iz-
prèminja"joN dosedanji predpisi o nostrifikaciji 
doktoratov, pridobljenih v inozemstvu. 

5G.) Ukaz Nj. V. prestolonaslednika z dne 27. VIII. 
1920., s katerim se na vseučilišču v Zagrebu 
ustanavlja iztočuo-praveslavna bogoslovna fa
kulteta. 

57.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 27.996 z dne 24. IX. 1920. o posameznih in 
državnih izpitih na kr. tehnični -visoki šoli v 
Zagrebu. 

58.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 52.619/20 z dne 26. H. 1921., s katero se iz-
preminjajo določila § 6. in § 21., alineje 2., iz
pitnih predpisov za redne slušatelje gospodar
sko-gozdarske fakultete. 

59.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 52.570/20 z dne 4. III. 1920., s katero se iz
preminja § 15. naučnega in izpitnega reda za 
magisterij farmacije na vseučilišču v Zagrebu. 

60.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
i št. 4021 z dne 4. Ш. 1921., e katero se izpre-
minjata točki e) in f) § 8. predpisov o držav
nih izpitih na kr. tehnični visoki šoli v Za
grebu. 

61.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 10.942 z dne 16. IV. 1921., s katero se iz
daja začasen statut za iztočno-pravoslavno bo
goslovno fakulteto vseučilišča kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu." 

62.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 11.392 z dne 21. IV. 1921., s katero se iz-
preminjajo §§ 2., 9. in 15. predpisov o posa
meznostih pri državnih izpitih na kr. tehnični 
visoki šoli v Zagrebu. 

63.) Naredba poverjeništva za prosveto in vere 
št. 592 z dne 30. IV. 1921., s katero se izdajajo 
izpitni predpisi za kr. visoko šolo za trgovino 
in promet v Zagrebu. 

64.) Predlog ministra za prosveto o izpremembi 
člena 68. finančnega zakona P. br. 2219 z dne 
11. VI. 1921. 

65.) Odločba ministrskega sveta, da je kiparju Iva
nu Rendiću izplačevati iz državne blagajne iz
za dne 1. VI. 1921. do smrti po 5000 dinarjev 
na leto. 

III. Odsek za socialno politiko, narodno zdravje 
in prebrano. 

1.) Ministrstvo za socialno politiko. 
1.) Uredba o začasni pomoči invalidom in rodbi

nam padlih vojnikov % dne 14. II. 1920. «SI. 
Nov.» št. 119/20. 

2.) Uredba za likvidacijo nerešenih prijav za in
validske podpore v Srbiji in Crni gori z dne 
20:X. 1920. «SI. Nov.» št. 292/20. 

3.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah rešenih 
prijav za invalidsko podporo v Srbiji in Crni 
gori z dne 21.11.1921. «SI. Nov.» š t 46/1921. 

4.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah o za
časni pomoči invalidom in rodbinam padlih 
vojnikov z dne 25. Ш. 1921. «SI. Nov.» St. $9 
iz leta 1921. 

5.) Pravilnik za začasno nakazovanje pokojnin in 
doklad vojnim invalidom, rodbinam padlih, 
umrlih in pogrešanih vojnikov na ozemlju Ba
nata, Bačke in Baranje z dne 9. П. 1921. in iz-
prememba pravilnika z dne 25. V. 1921. «SI. 
Nov.» št. 41/21. 

6.) Pravilnik o opravljanju mojstrskega izpita v 
invalidskih reedukacijskih šolah z dne 25.1. 
1921. «SI. Nov.» št. 31/21. 

7.) Naredba direkcije invalidov z dne 29.1.1921., 
I. br. 1099, o neizplačevanju podpor invalidom 
z ozemelj, pripadlih naši državi po neuillyjski 
mirovni pogodbi. (Nerazglašena.) 

8.) Naredba direkcije.invalidov št. 2009/21., s ka
tero se ukinja invalidska podpora onim, ki ni
majo pravice do nje. (Nerazglašena.) 

9.) Odločba ministrskega sveta š t 8472 z dne 
10. IX. 1919. o brezplačnem zdravljenju invali
dov v civilnih in vojaških bolnicah. (Neraz
glašena.) 

10.) Odločba ministrskega sveta z dne 4. XII. 1919. 
o načinu, kako je voliti člane invalidskih so
dišč izmed uradmikov, in o pisarnah in po
hištvu za invalidska sodišča. (Nerazglašena.) 

11.) Odločba direkcije invalidov o vpisovanju po
trebitih podatkov v odločbi invalidskega sodi
šča 1. br. 10.393 z dne 3. V. 1921. (Nerazgla
šena.) 

12.) Uredba o splošnem pregledu invalidov z dne 
27. VI. 1921. I. br. 15.580. «SI. Nov.» št. 160 
iz leta 1921. . 

13.) Uredba o ustanovitvi državnega oddelka za 
.zaščito dece in mladine z dne 5. II. 1919. «Si. 
Nov.» š t 13/19. 

14.) Pravilnik o ureditvi oddelka za zaščito dece 
in mladine z dne 1. X. 191.9. «SI. Nov.» št. 113 
iz leta 1919. 

15.) Uredba o popisu prebivalstva in domačih ži
vali z dne 31. XII. 1920. «SI. Nov.» št. 91/20 in 
o izpremembah in dopolnitvah iste uredbe z 
dne 17. XII. 1920. «SI. Nov.» št. 287/20. 

16.) uredba o stanovanjih z dne 25. V. 1920. «31. 
Nov.» št. 113/20. 

17.) Uredba o podpiranju produkcije novih stano
vanj, ki velja za ozemlje kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, razen za prejšnje ozemlje 
kraljevine Srbije in Črne gore, z dne 19. VII. 
1920. 

18.) Uredba o stanovanjih in najemih zgradb vobČe 
z dne 8. IV. 1321. u SI. Nov. št. 81/21) s pravil
nikom za izvrševanje. («SI. Nov.» št. 149/21.) 

19.) Uredba o stanovanjih in najemih zgradb vobče 
z dne 21. V. 1921. «SI. Nov.» št. 138/21. 

20.) Razpis ministra za socialno politiko št. 41.816 
z dne 1. Vìi. 1321. na podstavi člena 37. ured
be f» stanovanjih in najemih zgradb vobčo z 
dne 8. IV. 1921. «SI. Nov.»- št. 96/21. 

21.) Uredba, e delovnem času v industrijskih, obrt
nih, rudarskih, trgovskih in prometnih pod
jetjih z dne 12. IX. 1919. «SI. Nov.» št. 97 in 99 
iz Ma 1921. 

22.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v xired-
bi o delovnem času z dne 12. LX. 1919. «SI. 
Nov.» št. S4/S1. 

23.) Uredba o ustroju ministrstva ta prehrano in 
obnovo dežel z dne 6. U. 1919. «SI. Nov.» z dne 
18.11.1919., št. 7/19. 

24.) Ukaz o ukinitvi ministrstva za prehrano in o 
njega porazdelitvi, označeni v ukazu z dne 
25. H. 1919., s prilogo komisije za likvidacijo 
št. 2 z dne З.Ш. 1921. «SI. Nov.» št. 51/21. 

25.) Izpremembe v ukinitvi ministrstva za prehra
no z dne 1.11.1921. «SI. Nov.» št. 52/21. 

26.) Uredba o zalaganju z živalsko in človeško hra
no z dne 13. XI. 1919. «SI. Nov.» št. 142/19. 

27.) Uredba o inspekciji dela z dne 29. V. 1921. 
«SI. Nov.» št. 139/21. 

28.) Naredba, kako ee nadziraj izvrševanje uredbe 
o delovnem času z dne 12. LX. 1919. 

29.) Odločba o ustanovitvi oblastnih inšpekcij dela 
z dne 10. Vn. 1920. 

30.) Uredba, s katero se izpreminjajo nekatera do
ločila naredbe poverjenika za socialno skrb
stvo v Zagrebu z dne 24. IX. 1918. o zava
rovanju obrtnih in trgovskih nameščencev zo
per nezgode z dne 30. IX. 1920. «SI. Nov.» ; 
št. 238/20. 

31.) Uredba o začasni ureditvi zavarovanja delav- :. 
cev zoper nezgode na bivšem avstrijskem 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev z dne 30. IX. 1920. «SI. Nov.» št. 243/20. 

82.) Uredba o začasni ureditvi zavarovanja delav
cev na podstavi zakona člena XIX. 1907. o za
varovanju obrtnih in trgovskih nameščencev 
zoper bolezen tudi na ozemlju Banata, Ba&ke 
in Baranje z dne 11. X. 1920. «SI. Nov.» St. 244 
iz leta 1920. 

33.) Uredba, s katero se izpreminja § 8. zakona a 
dne 15. H. 1909. o zavarovanju delavcev zoper 
bolezen za Bosno in Hercegovino, z dne 11. X«. 
1920. «SI. Nov.» št. 255/20. 
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34.) Uredba o začasni ureditvi zavarovanja rudar
jev zoper nezgode na bivšem avstro-ogrskc. 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev z dne 30. IX. 1920. «SI. Nov.» št. 255/20. 

85.) Uredba o začasni ureditvi zavarovanja delav
cev zoper bolezen na bivšem avstrijskem ozem
lju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 11. X. 1920. «SI. Nov.» št. 256/20. 

36.) Naredba deželne vlade za Bosno in Hercego
vino, poverjeništva za socialno politiko z dne 
29. XI. 1919., št. 24.070 (dopolnitev uredbe za
kona z dne 15. H. 1909. o zavarovanju delav
cev zoper bolezen) zb. zak. i nar. št. 177/19. 

87.) Naredba deželne vlade v Zagrebu, poverjeni
štva narodnega veča za socialno skrbstvo, z 
dne 9. XI. 1918., št. 3, o delavskem zavarova
nju zoper bolezen in nezgode. 

88.) Naredba deželne vlade v Zagrebu, poverjeni
štva narodnega veča za socialno skrbstvo, z 
dne 24. XI. 1918., št. 93 o obveznosti zavaro
vanja dobrovoljcev zoper bolezen in nezgode. 

39.) Naredba bana v Zagrebu z dne 24. VU. 1919., 
št. 5103: izprememba nar-db bivšega avwt.ro-
ogrskega ministrstva z dne 14. LX. 1917., 
št. 4790. 

40.) Naredba bana v Zagrebu z dne 10. VII. 1920., 
št. 5888. 

41.) Naredba bana v Zagrebu z dne 30. I \ . 1920., 
št. 8149. 

42.) Naredba bana v Zagrebu z dne 27. V. 1J20., 
št. 9557. 

43.) Naredba ministra za socialno politiko z dne 
5 V. 1920., št. 9975, o uvrstitvi obratov v Slo-. 
veniji in Dalmaciji, zavezanih nezgodnemu za- ; 
varovanju, v nevarnostne razrede in o ugoto-: 

vitvi odstotkov v nov:irTio«t.nih razredih 211. 
čas izza dne 1.1.1920. «SI. Nov.» št. 112/20. 

44.) Naredba ministra za socialno politiko v spo
razumu z ministrom za gozde in rudnike o 
prfldjačitvi nezgodnega zavarovanja rudarjev 
na bivšem avstrijskem ozemlju k splošnemu 
nezgodnemu zavarovanju delavcev z dne 30. 
IX. 1920. «SI. Nov.» š t 255/20. 

'45) Naredba ministra za socialno politiko v spo-
' razumu z ministrom za promet o ustanovitvi 

«Železriičarske zavarovalnice zoper nezgode» 
v Ljubljani z dne 30. IX. 1920. «SI. Nov.» 
št. 273/20. . ... 

•46 ) Naredba ministra za. socialno politiko o izvreu-
vi uredbe z dne 30. IX. 1920. o začasni ureditvi 
zavarovanja dslavcev zoi>er nezgode na bivšem 
avstrijskem ozemlju kraljevine Srbov Hrva
tov in Slovencev. «SI. Nov.» št. 273/20. 

47 ) Naredba ministrstva za socialno politiko z 
dne 8. XII. 1920., št. 65.059. glede izvajanja 
uredbe o začasni ureditvi zavarovanja^ delav
cev na podstavi zakona člena XIX. 1907. o za
varovanju obrtnih in trgovinskih nameščencev 
zoper bolezen in nezgode v Banatu, Bački m 
Baranji z dne 11. X. 1920. «SI. Nov.» št. 11/21. 

48) Naredba poverjeništva za socialno skrbstvo v 
Sarajevu z dne 13, XI. 1920., št. 17.598, o za
varovanju služabništva, «Zborn. zak. 1 nar.» 

.»t.81/20. . ,. , ., 
49 ) Uredba o pobijanju draginje življerakih po

trebščin in brezvestne spekulacije z dne 27. VI. 
1921. «SI. Nov.» št. 159/21. 

'50.) Uredba o delavskih zbornicah. «SI. Nov.» 
št. 157/21. 

51.) Uredba o izpremembi poslednjega odstavka 
člena 81. orjrtnega zakona. «SI. Nov.» št, 158 
iz leto 1921. 

52.) Uredba o izseljevanju z dne 21. V. 1921. «SI. 
' Nov.* št, 151/21. 

53.) Uredba o pokojninskem zavarovanju name
ščencev na bivšem avstrijskem ozemlju kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 
27. VI. 1921. «SI. Nov.» št. 160/21. 

54.) Naredba narodne uprave za Banat, Bačko in 
Baranjo. odseka za socialno reformo, št. 93 B. 
Br., vsem okrožnim blagajnam za zavarovanje 
delavcev v Banatu, Bački in Baranji 0 pobi
ranju predjemov na prispevke za nezgode za 
leto 1919. z dne 25. П. 1919. (Objavljena z le
pakom, uradno nerazglašena.) 

55.) Naredba ministrstva za socialno politiko kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, odseka 
za Banat, Bačko in Baranjo, št. 3072 1149. II.. 
o reguliranju prispevkov za zavarovanje zoper 
bolezen in bolezenskih podpor, določenih v na
redbi bivše ogrske vlade. št. 4790/17 M. II. z 
dne 17. IX. 1919. (Objavljena z lepakom, urad
no nerazglašena.) 

56.) Naredba ministrstva za socialno politiko kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, odseka 
za Banat, Bačko in Baranjo, št. 3075 1919/11., 
o ugotavljanju draginjske doklade na rente z 
dne 15. IX. 1919; (Uradno nerazglašena — z 
lepakom.) 

57.) Naredba ministrstva za socialno politiko z dne 
16. Vili. 1921. M. br. 18.330. (Lepak.) 

58.) Naredba ministrstva za socialno politiko M. 
br. 15.586 z dne 27. VI. 1921., s katero se odo-
brujejo pravila, za splošni pregled invalidov. 
«SI. Nov.» št. 160/21. 

59.) Uredba o dobrovoljan z dne 18. IX. 1919. «SI. 
Nov.» št. 1/20. 

60.) Odločba ministrstva za socialno politiko, s ka
tero se uveljavlja uredba o ustroju ministrstva 
za socialno politiko, z dne 5. IV. 1921., 
št. 20.161. 

61 ) Uredba o ureditvi zavarovanja delavcev zoper 
'' bolezen in nezgode z dne 27. VI. 1921. (Neraz

glašena.) 
62 ) Naredba Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 

18. XII. 1918., St, 216 Ur. 1. 28/18, o obrtnem 
nadzorništvu. 

63.) 'Naredba Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 
30. ХИ. 1918., št. 217 Ur. k 28/18, o ustanovit
vi državne posredovalnice. 

64.) Naredba Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 
20.1.1919., št. 302 Ur. 1.42/19. 

65.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
14.11.1.919., št. 369 Ur. 1. 53/19. 

66.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dna 
10. IX. 1919., št. 657 Ur. 1.148/19, o ustanovit
vi pokrajinskega pokojninskega sklada pri za
časni delavski zavarovalnici v Ljubljani in o 
ureditvi provizij pri bratovsTdh skladnicah v 
okolišu rudarskega glavarstva v Ljubljani z 
izprcmeinbami naredbe deželne vlade za Slo
venijo z dne 3: XI. 1920., št. 435 Ur. 1.135/20, 
s katero se izpreminja naredba celokupne de
želne vlade z dne 10. IX. 1919., št. 657 Ur. 1., o 
ustanovitvi pokrajinskoga »klada za Slovenijo z dn; 

z dne 

z dn: 

67.) Naredba deželne vlade za Slovenijo 
30. IX. 1919., št. 679 Ur. 1.155/19. 

68.) Naredba deželne* vlade za Slovenijo 
26. IX. 1919., št. 719 Ur. 1.163/19. 

69.) Naredba deželne vlade za Slovenijo 
18. VI. 1921., št. 224 Ur. 1.82/21. 

70.) Kraljevska uredba z dne 30. IX. 1920., št. 369 
Ur. 1.118/20. 

71.) Kraljevska uredba z dne 30. IX. 1920., št. 374 
Ur. 1.119/20. 

72.) Kraljevska uredba z dne 11. X. 1920., št. 407 
Ur. 1.127/20. 

73.) Naredba poverjenika narodnega veča SHS za 
socialno skrbstvo z dnd 9. XI. 1918., št. 3, o 
delavskem zavarovanju zoper bolezen in ne
zgode. 

74.) Naredba poverjenika narodnega veča SHS za 
socialno skrbstvo z dne 24. XI. 1918., št. 93, o 
izpremembi materialnopravnega določila zako
na o zavarovanju obrtnih in trgovskih name-
š čenče v. 

75.) Naredba poverjenika za pravosodje z dne 26. 
XI. 1918.. št. 19.376, izdana v sporazumu s po
verjenikom za socialno skrbstvo o ustroju so
dišč delavskega zavarovanja. 

76.) Banska naredba z dne 24. VH. 1919., št, 5102, 
o izpremembi nekaterih določil o zavarovanju 
obrtnih in pridobitnih nameščencev. 

77.) Banska naredba z dne 19. LX. 1919., št. 5888, o 
izpremembi nekaterih določil o zavarovanju 
obrtnih in. pridobitnih nameščencev. 

78.) Banska naredba z dne 11. Ш. 1920., št, 4251, 
o izpremembi nekaterih določil obrtnih in pri
dobitnih nameščencev. 

79.) Banska naredba z dne 30. IV. 1920., št. 8149, 
o izpremembi nekaterih predpisov delavskega 
zavarovanja. 

80.) Banska naredba z dne 27. V. 1920., št. 9757, o 
izpremembah nekaterih predpisov delavskega 
zavarovanja. 

81.) Banska naredba z dna 18.11.1919., št. 1260 II. 
Z. S. S., o delu zaupnikov v raznih podjetjih. 

82.) Banska naredba z dm 6. XII. 1920., št. 28.819, 
o ustanovitvi kr. deželne socialne šole v Za
grebu. 

83.) Naredba št. 3168 S. P. z dne 4. IV. 1919. o 
ustanovitvi urada za posredovanje pri name
ščanju brezposelnih delavcev. 

84.) Naredba St, 3980 S. P. z dne 13. IV. 1919., o 
podporah brezposelnim delavcem. 

85.) Naredba št.!S440 S. P. z !dne 17. IV. 1919. o de
lavskih zaupnikih v delavnicah, podjetjih itd. 
v Bosni in Hercegovini. 

Letnik III. 

86.) Naredba št. 9115 S. P. z dne 25. VI. 1919., s 
katero se prepoveduje' kolportaža in prodaja 
po hedoletnikih v Bosni in Hercegovini. 

87.) Naredba št. 85.150—I. z dne 30. Ш. 1919. -k*!.-
zakona z dne 15. II. 1909. o zavarovanju delav
cev zoper nezgode v Bosni in Hercegovini. 

88.) Naredba š t 20.470 S. P. z dne 29. XI. 1919., s 
katero se začasno izprsminjajo in dopolnjujejo 
nekatera določila zakona z dne 15.11.1909. o 
zavarovanju delavcev zoper bolezen v Bosni 
in Hercegovini. 

89.) Naredba Št 3326 S. P. z dne 10. II. 1920., s 
katero se začasno, dokler ne izide nov zakon, 
izdajajo določila o ureditvi razmerja med delo
dajalci in pomožnimi delavci v podjetjih, obra
tih itd. 'Eosne in Hercegovine. 

90.) Naredba št. 11.804 S. P. z dne 8. VII. 1921., s 
katoro se na podstavi uredbe z dne 21. V. 1921. 
o stanovanjih in najemih zgradb razglaša pra
vilnik za izvrševanje te uredbe v Bosni in Her
cegovini. 

91.) Naredba dežolne vlade za Slovenijo z dno 18. 
VI. 1921., št. 224 Ur. L 82/21. 

2.) Ministrstvo za narodno zdravje. 

1.) Uredba o ustroju ministrstva za narodno 
zdravje z dne 14. V. 1919. «SI. Nov.» š t 99 
iz lata 1919. «SI. Nov.» št. 287 z dne 24. ХП. 
1920. 

2.) Uredba o taksah za cepljenje kravjih koz. z 
dne 29. X. 1920., št. 27.288. «SI. Nov.» št. 19 z 
dne 28.1.1921. 

3.) Uredba o taksah za seciranje mrličev z dne 
29. X. 1920., Št, 27.289. «SI. Nov.» št. 22 z dne 
I. II. 1921. 

4.) Uredba o vracunavanju službe ob vojni in o 
začasnih sekundarnih zdravnikih z dne 22. XII. 
1919., št, 26.019. (Nerazglašena.) 

5.) Ursdba o vracunavanju službe ob vojni in za 
ukazne zdravnike z dne 8. V. 1920., št. 10.922. 
«SI.''Nov.» "št. 114 z dne 26. V. 1920. 

6.) Uredba o stalni epidemijski komisiji z dne 24. 
II. 1919., št. 1-712. «SI. Nov.» št. 133 z dne 8. XI. 
1919. 

7.) Uredba o službi epidemijskih zdravnikov z dn« 
29. XII. 1919., št. 27,718. «SI. Nov.» š t 13/2« 

18.1. 
8.) Uredba o bakterioloških postajah z dne 25. IX, 

1920.. št. 29.964. «SI. Nov.» št. 283 z dne 20. 
XII. 1920. 

9.) Uredba o ambulatoriju za kožne bolezni v 
Beogradu z dne 8. V. 1920., št. 10.792. «SI. 
Nov.» št. 114 z dne 26. V. 1920. 

10.) Uredba o pobijanju in zdravljenju spolnih bo
lezni z due 1. H. 1920. «SI. Nov.» št. 215 z dne 
30. IX. 1920. 

11.) Uredba o očesni polikliniki v Beogradu z dne 
8. V. 1920., št. 10.791. «SI. Nov.» š t 116 z dne 
28.V. 1920. 

12.) Uredba" o zdravnikih specialistih' z dne 29. X. 
1919., št. 18.800. «SI. Nov.» št. 140 z dne 16. 
XI. 1919. 

13.) Uredba o ustroju sanitetnega sveta kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 21. VH. 
1919.. št. 10.849. «SI. Nov.» št. 76 z dne 
2. VIII. 1919. 

14.) Uredba (pravila) stalne bolniške komisije z 
dne 4. V. 1920. (Nerazglašena.) 

15.) Uredba o zalaganju anatomskih institutov z 
mrliči z dne 1. III. 1921. «SI. Nov.» št. 58 z dne 
15. IIT. 1921. 

16.) Uredba o opravljanju državnega zdravniškega 
.izpita z dne 2.VH. 1919., š t 11.757. (Neraz
glašena.) 

17.) Uredba o ustroju oblastnih sanitetnih uprav r 
Srbiji in Crni gori z dne 27. VI. 1921. «SI. Nov.» 
št. 163 z dne 25. VIL 1921. 

18.) Uredba o okrajnih (okružnih in sreskih) sani
tetnih upravah z dne 27. VI. 1921. «SI. Nov.» 
š t 163 z dne 25. VIL 1921. 

19.) Uredba o otvarjanju novih oddelkov v bolni
cah in o številu sekundarnih zdravnikov z dne 
4. II. 1919., št. 2856. «SI. Nov.» St.'16 z dne 
11. III. 1919. 

20.) Uredba o brezplačni zdravniški službi po bol
nicah z dne 4;XI. 1919.,išt.22.882. (Nerazgla
šena.) l 

21.) Uredba o glavnem lekarniškem sanitetnem 
.skladišču z dne 22.11.1920. (Nerazglašena.) 

22.) Uredba o službenih letih v lekarnah v Dalma
ciji z dne 20. IX. 1920,, A. br.336. (Nerazgla
šena.) 
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: 23.) Uredba o zrelostnem izpitu ob vstopu v far
macijo z »dne 20. IX. 1920., A. št, 2702. (V 
Bosni in Hercegovini nerazglašena.) 

'24.) Uredba o rracunavanju pomočniške vojne 
službe z dne 23. XI. 1920., A. št. 27.136. (Ne
razglašena.) 

• 25.) Naredba o izenačitvi pogojev za pridobitev le
karniške pravice. (Nerazglašena.) 

•':26.) Naredba o prisilnem cepljenju koz. (Nerazgla
šena.) 

27.) Naredba, s katero se začasno zvišujejo do-
klade zdravnikom -na Štajerskem. (Nerazgla
šena.) 

28.) Naredba o predpisih-za medicinske fonde. (Ne
razglašena.) 

29.) Naredba o izredni dokladi in potrdil stroških 
za okrajne zdravnike v Sloveniji. (Nerazgla
šena.) 

30.) Naredba, s katero se ukinja realna lekarniška 
pravica. (Nerazglašena.) 

-31.) Naredba o izvrševanju babičnega poklica. (Ne
razglašena.) 

32.)' Začasni pravilnik za brivnice z razglasom o 
lišajih na obrazu in v laseh. (N»razglašena.) 

33.) Predlog za zakon o oprostitvi od carinskih 
taks in uporabi izvestnih proračunskih kredi
tov. (Nerazglašen.) 

3.) Ministrstvo za prehrano in obnovo dežel. 
1.) Pravilnik za razdelitev domačih živali iz voj

nega plena z dne 20. V. 1919., P. S. br.465. 
«SI. Nov.» št. 49/19. 

2.) Zakon o pomoči onim, ki so trpeli v vojni, s 
pravilnikom za izvrševanje tega zakona. 

3.) Uredba o ustroju ministrstva za prehrano in 
obnovo dežel z dne 6. II. 1919. cSl. Nov.» št. 7 
iz leta 1919. 

4.) Naredba ministrstva za prehrano in obnovo 
zemlje z dne 7. III. 1919., A. br. 2684, po po
oblastitvi ministrskega sveta z dne 27. II. 1919. 
o kontroli, svobodne trgovine. «SI. Nov.> 
št. 16/19. 

5.) Pravilnik o prometu blaga v obmejnem pasu 
. 15 km od meje. 

• 6.) Naredba o prometu s sladkorjem v mejah kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

7.) Uredba o-zalaganju nahoda z, ljudsko in žival
sko hrano z dne 13. XI. 1919. «SI. Nov.» 
št. 142/19. 

8.) Pravilnik za izvoz hrane v okupiranih delih 
Dalmacije in Istre. 

9.) Naredba, s katero se prepoveduje uporaba ze
lenega žita, pšenice itd. 

10.) Naredba ministrstva za prehrano in obnovo 
dežel z dne 15. Г7.1919., št. 5164, o kontroli 
svobodne trgovine v zvezi z odločbo ministr
skega sveta z dne 25. H. 1919. «SI. Nov.» št. 3 ! 
iz leta 1919. 

IV. Odsek za pravosodje, verstvo, vojno, pred-
gednistvo ministrskega sveta in zunanjih zadev. 

1.) Ministrstvo za pravosodje 
(za Srbija ali za vso kraljevino). 

1.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o ustroju sodišč z dne 30. VII. 1919., št. 12.720. 
«SI. Nov.» št. 80/19. 

2.) Uredba o izpremembah v uredbi o izpremem
bah in dopolnitvah v zakonu o ustroju sodišč 
z ,dne 30. VIL 1919., št. 12.720, in z dne 10. XII. 
1919., št, 26.231. »SI. Nov.» št. 169/19. 

3.) Uredba o izpremembah v uredbi o izpremem
bah. in dopolnitvah v zakonu o ustroju sodišč z 
dne 30. VII. 1919., št. 12.720, in z dne 10. XII. 
1919., št. 26.231, in z dne 30.1.1920., št.3S7!. 
«SI. Nov.» št. 33/20. 

4.) Uredba o izpremembah v uredbi o izpremem
bah in dopolnitvah v zakonu o ustroju sodišč z 
dne 30. VII. 1919., št. 12.720, in z dne 10. XII. 
1919., št. ..26.231, in z dno 17. IX. 1920., 
št. 34.991. «SI. Nov.». št; 223/20. 

5.) Uredba o izpremembah v uredbi o izpremem
bah in dopolnitvah v zakonu o ustroju sodišč z 
dne 30. VII. 1919., št. 12.720, in z dne 10. XII. 
1919., št. 26.231, in. z dne 17. IX., 1920., 
št. 34.991. «SI. Nov.» št. 226/20. ' 

-'C.) Odločba —ukaz --ministrskega sveta, s In
tero se zakonska moč poglavij IX. in X. kri
minalnega ; (kazenskega), zakonika ;za: kraljevi
no .Srbijo razširja; na vse območje: kraljevine 
Srbov, .Hrvatov . in Slovencev, • z. dne 25. II. 
1919., š t 2092. «SloNov.» št.30/19. 

7;) Uredba, s katero se uredbe uvodnih pravil I. 
dela in IX. in X. poglavja kriminalnega (kazen
skega) zakonika za, tealjevino. Srbijo, razširjajo 

• na vse območje-' kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, z dne 16. HI. 1921., š t 1270. «SI. 
Nov.» št. 75/21. 

8.) Uredba o objavljanju zakonov, uredb in naredb 
z dne-13.XI. 1919., št.23.023. «SI.Nov.» št, 141 
iz leta 1919. 

9.) Uredba o ustroju ministrstva za pravosodje z 
dne 14. XII. 1919., š t 26.241. «SI. Nov.» š t 168 
iz leta 1919. 

10.) Uredba o obratili v osvobojenih in pridruženih 
pokrajinah po balkanskih vojnah, osnovanih 
pred dnem 16. Vni. 1919., z dne 31. XH. 1919., 
št.'28.286. «SI. Nov.» št. 6/20. 

11.) Uredba o likvidaciji zasebnoprav.nih razmer 
med prejšnjimi državljani kraljevine Srbije in 
Crne gore in državljani onih držav, s katerimi 
so v vojnem stanju, z dne 1. V. 1920., š t 16.509. 
«SI. Nov.» št. 105/20. 

12.) Uredba o imovini neprijateljskih podanikov z 
dno 21. VI. 1920., št. 22.450. «SI. Nov.» št. 149 
iz leta 1920. 

13.) Pravilnik za izvrševanje uredbe o imovini ne
prijateljskih . podanikov z dne 26. VII. 1920. 
«SI. Nov.» št. 166/20. 

14.) Odločba ministrskega sveta z dne 5.11.1919., 
s .katero se ha vse ozemlje kraljevina Srbov, 
Hrvatov in Slovencev razširja veljavnost za
kona o postopanju z imovino podanikov držav, 
ki so v neprijateljstvu s: Srbijo, z dne 17. VIII. 
1915. in zakona, s katerim se sprejema na 

' znanje in odobritev odločba pariške ekonomske 
konference z dn-ô-18; X. 1915. «SI. Nov.» š t 11 
iz leto 1919. 

15.) Uredba o postopku ob prijavah in plačilih vsot, 
ki jih .naši podaniki dolgujejo neprijateljskim 
državljanom, z dne 30. IX. 1920., št, 4519. «SI. 
Nov.» št. 232/20. 

16.) Odločba ministra za pravosodje z dne 30. XI. 
1920., št9064, o.pobiranju splošnih stroškov 

..na sekvestrirane-, objekte. 
17.) Odločba ministra za pravosodje z dne 12. IV. 

1919., «SI. Nov.»--9054, o pobiranju splošnih 
stroškov na sekvestrirane objekte. 

18.)'Odločba nünietra iza: pravosodje z dne 14. V. 
1921., R. S. št; 2143, s katero se dopolnjuje 
člen 15. uredbe o-postopku-ob prijavah in pla
čilih vsot, ki jih dolgujejo naši podaniki nepri
jateljskim- državljanom. 

19.) Odločba ministra za- pravosodje z dne 30. VI. 
1921., R. S. š t 2884, s katero se izpreminja 
prejšnja* odločba z dne 12. IV. 1920., št. 9054, 
da se po točki 3. omenjene odločbe ne jemlje 
v postopek pobiranje splošnih stroškov na ob
jekte, s katerih je sekvester odpravljen. 

20.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o sodnikih z dne 4. Ш. 1911. z dne 3. X. 
1920., št. 37.831. «SI. Nov.» št. 225/20. 

21.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o sodnikih z dne 4. III. 1911. z dne 22. 
VIL 1921., št. 29.926. 

22.) Odločba ministrskega sveta z dne 11.1.1921., 
Tit. 5250. po kateri naj se postavijo štirje in
špektorji ministrstva za pravosodje, da bi se 
bolje nadziralo poslovanje prvostopnih sodišč 
v južnih krajinah. 

23.) Odločba ministrskega sveta z dne 29.1.1920., 
št. 3001, o prenosu kronskih posestev članov 
bivše cesarske rodbine habsburške v upravo 
generalne direkcije državnih posestev. 

24.) Naredba ministra- za pravosodje z dne 3. V. 
1920., št, 3871, o neveljavnosti pravnih dejanj 
glede konfiscirane imovine. 

25.) Odločba, ministrskega sveta /..dne I.V. 1921., 
št, 18,224, o stalni državni pomoči iz državne 
:hlagajne Stevanu Maksimoviću in Gliši Nova-
koviću adv. 

26.). Odločba ministrskega sveta z dne 10. VI. 1921., 
št22.950, o premeščanju pisarjev od;mestnih 
in sreekih sodišč; k prvostopnim. 

Za H r v a t s k o , in S l a v o n i j o . 
1.) Naredba bana Hrvatske, Slavonije in Dalma

cije o kaznovanju in zaščitovanju- mladine z 
'ine 13, XII. 191.8.. št, 20.820. «Zbornik zakona 
i naredaba, valjanih' za Hrvatsku i Slavoniju,» 
iz leta, 1914., et. 4. 

2.) Naredba ministra za pravosodje z dne 22. Ш. 
1919., št. 1006, o dopolnitvi § 58. zakona z dne 
6. X. 1894. «Zbornik» št. 53. 

8.) .Naredba ministra za..pra.v^odje z,;dnef 2Е&-Ш. 
1919., š t 537, P potrditvi-naredbe bana Hrvat
ske, 1 Slavonije in Dttjjnapije z dne 30. XII. 
1919., št. 21.138, o "vnovični dopqtnityi izjemnik 
odredb, ki se tičejo menic, trgovskih nakazni* 
in skladiških' listov, «Zbornik» iz leta 1919., 
š t 22. 

4.) Uredba z dne 10. VI>. 1921., št27-863, e kater# 
se kotarskemu sodišču na Sušaku podeljuje 
sodstvo v pomorskih stvareh • za* primorje hr-
vatskc-slovenskega pravnega območja. 

5.) Uredba z' dne 22:: VI. 1921., št. 29:504, o piodo-
nosnem nalaganju sirotinskega denarja v Hr
vatski in'Slavoniji. • » 

6.) Uredba z dne 22. VI. 1921., š t 29.505, o iz
premembi kazenskega' zakona in kazenskega 
postopnika v Hrvatski, in Slavoniji. 

7.) Uredba z ,dne 22. VLV1921./ š t 29.5D6? s ka
tero se ,izpreminja zakon z, dne 19. V, 1917. o 
razširitvi in dopolnitvi aakona z dne 3^X. 1876. 
o postopku v pravnih poslih manjše vrednosti 
.pred kotarskimi sodišči, ki velja v Hrvatski in 
Slavoniji. 

8.) Uredba z dne.22..VI..1921., š t 20,607, o izpre
membi^ 1. zakona z dne 14. V.19Ò7. (š t 40 
«Zbornika» iz leta-1907.) o izpremembi § 21. 
zakona z dne 3. X. 1876. o krajevnih sodiščih 
in postopku pred .njimi (št.87 «Zbornika» te 
leta 1876.), veljavnih v.JSrvateki.in Slavoniji. 

9.) Uredba z dne -22..VI. 1921., Џ. 29.508, o raz
širitvi pristojnosti kotarskih sodišč na sedežu 
sodnih stolov v Hrvatski in Slavoniji. 

10.). Naredba- poverjenika za pravosodje z,dne 26. 
XI. 1918., š t 19.876, o ustfroju eodišč delavske
ga .zavarovanja. 

Z a B o s n o in H e r c e g o v i n o . 
1.) Uredba o izpremembi, in dopolnitvi % 5. civil

nopravnega postopka, za Bosno in-Hercegovino 
z dne 30. L 1920.,. št. 3873. «Zbornik zakona i 
naredaba za Bosnu i Hercegovinu» iz leta 1920. 

2.) Uredba, s katero se začasno skrajšuje sodni
ška priprava v Bosni in Hercegovini, z dne 
30.1.1920., š t 3884. («Zbornik» iz leta 1920., 
komad V.). «SI. Nov.»,It 37/20. 

3.) Uredba, s katero se začasno.ukinja § 32. za
kona o. ustavi, za sodišča v Bosni in Herce
govini z dne 30.1.1920., St 3885 («Zbornik» iz 
leta 1920., komad V.). :«SL Nov.». št. 31/20. 

4.) Naredba deželne vlade za Bosno :in Hercego-
vino z dne 23. H. 1920., • š t S5.116/HI. («Zbor
nik» iz leta'4920.; komad VH.) o olajšavi ,#гат-' 
ne prakse in vračunavanju vojaške službe v či» 
sodniškim kandidatom, : avskultantom, prav
nim vežbenikom, ki so bili med vojno pozvani 
v vojaško službo. 

5.) Naredba ministra za pravosodje kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z dne 12. Ш. 1920., 
š t 9187 («Zbornik» iz leta 1920., komad IX.) 
o vračunavasnju sodnÜSke prakse v odvetniško 
onim odvetniškimi kandidatom, ki so ostali 
med vojno v eodniški službi Bosne in Herce
govine, da bi se odtegnili službi v avstro-ogr-
ski vojski. 

6.) Ukaz, s katerim se izpreminja § 4. odvetni
škega reda za Bosno'in Hercegovino, z dne 
18. III. 1920., št. 10.067. «Zbornik» iz leta 1920., 
komad X. 

7.) Naredba deželne vlade za Bosno in Hercego
vino z dne 23. ХП. 1919., š t 233.772/Ш. («Zbor
nik» iz leta 1919., komad XLLX.), s katero se 
izpreminja § 2. naredbe o razglašanju zakonov 
in naredb z dne 5. XI. 1918. Prilaga se tudi 
prejšnja naredba Narodne vlade za Bosno is 
Hercegovino z dne 5. XI. 1918., št. 246.390ДИ. 
(«Zbornik» iz leta 1918., komad L.) o razgla
šanju zakonov in naredb. 

8.) Uredba o izpremembi trgovskega zakona za 
Bosno in Hercegovino z dne 22. • VI. 1921., 
š t 29.731. «Zbornik» iz leta 1921., komad XLX. 

9.) Uredba-o izpremembi § 8.' zakona o ustavi za 
sodišča za Bosno in Hercegovino z dne 22. VI. 
1921., št. 29.732. «Zbornik» iz leta 1921., ko
mad XIX. 

10.) Uredba o izpremembi in dopolnitvi kazenskega 
zakona o hudodelstvih za Bosno in Hercego
vino z dne'22. VI. 1921., št29.733. «Zbornik» 
iz leto 1921., komad XIX. 

11.) Uredba o izpremembi in dopolnitvi kazenskeg» 
postopka'za Bosno in Hercegovino z dne 22. 
VI. 1921., št. 29.734. «Zbornik» iz leta 1921.. 
komad XIX. 
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12.) Uredba o izpremembi in dopolnitvi civilno
pravnega postopnika za Bosno in Hercegovino 
a dne 22. VI. 1921., št. 29.743. «Zbornik» iz 
leta 1921., komad XIX. 

Za S l o v e n i j o . 
1.) Naredba poverjernštev za notranje zadeve, za 

finance, za kmetijstvo in za pravosodje o po
krajinski komisiji za promet z zemljišči z rine 
17. ХП. 1918. «Ur. 1.» z dne 19. XII. 1918., 
št. 204. 

2.) Naredba poverjeništva za pravosodje o pre
nosu vložkov iz deželne deske štajerske in ko
roške v deželno desko kranjsko z dne 17. XII. 
1918., «Ur. 1.» z dne 20. XIL 1918., št. 206. 

3.) Naredba celokupne Narodne vlade (torej tudi 
poverjeništva za pravosodje SHS v Ljubljani 
o nadziranju podjetij in zemljišč z dne 30. XII. 
1918. «Ur. 1.» z dne 4.1.1919., št. 232. 

4.) Naredba celokupne Narodne vlade (torej tudi 
poverjeništva za pravosodje) SHS v Ljubljani 
o zvišanju adjuta za praktikante in avskultante 
z dne 17.1.1919. «Ur.l.» z dne 20.1.1919., 
št. 284. 

S.) Naredba poverjeništva za pravosodje o pečatu 
in prisegi notarjev z dne 25.1.1919. «Ur. 1.» z 
dne 30.1.1919., št. 325. 

6.) Naredbi poverjeništva za pravosodje z diij 18. 
XII. 1919. in z dne 20. ХП. 1920., ki sta izdani 
na podstavi odredbe ministra za pravosodje z 
dne 12. ХП. 1919., št. 25.014, in z dne 9.ХП. 
1920., št. 48.275, in v zvezi z naredbo poverje-
ništva za pravosodje z dne 31.1.1919., «Ur. 1.» 
z dne 3. П. 1919., št. 340, z dne 22. ХП. 1919., 
št. 811, in z dne 23. ХП. 1920., š t 485, s kate
rima se podaljšuje doba zastaranja. 

7.) Naredba celokupne pokrajinske vlade (torej 
tudi poverjeništva za pravosodje), s katero se 
ukinja zasega imovine, ki jo je odredila bivša 
avstrijska vlada zaradi izdajalskih činov, z dne 
14.П. 1919. «Ur.l.» z dne 20.П. 1919., št.362. 

t.) Naredba poverjeništva za pravosodje o pravni 
pomoči med sodišči v Sloveniji in v Nemški 
Avstriji z dne 10.VI. 1919., «Ur.l.» z dne 12. 
VI. 1919., št. 525. 

9.) Naredba poverjeništva za pravosodje, sporaz
umno z ministrstvom za pravosodje št. 11.428 z 
dne 27. VIH. 1919., z dne 3. IX. 1919., in na
redba ministra za pravosodje z dne 12. II. 
1920., št. 24.291/19. «Ur. 1.» z dne 5. IX. 1919., 
št. 639, in z dne 5. Ш. 1920., št. 133, obe na
redbi o olajšavah v sodnem postopanju. 

I«.) Naredba poverjeništva za pravosodje o začas
ni ureditvi sodstva v Prekmurju z dne 18. IX. 
1919., odobrena naknadno po minJAtru za pra
vosodje dne 10.X. 1919., št. 17.369. «Ur.l.» z 
dne 9. IX. 1919., št. 661. 

11.) Uredba z dne 28. XI. 1919., št. 24.796 («SI. 
Nov.> št. 155 z dne 6. ХП. 1919.) o začasni ure
ditvi zadnje sodne stopnje za krajine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, v katerih 
so sodna oblastva organizirana po tam veljav
nih zakonih bivše Avstrije. 

12.) Začasni zakon z dne 4. V. 1920., št. 16.260 («SI. 
Nov.» št. 110 z dne 19. V. 1920.) o začasni 
skrajšavi sodniške pripravljalne službe (za 
Dalmacijo in Slovenijo). 

IS.) Naredba ministrstva za pravosodje z dne 21. 
V. 1920., št. 16.619, o pristojbinah izvedencev 
v kazenskem postopanju. «Ur. 1.» z dne 14. VI. 
1920., št. 254. 

14.) Naredba ministra za pravosodje z dne 31.1. 
1921., št. 44.563/20, o preureditvi službenega 
razmerja poduradnikov in slug v področju 
višjega deželnega sodišča ljubljanskega. «Ur. 
1.» z dne 16.11.1921., št. 46. 

16.) Uredba z dne 22. VI. 1921., št. 29.298 («SI. 
Nov.» št. 143 z dne 30. VI. 1921. o izprememH 
denarnih zneskov v predpisih materialnega in 
formalnega prava v Dalmaciji in v Sloveniji. 

16.) Naredba celokupne pokrajinske vlade za Slo
venijo (torej tudi poverjeništva. za pravosodje) 
z dne 27. VI. 1921., št. 78/21, izdana na pod
stavi sklepa celokupne pokrajinske vlade za 
Slovenijo z dne 23. VI. 1920., odobrenega po 
ministrskem svetu v seji dne 14. V. 1921. (mi-
uistrstva za pravosodje št. 27.612 z dne 27. V. 
1921.) o ureditvi cen za plin in električno ener
gijo ob bistveno izpremenjenih proizvajalnih 
stroških. 

Z a D a l m a c i j o . 
1.) Naredba deželne vlade za Dalmacijo z dne 18. 

XI. 1918., št. IV. 140/18, «Dalmatinski Glasnik» 
z dne 19. XI. 1919., š t 4, o ukinitvi cesarske na

redbe z dne 9. VI. 1915., d. d. zbor. 156, o za
pleni imovine zaradi veleizdaja, in naredba 
deželne vlade za Dalmacijo z dne 8. XII. 1918., 
št. I. 2773 («Dalmatinski Glasnik» z dne 11. 
XII. 1918., št. 11), s katero se dopolnjuje ome
njena naredba z dne 18. XI. 1918. 

2.) Naredba pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 
26.11.1919., š t 1.3410/19 («Dalmatinski Glas
nik» z dne I. III. 1919., št. 16) o podaljšavi ro
kov zastaranja pri nekaterih terjatvah in na
redba ministrstva za pravosodje z dne 11. XII. 
1920., št. 48.255, o istem predmetu. «Dalm. Gl.» 
z dne 22. XII. 1920., št. 68. 

3.) Naredba pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 
4. XI. 1919., št. VI. 1781/19 («Dalm. Glasnik» z 
dne 15. XI. 1919., št. 67) o izpremembi pristoj
bin, navedenih v § 384. in 385. kazenskega po
stopnika. 

4.) Naredba pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 
5. XI. 1919., št. 1430/19 («Dalm. Glas.» z dne 
15. XI. 1919., št. 67) o pravici zastopanja tujih 
odvetnikov v Dalmaciji. 

5.) Naredba pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 
22. XII. 1919., št. VI. 2669/19, odobrena po mi
nistrstvu za pravosodje z razpisom z dne 27. 
VIII. 1919., š t 11.428 («Dalm. Gl.» z dne 24. 
XII. 1919., št. 76) o olajšavah v civilno3odnem 
postopanju. 

6.) Naredba pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 
19. Ш. 1920., št. preds. 1070/20 . («Dalm. Gl.» z 
dne 20. Ш. 1920., št. 12) zaradi zemljiškoknjiž
nega vpisa sekvestrov neprijateljskih imovin. 

7.) Naredba pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 
29. XII. 1920., št. preds. 7388/20 («Dalm. Gl.-> 
z dne 8.1.1921., št. l) o ureditvi najnovejših 
odnošajev z državo, pokrajino in občinami. 

8.) Naredba ministrstva za pravosodje z dne 12. II. 
1920., št.24.291/19 («Ur.l.» z dne 5.Ш. 1920., 
št. 133) o olajšavah v sodnem postopanju. 

9.) Naredba ministrstva za pravosodje z dne 31.1. 
1921., št. 44.563/20. («Ur.l.» z rine 16. U. 1921., 

- št. 46) o preureditvi službenega razmerja pod
uradnikov in slug. 

10.) Naredba celokupne pokrajinske vlade za Slo-
' veni jo z dne 27. VI. 1921., izdana na podstavi 

sklepa celokupne pokrajinske vlade za Slove
nijo z dne 23. VI. 1920., odobrenega po mini
strskem svetu v seji dne 14. V. 1921.* 

11.) Odločba ministrskega sveta z dne 2. V. t i . , da 
spada otok Krk politično-administ/rativno pod 
upravo zagrebške deželne vlade. 

iS.) Odločba ministrskega sveta z dne 9. IV. 1921., 
da spada oni del kastavske občine v Istri, ki 
je ostala po rapallsld pogodbi naša, politično-
administrativno pod upravo zagrebške deželne 
vlade, sodno pa območju višjega deželnega 
(apelacijskega) sodišča za Dalmacijo. 

Z a V o j v o d i n o . 
1.) Uredba o ustroju apelacijskega sodišča za Ba

nat in Bačko z dne 13. XI. 1919., št. 23.026. 
«SI. Nov.» št. 143/19. 

2.) Uredba o ustroju državnega nadodvetništva 
za Banat in Bačko z dne 13. XI. 1919., 
št. 23.025. «SI. Nov.» št. 145/19. 

3.) Uredba o ustroju oddelka B kasacijskega so
dišča z dne 17. IX. 1920., št. 34.998. «SI. Nov.» 
št. 229/20. 

4.) Uredba o ustroju vrhovnega državnega pravd-
ništva za Banat, Bačko in Baranjo z dne 17. 
IX. 1920., št. 34.999. «SI. Nov.» št. 229/20. 

5.) Naredba o povišbah vrednostnih mej v civil
nih sporih na ozemlju Banata, Bačke in Ba
ranje z dne.30. VIH. 1920., št. 18.390. «SI. Nov.» 
št, 216/20. 

6.) Uredba o izpremembi in dopolnitvi v zakonu o 
kraljevskih javnih beležnikih za ozemlje Ba
nata, Bačke in Baranje z dne 8. XII. 1920., 
š t 41.501—41.503. «SI. Nov.» štl62a/21. 

7.) Uredba o izpremembi in dopolnitvi zakona o 
odvetnikih in odvetniških pripravnikih na 
ozemlju Banata, Bačke in Ватапје z dne 8. XII. 
1920., št. 41.348—41.501. 

8.) Uredba o sodniškem izpitu, na ozemlju Banata, 
Bačke in Baranje z dne 8.ХП.1920., š t 41.349 
do 41.501. 

9.) Uredba o odvetniškem izpitu na ozemlju Ba
nata, Bačke in Baranje z dne 8. ХП. 1920., 
št. 41.347—41.501. 

10.) Uredba o likvidaciji moratoimega stanja ua 
ozemlju Banata, Bačke in Baranje z dne 15. 
VI. 1921., š t 23.027 in 23.171. 

* Ta naredba je identična z naredbo pod točko 
16.) v prejšnjem oddelku. 

11.) Uredba o začasni izpremembi posameznih pra
vil iz L1V. zak. čl. iz leta 1921. in naredbe biv
šega kr. ogrskega ministrstva za pravosodje 
št. 592 iz leta 1912. za ozemlje Banata, Bačke 
in Baranje z dne 25. VI. 1921., š t 23.028 in 
23.172. 

12.) Uredba o začasni izpremembi posameznih pra
vil o postopanju v nespornih dejanjih in za
konika o sodnem postopku v civilnih pravdah 
na ozemlju Banata, Bačke in Baranje z dne 25.. 
VI. 1921., št. 23.029—23.172. 

13.) Uredba o začasni izpremembi področja v spor
nih in nespornih civilnih predmetih na ozemlju 
Banata, Bačke in Baranje z dne 25. VI. 1921., 
št. 23.030—23.172. 

14.) Uredba o začasni izpremembi pravil o sodnih 
počitnicah za oddelek B kasacijskaga sodišča 
v Novem Sadu z dne 25. VI. 1921., št. 23.031 
do 23.172. 

15.) Uredba o izpremembi enote v denarni kazni in 
globi, določene v zakonu in narsdbah na ozem
lju Banata, Bačke in Baranje, z dne 25. VI. 
1921., št. 23.032—23.172. 

2.) Ministrstvo za verstvo. 
1.) Uredba o začasnem ustroju ministrstva za ver

stvo z dne 31. VII. 1919. «SI. Nov.» št. 86/19. 
2.) Začasna uredba o upravi vakufov % dne 12. IX. 

1919., «SI. Nov.» št. 105/19. 
3.) Uredba o ureditvi vojaških grobov z dne 12. 

XII. 1919. «SI. Nov.» št. 3/20. 
4.) Uredba o toku ustavljenih rokov v zakonskih' 

sporili z dne 12. XII. 1919. «SI. Nov.» št. 6/20-
5.) Uredba o plačah osebja duhovnih sodišč z dne 

12. V. 1920. «SI. Nov.» št. 112/20. 
6.) Začasna uredba o srbski patriarhiji z dn« 23.. 

X. 1920. «SI. Nov.» št. 238/20. 
7.) Uredba o volitvi prvega srbskega patriarha z 

dne 23. X. 1920. «SI. Nov.» št. 238/20. 
8.) Uredba o sv. arhijerejskem zboru in sv. arhije

rejskem sinodu srbske pravoslavne cerkve z, 
dus 24. ХП. 1920. «SI. Nov.» št. 18/21. 

9.) Uredba o centralizaciji upravna in sodne ob
lasti v srbski patriarhiji z dne 13. XII. 1920. 
«SI. Nov.» št. 13/21. 

10.) Uredba o izpremembi in dopolnitvi člena 6. • 
uredbi o centralni upravni in sodni oblasti v 
srbski patriarhiji z dne 13. XII. 1920 г dn» 12. 
VI. 1921. «SI. Nov.» št. 150/21. 

3.) Ministrstvo za vojno in mornarnico. 
1.) Odločba ministrskega sveta o popolnitvi ad

ministrativne stroke s častniki iz vrst orožja 
in prevedbo oseb iz civilnega prebivalstva, F. 
Dj. br. 34.821/21. 

2.) Odločba ministrskega sveta o napredovanju 
administrativnih častnikov, prevedenih v čast^ 
nike (;i administrativnih uradnikov. V. Dj. 
br. 37.514/21. 

3.) Odločba ministrskega sveta, da smejo za višjo 
šolo vojaške akademije konkurirati tudi čast
niki, ki niso dovršili nižje šole vojaške aka
demije. F. Dj.br. 115.131/20. 

4.) Odločba ministrskega sveta, s katero se usta
navlja inspekcija sanitete pri ministrstvu za 
vojno in mornarnico. F. Dj. br. 4459/20. 

5.) Odločba ministrskega sveta, s katero se usta
navljajo določila za napredovanje mornarni-
ških častnikov. F. Dj. br. 34.820/20. 

6.) Odločba ministrskega sveta o sprejemanju 
zdravnikov, lekarnarjev in veterinarjev iz ci
vilnega prebivalstva v vojaško stroko. F. Dj. 
br. 4460/20. 

7.) Uredba o ustroju oddelka za zrakoplovstvo 
pri ministrstvu za vojno in mornarnico. F. Dj. 
br. 16.465/20. 

8.) Odločba ministrskega sveta, da napredujejo v 
prihodnje čine rezervni častniki in naredniki, 
ki izpolnjujejo pogoje po členu 17.. razen 
opravljenega izpita. Pov. F. Dj. br. 10.245/20. 

9.) Odločba ministrskega svdta, da napredujejo 
leta 1920. in 1921. oni častniki, ki imajo vse 
pogoje, razen opravljenega izpita, samo da mo
rajo opraviti izpit naknadna. Pov. F. Dj-
br. 4221/20. 

10.) Uredba za mornarniški oddelek ministrstva za 
vojno in mornarnico. Pov. F. Dj.br. 21.215/20. 

11.) Odločba ministrskega, sveta, s katero se regu
lirajo plačila praporščakov bivše črnogorske 
vojske. Pov. F. Dj. br. 224/21. 

12.) Odločba, ministrskega sveta o prevajanju ad
ministrativnih uradnikov v častnike raznih'; 
strok. Pov. F. Dj.br. 30.178/19. 
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13.) Odločba ministrskega svota, da se smejo za 

orožnike sprejemati osdbe, mlajše od 25 let. 
F. Dj. br. 66.461/20. 

14.) Odločba ministrskega sveta, o odpravi nespre-
jetih častnikov bivše avst,ro-ogrske vojske iz 
na.Se vojske. Pov. F. Dj. br. 36.581/19. 

15.) Odločba ministrskega sveta, da se sprejme iz 
bivše avstro-ogrske in črnogorske vojske 1000 
častnikov iz vrst orožja in 100 administrativ
nih častnikov. Pov. F. Dj. br. 16.584/18. 

lé.) Odločba ministrskega sveta, da smejo navzlic 
členu 45. zakona o ustroju vojaške akademija 
za višjo šolo konkurirati tudi častniki, starejši 
od 30 let. F. Dj. br. 117.597. 

17.) Odločba ministrskega sveta, da se dà vsem 
uslužbencem v Stari Srbiji, Macedoniji in Crni 
gori po višek 25 % vseh kosmatih dohodkov. 
F. Dj. br. 102.545/20. 

lì*.) Odločba ministrskega sveta, da se nedostaja-
joče število graničarjev v obmejni četi dopolni 
s podčastniki in vojaki stalnega kadra. F. Dj. 
br. 99.100/20. 

19.) Odločba ministrskega sveta, s katero se izpre-
ininja člen 21. zakona o ustroju vojaške aka
demijo, da se smejo sprejemati vanjo rojeni ali 
naturalizirani Srbi, Hrvatje ali Slovenci. F. Dj. 
br. 73.492/19. 

2t.) Odločba ministrskega sveta o sprejemanju 
podčastnikov bivše avstro-ogrske vojske v 
našo vojsko. F. Dj.br. 70.133/21. 

21.) Odločba ministrskega sveta, s katero se regu
lirajo plače častnikov bivše avstro-ogrske voj
ske, ki pa niso sprejeti v našo vojsko. F. Dj. 
br. 70.133/19. 

22.) Odločba ministrskega sveta o dajanju draginj-
skih doklad podčastnikom. F. D j . br. 112 353 
iz Ista 1920. 

23.) Odločba ministrskega sveta o regulaciji polo
žaja vojaških duhovnikov. F. Dj. br. 81.415/21. 

24.) Odločba ministrskega sveta, da sine minister 
za vojno in mornarnico v nujnih primerih iz
dajati odloke, s katerimi se priznavajo odškod-

,, nine ža potno in vozne stroške posameznih vo
jaških osah v inqzemstvo do 15ï dne F. A. 
lir. 28.185/20. 

'25.) Odločba miiuMrskega sveta o sprejemu čast
nikov bivše črnogorske vojske v našo vojsko. 
F. A. br. 4320/20. 

26.) Odločba ministrskega sv.3ta, đa se smejo vsi 
častniki-dbbrovoljci, ki so med. vojno iz av
stro-ogrske vojske vstopili v srbsko vojsko, 
mimo zakona postaviti na svoja mesta v raz-

' merju proti svojim tovarišem bivše avstro-ogr
ske vojske in sedaj našim častnikom. Pov. F. Л 
br. 49.100/19. 

Ж.) Odločba ministrskega sveta, da se častnikom, 
udeleženim v vojni 1916., 1917., 1919. leta, ki 
niso napredovali brez svoje krivde, priznava 
^ e . °^б'иа£еш' Cas za napredovanje v prihod
nji čin, istotako da napredujejo oni polkovniki; 
ki so uspešno poveljevali polkom in brigadam. 
Pov. F. A. br. 11.384/20. ' 
Odločba ministrskega sveta, da se. črnogorskim 
častnikom, ki so sprejeti v srbsko vojsko ob 
njeni reorganizaciji priznava tudi čas, ki so ga 
prebili v črnogorski vojski. Pov. F A 
br. 21.508/18. 
Odločba ministrskega sveta, da se ujetim čast
nikom,'ki so opravičili svoje ujetništvo, prizna
va dalje odsluženi ča> v enem činu za prihodnji 
čin. F. A. br. 29.799/21. 
Odločba ministrskega sveta, da se časmikom 
v pokoju,; ki so bili med vojno v vojaških služ
bah, priznavajo vojna leta dvojno za pokojni
ne/. Pov. F. Л. ITT. 6512/20. 
Odločba ministrskega sveta, s katero se odo-
bruje, da sme minister za vojno in mornarnico, 
ko izdaja odloke o ženitvi častnikov, podčast
nikov, kaplarov in redovpv, odstopati od do^ 
ločil zakona o ženitvi častnikov. S. br. 1154 iz 
leta 1921. 

32.) Odločba ministrskega sveta, po kateri %?, sme
jo navzlic členu 44. zakona o ustroju vojske 
kandidati iz civilnega prebivalstva za sodne 
častnike sprejemati poleg častniškega čina ge 
s činom kapetana H. m I. razreda. S. br.1167 

. iz leta 1920. , 
-33.) Odločba ministrskega, «veta, po kateri-se sine 

navvlic § 30. zakona o : ustroju vojaških sodišč 
funkcija državnega pravdnika ločiti, od funk
cije referenta' sodstva dotične divizijske ob
lasti, kateri pripada tudi sodišče. S. br. 4344 
i» Teta 1920. 
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28.) 

29/ 

30.) 

81.) 

36.) 

37.) 

38.) 

39.) 

40.) 

41.) 

42.) 
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44.) 

45.) 

46.) 

Odločba ministrskega sveta, po kateri se sme
jo navzlic §§ 3. in 55. zakona o ustroju voja
ških sodišč ustanoviti skupaj štiri divizijska 
vojaška sodišča s pristojnostjo za vso armijsko 
oblast, v kateri јз ozemlje. S. O. br. 9735/20. 
Odločba ministrskega sveta, po kateri se ško
de, storjene državi z uničevanjem vojaško-
državnih stvari, voz in živali na poti preko Al
banije ali na solunski fronti .po podčastnikih, 
kaplarih in vojakih, ne pobirajo od obsojenih 
oseb, ako niso storjene državi iz koristoljubja 
in ako jih izza dne 14. maja 1.1. niso pobrala 
državna oblastva. S. br. 3727/21. 
Odločba ministrskega sveta o objavljanju lici
tacij. E. br. 40>287/19. 
Odločba ministrskega sveta, da smejo vojnj 
minister in komandanti armijskih oblasti do-
voljeva-ti licitacije in direktne pogodbe za na
bavo ljudske in živalske hrane. E. br. 38.924 
i/, leta 1919. 
Odločba ministrskega sveta, s katero se zvi
šujejo dnevnice in selitveni stroški častnikov 
in administrativnih uradnikov, št. 22.000/20. 
Odločba ministrskega sveta, da se dnevno vzdr
ževanje ne zvišuje častnikom in4 vojaškim 
administrativnim uradnikom za čas, dokler so 
v sodni preiskavi. B. br. 12.950/21. 
Odločba ministrskega sveta, da sme vojni mi
nister nabaviti potrebno količino bencina in 
olja za aviatiko, brezžične postaje in zračne 
železnice z direktno pogodbo, nezavisno od 
nabav, ki jih izvršuje minister za prehrano. 
I. O. br. 82.356/20. 
Odločba ministrskega sveta, da pripadajo pod
morske, brzojavne in telefonske naprave bivše 
avstro-ogTske mornarnice naši mornarnici ter 
vzdržujejo promet med kopno zemljo in mor
jem iu za državne m privatne namene. Pov. 
Mor. br. 836/20. 
Odločba ministrskega sveta o sprejemu 15 re
zervnih častnikov iz trgovinske mornarnice 
za aktivne častnike v vojni mornarnici. T. Pov. 
Mur. br. 178/19. 
Odločba ministrskega sveta glede sprejemanja 
Jugoslovanov v. vojno mornairnico in njih plač. 
A. Mor. br. 8580/20. 
Odločba ministrskega sveta v prev^lbi tehnič
nih upraviteljev mornarnice v mornarnično-
lehnične častnike z ustreznimi čini! A. Pov. 
Mor. br. 2619/20. 
Odločba ministrskega sveta o postavljanju 
strokovnih 'častnikov v mornarnici od pod
poročnika do kapetana. 1. razreda in njih izena
čitvi s častniki suhozemske vojake. O. Pov. 
Mor.br. 2620/21. 
Odločba ministrskega sveta o določitvi zastav 
za mornarnico. O. Pov. Mor. br. 1481/20. 

4.) Predsedništvo ministrskega sveta. 
1.) Uredba o ustanovitvi kabineta predsednika 
, ministrskemu svetu. P. M. br. 268 z dne 31.1. 

1919. (Nerazglašena.) 
2.) Uredba o ustanovitvi direkcije plena. «SI. 

Nov.» št. 15/19 z dne 8. Ш. 1919. 
3.) Ukaz o proslavi dne 1. decembra. «SI. Nov.» 

št. 152/19 z dne 1. XII. 1919. 
4.) Uredba o oddelku za izvrševanje mednarodnih 

pogodb. «SI. Nov.» št. 161/19 z dne 13. XH. 
1919. •• 

5.) Uredba o organizaciji glavne kontrole z dne 
20. XII. 1919. z izpreuiembanii in/ dopolnitvami 
z dne 18. V. 1.1. «SI. Nov.» št. 172/19 z dne 27. 
XII. 1919. / 

G.) Uredba o vračunavanju službenih let nacio
nalnih delavcev v Stari Srbiji in Macedoniji z 
dne 4. X. 1920. («SI. Nov.» št. 243/20), z izpre-
ir.emba.mi in dopolnitvami z dne 8. VI. 1.1. («SI. 
Nov.» št. 134/21). 

7.) Uredba o organizaciji tiskovnega urada z dne 
30. X. 1920. «SI. Nov.» št. 249/20 z dne 9. XI. 
1920.. } 

5.) Ministrstvo za zunanje zadeve. 
1.) Uredba o organizaciji ministrstva za zunanje 

zadeve, diplomatskih predstavništev in konzu
latov kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v inozemstvu z dne 5. V.11919. «SI. Nov.» 
št. 42/19. ' ' .' ' 

2.) Pravilnik o dokladah za reprezentacijo izred
nih poslanikov in pooblaščenih ministrov. «SI. 
Nov.» št. 55/20 z dne 11. III. 1920. 

3.) Uredba o organizaciji,. tiskovnega urada. «SI. 
Nov.» št. 249/20 z dne 9. XI. 1920. 

4.) Pojasnilo člena 26. uredbe o organizaciji mini
strstva za zunanje zadeve, diplomatskih za
stopništev in konzulatov, kraljevine Srbov, Hr-

r vatov in Slovencev v inozemstvu, (Nerazgla-
Seno.) 

5.) Odločba ministrskega svata z dne 25. XI. 1919., 
B. br. 9048, o selitvenih in potnih stroških • 
uradnikov diplomatske stroke. (Nerazglašena.) 

6.) Odločba ministrskega sveta z dne 14. H. 1920., 
- B. br. 1640, o posebni draginjaki dofeladi urad

nikom diplomatske stroke. (Nerazglašena}) 
7.) Odločba ministrskega sveta z dne 17. Ш. 1920., 

B. br. 2426, o izpremembi odločbe B. br. 164i 
s z dne 14. П. 1920. 
8.) Odločba ministrskega sveta z dne 3. IX. 1920., 

B. br. 9326, o povišbi doklad diplomatekUi 
uradnikov v inozemstvu. 

9.) Odločba ministra za zunanje zadeve z dn» 
26.1.1920., B.br.1017, o draginjski dokladi 
poslaniSldm svetnikom. 

ÎO.) Odločba ministra za zunanje zadeve z dne 
8.1.1920., B. br. 1235, o izplačevanju rodbin
skih doklad diplomatskim uradnikom v ino
zemstvu. 

11.) Pogodba z Nemčijo, podpisana v Versailles« 
dne 28. VI. 1919. «SI. Nov.» z dne 2. VI. 1920., 
št. 119a, 

12.) Mirovna pogodba z Avstrijo, zapisnik, dekla* 
racije, posebna deklaracija, podpisani dne 10. 
IX. 1919. v Saint Germainu-en-Laye; pogodb* 
med zaveznimi in pridruženimi silami o kontri-
buciji za stroške pri osvoboditvi ozamelj ne
kdanje avstro-ogrske monarhije, podpisana dne 
10. IX. v Saint Germainu-en-Laye; deklaracija 
o izpremembi te pogodbe, podpisana dne 8. XII. 
1919. v Parizu; pogodba mad zaveznlnü in pri
druženimi silami o obračunu odškodnine, koli-, 

• kor se tiče Italije, podpisana dne* 10. IX. 1919. 
v Saint Germainu-en-Laye; deklaracija o iz
premembi te pogodbe, podpisana dne 8.ХП. 
1919. v Parizu; pogodba med glavnimi zavez
nimi in pridruženimi alami in drŽavo Srbov, 
Hrvatov in Slovencev o manjšinah, podpisana 
dne 10. IX. 1919! v Saint Germainu-en-Laye; 
deklaracija delegacije kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, podpisana dne 5. XII. 1919. 
v Parizu; korespondenca, izmenjana med dele
gacijo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in mirovno konferenco, z dne 5. XI. in 12. XI. 

1919. v Parizu. Izredna izdaja «SI. Nov.» z dne 
19. VI. 1920., št. 135a, 

13.) Mirovna pogodba z Bolgarijo, podpisana v 
Neüfllyju ob Seini dne 21. XI. 1919. Izredna 
številka «SI. Nov.» z dne 24. Efc 1920., š t 21 la. 

14.) Pogodba z Italijo, podpisana v Rapalli dne 
12. XI. 1920. Izredna izdaja «SI. Nov.» š t 141a 
z dne 27. VI. 1921. 

15.) Mirovna pogodba z Madžarsko, podpisana dne 
4. VI. 1920. v Trianonu. Izredna izdaja «SL 
Nov.» št. 140 z dne 25. VI. 1921. 

16.) Pogodba med glavnimi zavezniškimi in pridru-
ženimi silami in Poljsko, Romunijo, državo 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in državo češko
slovaško o izvestnih mejah teh držav, podpi
sana v Sevresu dne 10. Vin. 1920. Izredna iz
daja «SI. Nov.'» št. 141 z dne 27. VI. 1021. 

V. Odsek žt promet, pošto, gradbe, kmetijetro, 
gozde In agrarno politiko. 

1. Ministrstvo za promet. 
1.) Uredba o izenačitvi rangov napredovanja že

lezniških uslužbencev v območju direkcije dr
žavnih železnic v Beogradu z dne 25. VHL 
1920. «SI. Nov.» št. 277. 

2.) Uredba o prenosu poslov tehnične pomorske 
/službe kakor tudi uprave na rečnih pristaniščih 
iz kompetence ministrstva za kmetijstvo in 
vode v kompetenco ministrstva za promet z 
dne 30. VIL 1920. «SL Nov.» št. 278. 

3.) Uredba o stavki z dne 15. ХП. 1920. «SI. Nov » 
št, 290. 

4.) Uredba o organizaciji ministrstva za promet 
in prometne službo v kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev z dne 21. V. 1921. («SI. Nor.» 
št. 126) z izpremembami in dopolnitvami te 
uredbe.» 

5.) Uredba o pristaniških kapetanijah z dne 16. П. 
1921. «SI.'Nov.» št. 57. 

6.) Uredba o prevedbi osebja državnih prometnih 
naprav v krajinah izvun Srbije,in Črne gore 
na dinarska plače z dne 27. VI. 1921. «SI. Nov.» 
št. 158. 
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7.) Knjiga L. str. 123. Naredba pomorskega ob-
lastva v Bakru z dne 20. X. 1919., št. 1300. 
«Upis pomorsko trgovačkih brodova i ladja». 

8.) Knjiga L, str. 144. Naredba pomorskega obla-
stva v Bakru z dne 26. X. 1919., št. 1400. «Upis 
jahta». 

9.) Knjiga Ш., str. I. Naredba pomorskega obla-
stva v Bakru z dne 1. XI. 1919., št. 1550. 
«Lučke pristojbe». 

10.) Knjiga EL, str. 28. Naredba pomorskega obla-
stva v Bakru z dne 5. XI. 1919., št. 1600. «Me-
renje tovarnosti brodova (baždarenje)». 

11.) Knjiga Ш., str. 101. Naredba pomorskega ob-
lastva v Bakru z dne 20. XI. 1919., š t 1750. 
«O pomorskom ribolovu». 

12.) Pojasnilo člena 47. zakona o ureditvi srbskih 
državnih železnic. Razglašena dne 18. Ш. 1919. 
T «SI. Nov.» St. 20. 

13.) Uredba ministrstva za promet, kako se odda
jajo v zakup pravice prevoza čez reke in je
zera, ki so v notranjosti kraljevine. Razglaše
na v «SI. Nov.» št. 100/21. 

14.) Uredba ministrstva za promet o regulaciji 
službenih let inženjerjem in podinženjerjam, 
ki so morali zaradi vstopa v vojsko pred voj
no ali med vojno podati ostavko na državno 
službo v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. «SI. Nov.» št. 269/20. 

2.) Ministrstvo za pošto in brzojav. 
1.) Uredba o organizaciji ministrstva za pošto in 

brzojav in poštne, brzojavne in telefonske stro
ke z dne 27. VL 1921., št. 39.178. «SI. Nov.» 
št. 156/21. 

2.) Uredba o poštnem, hranilnem, čekovnem in 
ти-ementskem prometu v kraljevini Srbov, Hr
vatov in Slovencev, ki so jo odobrili Nj. V. 
regent- Aleksander in člani kraljevske vlade 
dne 26. VI. 1921. 

S.) Uredba o začasni regulaciji naslovov in plač 
poštno-braojavnih uradnikov in uslužbencev 
izvun Srbije in Crne gore z dne 27. VI. 1921., 
št. 39.177. «SI. Nov. » št. 158/21. 

4.) Predlog ministrstva za pošto o izpremembi 
člena 41. začasnega zakona o proračunskih 
dvanajstinah za mesece od junija do decem
bra 1921. «SI. Nov.» št. 154/21. 

3.) Ministrstvo za gradbe. 
1.) Uredba o ustroju ministrstva za gradbe z dne 

25. VI. 1919. («SI. Nov.» št. 66/19) z izpremem-
• bami in dopolnitvami z dne 3. XIL 1919. («SI. 
Nov.» št. 102/19), z dne 10. ХП. 1920. («SI. 
Nov.» št. 289/19) in z- dne 8. VI. 1921. («SI. 
Nov.» št. f35/21). 

S.) Odločba ministrskega sveta z dne 5.1П. 1921., 
št. 3894, o kreditu, dovoljenem za gradnje cest 
v črni gori. (Nerazglašena.) 

5.) Dopolnitev uredba o ustroju ministrstva za 
gradbe o ustanovitvi pomočniškega zvanja. 
«SI. Nov.» št. 135/21. i 

4.) Odločba ministrskega sveta z dne 14. IV. 1919., j 
št.3033 in 3080, o ustanovitvi odbora za ob-,, 
novo stanovanj v Beogradu in njegovem delo-; 
vanju. (Nerazglašena.) j 
Odločba ministrskega sveta z dne 23. X. 1919., | 
št. 9828, o porazdelitvi dovoljenega kredita za j 
obnovo stanovanj. (Nerazglašena.) i 

8.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dna 3. j 
VII. 1919., št. 565 Ur.l., s katero se je izdalo 
ш-tanovilo za tehnično-visokošolske fonde inj 
osnovala komisija tehnično-visokošoiskih fon-; 
dov. ! 

7.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 7.1, j 
1920., št. 19 Ur. L, s katero se je dovolila po- : 
višba okrajnih cestnih doklad na Kranjskem; 
za leto 19-20. i 

«0 Naredba poverjeništva za gradbe z dne 19. XII. j 
' 1920., št. 493 Ur. L, kako je ravnati s parnimi 

kot l i 'k i so bili brez zadostnih dokumentov 
kupljeni od gospodarske _ komisije za stvarno 
demobilizacijo v Ljubljani. 

4.) Ministrstvo za kmetijstvo in vode, 
1.) Uredba o ustroju ministrstva.za kmetijstvo in 

vode z dne 19. П. 1920. «SI. Nov.» Št. 15/19. 
2.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah v uredbi 

o ustroju ministrstva za, kmetijstvo in vode z 
dne S. VII. 1919. «SI. Nov.» š t 71/19. 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

8.) 

9.) 

10.) 

il.) 

12.) 

13.) 

14.) 

15.) 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 

20.) 

.21.) 

5.) 

S.) Izpremomba in dopolnitev v uredbi o ustroju 
ministrstva za kmetijstvo in vode z dno 20. IV. 
1920. «SI. Nov.» št. 95/20. 

Uredba, pravilnik in norme o kontroli semenja 
kulturnih rastlin, taksa za preizkušanja se
menja z dne 23. Ш. 1921. «SI. Nov.» St. 65/21. 
Pravilnik o kmetijski vzorni in kontrolni po
staji z dne 10. XI; 1919., K. br. 467/Ш. 
Pravilnik in navodila za pokončsvanje kobilic 
iz l e u 1921. «SI. Nov.» št. 67/21. 
Uredba o organizaciji in ureditvi državnih 
vzornih kmetij iz leta 1920. «SI. Nov.» š t 225 
iz leta 1920. 
Uredba o ustanavljanju srednjih kmetijskih šol 
z dne 27. XI. 1920. «SI. Nov.» St. 5/21. 
Zakon o nižjih šolah za kmetijstvo z izpremem-
bami in dopolnitvami z dne 8. XII. 1896. in z 
izpremembami in dopolnitvami z dne <28. IX. 
1920. «SI. Nov.» št. 252/20. 
Uredba o ustroju državnih kobilarn v kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 16. VII. 
1S20. «SI. Nov.» š t 164/20. 
'Uredba o svilarski službi in pospeševanju svi
larstva z dno 30. Vn. ,1920. «SI. Nov.» št. 174 
iz leU 1920. 
Zakon o obnavljanju in pospeševanju vinograd
ništva iz leta 1921. «SI. Nov.» št. 83/21. 
Uredba o poljedelskih kreditih z dne 22. III. 
1921. «SI. Nov.» št. 74721. 
Uredba o usUnavljanju vodnih zadrug v pred
vojnih mejah kraljevine Srbije in Črne gori z 
dne 27. XI. 1920. «SI. Nov.» št. 53/21. 
Uredba o okružnih, upravnih in sreskih živino-
zdravnikih v kraljevini Srbiji ki Črni gori z dne 
1'4.VI. 1920. «SI. Nov.» št. 144/20. 
Odločba gospodarsko - finančnega komiteU z j 
dne 4. XI. 1920. o potnih dokladah živinozdrav-
nikov. «SI. Nov.» št. 70/20. _ j 
Odločba ministrskega sveta o obmejnih živino-
zdravnikih iz leU 1920. (Nerazglašena.) 
Uredba o usUnovitvi in ureditvi državne raz
redne loterije za podpiranje narodnega gospo
darstva z dne 8.Vn.l919. «SI. Nov.» št. 70/19. 
Uredba o državnih ekonomih z dne 8. ff. 1921. 
«bi. Nov.» š t 48/21. 
Praviluik o specialnih kmetijskih šolah 
št. 18.913/7. z dne 4. V. 1921. 
Pravilnik o ureditvi oblastnih kmetijskih in
špektoratov z dne 8. VI. 1921. «SI. Nov.» St. 134 
iz leU 1921. 
Pravila, kako .je dajati podpore ia čistega do
hodka državne razredne loterije. «SI. Nov.» 
št. 175/21. 
Naredba oddelka za kmetijstvo deželne vlade 
za Slovenijo z dne 11. П. 1919., št. 354 UM. 
3\aredba poverjeništva za kmetijstvo deželne 
vlade za Slovenijo z dne/21. П. 1920., š t 139 
Ur.l. ' . 

25.) §§ 11., 12. in 14. in 1. odsUvek § 15. narodbe 
d.:ž(.lne vlade za Slovenijo z dne 2. VI. 1920., 
št. 25? Ur. 1. 

26.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 5. JI. 
1921., št.62 Ur.l.' 

5.) Ministrstvo za gozde in rudnike. • 

1.) Uredba o ustroju ministrstva za gozde in rud-
mi;é z dne 15.111.1919. «SI. Nov.» št. 22/19. 

2.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah uredbe 
o u&troju ministrstva za gozde in rudnike z dne 
15. III. Д919. in o organizaciji gozdarske' stroke 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 

. 27. VI. 1921. «SI. Nov.» št. 164/21. 
3.) Uredba o organizaciji državnih gozdov z dne 

27. VI. 1921. «SI. Nov.» š t 166/21. 
i.) Pravilnik za gozdno orožništvo z dne 28. IV. 

1919. «SI. Nov.»-št 38/19. 
5.) Odločba ministrskega sveta z dne 4.1.1919. 

(Nerazglašena.) • 
6.) uredba o ustroju ministrstva za gozde in rud

nike (identična s prilogo pod 1. o gozdarski 
stroki) z dne 15. III. 1919. «SI. Nov.» št. 22/19. 

7.) Uredba o izpremembah in dopolnitvah uredbe 
o ustroju ministrstva za gozde in rudnike z dne 
10. III. 1919. in o organizaciji rudarske stroke 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. «SI. 
Nov.» št. 168/21. 

8.) Odločba ministrskega sveta z dne 2. IX. 1920., 
št.G950. 

O.) Odločba ministrskega sveU z dne 17. Г7.1920., 
R. br. 3313. «SI. Nov.» št. 96/20. 

10.) Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo 
z dno 19. V. 1920., Ur. 1. št. 241, s katero se iz-

, dajajo nekatere gozdnopolicijske in vodnopoli-
cijske odredbe razen za Prekmurje. 

11.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 
5.1V. 1921., s katero se gozdnopolicijski pred-

i pisi, veljavni v Sloveniji, razširjajo na Prek-
I nrarjo. «Ur.l.» št. 108/21. 

23.) 

24.) 

12.) Naredba ministrstva za gozde in rudnike 
št. 8596 z dne 1. X. 1919. o uvrstitvi šumarjov v 
kategorijo uradnikov skupine E za Sloveni}» 
in Dalmacijo. (Nerazglašena.) 

13.) Naredba ministrstva za gozde in vudnike-
št.7418 z dne l.VII. 1919. o uvrstitvi gozdar
skih čuvajev v kategorijo slug za Slovenijo in 
Dalmacijo. (Nerazglašena.) 

14.) Naredba dežefne vlade za Slovenijo z dne 
6. XII. 1919., Ur. 1. š t 784, s katero se izpromi-
njajo predpisi o lovskih kartah. 

15.) Naritiba deželne vlade za Slovenijo •/. dni' 25. 
XII. 1919., Ur.l.št. 827, s katero se izenaču
jejo predpisi o prepovedanem lovskem času za 
Slovenijo. 

16.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 1!». 
II. 1921., Ur. 1. št. 64, o varstvu redkih ali za 
Slovenijo tipičnih živali in za znanstvo po
membnih živali in rastlin in o varstvu Spil j . 

17.) Naredba ministrstva za gozde in rudnike z dne 
30. VII. 1920., št. 14.535 (Ur. 1. št. 307) o traj
nem gospodarjenju v gozdih veleposestev, »pa
dajočih pod agrarno reformo v Sloveniji 

18.) Naredba ministra za agrarno reformo in mini
stra za gozde in rudnike z dne 25. IV. 1921-
št. 12.443, o nakazovanju lesa za kurjavo » 
gradivo iz veleposestev interesentom agrarne 
reforme v Sloveniji. 

i.) 

3.) 

•4.) 

5.) 

6.) 

7-) 

8.) 

9.) 

10.) 

11.) 

12.) 

13.) 

14.) 
/ 

15.) 

16.) 

17.) 

18.) 

6.) Ministrstvo za agrarno reJormo. 
Predhodna določila za pripravo agrarne refor
me z dne 25.11.1919. «SI. Nov.» št. 11/19. 
Uredba o ustroju ministrstva za agrarno refor
mo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev %, 
dne 12.11.1920., š t 2119. «SI. Nov;» št. 36/20. 
Izpremembe gorenje uredbe z dne 28. II. 1921.,. 
š t 4808. «SI. Nov.» št. 58/21. 
Uredba z dne 21. VII. 1919. o prepovedi odöva-
janja in obremenjanja zemljišč veleposcetav. 
«SI. Nov.» št. 82/19» 
Uredba z dne 12. П. 1920., St. 2120, o izvedbi. . 
delne ekspropriacije zemljišč veleposestev z* 
javne interese, kolonizacijo in gradnjo delav
skih in uradniških sUnovanj in vrtov. «SI.. 
Nov.» št. 37/20.' * < 
Uredba z dne 3.IX. 1020., Št. 14.140, o dajanju 
z&mljiSČ veleposestev v štiriletni zakup. «SI. 
Nov.» št. 204/20. ' . . . . . . . . . . . 
(•rc'dhi z 'h::1 2!. Vil. j/Jiö. D vpisu lasli biv
ših kmetov na kmetskih sedežih v zemljiäkik 
knjigah v licsni in Hercegovini: «SI. Nov.» . 
št. 84/19. 
Uredba z dne 22. VII. 1919. o pobiranju dohod
kov v letu 1919. z bcgluških zemljišč v Bosni 
in Hercegovini. «SI. Nov.» št. 81/19. 
Uredba o postopanju z begluškimi zemljišči v 
Bosni in Hercegovini z dne 12. V, 1921. «SI. 
Nov.» št. 111/21.. ' ' ' ' 
Uredba o finančni likvidaciji agrarnih odnosa-
jev v Bosni in Hercegovini z dne 12. V. 1921. 
«SI. Nov.» št. 111/21. 
Uredba z dne 24. IX. 1920. o naseljevanju no
vih južnih krajin. «SI. Nov.» št. 232/20. 
Naredba ministrskega sveta z dne 10. P7.1919. 
o delni izvedbi predhodnih določil za pripravo, 
agrarne reforme, natisnjena v priloženi zbirki 
«Agrarne reforme* nxi str. 18. 
Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne-
15.1.1920., š t 528, o plačevanju zakupnine, 
natisnjena na str. 41 zbirke «Agrarne reforme». 
(NerazglaSena.) ' 
Razpis ministra za agrarno reformo z dne 6. IV. 
1920., š t 5535, luko se dajo v zakup zemljišča 

.inovinskih občin, na'str..45: (Nerazdašen.) 
Naredba ministrstva za agrarno reformo % dne 
3. DT..1920., št. 14.082, izdana v sporazumu z 
ministrom za kmetijstvo in vode in z ministrom 
za gozde in rudnike o državnem nadzoru v 
državni upravi veleposestev,. na str. 63. 20. X. 
1920. «SI. Nov.», St. 232/20. 
Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
12. IX. 1920., št. 9770, s katero.se izdaja pra
vilnik o razpisovanju in nabiranju zakupnine-
ostalih dohodkov agrarne reforme, na str. /79. 
(Nerazglašena.) 
Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne-
6. XI. 1920., St. 16.668, o uporabi zgradb vele
posestev v namene agrarne reforme, na str. 92... 
(NerazglaS&na.) • 
Naredba bana Hrvatske in Slavonije a, dne-
24. IV. 1919., št.I.—II. 27/25, oddelka-za na
rodno gospodarstvo, o delnem dajanju vele-
poseetniSkih zemljišč v začasni zakup, kater*»,' 
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ee predhodno razglaša samo za zagrebško, va
raždinsko in belovarsko-križevsko županijo, na 
str. 104. (Razglašena v «Narodnih Novinah».) 

19.) Naredba bana Hrvatske in Slavonije z dne 
25. IV. 1919., št. I.—1127/29, s katero se do
polnjuje naredba z dne 24. IV. 1919., št. 1.— 
1127/26 na str. 108. (Razglašena v «Narodnih 
Novinah».)) 

20.) Narsdba bana Hrvatske in Slavonije z dne 
5. V. 1919., št. I.—1185, poverjeništva za na
rodno gospodarstvo, izdana v sporazumu z mi
nistrom za agrarno reformo, s katero se izpre-

} minjajo in dopolnjujejo nekatera določila na
redbe z dne 24. IV. 1919., št. L—1127/25, po
verjeništva za narodno gospodarstvo o delnem 
dajanju veleposestniških zemljišč v zakup,, ka-

r- , tera se predhodno razglaša samo za zagrebško, 
varaždinsko in belovarsko- križevško županijo,, 
natisnjena na etr. 110. (V «Nar. Nov.» neraz-
glašena.) 

. žl.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
14. H. 1920., št. 2200, o ustroju agrarne direk
cije v Zagrebu in njenih izvršilnih organov, na
tisnjena na str. 124. «SI. Nov.» št. 39/20. 

22.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
. 5. XI. 19̂ 20., št. 19.521. o pripojitvi območja žu-
. panije sremske k agrarni, direkciji v Novem 

Sadu, natisnjena na str. 148. «SI. Nov.» št. 258 
ia leta 1920. 

23.) Nar^iba ministrstva ?a agrarno reformo z dne 
16. VII. 1920., št. 10.992, o ustroju agrarne di
rekcijo v Ljubljani in njenih izvršilnih orga-

. nov, natisnjena na str. 157. «SI. Nov.» št. 164 
iz leta 1920. 

24.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 

20. VII. 1919:, št. 11.117, o ustroju agrarne di-j 
rekcije v Sarajevu in njenih izvršilnih organov, j 
natisnjena na 8tr. 187. «SI. Nov.» št. 165/20. 

,25.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
7. VII. 1920.,. st. 10.574, o ustroju agrarne гз-
lorme v Novem Sadu, natisnjena na str. 215. 
«SI. Nov.» št. 160/20. 

26.) Odločba ministrstva za agrarno reformo z dne 
28. Vin. 1920., š t 13.706, kako je oddajati v 
zakup poplavno zemljišče v območju vodnih 

- zadrug v Vojvodini in Hrvatski, natisnjena na 
str. 221. (Nerazglašena.) 

27.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
8. V. 1919., št. 1837, o vrnitvi čifluških zemljišč 
beguncem, natisnjena na etr. 231. (Nerazgla
šena.) 

28.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
21. IV. 1920., št. 6169, o vrnitvi čifluških zem-

, ljišč beguncem, natisnjena na s^r. 237. ù'voraz-
glašena.) 

29.) Pravilnik o postopanju pri delitvi državnih 
imovin y svrhe agrarne, reforme z dne 19. XI. 
x'.)20., St. 20.073, natisnjen na str. 301. 

30.) Odločba ministrstva za agrarno reformo 
št. 11.607/20, o obdelovanju begluških zemljišč, 
natisnjena na str. 187. (Nerazglašena.) 

31.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
27. VIH. 1920., st. 14.011, o kolonizaciji dobro-
voljcev, natisnjena na str. 256. (Nerazglašena.') 

.32.) Odločba ministrstva za agrarno reformo z dn^ 
£ O X . 1920.. št. 13.379, kako je dajali zem
ljišča v začasen zakup orožnikom-dobrovolj-
cem, natisnjena na str. 255. (Norazglašena.) 

33.) Odločba ministrstva za agrarno reformo z dne 
23. X. 1920., št. 18.101, o dajanju zemljišč do-
brovoljcem-poljedelcem, natisnjena na str. 271. 
(Nerazglašena.) 

34.) Naredba ministrstva za agrarno reformo 
št. 17.321 o brezobrestnih posojilih .združbam 
naseljenih dobrovoljcev-poljsdelcev in drugih 
interesentov sirarne va-тте, natisnjena na 

- str. 275. «SI. Nov.» Št 255/20. 
35.) Odločba ministrstva za agrarno reformo z dne 

21. X. 1920., št. 10.081, ö ustanavljanju agrar
nih zajednic, natisnjena na str. 281. (Nerazgla
šena.) 

36.) Navodilo ministrstva za agrarno reformo z dne 
9. XI. 1920.,' š t 19.828, za ustanavljanje agrar-
niii.zfijeaine, natisnjeno na sir. 284. 

3?.) Odredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
16. IX. 1920., št. 16.119, kako je dajati v zakup 
zemljišča onih posestev preko 100 kat. oralov, 
ki ne dosezajo maksimuma, ako jih lastnik sam 
ne obdeluje, odnosno zemljišča, katerih lastnik 
je inozemski podanik in ne živi v naši kralje
vini. (Nerazglašena.) 

38.) Odredba ministrstva za agrarno reformo 
št. 18.035 z dne 18. VI. 1921., s katero se 
odločba št. 11.607/20 razširja tudi za leto 1921. 
(Nerazglašena.) 

39.) Odločba ministrskega sveta z dne 12. X. 1920., 
št. 17.054, o posojilih iz državnih sredstev za
drugam naseljenih dobrovoljcev in poljedelcev 
in interesentom agrarne reforme. (Nerazgla
šena.) 

40.) Naredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
20. I. 1921., št. 977; o dovoljevanju, izplače
vanju in uporabljanju subvencij (pripomoči) 
ekonomskim združbam naseljenih dobrovolj
cev, poljedslcev in interesentov agrarne refor
me. «SI. Nov.» št. 27/21. 

41.) Odločba ministrstva za agrarno rsformo 
š t 10.227 z dne 3. Ш. 1920. (Nerazglašena.) 

42.) Odločba ministrstva za agrarno reformo 
š t 16.2C8 z dne 8. X. 1920., s katero se določa, 
katere pristojbine plačujejo dobrovoljci in na-
seljeniki za podeljeno zemljo. (Nerazglašena.) 

43.) Odredba ministrstva za agrarno reformo z dne 
14. Vn. 1921., št. 16.999, o postopku pri po-

! deljevanju stavbišč. (Nerazglašena.) 
44.) Odločba ministrstva za' agrarno reformo 

št. 3843 z dne 24.11.1921., s katerim se odreja 
.postopek pri dokazovanju, koga je smatrati za 
dobrovoljca. (Nerazglašena.) 

45.) Odločba ministrstva za agrarno reformo 
št, 8312 z dne 28. III. 1921., s katero se dopol
njuje in pojasnjuje gorenja odločba, št. 3843. 

46.) Naredba ministra za agrarno reformo, izdana 
skupaj z ministrom za pravosodje in z' mini
strom za finance z dne 10. VT. 1921. («SI. Nov.» 
št. 135/21) z izpremembami z dno 23. VI. 1921. 
o izvajanju uredbo o postopanju z begluškimi 
zemljišči v Bosni in Hercegovini z dne 12 V 
1921. «SI. Nov.» št. 148/21. 

47.) Odločba ministrstva za agrarno reformo 
št. 3099 o naseljevanju južnih novih krajin. 
(Nerazglašena.) 

48.) Odločba ministrstva za agrarno reformo 
št'3888 o dajanju brezplačnih železniških vo
zovnic. (Nerazglašena.) 

Člen 4. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 15. oktobra 1921. 
Dr. Mara s. r. 

Uredbe oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

, 3 1 7 . 
Izvršilna nredba 

ministrstva sa trgovino in Industrijo, 
oddelka v LJubljani, 

o ustanovitvi štirih pokrajinskih strokovnih 
zadrug, in sicer zadruge urarjev, optikov, zla-
îarjev, pasarjev in graverjev, zadrnge fotogra-
f v, zadrnge sodavićarjev in zadrnge tapetnikov, 
preprogarjev, hdelovateljev žimnic in izdelo-

vateljev posteljnine. 

Na podstavi členov 3. in 4. naredbe deželne vla
do za Slovenijo z dne 15. novembra 1919., št. 11 
Ur. 1. iz leta 1920., s katero so se izdali predpisi za 
pospeševanje ustanovitve strokovnih.obrtnih zadrug, 
se odraja po zaslišanju trgovske in obrtniške zbor
nice in poslujočih zvez obrtnih zadrug: 

, Člen 1. 
Okoliš nastopnih strokovnih obrtnih zadrug se 

razširja ha vse območje pokrajinske uprave za Slo
venijo: 
a) zadruge urarjev in'optikov v Ljubljani; tej za

drugi se obenem prideljujejo zlatarji, pasarji in 
graver ji; ! 

b) deželne zadruge fotografov v Ljubljani; 
c) deželne zadruge soda,vičarjev v Ljubljani 

Člen 2. 

Ustanavlja se ta-le pokrajinska strokovna zadru
ga za(vse območje pokrajinske uprave za Slovenijo: 

Zadruga tapetnikov, preprogarjev, izdeJovateJjov 
žimnic in izdelovateljev posteljnine za Slovenijo s 
sedežem v Ljubljani. 

Člen 3. 
Z ustanovitvijo zadrug, navedenih v členih 1. in 

2., so postali vsi obrtniki, našteti v istih članih, čla
ni teh strokovnih zadrug ter so izločeni iz zadrug, 
pri katerih so bili do sedaj včlanjeni. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št 5489 0 đ 0 D r e n e Š 0 l 8 k e kllJiOe. 

Pokrajinska uprava, oddelek za presveto in vere. 
jo z razpisom z dne 17. oktobra 1921., št. 5489, odo
brila šolsko knjigo: «Fizika za višje razrede sradnjih 
šol». Spisal Jožef R e i s n e r, profesor v Ljubljani. 
Druga izpremenjena izdaja. Cena vezani knjigi 36 di
narjev = 144 kron. Ljubljana 1921. Založila. Jugv-
slovanéka knjigaraa. 
Št. 5657. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom z dne 14. oktobra 1921., š t 5657, odo
brila šolsko knjigo: «Prva srpska ili hrvatska čitan
ka za slovenske osnovne škole». Priredili Iv. L e s i 
ca, P. L o k o v š e k in dr. R. M o l e . Cena 6 di
narjev. V Ljubljani 1921. Založila in natisnila Uči
teljska tiskarna. 
Št. 5598. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
jo z razpisom z dne 17. oktobra 1921., š t 5598, odo
brila Eolsko knjigo: «Slovenska čitanka za drugi 
razred srednjih šol». Sestavil Josip W e s t a i . Cena 
vezani knjigi 17 dinarjev — 68 kron. V Ljubljani 
1921. Založila Jugoslovanska knjigarna. 

V L j u b l j a n i , dne 17. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 

Pokrajinski namestnik: 
Hribar s.r. ' 

Št. 23.402. 

Razglas. 
Točka П. razglasa š t 7854 z dne 31. marca 1921. 

(Ur. 1. 37 z dne 12. aprila 1921.) se po razpisu mini
strstva za notranje zadeve SL 8895 z dne 3. avgusta 
1921. izpreminja tako-le: 

Za vidiranje potnih listov italijanskih državljanov 
za odhod iz naše države se ne pobira nobena tak,-a; 

V L j u b l j a n i , dne 10. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnike: 
Kremenček s.r. 

Št 29.889. 

Razglas o izpremembi v občinskem gerentetvn 
v Sorici. 

Namesto Petra J e m ca, ki je umrl, je imenovan 
za prisednika občinskega gerentskega sosveta v 8o J 

rici in obenem za gerantovega namestnika Lovro 
P i n t a r, poštar istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 14. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naroČilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s.r. 
Št. 3266. 

Razglas. 
Bivša deželna vlada za Slovenijo je v 204. seji 

dne 9. julija 1921. avtoreferat oddelka za javna dela 
z dnem 30. septembra 1921, ukinila. 

Zato se je odslej glede evidsnčnih zadev avto
mobilov in motorskjh koles obračati na sedaj pri
stojno oblastvo, to je na pokrajinsko upravo za Slo
venijo, oddelek za notranje zadeve, v Ljubljani, 
glede izpitov za šoferje in gleds preizkušnje avto-' 
mobilov pa na gradbeno direkcijo za Slovenijo v 
Ljubljani. , 

V L j u b l j a n i , dne 12. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za javna dela. , 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka za javna dela: 

inž. Klinan s.r. 

• ;

( Л -y. 
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Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

öt. 6916/21. 1633 
Raggi&s. 

Minister za trgovino in industrijo je odobril iz-
premembo § 3. pravil Obrtne banke v Ljubljani, da 
se je delniška glavnica zvišala na pet milijonov kron, 
kakor jo bilo to sklenjeno na obensm zboru dne 
12. februarja 1921. 

Ministrstvo ta trgovino in industrijo, 
ofklelek v Ljubljani, 
dne 10. oktobra 1921. 

Dr. Mara s. r 
št. 6436/21. 1641 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je odobril iz-

premembe. §§ 8., 19., 30. in 35. pravil Stavbne družbe. 
d. d. v Ljubljani, kakor so bile sklenjene na občnem 
zboru delničarjev dne 14. maja 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 11. oktobra 1921. 
Dr. Mara s. r. 

52.952 dinarjev Strojnih tovarn in livarn, d.d. v 
Ljubljani, proti ministrstvu za vojno in mornarnico 
T Beogradu, in sicer za pravilno in pravočasno do
bavo železa in pločevine za vojni arzenal v Zeleniki-
Tivatu, z veljavnostjo do dne 21. novembra 1921. 

Imetnik tega vrednostnega papirja se pozivlje, 
naj uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e 
c e v izza dne 4. oktobra 1921., ker bi se sicer po 
tem roku izreklo, da je vrednostni papir brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 4. oktobra 1921. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 3950. 
Razglas. 

1632 

Dne 3 1 . o k t o b r a t. 1. ob enajstih bo po na
logu ministrstva za gradbe pri gradbsni direkciji v 
Ljubljani, Turjaški trg št. 1, II. nadstropje, v sobi 
»*• 2, ponovna ponudna obravnava: 

1.) za pfevzem, tesarskih, krovskih, kleparskih, 
strelovodnih, mizarskih, ključaničarskih, pleskar
skih in slikarskih in vodovodnih del pri adapciji 
okrajnega aodišča v Brežicah; 

2. a) za prevzem vpeljave električne razsvetljave 
pri okrajnem sodišču na Vranskem; 

2. b) pri kmetijski šoli na Grmu; 
3.) za prevzem preureditve vo<lne preskrbe v 

moški kaznilnici v Mariboru in 
4.) preureditvenih del v realni gimnaziji v Novem 

mestu. 
Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobiva

jo interesenti med uradnimi urami pri oddelku IV. b 
gradbene direkcije, za dela pod 1.) tudi pri gradbe
nem vodstvu v Brežicah, pod 2. b) in 4.) pri okrožni 
gradbeni sekciji v Novem mestu in pod 3.) pri 
okrožni gradbeni sìkciji v Mariboru. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane i 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdilom, da 
je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani ali v 
Mariboru, odnosno pri davčnem uradu v Brežicah 
ali v Novem mestu vplačan vadij v znesku 5 % po
micine vsote, z izjavo, da ponudnik v celoti sprejme 
Htavbne pogoje, in končno z dovolitvijo ministrstva 
za gradbe. da .se snu; ponudnik udeleževati javnih 
licitacij. 

Ministrstvo za gradbe si je izrecno pridržalo pra
vico, da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

Ponudb, ki ne bi bile pravilno kolkovane, grad
bena direkcija ne bo predložila ministrstvu. 

• Namesto dovolitve za udeleževanje pri javnih 
licitacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena kolko-
vana prošnja na ministrstvo za gradbe, ki ji je do
dana taksa v kolkih za 125 dinarjev, overovljen pre
pis koncesijske listine in s kolkom za 50 p.ir kolko
vane potrdilo, da so plačani vsi davki. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 18. oktobra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar ,ч. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Ne I 180/21—1. 1597 3—3 

Amortlzaolja. 
Na prošnjo J a d r a n s k e b a n k e , p o d r u ž 

n i c o v L j u b l j a n i , s e uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnega vrednostnega papnja, ki ga je 
proeiteljica baje izgubila: Garancija št. 1050 za 

1615 Ne VIII 168/21—3. 
Amortizacija. 

Na prošnjo Josipa P'o d r ž a j a, posestnika v Vr-
bičju št. 14; se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgu
bil: Hranilna knjižica Ljudska posojilnico v Ljub
ljani št. 45.848 v vrednosti 1865 K 90 v, glaseča se 
na ime: Josip Podržaj. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tokom б es t i h m e s e c e v izza dne 8. ok
tobra 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 8. oktobra 1921. 

1616 3—1 Ne VIII 169/21-4. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa M o z e t i č a in Ide M o ž e -

t i č e v s, rojene Povodnikove, iz Mirne št. 54 pri, Go
rici, sedaj v Ljubljani, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnih vložnih knjižic, ki sta ju prosilca 
baje izgubila: Vložni knjižici Kmetske posojdnice 
ljubljanske okolice št. 26.807, glaseča se na ime: 
Ida Povodnik, in št. 26.808. glaseča se na ime: Josip 
Mozetič. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 9. ok
tobra 1921., ker bi se sicer po tem roku izrekle, da
sta vložni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 9. oktobra 1921.' 

P 110/21—2. -" , ' 1611 
Oklic, 

Valentin B r o j a i ! , neseni.ik v Stobu št. 36, je. 
bil s tusodnim sklepom z dne 10. septembra 1821. 
zaradi zapravi ji vosti in pijančevanja omejeno pre
klican. 

Za pomočnika mu je postavljen Franc Cerar, po
sestnik in tvorničar v Stobu. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 12. oktobra 1921. 

16бГ St. 1752/ad. 

Franooeke Stipendije za naie vlsoko-
šolce. 

Francoska vlada sprejme J;ai:<vr :-;o V-:.] iiù.o. 
tudi letos nekaj štipendistov iz našo kraljevino. 

Pogoji so: popolnoma končane študijo na tisti'-
univerzi, ki kandidata predlaga; odličen uspeh v ' 
študijah in znanje francoščine. Glede moralno in 
strokovne kvalifikacije so potrebna priporočila pro- s 
fesorjev in fakultet. Prosilci so lahko absolventi ka- ' 
terekoli fakultete. 

Štipendija traja ono leto ter znaša 600 Irankov 
mesečno. Za potne -stroške na Francosko in nazaj v 
domovino bo izplačanih po 400 frankov. l 

Prošnje, opremljene z dokumenti, ki dokazujejo, •} 
da je zadoščeno zahtevanim pogojem, naj se naslove 
na rektorat ljubljanske univerze do dne 5. n o v e irf-
b r a 1 9 2 1 . 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov în Slo

vencev v Ljubljani, 
dno 17. oktobra 1921'. 

Št. 119/21. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvar), prijavljenih pri poli
cijskem ravnateljstvu v Ljubljani v času cd dne 

1. do dne 15. oktobra 1921. 
6 ročnih torbic z vsebino od 12 do 7G0 IZ; 4 de

narnice z vsebino od 130 do 800 K; 5 listnic z vse
bino od 120 do 1750 K; 1 rjav površnik; 12 alumini
jastih žlic; 12 vretenc sukanca; 1 črna pompadura z 
manjšo vsoto denarja; 1 robec s srednjo vsoto denar
ja; 1 srebrna ura; 1 ženski slamnik; 1 zavoj knjig; en ') 
moški klobuk;41 ' volnena jopica; 1 površnik; 1 svi
lena/ čepica. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli--'* 
oljskem ravnateljstvu v Ljubljani v času od dne ' 

1. do dne 15. oktobra 1921. 
1 srebrna ura z verižico; 1 črna usnjata peres-

nica; 1 naočniki; 1 rdeča pompadura; 1 svetiljka; 
2 ključa; 1 knjiga; 1 srebrna zapestnica; 1 ročna.* 
torbica z manjše» vsoto denarja; 1 kvačkana bel» 
pompadura s srednjo vsoto denarja; 8 zlatnikov;;\ 
ena črna denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 zlat 
obesek; 1 statif; 1092 K v različnih; bankovcih. r—, 
V železniški!] vozovih so se našli ti-le predmeti: '4 

2 dežnika; 3 palic«; 1 ženski slamnik; 1 moška 
suknja; 1 nahrbtnik; 1 woj perila; 1 čepica; 1 žen-, 
ski čevelj; 1 moški klobuk. 

Kr. policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne» 17. oktobra 1921. 

St. 1934/2.1. 

P 86/21—1. 1619 
Razglasitev preklloa. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 21. sep
tembra 1921., opr. št.L 6/21—8, je bil Ribard S a 
m i d e, 30 let star, posestnik v Mali gori št. 34, za
radi pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Josip Samide, 
preužitkar v Mali gori št. 34. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 13. oktobra 1921. 

Razglas. 

DraŽbeni oklio, ] 6 V ; 

Po !•:•:'..••.;.: okrajnega, sodišča v Ljubljani z dne 
21. oktobra" 1921., A Ì 695/21—25, se bo vršila v 
pivem nadstropju hiše št. 7 v Stritarjevi ulici v 
Ljubljani 

p r o s t o v o l j n a j a v n a d r a ž b a 
premičnin, «padajočih v zapuščino po pokojnem go-* 
spodu Otonu Seydlu, zobnem tehniku iz Ljubljane, 
in sicer dne 2 5. i n 2 6., e v e n t u a~l n o t u d i d n e 
2 7. t. m., vselej od devetih do dvanajstih I n od pet
najstih do osemnajstih. 

Na prodaj bodo: sobna oprava, oprava za čakal
nico, obleka, veliko jako lepih zobnotehničnih instru
mentov, zobnotehnični stoli, umetno zobovje, zlato, 
ki se rabi za zobno tehniko, vse zobnotehnične po
trebščine, fotografski aparat, razne zobnotehnične 
knjig?, ena tona premoga, dva Režnja drv, železen 
ščedilnik, lovska oprava, razne oljnate slike itd. 

V L j u b i j a n i , dne 21. oktobra 1921. 
Notar dr. Karel Schmidinger s. r. 

kot sodni komisar. 

Ministrstvo za poofco in b/zojav v Beogradu je 
odredilo z razpisom z dne 2. oktobra t. ]., št. 60.173, ' 
da se mora i z z a d n e 1. n o v e m b r a t. 1. vršiti .' 
ves čekovni promet v dinai-sko-parski vrednosti. 

V zmislu navedenega razpisa ministrstva so po 
zaključku'tekočih poslov dno 31. oktobra t. 1. imp-

vina na vseh čekovnih računih pri zavodu izpremeiii * 
iz kronske na dinarsko vrednost po relaciji 4 : 1. I 
Računski izpiski se bodo izza dne 1. novembra t. 1. 4 
izdajali in razpošiljali imetnikom računov v dinarski ?, 
veljavi. Na čok ovnih položnicah morajo biti izza dne l: 

1. novembra t. 1. vplačani zneski označeni v dinarski' 
vrednosti. Ka čekih in v seznamkih k. skupnim če1-
kom, ki bodo opremljeni z -datumom tekočega ma
šeča; morajo biti navedeni zneski v kronski veljavi:',! 
pri čokih pa, ki bodo datirani z dnem 1. novembra.-' 
t. 1. ali pozneje, se mora navesti znesek v dinarski t 
veljavi. Čekovno nakaznice se bodo đo konca tega-:, 
meseca izdajale v kronski veljavi, izza dne 1. no
vembra t. 1. pa le v dinarski vrednosti. 

Ker poštni čekovni .zavod v Zagrebu in poštna-3 
hranilnica v Sarajevu za čas od dne 24. do dné^ 
31. oktobra t. 1. ukineta svoje poslovanje, se od dnö J 
23. do d.nt! 31. t. m. pri poštnih uradih v Sloveniji uè*] 
bodo sprejemala vplačila na položnice obeh navade?'*; 
nih zavodov. 

Poštni čekovni zavod v Ljubljani pa bo posloval i 
tudi v času od dne 24. do dne 81. oktobra 1 *.J21. 

V L j u b l j a n i , dne 20. oktobra 1921. 

Poštni čekovni zavod v Ljubljani. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani, 



129. 
Poštnina pin Sana, v jjotovmi. 

V Ljubljani, dne 26, oktobra 1921. Letnik П1. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Vse ulna: le „Službenih Novin kraljevine Srba, HivaU i SJoveuaca". — lipremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Ragpis vsem Bodiščem za uobiiauie draeinie. — Bae-
/vinai t\n1r«*aiinaVa i m r a v a va SlAtroni-tn • Porrnlnn л ï«w.« »„.. «: . . ..-;.,«.A„i)r*.~ »k .AÌ^ .U, .» -_i ._ _ i r i_; ci _ i_ _ . : тч_ i i Г. * ' . b '_ 

bfuih licitacij za opravila stavbinske stroke. Razglas o pooovni ponudni obravnavi. — JWglaiii raznih drugih uradov in oblastev. — Bazoe objave 
javnih ponud-

li „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 233. z dne 18. oktobra 1921.: 
Objava, generalne direkcije posrednjih davkov, «la 

je minister za finance «Narodni odbor za pomoć 
deci u kraljevini Srba-, Hrvata i Slovenaca» oprostil 
plačevanja' pristojbin za vee vloge, ki jih pošilja 
državnim oblastvom. 

Objavi pisarne generalne direkcije carin, da je. 
minister za finance proglasil službeni mesti carini
kov IV. razreda carinarnice v Gornjem Cmure-ku 
Antona K e p i c a in Marka Z or k a za izpraznjeni. 

Številka 234 z dne 19. oktobra 1921.: 
Objava generalne direkcije državnega računo

vodstva, da je minister za finance Rudolfa T u r k a, 
računskega praktikanta, postavil za računskega asi
stenta v, XI. činovnem razredu, pri računovodstvu 
delegacije finančnega ministrstva v Ljubljani. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je Rudolf K o.va či č, višji davčni upravitelj mi 
davčnem uradu v Laškem, trajno upokojen. 

številka 235 z dne 20. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta »z dne 28. 'septembra 

1921., s katerim'se Ciril P o k l u k a r , politični pri
stav I. îazreda pri prodsedništvu pokrajinske uprave 
za Slovenijo, postavlja za vladnega tajnika v stališu 
koncertnih uradnikov za Slovenijo. 

Objava, ministrstva ' za pošto in brzojav, da je 
poštno-braijavni asistent Vladimir V o j s k a ime
novan za poštarja V. razreda ter obenem dodeljen 
v službovanje računskemu odseku poštne in brzo
javne 4Lirekcije v Ljubljani. 

Številka 236 z dne 21. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 16. oktobra 1921., 

s katerim so za čas, dokler bo minister za finance, 
dr. Kosta K um a n u d i , odsoten od dolžnosti, po
stavlja za njegovega namestnika dr. Hinko K r i z 
m a n , minister za gozde in rudnike. '>•• . 

Številka 237 z dne 22. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 18. oktobra 1921., 

s katerim ee za čas, dokler bo minister za narodno 
zdravje, dr. Hamdija K a r a m e h m e d o vi ć, od
soten od dolžnosti, postavlja za njegovega namest
nika dr. Mehmed S p a h o, minister za trgovino in 
industrijo. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 10. oktobra 
1921., s katerim, se na tehnični fakulteti v Ljubljani 
A. A. K o p i 1 o v, redni profesor donskega politeh
ničnega instituta, postavlja za rednega kontraktual-
nega profesorja, za parne kotle in kalorične stroje. 

Ukaz ' ministrskega sveta z dne 30. septembra 
1921., e katerim se dr. Ivan O r e l , prof-ладг držav
nega učiteljišča v Ljubljani, postavlja za direktorja 
državnega ženskega učiteljišča v Ljubljani. 

Ukaz ministrskega sveta z, dne 28. septembra 
1921., s katerim se sprejema ostavka, ki jo je dr. Jo
sip R a v n i k , tajnik V. razreda pri upravi za za-
ičito industrijske svojine, podal na državno službo. 

Izpremembs v osebju. 
Ministrski svet je gozdarskega komisarja inž. 

Gustava H r ž i c a imenoval za višjega gozdarskega 
komisarja. v 

Policijski svetnik dr. Ivan S e . n e k o v i č je raz
rešen vodstva policijskega komisariata v Mariboru 
ter premeščen v službovanje k policijskemu ravna
teljstvu v Ljubljani; višji policijski svetnik V. K e r -
S e v a n , do sedaj dodeljen policijski direkciji v 
Ljubljani,, pa je poverjen z vodstvom tega komisa
rja ta. i 

Fran P V e i n f a 1 k, kapetan v p., poizkusni urad
nik pri zboru varnostne straže v Ljubljani, je ime
novan za definitivnoga revirnega nadzornika var
nostne stra.že v XI. činovnem razredu, s pravno 
močjo izza dno 15. avgusta 1912., na dosedanjem 
službenem mestu. 

Bronislav F. L o v r e č i č , podporočnik - dobro
voljce, do sedaj pomožni pisar pri policijskem rav
nateljstvu v Ljubljani, je imenovan za policijskega 
kanclisto v XI. činevnem razredu pri policijskem ko-
misariatu v Mariboru. 

Premeščeni so: vladni tajnik dr. Adolf G o l i a 
od predsedstva pokrajinske uprave za Slovenijo k 
oddolku za notranje zadeve ; provizorni vladni kon-
cipist dr. Vladimir F o n iz Celja in konceptni prak
tikant dr. Ludovik L o b e od oddelka za notranje 
zadeve k okrajnemu glavarstvu v Radovljici. 

Alojzij K ö c h 1 e r, okrajni komisar v staležu po
litičnih konceptnih uradnikov,za Slovenijo, je izsto
pil iz državne službe. 

Absolvirani pravnik E r n e s t ' R a b i č je sprejet za 
kc-nceptnega praktikanta v pripravljalno službo pri 
oddelku za socialno skrbstvo pokrajinske uprav* zv 
Slovenijo. 

Abiturienta Adalbert F i n ž g a r h^Bogdan Z u -
p a n sta sprejeta za praktikanta v računsko službo 
pokrajinske uprave za. Slovenijo. , 

Karel F e r j a n , oficial pri pokrajinski upravi 
za Slovenijo v Ljubljani, je imenovan za pisarniške
ga pristava IX. činovnega razreda na dosedanjem 
službenem mestu. 

Miroslav L o g a r , računski oficial pri knjigo
vodstvu pokrajinske uprave za Slovenijo, je na last
no prošnjo odpuščen iz državne službe. • 

Imenovani so pri knjigovodstvu pokrajinske 
upravo za Slovenijo: za računsko revidente računski 
oficiali Anton M e d v e d , Dušan P o d g o r n i k, 
Vojteh G a 1 o v i č in Fran Š t r u k e 1 j ; za računske 
oficiale računski asistenti Josip C e s a r , Fran Ži t-
n i k, Josip Mavr ic . , Josip L a n g u s in Leopold 
K o m a n ; za začasnega računskega oficiala računski 
asistent Miroslav O s a n a ; za računska asistenta ra
čunska praktikanta Ivan L a z n i k in Stanislav K o-
m a r — vsi na dosedanjih službenih mestih. 

Iv. Hribar s. r. 
Minister za kmetijstvo in vode je dipl. agronoma 

Alojzija J a m n i k a sprejel v državno službo ter t;a 
imenoval.' za referenta za stanovsko organizacijo 
kmetijstva pri oddelku za kmetijstvo pokrajinske 
uprave za Slovenijo v VII. činovnem razredu držav
nih uradnikov, o«--••' 

Sancin s. r. 
Pisarniški oficianti. Rudolf S c h e i n v Mariboru, 

Jakob K r e s n i k v Celju in Albin I s t i n i č v 
Ljubljani so imenovani za kancliste preko sistanizi-
ranega stanja in brez določenega službenega mesta. 

Kavčnik s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
318. 

Razpis vsem sod;ić*ai z» pobijanje draginje.* 
Odkar se i izvajajo predpisi uredbe o pobijanju 

draginje življsnskjh potrebščin in brezvestne speku
lacije, dobiva meni področno ministrstvo ali zahte
ve, naj se omeji ali povsem prepove izvoz posamez
nih proizvodov iz vse države ali iz posameznih ob
lasti, ali pa dobiva pritožbe, trgovcev, da so neka
tera sodišča za pobijanje draginje sama, na svojo 
roko, prepovedala izvoz posameznih potrebščin iz 
svojega kraja ali celo iz vsega okraja, sreza in 
okruga. 

^ Da v bodoče no bo povoda za pritožbe zoper od
ločbe posameznih sodišč za pobijanje draginje glede 
izvoznih prepovedi za posamezne potrebščine, da pa 
se posameznim krajinam zagotovi zadostna količina 
izvestnih potrebščin, bodisi za prehrano ljudi, bodisi 
za prehrano živali, se mi je vzvidelo odrediti to-le: 

1.) Sodišča za pobijanje draginje nimajo pravi&e, 
da bi sama od ' sebe prepovedovala izvoz življen&kih 
potrebščin. 

2.) Ako bi bilo treba prepovedati ali omejiti'iz
voz posameznih proizvodov glede na potrebe, dotič
ne krajine, mi mora prizadeto ' sodišče za pobijanje 
draginje, poslati obrazloženo vlogo za izdajo takega 
naloga;,jaz pa bom v zmislu člena 4. zakona o iz
vozu in izvoznih.carinah predlagal gospodu ministru 
za finance, naj izposluje potrebno pooblastilo o pre
povedi ali omejitvi izvoza od kraljevske vlade, ker 
je po omenjenem zakonskem predpisu edina ta pri
stojna, izdajati potrebne-odredbe v tej smeri. 

Zato se morajo vse prepovedi ali omejitve izvoza 
življen&kih potrebščin, ako kje veljajo po odločbi so
dišča za pobijanje draginje, takoj preklicati ter se 
ne smejo izdajati, dokler se za to ne prejme odloč
ba kraljevske vlade, kakor je to pojasnjeno v drugi 
točki tega razpisa. 

V B e o g r a d u , dne 6.oktobra 1921.; 
J P.; br. 5510. ' • x 

Minister za eocialno politiko: 
dr.Vekoslav Kukovec s. r. 

~ — - . < ̂ » 4 » - ~ ^ -

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo« 

Št 29.330. 2. • 
Razglas o imenovanja prisednikov občinskega 

gerentskega sosveta v Murski Soboti. 
Za prisednike občinskega gerentskega sosveta v 

Murski Soboti so imenovani: Janez D o b r a v , 1»>-
telir; Ivan H o r v a t h , mehanik; Janez B a r b a r 

r i č , posestnik in trgove«; Josip A n t a u er, Ши&. 
posestnik; Ivan K o l e g a , čevljar; Ferdo P i e l o g* 
davčni upravitelj; Anton K o d e r , notar; dr. Ferd<v 
C e r n e , odvetnik; dr. Josip G l a n č n i k , zdrav-

* Razglašen v c Službenih Novinah kraljevin» 
Srba, Hrwata i Slpvenaca» St. 227, izdanih dne l ieg» 
oktobra 1921. 
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nik; Anton H u p k a , inženjer; Ludovik B r u m en., 
trgovec — vii v Murski Soboti. 

V L j u b l j a n i , dne 18. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Odđelok za notranje zadeve. 

i- Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. r. 

St. 3898. 
Razglas. 

Po brzojavnem obvestilu ministrstva za poljedel
stvo in vode v Beogradu z dne 17. oktobra 1.1., Vit. 
•St T465, je priobčilo ministrstvo za zunanjo zadeve 
z dopisom z dne 14. oktobra t. L, št. 22.906, da je 
italijanska vlada zaradi slinavke in parkljevke pri 
naši živini, uvoženi v. Italijo, začasno prepovedala 
uvažati goveda, ovce in prašiče iz naše kraljevine v 
Italijo. 

To se daje na splošno znanje. 
V L j u b l j a n i , dne 20. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. i. 

St. 3935. vet. 

Isfcaz o stanju živalskih tužnih bolezni 
v Sloveniji s dne 22. oktobra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
tnači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 6:22, Bianca 1:1, Kapele 1:3, 
Videm 5:23, Zakot 3:9. Kranj: Stara Oslica 1:1. 
Krikor Studenec 1:9. Ljubljana okolica: Iška vas 
1: 14, Vrhnika 4:21. Logatec: Dolenji Logatec 4:25, 
Gorenji Logatec 3:,15, Hotedršica 2:13, Planina 
4:31, Rakek 3:7, Rovte 3:37, Stari trg 1; 4, Žiri 5:6. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Konjice: Konjice okolica 1:1, Konjice trg 1:2. 
Ljubljana okolica: Vrhnika 1:2. Slovenjgradec: 
Šmartno na Paki 2:2. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Kamnik: Vodice 1:1. Li-

tija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Logatec: 
Rovte 1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo me
sto: Zagradec 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Tmovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. Slovenjgradec: Šmartno 

»b Paki 2:2. 
S t e k l i n a . 

Celje: Škof ja vas 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Semič 1: 2. Krško: Raka 1:13, St. Jer-

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Zgornja Šiška 1:1. 

V L j u b 1 j a n i. dne 22. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št, 4195/Val.ex 1921. 

Razglas o izplačevanju in podaljševanja 6%nih 
državnih bonov v kronah in v dinarjih. 
Po naredbi finančnega ministrstva, generalna di

rekcije državnih dolgov, z dne 3. oktobra 1921., 
D. br. 13.100, je sklenil ekonomsko-finančni komitet, 
ministrov z odločbo z dne 1. t. m., D. br. 13.100, za 
d o b o od d n e 1. n o v e m b r a 1.9 2 1 . d o d n e 
30. a p r i l a 1 9 2 2 . to-le: 

1.) K r o n s k i in d i n a r s kv boni ве izplačujejo 
ob roku. 

2.) Za k r o n s k e bone, prodane do vštetega dne 
15. oktobra 1919., se izplačajo — če s t r a n k a za
h t e v a i z p l a č i l o — poleg glavnice tudi 6%ne 
dekurzivne obresti za šest mesecev, ker jih je sma
trati ob prvem roku za molče podaljšane. 

..-' 3.) Za k r o n s k e bone, izdane v letih 1920. in 
1921., in za d i n a r s k e bone, izdane v letih 1919., 
1920. in 1921., se ne priznavajo — č e z a h t e v a 
s t r a n k a i z p l a č i l o — dekurzivne obresti od 
roka dospelosti do dne izplačila. 

4.) Dospeli k r o n s k i in d i n a r s k i boni se 
smejo prolongirati za nadaljnjih Sest mesecev s <з%-
nimi anticipativnimi obrestmi. 

5.) Za dospele k r o n s k e in d i n a r s k e bone 
se izplačajo — č e s t r a n k a z a h t e v a p r o l o n -
g i r a n j e — ne gl ode na dan vplačila vse dekur
zivne obreeti od preteklega roka pa do dne prolon-
gaeije. ' " ' ' . ' 

6.) K r o n s k i in d i n a r s k i boni vseh appoin-
tov se podaljšujejo tako, da se stari — dospeli — 
bon vzame iz prometa, namesto njega pa izda nov 
bou, datiran z dnem, ko se prezentira stari bon. 
Hkrati se izplačajo 6%ne anticipativi obresti za 
nadaljnjih šest mesecev. 

7.) Za k r o n s k e bone, kupljene v času od dne 
15. maja do dne 15. junija 1919., se izplača premija 
po 5 dinarjev na vsakih 100 K, ako ima generalna 
direkcija državnih dolgov dokaz za to, da so büi do
tični boni kupljeni v kritičnem času. (Dinarski boni 
torej nimajo pravice do premije.) 

V S l o v e n i j i so b o n i i z p l a č u j e j o in 
p o d a l j š u j e - j o i z k l j u č n o l e p r i f i n a n č 
ni d e ž e l n i b l a g a j n i v L j u b l j a n i , kjer naj 
stranke prsdlože «voje bone. 

Delegacija ministrstva financ za Slovenijo, 
v Ljubljani, 

dne 21. oktobra 1921. 
Za. delegata: dr. Rupnik s. r. 

Letnik III. 

4.) predpisano takso, ki je označena v Ur. post. 
257.. opombi 2.. začaenaga zakona o državni tro
šarini, taksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 259 iz lota 
1921.), torej: 
a) v Ljubljani in Mariboru 125 dinarjev; 
b) v krajih s preko 10.000 prebivalci 50 dinarjev; 
c) v ostalih krajih 25 dinarjev. 

Ker pa določilo člena 5. zakona o radnjama, na
vedeno v ministrskem odloku, ni uveljavljeno za 
vse ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
ter zategadelj za Slovenijo Še vedno velja zakon z 
dne 26. decembra 1893., drž. zak. št. 193 (§ 14.), je 
namesto potrdila obrtne zbornice, navedenega zgo
raj pod točko 1.), priložiti koncesijsko listino obrt
nega oblastva. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. oktobra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Št. 4027. 1 6 6 8 

Razglas. 
Dne 3 1 . o k t o b r a t. 1. ob enajstih bo pri grad

beni direkciji v Ljubljani, Turjaški trg št, 1. II. nad
stropje (v sobi št. 2), 

ponovna ponudna obravnava 
za prevzem popravljalnih del v zaporih pri okrajnem 
sodišču v Kozjem. 

Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobiva
jo interesenti med uradnimi urami pri oddelku IV. b 
gradbene direkcije v Ljubljani in pri okrožni grad
beni sekciji v Celju. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdilom, da 
je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani, odnosno 
pri davčnem uradu v Kozjem ali v Celju, vplačan 
vadij v znesku 5 % ponudne vsote, z izjavo, da po
nudnik v celoti sprejme stavbne pogoje, in končno 
z dovolitvijo ministra za gradbe, da se sme ponud
nik udeleževati javnih licitacij. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela brez ozira na ponujeno vsoto. 

Ponudb, ki ne bi bile pravilno kolkovane, odnos
no opremljene, gradbena direkcija ne bo vpoštevala. 

Namesto dovolitve za udeleževanje pri javnih li
citacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena prošnja 
na ministrstvo za gradbe, kolkovana s kolkom- za 
dva dinarja, ki ji je dodana taksa'v kolMfr'-fca4-îÊS* 
dinarjev, overovljen prepis koncesijske listine in e 
kolkom za 50 par kolkovano potrdilo, da so plačani 
vsi davki. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 22. oktobra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s.r. 

uej 2:2. Ljubljana okolica: Log 1:1, Vič 1:1. Mari
bor: Krčevina 1:1, Rdeči breg 1:1, Sv. Trojica v 
fflovenskih goricah 1:3, Spodnji Porčič 1:3. Ptuj: 
Stojnci 1:1. Slovenjgradec: Zgornja Kaplja 1:1. 
Maribor mesto 1. 

S v i n j e k a r d e S i c a . 

Celjé: Žalec 1:1. Kamnik: Podgorje 1:1. Ljub
ljana okolica: Dobrova 1:3. Ptuj: Stoperce 1:1. Ra
dovljica Breznica 1:1, Ovsišče 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Krlko: Cerklje 2:2, Sv. Križ 2:4.' 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Konjice: Konjice trg 1:1. Murska Sobota: Bel

tinci l : l , R a M č a n l : l . 

G n i l o b a Čebe-L 

Ljutomer: Kamenšcak 1:1. > • 

Prestale so: 
* V r a n i č n i p r i s a d , 

Y j Ljubljana okolica: Log 1:1. , 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
T 220/21--^. ] 1635 

Amortizaolja. 
Po prošnji, ki jo јз vložil Aleksander B r e d o , 

trgovec v Mariboru, Vitringova ulica št. 7, se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopne izvozne dekla
racije, ki jo je prosilec baje izgubil: Izvozna dekla
racija glavne carinarnice v Mariboru št. 3371 z dne 
9. decembra 1920., glaseča, se na znesek 35.000 di
narjev. 

Imetnik te deklaracije se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice t3kom š e s t i h m e s o e e v, ker bi he 
sicer po tem roku izreklo, da deklaracija ni več ve
ljavna, okrožno sodišče v Mariboru, 

dne' 15. oktobra 1921. 

Št. 3776. 
Razglas. 

T 221/21—4. 
Amortizaolja. 

1654 

Ministrstvo za gradbe je odredilo z odlokom 
št. 19.414 z dne 5. oktobra 1921.: 

Vsakdo, ki hoče pridobiti dovolilo ministrstva za 
gradbe, da se sme po členu §87. zakona o državnem 
računovodstvu udeleževati javnih ponudbenih licita
cij za opravila stavbineke stroke, mora Bvoji prošnji, 
naslovljeni. na ministrstvo za gradbe, priložiti: 

1.) v izvirniku ali prepisu dovolilo obrtne zbor
nice za- izvrševanje podjetniškega stavbnega opra
vila; ' • 

2.) naznanilo, pristojnega sodišča, da je podjetje 
protokolirano; . 

3.) potrdilo davčnega oblastva, da je davščina za 
pddjctjc plačana; 

Po prošnji Cecilije K o r a t o v e, posestnikove 
hčere v Gortini pri Marenbergu, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopne vložne knjižico, ki jo je 
prosilka baje izgubila: Hranilna knjižica hranilnica v 
Marenbergu št. 6207 za 10.000 K, glaseča W na/ ime: 
Cecilija Korat • . . ' . . • 

Imetnik te knjižice se pozivlj?, naj uveljavi svoje 
pravice tekom Ses t i h.ni e se.ee V, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da hranilna knjižica ni ve* 
veljavna. 0 k f 0 Ž n o e o a i S č e v Mariboru, 

dne 17. oktobra 1921. , ' 
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Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa M o z e t i č a iii Ide M o ž e -

t i c e v e , rojene Povođnikove, iz Mirne št. 54 pri Go
rici, sedaj v Ljubljani, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnih vložnih knjižic, ki sta ju prosilca 
baje izgubila: Vložni knjižici Kmetske posojilnice 
ljubljanske okolice št: 26.807, glaseča se na ime: 
Ida Povodnilc, in št.§6.808, glaseča se n a i m e : Josip 
Mozetič. 

. Imetnik teh-knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 9. ok
tobra 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
sta vložni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 9. oktobra 1921. 

1630 Proglasitve za mrtve. • . 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedem pogre-

šanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. m a r c a 1918., drž. zak. ôt. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj t o izporoòi 
sodišča ali pa. skrbniku. Pogrešane« samo pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako Se žive, 
ali naj mu dado to ka'-o drugače na znanje. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
. L V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

99. Sedež: Celje. \ 
Besedilo firme: Kari Jezernik, arhitekt in stav

benik. 
Obratni predmet: Stavbno podjetje. 
imetnik: Karel Jezernik, arhitekt in stavbnik 

v Celju. 
C e l j e , dno 30. septembra 1921. 

100. Sedež: Št. Juri ob južni železnici. 
Besedilo firme: Matej Zorko. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Matej Zorko, trgovec v Št. Juriju ob 

južni železnici. 
C e l j e , dne 30. septembra. 1921. 

101. Sedež: Maribor. 
Bssede firme: «Edison», tehnično in elektroteh

nično podjetje Jakob Kuljiš in drugovi. 
Obratni predmet: tehnično ,in elektrotehnično 

ROdjetje. . 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 5. oktobra 1921. 
Osebno zavezani družbeniki: Jakob Kuljiš, Marija 

Kuljiš. trgovca v Mariboru, Aleksandrova cesta 
š t 44. in Stdfon Fakin, elektrotehnik v Mariboru. 

Pravico družbo zastopati imata družbenika Ja
kob Kuljiš in Marija Kuljiš veak zase. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta družbe-
.tiika Jakob Kuljiš in Marija Kuljiš samostojno. 

M a r i b o r , dne 11. oktobra 1921. 

.102. Sedež: Maribor. 
Besede firme: A. Friedrich in drug, trgovina z 

• lesom v Mariboru. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska oblika izza dne 

15. septembra 1921. \ 
Osebno zavezana družbenika: Adolf Friedrich, 

posestnik v Mariboru, Koroška cesta št. 46, in Jus t 
Segalla, trgovec v Mariboru, Gosposka, ulica št. 60. 

Pravico družbo zastopati imata oba družbenika 
skupno. ч 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta kolek
tivno oba družbenika. . 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1921. 

103. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Viljem Lininger & Co., eksport 

jajc. . . ( 
Obratni predmet: trgovina z jajci. 
Družbena oblika: javna trgovska družba' izza 

•dne 16. septembri 1921. 
Družbenika: Rudolf Gnus, trgovec v Račjem, in 

Viljem Lininger, disponent firme «Marbag» v Ma
riboru. ; N 

Pravico zastopanja imata oba družbenika, ko
lektivno. 

Besedilo firme podpisujeta, oba družbenika ko
lektivno. 
, M a r i b o r , dne .11. oktobra 1921. ' 

1Ö4. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: J . Pregrad. 

, . Obratni. predmet:, trgovina z modnim in manu
fakturnim blagom, lia debelo. 

Imetnik: Ivan Pregrad, trgovec v Mariboru, 
.Aškerčeva ulica š t 11. 

M a r i b o r , dne 11. oktobra, 1921. , 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 
I 

Bistvene okolnosti, 
na katere to opira, 

predlog 

Proglasite» 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogre lancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
potečo dne 

Ferdinand Vrčko, 
rojen leta. 1882., rudar v 

Prevaljah. 

F r a n o Bombek, 
ròjen due 30. julija 1880., 

zelar na Lešnici. 

F r a n o Medok, 
rojen dne 8. oktobra 1898., 
posestnikov brat v Oče

slavskem vrhu. 

F r a n o F e k o n j a , 
rojen dne 18. septembra 
1883., posestnikov gin v 

Laetomercih. 

Karel Sohlcker, 
rojen dne 3. julija 1886., 

delavec v Mariboru. 

Simon Forštnerlo, 
rojen dne 20. oktobra 
1884., selski pismonoša v 

Mariboru. 

Va lent in Kel ler , 
rojen dne 10. februarja 
1879., dninar na. Tolstem 

vrhu. 

Josip BreaMö, 
rojen dne 16. inarca 1882., 

posestnik v Ragoznici. 

A n t o n P o l e g e k , 
rojen dno 31. decembra 
1884., posestnik v Malih 

Tinjah. 

Služil pri 4. domobran
skem pokornem polku; 
baje padel na gaiiških 

boji'if.ili. 

Vojak 6. črnovojuiSkega 
polka; baje umrl dne 
3. septembra 1917. Da ita

lijanskem bojišču. 

Žena 
Marija Vrčko, 

dnioarica v 
Farni vasi St. 20 

Služil pri 26. domobran
skem pehotnem polku ; 
zadnjič pisal dne 24. ja
nuarja 1919. iz ujetni
štva v Casepoliju v Italiji. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan izta dne 
22. junija 1916. po bojih 

v Besarabiji. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku na galiških boji
ščih; pogrešan izza dne 

14. septembra 1914. . 

Vojak 26. domobranske
ga pehotnega polka; po
grešan izza dne 23. marca. 

1916. 

Služil pri 4. domobran
skem pehotnem polku na 
galiških bojiščih; pogre
šan izza dne 23. avgusta 

1914. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje padel dne 21. de
cembra 1914. pri Kowac-

ziwki v Karpatih. 

Štefan Vn6ko, 
rajen dne 15. avgusta 
1881., delavec v Doliču. 

M a t j a ž Vlz jak, 
rojen dne 7. marca 1894., 
posestnikov sin r Fran-

kovcih. 

Josip Vogrinòlo, 
rojen dne 20. marca 1885., 
posestnik v Topolovcih 

št. 17. 

Martin Komer, 
rojen dne 6. oktobra 
1889., stanovnik v Trgo-

višču. 

Josip EUoo, 
rojen dne 25. februarja 
1880., posestnik r Loma-

noših. 

Matjaž Bit lep, 
rojen dne 28. januarja 
1886., posestnik v Dolnji 

Bistrici. 

Andrej Bltnar, 
rojen meseca novembra 
1872., delavec v Gerlincih. 

Josip Zanko, 
rojen dne 10. marca 1885., 

delavec т Mariboru. 

Frano Benekovlo, 
rojen dne 26. januarja 
1879., orožniški Btražme-
šter pri Sv. Tomažu pri 

Ormožu. 

Simon Egger, 
rejen dne 14. decembra 
1882., kovač za kose v 
St. Lovrencu pri Mariboru. 

L _ L x : . _ . • * . . . . ^ 

, Martin Mnéló, 
rojen dne 10. novembra 
1896., délavée v Gorci 

. it. 147. • 

Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka; baje 
padel dne 23. marca 1915. 

v Karpatih. 

Žena 
Marija Bombek', 

želarka 
na Lešoici št. 15 

Brat 
Jakob Medok, 

posestnik 
v Očeslavskem 

vrhu št. 16. 

Mati 
Marija Fekonja 
v Laetomercih 

št. 11. , 

Žena 
Marija Schicker 

v Mariboru, 
Poberška ulica 

št. 21. 
Žena 

Genovefa 
Forštnerič 

v Mariboru, 
Mlinska ulica 

št. 33. 

Žena 
Helena Kaiser, 
na Tolstem vrhu, 

Žena 
Roža BrenČič, 

posestni ca 
v Ragoznici. 

Frenc Müller 
v Prevaljah. 

20.10.1921.; 
T140/21—JO. 

Martin Bombek, 
krojač 

v Lesnici. 

Alojzij Ginko, 
poseatnik 

v Očeslavskem 
vrhu. 

Janez Mulec, 
posestnik 

v Rodonoscih. 

Ferdo Plesni čar, 
Bodni sluga 
v Mariboru. 

Hinko Mencej 
v Mariboru, 

Mlinska ulica 
. št. 33. 

20.10.1921.; 
T 165/21—9. 

20.10.1921.; 
T180/21-6. 

20.10.1921.; 
T 182/21—6. 

20.10,1921.; 
T 186/21-8. 

20.10.1921.; 
T187/21-6. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

Molhior Kaiser, 
na Tolstem vrbu 

20.10.1921.; 
T189/21-11. 

Julijana Turner 
r Malih Tinjah 

št. 19. 

Topnjčar 36. polka; po
grešan izza dne 12. janu
arja 1918.; baje tunrl v 
neki italijanski bolnici za 

grižo. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje umrl dne 10. no
vembra 1916. na itaujan-

skem bojišču. 

Služil pri 83. pehotnem 
polku na galiških boji
ščih; pogrešan izta dne 

16. septembra 1914. 
Desetnik 26. domobran
skega pehotnega polka; 
pogrešan na italijanskem 
bojišču izza dne 12. no

vembra 1916. 
Služil pri 27. pehotnem 
polku na galiških bojiščih ; 
pogrešan itti, dne 7. sep

tembra 1914. 

Vojak 20.honvedskega po
hotnega polka; baje pa
del dne 16. aprila 1915. 

v Karpatih. 
Služil pri 26. domobran
skem pehotnem polku na 
srbskem bojišču; pogrešan 
izza meseca septembra 

1914. 
Služil pri 26. domobran
skem pehotnem polku na 
gališkem bojišču; pogre
šan izza dne 11. novem

bra 1914. 

Bil prldeljen 8. lov
skemu bataljonu; baje pa
del dne 18 junija 1916. 
na italijanskem bojišču. 

•Lovoc 1. ces. tirolskega 
lovskega polka; baje omrl 
• ruskem ujetništvu na 
otoku Narginu •dne 28ega 

julija 1917. 
Služil pri ,87. pehotnem 
polku na galiških boji
ščih; pogrešan izza dne 

6. februarja 1916. 

Žena 
Terezija Vufko 
v Doliču š t 46. 

Msti 
Marija Stampar, 

- poseetoica 
v Frankovcih 

št. 22. 
Žena 

Marija Vogrinčič 
v Topolovcih 

št. 17. 

Brat 
Fran Kumer, 

poeestnik 
v Trgovišču št. 3. 

Mihael Hainžič, 
posestnik 

v Lomanoiih. 

Tašča 
Barbara Vučko, 

posestnica 
v Dolnji Bistrici. 

Brat 
Josip Rižnar, 

viničar 
T Gerlincih. 

Žena 
Roža Zanko 
v Mariboru, 

Koroška cesta 
št. 60. 

\ Brat 
Josip 8enekovlč, 

posestnik 
v#Mariboru, 

Magdalenska ul. 
St. 78. 

Žena 
Amalija Egger 
v Wemdorfu. 

1 Sestra 
Marija Ribič, 

viničarka 
v Gorci it. 147: 

Štefan Belšak, 
župnik 

v Vicari. 

Štefan Turner, 
posestnik 

v Ratkovcu. 

Viktor Nemec, 
sodni uradnik 

r Murski Soboti. 
20.10 1921.; 
T195/21—11, 

Franc Stampar, 
posestnik 

T Frankoreih 
fit. 22. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Anton Meško, 
posestnik 

r Trgovišču. 

Josip Žigert, 
poBestmk 

T Lomaaoših. 

Josip Kreslin, 
posestnik 

T Dolnji Bistrici. 

Josip Öeh, 
posestnik 

v Zagorcih. 

Fran Kopic, 
sodni oficisi 
r Mariboru. 

Ferdo PleiniČar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

: Fran Kppič, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Janko Kolar, 
posestnik 

na Dežnem. 

20.10.1921.; 
T190/21-9. 

20.10.1921.; 
T 194/21—8. 

20.10.1921.; 
T197/21—7. 

20.10.1921.; 
T199/21-8. 

1. maja 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

20.10.1921.; 
T 201/21-7. 

20.10.1921.; 
T 204/21^-6. 

20.10.1921.; 
T 207/21-7. 

20.10.1921.; 
T 208/21-4. 

20.10.Ì92L; 
T210/21 r5. 

20.10.1921.; 
T 218/21-6. 

20.10.1921. 
T 218/21—9 

20.10.1981.,' 
T 286/21-8. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. nuja 
1922. / 

1. maja • 
1922. 

i. maja 
1922; 

1. maja 
192«. 

1. maja 
1922. 

i 

L «saj« 
i $ 2 . 

1. maja 
1932. 

Nadaljevanje M prihodnji strali. 

&K*-W 
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Ime in royetiii dan, stan 
io zadnje bivaliSčo po-

irre&uicev 

Ivan Bala i ió, 
rojen dne 23. aprila 
1875., posestnik т Dekle-

ievju. 

IiOvreno FUlpló, 
rojen dne 6. avgusta 
1877., mizar v Beračevi. 

Friderik Marini«, 
rojen dne 7. novembra 
1885., zidar v Razvanju. 

Bistvene okolnosti, 
na kater» se opira 

predlog 

Proglasitev 
«a nuueg» 
prodlaga 

liue i u bivališča 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešan cu 

Dan 
in opr. St. 

oklica 
OUieui rok 
potei«» line 

Vojak 20. honvedekega 
pehotnega polka; baje pa
del dne 4. novembra 1917. 
na italijanskem bojišču. 

Vojak 26. domobranskega 
pebotnega polka; baje 
padel dne 11. avgusta 1915. 
pri Czernelyciji v Galiciji. 

Služil pri 26. domobran
skem pehotnem poiku; 
pogrešan izza dne 13. de
cembra 1918. Baje umrl 
v italijanskem vojnem 

ujetništvu. 

Žena 
Ana Balažič 

v Dekleževju. 

Žena, 
Nora Filipič, 

Lehe v Nemčiji. 

Žena 
Barbara 
Mariiiić, 

poaestnica 
v Pivoii 

Ivan Klemenčič, 
posestnik 

v Dekleževju. 

Ferdo Plesuičar, 
sodni slnga 
v Mariboru. 

20.10.1921.;: 
T 212/21-8. | 

20.10.192'..; 
T 230/21—10. 

.L 

Anton Stergar, 
višji end ni 

( svetnik 
v Mariboru. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
19ü2. 

20.10.1921.; 
T 231/21-7. 

1. maja 
1922. 

1060 

Proglasitve za mrtve. 1687 

O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni 
poereSanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. 
zak št 128, o obeh pogrešancih, označenih z *, pa po § 24., št. I, obč. drž. zak., domnevati, da so 
umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču ali pa skrb
niku. PogreSance same p a pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, a h naj mu dado 
to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Frano Potoôar, 
rojen dne 10. aprila 1887., 
posestnik v Dolenjih 
Kamenca h št. 6, občina 

Prečna. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Jožef ICeierlco, 
rojen dne 25. odtobra 
Ш 8 . V Tihaboju št. 6, 

godni okraj Trebnje. 

Martin Bogovoiô, 
rojen dne 31. julija 1890., 
poseetnikov sin v Brezju, 
občina Velika Dolin», 
sodni okraj Kostanjevica. 

Odšel leta 1914..s 17. pe
hotnim polkom v Galicijo, 
bil v bitki pri Grodkn ra
njen, potem ujet ter v voj
nem taborišču v Taškentu 
dne 6. maja 1916. baje 

umrl za pegavico. 
Služil pri 2. gorskem pol
ku, 12. etotniji; meseca 
septembra, ali oktobra 
1918. so ga baje v Cotroibi 
pri nekem uporu lastni to

variši ustrelili 

Žena 
Terezija 
Potočar. 

Odrinil ob mobilizaciji 
kot vojak 17. pebotnega 
polka na gališko bojišče; 
izza dne 28. avgusta 1914. 

neizvescen. 

Ludovik Trkovnlk, 
rojen dne 10. oktobra 
1876., posestnik v Veli
kem Ciraika št. 3, občina 
8t. Rupert pri Mokronogu. 

Frano Komljaneo, 
rojen due 4. julija 1875., 
posestnik v Sv. Križa pri 

Kostanjevici. 

Зош1џ Erker, 
rojen dne 22. februarja 
1886 v Borovcu, šolski 
vodja v Grčaticah. pri 

Ribnici. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 13. stotoiji, ter se 
udeležil bojev v Galiciji; 
od leta 1916. neizvesten. 

Sestra 
Marija Meserko 
v Tihaboju št. 6. 

Ime in bivališče 
ukrbttika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

16.10.1921.; 
T. 82/21—5. 

1. februnrja 
1922. 

(Do k» z 
smrti.) 

Ivan Kraševec 
v Tibaboju. 

Sestra Martin Lazanski, 
Marija Skrbeč posestnik 
v Brezju št. 6. v Ponikvah št, 10. 

Janez Knez, 
užitkar 

v Velikem 
Cirniku 

kot skrbnik ndl. 
Ludovica 

TrkovDika. 

20. 9.1921.; 
T 70/21-3. 

29.9.1921.; 
T 77/21-4. 

1.10. 1921.: 
T 87/21-2. 

1. februarja 
1922. 

(Dokaz 
smrti.) 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

Bil na soški fronti ter so 
udeležil bitke na Kalva
riji pri Gorici, kjer ga 
jo baje dne 31. oktobra 
1916. zasula sovražna 
granata. Od takrat vsaj 

neizvesten. 

Ivan Lobe, 
rojen dne 18. julija 1884, 
posestnik v Zastavi pri 

Črnomlju. 

Prišel kot vojak 17. pe
hotnega polka, 3. e tot ni je, 
vojna pošta 201, v roško 
nje'ništvo; izza doe 17. 
oktobra 1916. neizvesten 

Martin Hočevar, 
rojen dne 10. februarja 
1881., posestnik v Crei 
njevcu št. 8 pri Kosta

njevici. 

Frano Pt te len, 
rojen doe 30. marca 1891., 

posestnik v Ribnici. 

*Jote,f ŠtukelJ, ' 
rojen dne 11 oktobra 
1868., posestnik v Stari-
hovem vrhu, občina Kot 

pri Črnomlju. 
* Jožefa I icp ioUna, 

rnjeua Schumi, 64 let 
stara, ločena žena sod
nega sluge v Kostanjevici. I 

Prišel kot vojak 7. polj
skega lovskega bataljona 
v rusko ujetništvo ter bil 
mesecaf ebruarja ali marca 
1920. blizu Tomska baje 

ubit. 

Andrej Colarič, 
župan 

v Sv. Križu. 

Žena 
Joslpina Erker 
v Grčaricah št. 4. 

Žeua 
Matija Lobe. 

Odšel meseca avgusta 
1914. kot vojak 17. pe
hotnega polka, 15. st't-
nije, v Galicijo; ranjenega 
so ga «jeli Rusi. Od ta

krat nei/.veat?n. 
Odrinil leta 19i4. kot 
vojak 27. domobranskega 
pehotnega polka, 3. stot-
nije, iz Ljubljane v Ga
licijo; od takrat pogrešan. 

Odšel leta 1882. v Ame
riko; od takrat neiz

vesten. 

Žena 
Marija Hočevar. 

Varuh 
Ivan Petelen 

v Ribnici št. lčO. 

Ivan Smolik 
v Novem mestu 

Martin 
Hočevar st. 
v ČreŠDJevcu 

št. 8. 

6.10.1921.; 
T71/21-3. 

10.10.19-21.; 
T 85/21-6. 

16.10.1921.; 
T 86/21-5. 

Št, 153/21. preds. 

Razglas. 
Pri podpisanem uradu se oddasta: 
1.) Mesto uradnega predstojnika. 
Prosilci morajo izkazati, da so prebili VBC tri juri-

dične ixpite in da imajo primerno, bodisi administra
tivno, bodisi sodno, odvetniško ali slično jnridične» 
prakso. 

2.) Mesto stavbnega inženjerja. 
Prošnje naj se vlože do dne 

1 0 . n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
Službeni prejemki in razmerje po dogovoru. 

Mestni magistrat celjski, 
dne 20. oktobra 1921. ' 

Župan: dr. Juro Hrasovec s ; r. 

St. 1044/pr. 2—2 

, Natečaj. 
Na podstavi pooblastila pokrajinska uprave za 

Slovenijo v Ljubljani, oddelka za notranje zadeve., 
razpisuje podpisano glavarstvo zaradi nezadostnega 
števila prekmurskih reflektantov deset mest. občin
skih tajnikov v Prekmurju. 

Prosilci naj vlbže, prošnje do dne. 1 0. n o v e m -
b r a t. 1. pri okrajnem glavarstvu v Murski Soboti. 
Vlogam je priložiti: 1.) krstni list; 2.) domovnico; 
3.) nravstveno izpričevalo; 4.) zdravniško izpričeva
lo; 5.) učna izpričevala in druge izkaze usposoblje
nosti, potem morebitne dokaze o dosedanjem službo
vanju. % 

Tajniška služba bi bila jako primerna za upoko
jene orožnike, invalidne podčastnike, finančne straž
nike, dijake, katerim je iz kakršnegakoli vzroka ne
mogoče nadaljevati študije, itd. Tajniki se namestijo 
za sedaj začasno z mesečno plačo 1000 K, večinoma 
s prostim stanovanjem in kurjavo. 

Okrajno glavarstvo v Murski Soboti, 
dne 15. oktobra Ì921. 

Lipovšek s. r. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

Brat 
Janež Stukelj, 

posestnik v 
Starihovem vrhu. 

Odila leta 1896. v Bosno; 
že 18 let ni glasu o njej. 

M«.-ž 
Anton 

Lepscbina, 
l 

16.10.1921.; 
T 76/21-4. 

6.10. 1921.; 
T 79/21-5. 

12.9.1921.; 
T 80/21-2. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
:922. 

1. novembra 
1922. 

Ivaa Smolik 
v Novem mestu. 

13 9.1921.; 
T 67/21-3. 

1. novembra 
1922. 

Razne objave. 
1664 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Stanje dne 15. oktobra 1921. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 413,455.129 24 
Posojila 546,541.738-44 
Dolg države 4.333,301.114-09-
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic. . '. 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov . . . — 

_ . • • 7.431,675.144-77 
Pasiva: 

Glavnica : 10,385.100 • — ' 
Rezervni fond •. 821 .571 '25 
Novčanice v tečaju 4.419,568.650' — 
Razne obveznosti 794,040.205-57 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov . . . . 68,482.554'95 

7.43r,675.144'77 

Ôt. 4016. . 1662 

Razglas. 
V vtorek dne 1 6 . n o v e m b r a t, 1. ob devetih 

a* bo prodajalo pri direkciji državnega posestva 
Belja, v Laku (Baranja, postaja Osijek-Pelmonoštor) 
na javni licitaciji: 

6 parcel gozdov v Velikem, bajarju v površini 
okoli 180 oralov. 

Za pregled parcel se je javiti pri upravi šumar
stva v selu Belju (nad Osijekom). 

Kavcija znaža 10 % pričetne lieitacijske vsote., 
Natančnejše informacije pri direkciji posestva. 

Iz pisarne državnega posestva Belja v Laku, 
dnë 18. oktobra 1921. ; 

Avtomobilna prometna d. d. v Ljubljani. 
Ustanovni občni zbor naše družbe; sklican n a ; 

dan 27. oktobra 1921., « e j e p r e l o ž i l n a dan 
1 0 . n o v e m b r a 1 9 2 1 ' . 

ob enajstih v prostorih centrale Jadranske banke v 
Ljubljani, Selenburgova ulica št. 7Д1., z istim dnev
nim redom. 

'Eventualne nove prijave za subskripcijo delnic 
sprejema še d o d n e 5. n o v e m b r a t. 1. vodstvo 
d ružben Ljubljani, Selenburgova ulica št. 7/11., eoba-
št. 44. •' 1667 

V L j u b l.j a n i , dne 24. oktobra 1921. 

Jadranska banka. Ljubljanska kreditna banka . . 

Slovenska eskomptjja banka, 

kreditni zavod za trgovino in industrijo. 

Natisnila In založila DelniSka tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Pravilnik o stanovanjih in najemih zgradb vobče po kraljevski uredbi z dne SI. maja 1921., Ur. 1. St. 202. — Razglasi osrednje vlade: Opozorilo bankam. Poročili o 
itanjtt kmetijstva v drngi polovici meseca septembra in v prvi polovici meseca oktobra 1921. Rizgla« o «vozu dovoljenega kontingenta ovnov in ovac. Opozorilo onim, ki potujejo 

v Ameriko. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

3 1 9 . 
Pravilnik o stanovanjih in najemlh zgradb 
vobče po kraljevski nredbi z dne 21. maja 

1921., Ur. 1. št. 202. 
À. Materialna določila. 

I. Splošna določila. 

§ 1 -
Ce stopi kot novi najemodajalec na mesto najem-

aakovo lastnik zgradbe (člen 2. uredbe), nadalje, če 
izvršuje stanovansko oblastvo pravico razpolaga
nja s stanovanji (V. poglavje uredbe), o teh najem
nih predmetih (delih) ni dopustna-tožba na priznanje 
obstoja ali neobstoja najemne (podnajemne) pogod
bi. Že tekočo pravde se morajo ukiniti po predlogu 
ali uradoma (§ 190. c. p. r.). To velja od trenutka, 
ko so udeležeuci (lastnik zgradbe, najemnik, pod
najem odajalec, podnajemnik) z odlokom obveščeni 
o vstopu lastnikovem, odnosno o razpolagi s sta
novanjem. 

S potekom določene izpraznitvene dobe, ako;'pa 
ne gre za izpraznitev, z dnem, ki ga določi stano
vansko oblastvo, je smatrati najemno pogodbo gle
de dotičnih prostorov (delov) za razvezano. Ko sto
pi lastnik zgradbo na • najemnik ovo mesto, odnosno 
kc sranovanako oblastvo dodeli stanovanje, nasto
pi glede teh predmetov mod novim najemodajalcem 
in novim najemnikom novo najemno razmerje. 

П. Najemnine. 

§ 2. 
Лко je najamnik stanovanja orar, jo določiti na

jemnino tako, kakor če bi bila stanovanje najela 
oseba, kateri gre pravica do naturalnoga stanovanja, 
ali oseba, kateri je država dotično stanovanje do
delila. 

§ 3. 
Osnovna najemnina, po:kateri se ugotavljajo vse 

najemno cono, je določena v členu 3. uredbe, ter 
ofasoza čisto najemnino, od katere je odbiti vse do-
klade, navedene v členih 5. in 11. "uredbe, in more
bitne drugo d oklade. Kdaj se sme ta osnovna najem
nina v posameznih primerih zvišati, je določeno v 
členirf'4., 5., 6. in 10. uredbe. 

Ako bi najemnik zahteval, mora najemodajalec 
osnovno najemnino verodostojno dokazati. 

Zoper povišbo najemnine je pritožba v vseh pri
merih dopustna'. 

Ako je pri določanju najemnine v žmislu členov 
5., 6. in 7. uredba ugotoviti .najemnikov letni doho
dek, služi za. podstavo dohodek zadnjega leta, ki je 
bil podstava za odmero osebnega dohodninskega 
davka. 

Ako bi dohodka zadnjega leta davčno oblastvo 
še ne bilo določilo, služi pri določitvi najemnine za
časno za -podstavo 'tolik dohodek, kolikršnega je 
davčno oblastvo 'določilo 'floslednjlkrat. 

Dokončno so v tord primeru določi- viSina -najem
nine šele "v -'trenutku, ko davčno Oblastvo ugotovi 
lotni ' dohodek za zadnje leto, in sicer za vso najem
no dobo, za katero ee jo morala najemnina zvišati 
v duhu te naredbe. 

§4. 
Ko se v zmislu člena 8. uredbe določa primer

nost in višina cen za posamezne dele stanovanja (so
bo z opremo ali brez nje), ki se mora določiti redoma 
pred oddajo' v podnajem (najem), je treba predvsem 
ugotoviti najemno ceno vsega stanovanja; ako pa 
uporablja hišni lastnik stanovanje sani, je določiti 
najemno ceno stanovanja v višini, ki bi se morala 
plačati, ako bi bilo stanovanje oddano v naj.im. 

§ 6. 
Lastniki hiš in drugi najemodajalci, ki dajo v 

najem ali v podnajem eno ali več «ob (del svojega 
stanovanja), sinejo od najemnika (podnajemnika) za
htevati za eno ali več sob brez opreme največ 100%, 
a za sobo ali veosóbz'opremo največ 300% tistega 
dela najemnine, ki odpada na najeto sobo ali več 
najetih sob sorazmerno. Prednja soba in druge pri-
tekline sa pri tem ne štejejo. 

Ako vzame eno ali več sob (del stanovjiija) z 
opremo v najem ali podnajem več oseb, se sme za-j 
htevati razmerno višja najemnina, toda povišek ne j 
sme pri dveh najemnikih (podnajemnikih) znašati vač 
nego dve tretjini, prç treh in več najemnikih (podna
jemnikih) ne več nego najemnino, ki bi se smela 
zahtevati od enega samega najemnika (podnajem
nika). 

Oni najemniki sob, ki menijo, da preseza dovolje
no mero dosedanja najemnina, ki so jo pogodili in 
plačali, se smejo obrniti na pristojno stanovansko 
oblastvo in zahtevati, da se višina najemnine določi 
po gorenjih določilih. 

Za najemnino, ki se plačuje za sobo ali več sob 
z opremo, ima najemnik poleg uporabe stanovanja 
in pohištva pravico zahtevati običajno postrežbo in 
posteljno perilo. Ce najemodajalec trdovratno zane
marja to dolžnost ali če provzroča najemniku druge 
težave in motitve, je kazniv po členu 30. uredbe. 
Kazen bodi ostrejša, ako je hotel po tem načinu na
jemnika prisiliti, da bi plačeval več. 

* § 6 . 
Ali je določiti najemnino po členu 9. uredbe, za 

tO'je merodajna vsakokratna dejanska uporaba na
jemnih prostorov. 
' § 7. 

Davščine in pristojbine, ki jih trpe najemniki, 
so v členu 11. uredbe navedene taksativno. Najemni
ki morajo mimo tega trpeti zgolj gostaščino, nave
deno v drugem odstavku člena 5. uredbe. 

Najemodajalec pa ne sme od najemojemalca ter
jati nikdar več, nego plačuje on sam iz tsganaslova. 

Doklade na davke plačuje najemodajalec vse. 

III. Oprostitve od omejitev. 

. § 8. 

Vseh omejitev, torej posebno omejitve glede>ugc-
varjanja zoper "visino najemnine in glede razpola
ganja s stanovanji, so 'oproščene zgradbe in so 
oproščeni prostori, navedeni pod' točkami 1. do 3. 
člena 12. uredbe. 

IV.; Pfeetanek najema. 

-§ 9. 
Za odpovedno postopanje po členu 18. uredbe 

veljajo določila civilnega pravdnega Teda z nasled
njimi dopolnitvami: 

1.) Ako odpovo najemodajalec najem po določilih 
IV. poglavja uredbe, mora vložiti .odpoved pri pri

stojnem sodišču pismeno ali pa jo dati ustno na za
pisnik. V odpovedi mora najemodajalsc navesti vse 
odpovedne razloge in vse dejanske okolnosti ter po
nuditi vse dokaze, na katere opira svoje odpovedne 
razloge. V pravdi, ki nastane vsled ugovora zoper 
odpoved, ne more najemodajalsc uveljavljati novih 
razlogov in dejanskih okolnosti, katerih ni navedel 
v odpovedi. 

2.) Ako je treba po določilih člena 14. št. 1., 5., 
6. in 7., in člena 16. uredbe predhodnega dovolila 
stanovanskega oblastva, mora najemodajalec prilo
žiti svoji odpovedi tudi odlok stanovanskega ob-
lastva I. stopnje s pritrdilom, da je pravnomočen. 

3.) V najemnih pravdah, lu se tičejo najemnih 
pogodb z enomesečnim ali krajšim odpovednim ro
kom, razpravlja sodišče po določilih §§ 448. do 453. 
civ. p. r. o postopanju v malotnih zadevah. 

§ 10. 

O vsaki vloženi odpovedi stanovanj in dragih 
najemnih prostorov kali or tudi o vsaki vloženi tožbi 
lia obstoj ali neobttoj najemne pogodbe mora pravd
no sodišče,-nekvanio določilom § 1. tega pravilnika, 
obvestiti pristojno stanovansko oblastvo I. stopnje; 
to pa mora izporočiti pravdnemu sodišču, ali hoče 
razpolagati s tem najemnim predmetom. 

Istotako mora pravdno sodišče obvestiti stano
vansko oblastvo I. stopnje o končni rešitvi vsakega 
najemnega spora kakršnekoli vrste. 

V. Razpolaganje s stanovanji. 

§ U . 

Razen izjem, navedenih v § 8., ne sme nihče brez 
znanja in dovolila stanovanskega urada v najom od
dati ali zamenjati prostorov, prikladnih za stano
vanska namene. 

Najemodajalci in podnajemodajalci v Ljubljani in 
v Mariboru ali njih pooblaščenci so dolžni, stano
vanja in delo stanovanj, ki so prazni, ki se izpraz
nijo po izselitvi strank .ali. katere prestanejo dejan
sko uporabljati, v roku treh dni od dne, ko ee izr 
praznijo ali ko prestane njih uporaba, pismeno pri
javiti pristojnemu državnemu stanovanekemu obla-
stvu I. stopnje, ki mora čim prej ukreniti dodelitev. 
Izvun Ljubljane in Maribora smejo pristojna stano
vanska oblastva, I. stopnje za svoje področje isto pri-
glaševalmo dolžnost po potrebi odrediti posebe. 

§ 12. 
Ako je več enako upravičenih prosilcev, je dode

liti stanovanje tistemu,, čigar rodbinski obstoj je za
radi socialnih, gospodarskih aji zdravstvenih raz
mer bolj ogrožen. Ako eo tudi ti pogoji enaki, imej. 
prednost oni, ki se je za stanovanje prvi priglasil. 

§ 13. 

Sklep o dodelitvi mora.navajati natančno označ
bo najemnega predmeta po kakovosti in leži, potem 
označbo najemnih pogojav, pravni naslov, po kate
rem se je dodelitev izvršila, in koledarno določen 
dan prevzema. 

0 sklepu je treba obvestiti vse prizadete stranke, 
t. j . hišnega lastnika, najemnika, podnajemodajalca 
in podnajemnika (§ 1.). 

Dan prevzema se določi tako, da preostane za iz
praznitev stanovanja in stanovanskih delov prime
ren rok; pri praznih stanovanjih pa se sme odrediti 
talcojšnji prevzem. 
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Lastniki najemnega predmeta- ki ga je stano
vansko oblastvo dodelilo drugemu, morajo najemni 
predmet izprazniti najkesneje zadnji dan določene 
dobe. 

§ 14. 
Ako bi se lastnik najemnega predmeta in pre

vzemnik ne mogla pogoditi za višino najemnine, do
loči najemnino pristojno stanovansko oblastvo v 
nnMu določil uredbe. 

O tem, ali mora stroške postopka povrniti ena 
ali druga stranka ali pa jih je porazdeliti med stran
ki, razsoja stanovansko oblastvo po prostem pre
udarku. 

Glede oseb, katerim je stanovansko oblastvo do
delilo stanovanje ali dele stanovanja v zmislu člena 
20. uredbe, veljajo vsa đoločila o prestanku najema 
v zmislu člena 14. uredbe. 

§ 1 5 . 
' Za nujno potrebne stanovansko prostore, ki se v 

zmislu člena 21., točke 4. uredbe, ne smejo dodelje
vati, se smatrajo: 

1.) za sanice, vdovce, ločence obeh spolov z last
nim gospodinjstvom ali brez njega ena soba; 

2.) za družine brez otrok ali z enim nedoraslim 
otrokom dve sobi; 

3.) za družine z dvema ali tremi nedoraslimi otro
ki ali z enim doraslim in enim ali dvoma nedoraslima 
otrokoma tri sobe; 

4.) za večje družine Stiri sobe: 
5.) za vdovca (vdovo) se v primerili pod 3.) in 

4.) računi ena soba manj. 
Za dorasle se smatrajo otroci čez 12 let. 
Sorodnike, ki žive iz mijnih eksistenčnih vzrokov 

v skupnem gospodinjstvu z družino "upravičenčevo, 
je smatrati za družinske člane. 

Osebam, ki izvršujejo poklic ali službo v stano-
vanskih prostorih, se sme število sob povišati za eno 
ali dve sobi kot delovni sobi. 

V dopustno število stanovanskih prostorov ni 
šteti poselske sobe, kuhinje, shrambe, prednje sobe, 
pralnice, kleti in drvarnice. 

Prisilno se dodeljujejo stanovanski prostori, ki 
presezajo gorenjo kompetenco, samo, če imajo tako 
sobe, ki ostanejo dosedanjemu stanovalcu, kakor 
tudi sobe, ki se mu odvzamejo, posebne dohod? ali 
pa dohode iz prednje sobe. 

§16. 

njost stanovanskega okoliša, morajo to vsaj mesce 
dni prej javiti pristojnemu stanovanskemu oblastvu. 
Brez izrecnega dovolila stanovanskega oblastva se 
ne sme nobena stranka na novo priseliti, niti preseli
ti, niti se vseliti v stanovanje. 

B. Formalna določila. 
I. Stanovanska. oblastva I. stopnje. 

a) S e d e ž , s e a t a v a i n p r i s t o j n o s t . 

§ 21. 
Stanovanska oblastva I. stopnje so politična ob

lastva I. stopnje (okrajna glavarstva, politične eks
poziture, mastni magistrati v Ljubljani, Mariboru, 
Celju in Ptuju). 

§ 22. 
Stanovanska oblastva opravljajo samostojno po

sle, ki so jim poverjeni po členu 28. uredbe. 

§23. 
Okrajni glavar (župan) kot načelnik oblativa ali 

glavarjev (županov) namestnik predseduje sejam 
ter odloča o. rečeh, ki niso izrecno pridržane- zbor
nemu odločanju. 

§ 24. 
Zbornemu odločanju je pridržano: 
a) določati najemnine v zmislu člena 9. uredbe; 
b) dodeljevati rodbinska stanovanja in prostore 

za državne urade in javne humanitarna in kulturne 
institucije v zmislu V. poglavja uredbe. 

V zboru so načelnik (namestnik) in dva prised-
nika. od katerih je eden izmed hišnih- lastnikov, dru
gi pa izmed najemnikov. 

§ 25. 
Potrebno število prisednikov imenuje na predlog 

načelnika stanovanskega oblastva pokrajinska upra
va v Ljubljani. Pri predlaganju јз vpoš,t©vati upra
vičene želje krajevnih organizacij hišnih lastnikov 
in najemnikov. 

Polovico prisednikov vsakega stanovanskega ob-
lastvamorA biti izmed hišnih lastnikov, polovica pa 
izmodnajenlnikov. ^ 

Načelnik (namestnufy sklicuje prisednike na seje 
po redu, ki ga določi z žrebom. - > 

§26. 

Stanovanska oblastva smejo zahtevati od udele
žencev vsa potrebna pojasnila glede stanovanj, sta
novanskih delov in drugih prostorov; ako bi se ta 
pojasnila ne podala v zahtevanem roku, sme stano-j 
vansko oblastvo odrediti in izvršiti pregled stanova-j 
nja in drugih prostorov po svojih organih, ki se mo-1 
rajo za vsak primer posebe izkazati s posebnim na
logom stanovanskega oblastva. 

§ П. 
Izpreminjati stanovanja v poslovne prostore je 

vobče zabranjeno. 
V takih primerih smejo stanovanska oblastva s 

temi prostori razpolagati po točki 5.) člena 21. 
uredbe. 

§ 18. 
V primerih člena 26. uredbe sme lastnik zem

ljišča, na katerem je bila na podstavi zakona o voj
nih dajatvah zgrajena začasna stavba (baraka), ki 
ee je preuredila ali pa se do konca leta 1921. preure
di za zasilno stanovanje, zahtevati vrnitov zemljišča 
šele ko je ugotovilo stanovansko oblastvo I. stop
nje, da je stavba neuporabna za navedene svrhe. 

Do vrnitve se mora lastniku zemljišča plačati pra
vična odškodnina za uporabo. Ako je sporna, se 
določi odškodnina zmiselno po zakonu o vojnih da
jatvah. ' ' 

VI. Pristojbine. 

§ 19-
Od oseb, ki se obračajo nanje za intervencije, po

birajo stanovanska oblastva I. stopnje za kritje svo
jih stroškov 20 % enomesečne najemnine. 

Pri odmeri te pristojbine služi za podstavo višina 
najemnine, zahtevane po hišnem lastniku, pri dode
litvah pa najemna cena, navadena v dodelilnem 
sklepu; v prvem primeru plača pristojbino hišni last
nik, v drugem prevzemnik. 

VII. Zaključno določilo. 

§ 20. 
Stranke, ki so želo na novo preseliti v področje 

etanovanskega oblastva ali pa se preseliti v notra-

Prisedniška služba je častna. Prisednik je lahko 
vsakdo, ki sme biti voljen v občinski zastop. 

Imenovanju, odnosno izvrševanju prisedniških 
poslov, sa smejo odreči samo oni, ki iz važnih raz
logov (starost, bolezen, preselitev itd.) ne bi mogli 
opravljati prisedniških poslov. 

Kdor bi brez takega razloga odklonil imenova
nje ali se branil, sprejeto službo opravljati nadalje, 
tega kaznuje stanovansko oblastvo po določilih čle
na 30. uredbe. 

Pismeno službeno obljubo, da bodo vršili svojo 
dolžnost vedno točno in nepristransko in da bodo va
rovali službeno tajnost, opravljajo prisedniki pred 
načelnikom stanovanskega oblastva. 

§ 27, 
Prisedniki morajo na načelnikov poziv redno pri

hajati k sejam (razpravam) ter se opravičiti, ako so 
zadržani 

Ako prisednik ni opravičil svoje odsotnosti, se 
mu smo naložiti denarna, kazen (člen 30. uredbe). 

b) Po s t o p e k. 
§ 28. 

Stanovansko oblastvo postopa uradoma in po 
predlogu strank. 

V postopku se morajo uporabljati občna, načela 
upravnega postopka. 

Vloge na stanovanski' urad se morajo vročati 
pismeno. 

V prošnji za dodelitev stanovanja mora prosilec 
navesti svoje ime, poklic in službo, število, starost 
in poklic članov svoje rodbine, stanovanje, v ka
terem stanuje sedaj, iz koliko in kakšnih prostorov 
sestoji stanovanje in zakaj ga opušča in iz koliko 
prostorov sestojece stanovanje želi. 

Ako predlaga prosilec, da bi se mu podelili po-
odini deli stanovanja, v katerem kdo stanuje, mora 
razen prejšnjih podatkov predložiti tudi dokazilo, da 
dotični deli stanovanja presezajo nujno potrebno šte
vilo prostorov stanovalčevih (Sien 21., št. 4., uredbe 
in § 15. tega pravilnika). 

V predlogu za določitev najemnine mora najemo
dajalec predložiti dokaz o tem, kolika je bila najem
nina dne 1. julija 1914. - ' , 

§ 29. 
Ako se јз nadejati pospešitve postopka, je dole-

čiti posebno ustno razpravo, h/kateri je povabiti 
stranki osebno in z nalogom, naj prineso k razpravi 
dokazila, ker bi se drugače razprava vršila in zavr
šila brez zamudne stranke, odnosno brez njenih «iz
kazov. 

Ustna razprava se mora določiti: 
1.) ako to predlagata obe stranki; 
2.) ako se sklene na zborni esji izjemoma,., obrav

navati v ustni razpravi. V teh dveh primerih se mè
ra narok določiti tako, da se bo vršila razprava vsaj 
čez 14 dni. 

K ustni razpravi se smejo vabiti tudi pojasnJimi-
ki in izvedenci. Tudi smo stanovansko oblastvo pri
baviti mnenje izvedencev, trgovske in obrtnišk? 
ali delavske zbornice ter odrediti vse, kar je potreb
no. 

Vsa oblastva in vsi javni zavodi morajo stan*-
vanskemu oblastvu dajati potrebno pomoč, kolikor 
jo ne bi zabranjevali pozitivni predpisi. Glede pjav-
ne pomoči po zasliševanju strank, pojasnilniköv. i« 
izvedencev si dajo pravno pomoč stanovanska «Л-
lastva mod seboj. 

§ 30. 
I. Stranke se udeležujejo ustnih razprav osobn» 

ali po pooblaščencih. Od stroškov za pooblašČ3*ct 
trpi vsaka stranka svoje. 

Zastopanje po odvetnikih na ustnih razprava!» 
ni dopustno. 

Stranke in pooblaščenci morajo dajati resniftu 
pojasnila in resnične podatke. 

O razpravi je voditi zapisnik, v katerem je kjat-
ko zabeležiti vse bistvene izjave in odločbo. 

II. O vsaki zborni seji, ki jo skliče načalnik, s» 
sestavi zapisnik v sejni knjigi, katero shrani načel
nik. Ta zapisnik naj obseza imena vseh treh članov, 
čas in kraj seje, sejne sklepe in razloge glasovaaja 
onega člana, ki je ostal v manjšini. 

Seje so tajne. 
Na sejah se sklepa z večino glasov. Prvi *dda 

glas zastopnik najemnikov, drugi zastopnik hišnik 
possstnikov, zadnji glasuje predsednik. Ce se ne do
seže večina, odloči predsednik. 

Ako smatra načelnik sklep za očito proiizako-
mnenjem vred predložiti etanovanekemu oblastvu 
П. stopnje v odločitev. 

III. Ako se pred zborom razpravlja ustno, je usi
na razprava za stranke javna in zapisnik se .sestavi, 
kakor je določeno pod I. Posvetovanje in glasovanje 
pa je tajno ter se vpiše v sejni knjigi, kakor je ie-
ločeno pod II. 

§ 31. 
Odloke podpisuje načelnik (namestnik). 
St,ranki ni treba izdati odloka samo, če se po 

ustni razglasitvi izrazno odpove njega izdaji. 
Vsak odlok bodi opremljen z bistvenimi razlogi. 

Ako so nastali stroški za postopek, je v odloku raz
soditi tudi o stroških v zmislu § 14., 2. odstavka, 
tega pravilnika. 

V odlokih, ki jih je dovoljeno izpodbijati s pri
tožbo, mora biti naveden pravni pouk. 

§ 32. 

Pozivi in odloki se morajo vročati pravilom* 
v lastne roke. Samo kjer to ni mogoče, se smejo vro
čiti članu rodbine, sostanovalcu ali upravitelju. Ce 
pa tudi teh ni ali če bi se jih branili prevzeti, »з sme 
poziv ali odlok pribiti na -vrata, stanovanja in hkrati 
na uradno desko stanovanskega oblastva. To ima 
moč vročbe. 

Ustna razprava se ne sme vršiti, ako ni doka
zila, da sa je poziv, vročil tako, kakor jo zgoraj do
ločeno. 

§ 38. -
Stanovanska oblastva smejo izvrševati svoje od

loke s prisilnimi sredstvi. 

§ 34. 

Ako se je stranka samolastno vselila v stanova
nje, ki je dodeljeno drugemu, mora stanovansko ob
lastvo v 24 urah prisilno izseliti vsiljonca v prid 
upravičencu. Zoper to ni pritožbe. 

§ 35. 
, Denarne kazni, izrečene zaradi prekrškov uredbo 

in tega pravilnika, pripadajo fondu ^a gradnjo ma
lih stanovanj (člen 30. uredbe). . 

Sestavo tega stanovanskega fonda predpise po
krajinska uprava v Ljubljani z odobritvijo mintetr-
stva za socialno politiko. 
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Postopek zaradi prekrškov spada v področje sta-
»ovanskih oblastev, ki izterjujejo denarne kazni po 
sedaj veljavnih predpisih (politična izvršba). 

Kazni se plačujejo s položnicami poštnaga čekov
nega zavoda na račun, ki ga upravlja oddelek za 
aocialno skrbstvo v Ljubljani. 

Vsako četrt leta je predložiti pokrajinski upravi 
(oddelku za socialno skrbstvo) v Ljubljani izkaz o 
odmerjenih in plačanih kaznih. 

§36. 

Pristojbine v izmeri 20 % v zmislu člena 31. ured
be in § 19. tega pravilnika je treba plačati, preden 
«e izda odlok, po položnici poštnega čekovnega za
roda na račun, ki ga upravlja oddelek za socialno 
skrbstvo v Ljubljani. 

Ako ni za odmero pristojbine druge podstave, 
oceni stanovansko oblastvo enomesečno najemščino 
v svojem odloku. 

Stanovanska oblastva morajo pokrajinski upravi 
(oddelku za socialno skrbstvo) v Ljubljani četrtletno 
podajati izkaze o odmerjenih pristojbinah. 

Te pristojbine} naj služijo та poravnavo upravnih 
stroškov stanovanskih Oblastev, kakor bo določala 
pokrajinska uprava v Ljubljani. Presežki se bodo 
dovajali fondu za gradnjo- malih stanovanj, ko bo 
tustanovljcn. 

II. Stanovansko oblastvo II. stopnje. 

a) S e d e ž , s e s t a v a in p r i s t o j n o s t . 
. § 37. v. ' ' 

Pokrajinski upravi (oddelku za socialno skrbstvo) 
r Ljubljani kot stanovanskemu oblastvu II. stopnje 
pristoje upravne funkcije stanovanskim oblastvom 
I. stopnje nadrejenega urada. 

Reševanja pritožb, naperjenih zoper odloke sta
novanskih oblastev I. stopnje (§ 39.), je brez izjema 
pridržano stanovanskemu senatu pri oddelku za so
cialno skrbstvo (§ 38.). 

Ako stanovansko oblastvo П. stopnje ne sodi kot 
senat o pritožbah, ne sme stanovanskim oblastvom 
I. stopnje dajati-drugačnih navodil nego čisto ad
ministrativnih, ne sme sfetirati njih izvršb ter se sa
mo ne bavi z izvrševanjem stanovanskih odlokov. 

Stanovansko oblastvo П. stopnje odloča končno-
•veljavno; zoper njegov odlok ni pravnega leka. 

§ 3 8 -
Stanovanski senat pri oddelku za socialno skrb-

.etvo y Ljubljani posluje v zboru treh članov. Stal
nega predsednika, ki ga po potrebi zastopa po činu 
najstarejši izmed imenovanih Članov, in potrebno 
Število članov senata imenuje za dobo poslovnega 
[leta pokrajinski namastnik izmeti konceptnih urad
nikov pokrajinske uprave ali tudi sporazumno s 

;Predeedništvom višjega deželnega sodišča ljubljan
skega izmed sodnikov v Sloveniji ali končno sporaz
umno z del3gatom ministrstva financ v, Ljubljani 
izmed finančnih konceptnih uradnikov. 

Stanovanski senat je v reševanju poverjenih 
;poslov samostojen in nezavisen. 

§39. 
Zoper odloke stanovanskega oblastva I. stopnje 

.je dopustna pritožba na stanovansko oblastvo II. 
: stopnje: 

1.) pri določanju najamnine in zlasti v vseh pri
merih povišbe (§ 3.); 

2.) zoper zavrnilen odlok stanovanskega oblastva 
v zmislu člena 12. uredbe; 

3.) zoper odlok po členu 14., točki 1., in zoper 
'dovolilo stanovanskega oblastva v zmislu člena 14.. 
točk 6.), 6.) in 7. uredbe; 

4.)'ob dodelitvi v zmislu členov 21., 22. in 23. 
uredbe; 

5.) v. primerili členov 24. in 25. uredbe; 
6.) zoper izrek in odmero kazni v zmislu člana 

.30. uredbe. 
Pritožba., ki ima, izvzemsi točko 4. tega paragra-

iJa, odložilno moč, se mora vložiti pismeno-pri stano
vanskem. oblastvu I. stopnjo v treh dneh po vročbi 

•odloka. Ako pride pritožba po pošti, mora urad ugo
toviti dan oddaje ter spisu priložiti omot s. poštnim 
tigoni. Dan oddaje na pošto se smatra za dan do
hoda pri stanovanskem oblastvu. 

. § 40. 

V primerih, navadenih v § 39. pod točkami 1.) do 
4.), sme nezadovoljna stranica v roku treh dni po 
varocbi odloka pismeno javiti svojo opozoritev pri 

•.atanovanskem oblastvu, ki je odločevalo; to oblast
vo pa sme, ako spozna opozoritev za _ upravičeno,, 
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odlok ukiniti ali izpremeniti. InaČe mora opozoritev 
smatrati za pritožbo po § 39. ter jo predložiti sta
novanskemu oblastvu II. stopnje po predpisib § 41. 

b) P o s t o p e k II. i n s t a n c e. 

§ 41. 
Stanovanska oblastva I. stopnje morajo pritož

beno spise opremiti s pojasnili, potrdili, uradnimi 
ugotovitvami, zapisniki s strankami in z zapisniki 
razprav tako, da je mogoče stvar, predloženo v od
ločitev IÎ. stopnji, rešiti brez vsakih nadaljnjih po
izvedb in naknadnih pojasnil; tudi morajo najkesne
je v 14 dneh,,ko se je pritožba vložila pri pristoj
nem stanovanskem oblastvu, predložiti pritožbene 
spise stanovanskemu » oblastvu II. stopnje. Istotako 
mora stanovansko oblastvo I. stopnje izvesti doka
ze, ponujene v pritožbi, ako služijo pojasnjevanju 
stvari, ter izvedene dokaze predložiti s spisi vred. 

Pradsednik stanovanskega senata sme odrediti 
potrebno popolnitve, ki jih mora izvršiti stanovan
sko oblastvo I. stopnje. V takem primeru mora ob
lastvo poslovati brzo ter popolnjene spise predložiti 
nemudoma, 

§ 42. 
Pri pokrajinski upravi (oddelku za socialno skrb

stvo) v Ljubljani posluje poseben stanovanski odsek 
s potrebnim številom koncaptnega in pisarniškega 
osebja. Referent tega odseka mora došle pritožbe 
najkesneje 24 ur po njih dohodu predlagati pred
sedniku stanovanskega senata. 

Predsednik določa seje, vabi člane sanata po 
vrstnem redu ter porazdeljuje došle pritožbe mednje 
kot poročevalce. 

Seje so tajne. 
O vsaki seji je sestaviti v sejni knjigi, ki jo hrani 

predsadnik, zapisnik, v katerem jo navesti imena 
članov senata in zapisnikarja, čas in Jiraj saje, sejne 
zaključke in razloge onega člana, ki je ostal v manj
šini. 

Senat sklepa z večino glasov. Poročevalec odda 
svoj glas prvi, predsednik pa svojega poslednji. Mi
mo tega glasujejo po činu starejši člani senata pred 
mlajšimi. Noben član se he sme zdržati glasovanja 
o- vprašanju, o katerem j e sklepati: to velja zlasti 
tudi, ako je pri glasovanju «o kateremkoli predhod
nem vprašanju ostal v manjšini. 

§:43. 
Senatnih sej,se mora kot zapisnikar udeleževati 

aden izmed konceptnih uradnikov stanovanskega 
odseka. Njegova naloga je,' da izdemjo odloke dotič
no sejo najkesneje v 48 urah. Izvirnik odloka, pod
pisan po predsedniku, ostane v aktu stanovanskega 
oblastva II. stopnje, odpravki in spisi pa se morajo 
najkesneje tretji dan po seji odpraviti stanovanske
mu oblastvu, ki je predložilo pritožbene spise. 

Pisarna stanovanskega oblastva П. stopnje mora 
obavljati posle kar najmarljiveje. 

C. Končna določila. 
§ 44. 

Z dnem razglasitve stopi v moč ta pravilnik na
mesto pravilnika deželne vlade za Slovenijo z dne 
0. julija 1921., ki je bil objavljen pod št, 210 in 243 
Ur. 1. 

V L j u-bl j a n i , dntì 17. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno skrbstvo. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar F. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Opozorilo bankam." 

Banke, pooblaščene za promet z devizami in va
lutami, se opozarjajo na to, da morajo ob izdajanju 
potrdil za zavarovanje ' valuto izvoznikom, in za 
predmete, naštete y členu 16. pravilnika, strugo pa
ziti na gibanje tržnih cen, na katerih podstavi iz
dajajo omenjena potrdila. Drugače so banke odgo
vorne ter se strogo kaznujejo po členu 27. pravil
nika, zlasti za. inozemce, ki prihajajo v državo kupo-
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vat- blago, ker teh inozemcev, ko izvozijo blago, l i 
mogoče več kontrolirati. 

Gibanje tržnih cen objavlja ministrstvo za tege-
vino in industrijo po trgovskih listih enkrat ma 
teden. 

* 
Od generalnega inspektorata ministrstva za financ* 

v Beogradu; I br. 11.022. 

Poročilo o stanja kmetijstva v dragi polovici 
meseca septembra 1921.* 

Vreme zmerno toplo brez moče. V zapadnih laa-
jinah je padala močna slana. 

Koruza je večinoma obrana. Kjer ji ni škodovata, 
suša, je pridelek dober. 

Sadno drevje je obrano, sadje podelano — poeu-
šano. Kvaliteta posušenih sliv je dobra. Po vino
gradih se vrši trgatev. Kvantiteta bo dobra, istotak* 
levaliteta., 

Travniki so dali obilo košnjo, tako da-ee utegu« 
ublažiti nedostajanje živalske krme. 

Vrtni posevki so tudi dobri. 
pisarne poljedelskega oddelka ministrstva za 

kmetijstvo in vode v Beogradu, 
dne 5. oktobra 1921.; š t 24.308. 

Iz 

* Priobčeno v «Službenih Novinah, kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 233, izdanih ine llega 
oktobra 1921. 

\ 

Poročilo o stanju kmetijstva v prvi polovici 
meseca oktobra 1921.** 

Vreme zmerno toplo brez moče. V hribovitih » 
zapadnih krajinah je padala slana. 

Vsa strnena žita kakor tudi koruza so dozorela. 
Sadna drevesa in vinogradi so obrani ter so daU 

dobro kvantiteto in kvaliteto. 
Vrtni posevki so tudi dozoreli ter so dali dober 

pridelek. 
Setev zimskih posevkov se je pričela. Suho vre

me ovira intenzivno setev. 
Iz pisarne poljedelskega oddelka ministrstva aa 

kmetijstvo in vode v Beogradu, 
dne 15. oktobra 1921.; š t 25.390. 

Razglas o izvoza dovoljenega kontingenta 
ovnov in ovac.*** 

Z odločbo ministrskega1 sveta z dne 13. oktob» 
1921., št. 25.133ДУ, je bilo dovoljeno izvoziti v ino-
zemstvo 30.000 ovnov in 20.000 ovac. Na podstavi 
te odločbe je odredil gospod minister za kmetijstvo 
in vode z odločbo z dne 14. t. m., št. 25.186/TV, da 
je zgoraj dovoljeni kontingent porazdeliti in izvoziti 
preko nastopnih carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Djevdjeliji: 15.000 ovnov 
in 5000 ovac; 

2.) preko carinarnice v Bitolju: 5000 ovnov: ia 
1000 ovac; 

3.) preko carinarnice v Gružu: 1000 ovnov ia 
1000 ovac; 

4.) preko carinarnice v Bakru: 3000 ovnov, ш 
300Ü ovac; 

5.) preko carinarnice na Rakeku: 1500 ovnov in 
1500 ovac; 

6.) preko carinarnice na Jesenicah: 3000 ovnov i» 
3000 ovac; 

7.) preko carinarnice v Mariboru: 1500 ovnov m 
1500 ovac. 

Glede na to odločbo je izdala generalna direkcija 
carin dotičnim carinarnicam nastopno;navodilo: 

1.) Carinarnica naj sprejema od izvoznikov pri
jave za izvoz ovac in ovnov v oni vrsti, v kateri 
bodo transporti dohajali, Carinarnice nikakor ne 
smejo sprejemati prijav, od izvoznikov, ako niso 
transporti ovac in ovnov na licu mesta, t. j . pri cari
narnicah. Carinarnice naj zlasti opozore izvoznike, 
da ne pridobe, če se kontingent izčrpa, nobene pra
vice do izvoza, najsi bi s transporti ovac in ovnov 
dospeli k carinarnici. 

2.) Na zgoraj označeni način naj se izvrši izvoz 
ovac in ovnov brez vsakih predhodnih dovolil. 

3.) Vsaka izmed označenih carinarnic mora vsa
kega 15. in 30. dne generalni direkciji carin poročali 
o številu izvoženih ovac in ovnov iz njej dovoljene
ga kontingenta; posebno poročilo pa mora poslati, 
ko bo njej dovoljeni kontingent izčrpan. — 

* Priobčeno v «Službenih Novinah 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 226, izdanih 
oktobra 1921. 

** Priobčeno v «Službenih Novinah 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 237, izdanih 
oktobra 1921. 

*** Priobčen v «Službenih Novinah 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 236, izdanih 
oktobra 1921. . 

kraljevin« 
dne lOega 

kraljevin« 
dne 22ega 

kraljevine 
dne 21'3ga 



ISO. *164 Letnik 111. 

Ta izvoz velja od dne, ko prejme carinarnica 
telegram. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 15. oktobra 1921.; C br. 71.452. 

Opozorilo enim, ki potujejo v Ameriko.* 
Tsi oni, ki se namerjajo preseliti v Ameriko ter 

imajo potne liete izdane pred dnem 20. avgusta 
1 1., se morajo, preden kupijo ali vzamejo že ku]> 
Ijene parniške vozovnice pri agenturah in zastopni
štvih parniških podjetij, brezpogojno javiti: ako so 
k Srbije, Črne gore'ali Vojvodine, pri izseljeniskem 
odseku ministrstva za socialno politiko v Beogradu, 
Obilicev venac 17; ako so iz Hrvatske ali Slavonijo, 
pri izseljeniskem odseku oddelka za socialno skrb
stvo v Zagrebu; ako so iz Bosne in Hercegovine, pri 
iraeljeniškem odseku oddelka za socialno skrbstvo v 
Sarajevu; ako so iz Dalmacije, pri izseljeniskem od-
eeku oddelka za socialno skrbstvo v Splitu; ako so 
јв Slovenije, pri izseljeniskem odseku oddelka za 
socialno skrbstvo v Ljubljani. 

Narok se je določil na dan 
3. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

nastavlja za skrbnika Viktor Medved, sodni oficial 
v p. v Kočevju, ki ju bo zastopal na njiju nevarnost 
in stroške, doki er se ne zglasita sama ali ne imenu
jeta, pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II.* 
dne 29. septembra 1921. 

C 103/21—2. 
Oklio. 

ш;г 

bi sicer po tem roku hranilna knjižica izgmlAa 
svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I.,. 
dne 16. oktobra 1921. 

.amo shroswo v ^uuij-ш. lastvih vselej brezuspešna, se i 
Vsakdo, .ki poizkus! prekoračit! mejo, da bi od- £ ^ o d v 

oval v Ameriko, brez potrdila, da se je prijavil 6 ^ u " ш -poto 
pristojnemu izseljenskemu odseku, se zavrne 

Zategadelj jo v prid izšeljenikom samim, da 
točno postopajo po gorenjem predpisu ministrstva 
sa socialno politiko. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
fr. VI 46/41—8. 

Janoš Varga, predsednik skupnosti lastnikov 
dolgovaških v Dolgi vasi, toži Štefana J u r o t i č a, 
bivšega krčmarja v Dolgi vasi, zaradi 870 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. n o v e m b r a 1 9 2 1. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi š t 22. 
Ker, so bila zaprosila za vročitev po ogrskih ob

se postavlja tožencu za 
etnik v Dolnji Len-

d a v 1 ' Okrajno sodižče vLendavi, oddelek II., 
dne 19. oktobra 1921. 

T 81/21—4. 
Amortizacija. 

1640 

1671 
Izrecilo. 

V i m e n u N j e g O T O g a V e l i č a n s t v a 
K r a l j a ! 

Podpisano sodiSče je na predlog državnega 
pravdništva.potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplembo št. 114 periodična ti
skovine «Straža», izhajajoče v Mariboru, z dno 12ega 
oktobra 1921., ter v zmislu § 493. k. pr. r. odločilo 
tako-le: 

Vsebina uvodnega članka navedene tiskovine na 
etrani 1. z naslovom: «Kaj bo s parlamentoma od 
besede: «Od» do besede: «Pašic» tvori dejanski etan 
pregreškov.po § 91. erb. k. z. in po členu 13. ustave. 

Zato se po odstavku 3. člena 13. ustave in §480. 
k.pr.r. prepoveduje nadaljnje razširjanje in proda
janje zaplenjenega članka ter odreja po § 37. tisk. 
zak., da je uničiti doslej zasežene izvode imenovane 
tiskovine kakor tudi izvode, ki jih je še zaseči, da 
m mora razmetati dotični tiskarski stavek in da se 
objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, 
dne 12. oktobra 1921. 

Na predlog Janeza J e r m a n i , posestnika v So-
dinji vasi št. 20, «se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižic?, ki jo je predlagatelj baje 
izgubil: Hranilna knjižica št. 5642 mestne hranilnice 
v Črnomlju v vrednosti 35.000 K, glaseča se na ime: 
•Marija Ogulin ml. 

Imetnik te hranilne knjižice вз pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekchn š e s t i h m ce e c e v, ker 

Št. 228 in 229. 
Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni 
razdelbi skupnega sveta posestnikov iz 

Dobenega in iz Sobenje vasi. 
Načrta o nadrobni razdelbi, in sicer: a) parcel 

št. 657, 698, rti, 892, 931, 943, 893/1 in MS/2, 
vpisanih v katastralni občini cerinski, in b) parcel 
št. 578/2, 685, 814, 846, 855, 749/27, 875/16, 875/17, 
869/4, 870/1, 1051/36, 820, 821, 881, 883, 881, leže
čih v katastralni občini globočiški, nadalje parcele 
št. 944/57, vpisane v katastralni občini cerinski,-bo
sta na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 1887... 
dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 1. novembra. 
1921. do vštetega dne 14. novembra 1921. т občtn-
biiem uradu v Čatežu razgrnjena na vpogled тввж 
udeležencem. 

Obmejitev načrtov s kolci na mestu samem ee je
že izvršila. 

Načrta se bosta dne 8. novembra 1921. pojasnje
vala v občinskem uradu v Čatežu, in sicer načrt pod 
a) v času od desetih do enajstih, načrt pod b) pa v 
času od enajstih do dvanajstih. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrta v 30 dneh ođ 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 1. novembra,. 
1921. do dne 30. novembra 1921. pri krajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 18. oktobra 1921. 
Krajni; komisar za agrarske operacije t 

dr. Vrtačnik s.r. 

št. 3376/12. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

160» 

C I 86/21—1. 
Oklic. 

1666 

Zoper zapuščino umrle Ane P o z n i č e v e, ozi
roma neznane dediče, sta podali pri okrajnem sodi
šču v Gornjem gradu Jera Poznič ml. in Marija Poz-
nič, posestnici v Nizki št. 8, zastopani po Franu Ko-
Senini, notarju v Gornjem gradu, tožbo zaradi pri
manja zastaranja in dovolitve, da se izbriše tabu
lami stavek 1207 K 10 v s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
razpravo ha dan 

10. n o v e m b r a 1 Ö 2 1 . 
ôb .devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 2. 

V obrambo pravic zapuščine Ane Pozničeve, ozi
roma neznanih dedičev, se postavlja za skrbnika Al
bert' Karče, občinski tajnik v Gornjem gradu. Ta 
skrbnik bo zastopal zapuščino Ane Pozničeve, ozi
roma neznane dediče, v oznamenovand pravni stvari 
na njih'nevarnost in stroške, dokler se ne zglase pri 
sodišču ali 'ne imenujejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Gornjem građu, oddelek L, 
dne ' 19. oktobra 1921. 

«5 

a o 

8.Č 
N 

s « 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanjo trafike Davčni okraj 

Straže št. 2 
Remšnik št. 3 
Remšnik št. 53 

Dnbrorče št. 29 
Selnica ob Muri št. 14 

7 ' 

10 

11 

12"-

Šikole fit. 31 
Stoprce Št. 27 
Stoprce št. 60 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Kosmati dobiček 
y zadnjem letu pri 

Slovenj ifradec 

Marenberg 

Maribor 

Kremberg št. 34 
Kremberg št. 38 

Spodnja Hodinja <t._71_ 
Laško št. 109 
Lshomno št 2 

Sv. Lenart pri Trbovljah 
št. 124. 

Prtoče št. 27 
Prtoče št. 32 

13' 

1610 C II 127/21—1. 
Oklic. 

Ivan Lampeter, preužitkar r Tanzbüchlu št. 2, 
je vložil zoper Franca K e S e t a in Marijo K e š o -
t o r o , posestnika iz Tambucala št. 2, tožbo zaradi 
838 K. 

* PriobČeno v «Službenih Novinah kraljevine, 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St 226, iadardh dne lOega 
oktobra 1921. 

14» 

J51 

Prtoče št. 100 
Prtoče Bt. 85 

Ptuj 

Sv. Lenart 

Slovenjgradec 

Maribor 

Ptuj 

tobaku 

"TT 
6697 
4217 
1190 

63 

82 

5408 
2237 

1720 
847 

2634 
5087 

Maribor 

Celje 

Laško 

Murska 8obota št. 234 
Murska Sobota št. 356 

Hodoš št. 51 
Hodoš št. 53 

Murska Sobota 

Celje 

Hodoš 

7722 

1176 
2027 

70 

22 

56 
12 

75 

kolkih 

K 

poštnin 
znamkah 

K 

3204 

4259 
4952 
1032 

5877 

663 
519 

1183 
468 
695 

12 
20 

03 

1063 
5.176 

10 742 
15.919 

503 
801 

1305 

68 

39 

Jam Sčino 
je položiti1 

700 

600 

800 

200 

,800 
• ' . , 

400 

400 

600 

600 

1600 

- Invalidi sinejo namesto jamščine položiti jamitveno izjavo komisije /a preskrbo vračujoćih se vojakov v Ljubljani 
• Te dve trafiki se združita т eno samo novo trafiko. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 

8 ' B 9 Ì a t o & i e ì e i 9 p a d k Z oTdnosu in stroSkib, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnemTkrffm ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih,pristojna okrajnih upravah,, 

fiUanÒvVkp0od?o0bnejli podatki, na katere seje ozirati pri napravi p 0nndb na predpisanih obrazcih, da s» 
hodo ш " l e T n u d b e v S t e v a t i kot sprejemljive, so glede vsako trafike razvidni iz^lotnega n a t e č a j u ^ , 
S a r ° k H e T a b î t Ï uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Manboru^m na tlraorn, 
a S i S f c t a e , 1 pristojne Za vsako posammo trafiko. Interesenti se na to Se posebe opozarjajo. 

Finančno okrajnp ravnateljstvo v Mariboru, dne 10. oktobra 1921. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



131. 
Poštnina plačana v gotqvinL 

V Ljubljani, dne 29. oktobra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UR/L 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V*«Mo&: 1г „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — TJkaz, в katerim ве pozivlje na šestteđenske vaje potrebno število rerervDÌb éaetnikov in obvertikov-od-
slnienccv od leta 1918 do danes kakor tudi potrebno število živine in priprege. — Razglasi pokrajinske oprave ка Slovenijo: Razglas o ustanovitvi ki mieariatov železniike policije 
T Dravocrada in v Gornji Radgoni. Razglas o izdajanju potnib listov'in pomorskh knjižic za vojaške obveznike. Razglas glede potnih listov za Kanado. Razglas glede gradbe 
industrijske železnice ljubljansko-jesenske proge do tvornice tZdruženib papirnic Vevče, Medvode in G"ričane>. Razglas, da mora imeti vsak taji državljan, ki biva v nagi državi, 
potni list, izdan po državi, kateri ' pripada. — Razglae delegacije ministrstva financ v Ljubljani o novi uredbi davka na poslovni promet. — Razglasi raznih dragih uradov io 

oblastev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca14. 

Številka 238 z dno 24. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 18. oktobra 1921., 

S katerim se potrjuje izvolitev drja. Ljudevita P e 
r i c a , odvetnika v Ljubljani, za župana mestne 
občine ljubljanske. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 10. oktobra 1£21., 
s katerim so profesor Alfonz P a u l i n , ravnatelj 
botaničnega vrta ljubljansko univerze, postavlja za 
ravnatelja v V. činovnem razredu. 

Ukaz n.inistrskega sveta z'dne 10. oktobra 1921.; 
s, katerim se na tehnični fakulteti v Ljubljani Ale
xander Nikolajevič M i t i n s k i j postavlja za kon-
traktualnega rednega profesorja za rudarsko in 
plavžarsko mehaniko. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

320. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Aleksandra, 
po milosti božji în narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

in na. podstavi pooblastila (člen 59. ustave) 

o d r e j a 
ministrski «vet kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev na predlog ministra za vojno in mornarnieo 
in na podstavi členov 84. in 85. zakona o ustroju 

vojske, 
da je takoj pozvati na šesttedenske vajo potreb

no število rezervnih častnikov in obveznikov-od-
vslužencev od leta 1918. do danes kakor tudi potreb
no število živine in priprege. 

Minister za vojno in mornarnieo naj izvrši ta 
ukaz. 

V B e o g r a d u , dno 24. oktobra 1921.; 
F.4Dj. br. 56.407. 

Namestnik predsednika ministrskega sveia, 
minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 
M. N. Trifković s. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

Minister za vojno in mornarnieo, 
Častni^ adjutant Nj. Vel. kralja: 

general Mil. Zečević s. r. " 

^ Ta ukaz je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevino Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 239À, izda
nih' dne 25. oktobra 1921. 

. - • . . * - f O » - * » - • • 

Razglasi pokrajinske uprave 
za 

Št. 30.551/rV. 

Razglas. 
Z odlokom ministra za notranje zadeve z dne 

7. julija 1921., J. B. št. 20.094, sta se v Dravogradu 
in v Gornji Radgoni ustanovila komisariata želez^ 
niške policije, ki sta v službenem ozira podrejena 
Gbmejnemu komisariatu železniške policije v Mari
boru. 

V L j u b l j a n i , dne 20. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: 

Iv. Hribar s. r. 

Št. 8009/21. . 

Razglas o izdajanja potnih listov in pomorskih 
knjižic za vojaške obveznike. 

Gospod minister za vojno in mornarnieo je izvolil 
z odlokom F. Dj. br. 6398 z dne 22. februarja (od
nosno z dne 11. marca) 1921. izdati nastopno navo
dilo: 

«V zvezi 7. odredbo F. Dj. br. 48.212 z dne 7. de
cembra 1920. («Službeni Vojni List» za to leto 
str. 97) predpisujem nastopno 

Navodilo 
o izdajanju dovolil za potovanje na morju, odnosno 
Izdajanju pomorskih knjižic mornarjem po poklicu, 
ki so obvezniki narodne vojske in poslednje odbrane. 

in mladeničem mornarjem pod 18 leti življenja. 
Mornarjem po poklicu, ki so vojaški obvezniki 

naše vojske, se smejo izdajati v času redovnega 
stanja naše vojske dovolila za potovanje na morju 
in potne pomorske knjižice, in sicer: 

1.) Popisanim vojaškim obveznikom poslednje 
odbrane od dovršenega 18. do dovršenega 21. leta 
starosti se smejo izdajati dovolila: 
a) za potovanje na nacionalnih ladjah obalne plc-

vitve in ' 
b) za potovanje na nacionalnih in tujih ladjah dolge 

plovitve za čas od enega do treh let. Dovolila se 
jim izdajajo z ozirom na dobo njih staresti take, 
da jim poteče dovolilo najmanj dva meseca pred 
dnem, ko se začno rekrutirati njih vrstniki, raču-
naje, da se prične nabor vsako leto dne 1. julija; 

- na vsakem dovolilu pa јз treba označiti, da mora 
prosilec sam paziti na to, kdaj poteče dovolilo, 
ne čaka je, da bi bil o tem posebe obveščen. 
Vsi mladeniči, Id dobe na ta način dovolilo, se 

morajo po povratku v domovino javiti svojim pri
stojnim občinskim oblastvora, pri katerih so uvršče
ni v naborne seznamke, da se vodi evidenca o tem. 

,2.) Obveznikom I. poziva narodne vojske, ki so 
•potrjeni, pa še niso odslužili svojega roka v kadru, 
se ne smejo izdajati dovolila za potovanje na morju, 
lažen če je dotični obveznik oproščen službe v kadru 
v zmislu člena 8. pod v) zakona o ustroju vojske, 
odnosno če mu je služba v kadru odložena v zmislu 
člena 9. zakona o ustroju vojske, ali če ga je nabor
na komisija spoznala za začasno nesposobnega v zmi
slu člena 8. pod g) istega^zakona. 

Obvezniku, ki je oproščen službe v kadru v zmi
slu člena 8. v pod v) zakona o ustroju vojske, se sme 
izdati dovolilo za potovanje na morju in pomorska 
knjižica za potovanje na nacionalnih in tujih ladjah • 
dolge plovitve in za potovanje na nacionalnih ladjah 
obalne plovitve za neomejen čas. 

Obvezniku, ki mu je služba v kadru odložena V 
zmislu ßk-na 9. zakona, o ustroju vojake,-se eme iz
dati dovolilo za potovanje na mor ju,in pomorska ч 
knjižica za potovanje na nacionalnih ladjah obalne 
plovitve in za potovanje na nacionalnih in tujih lad
jah dolge plovitvs do najmanj dveh mesecev, preden . 
mora vstopiti v kader, da v njem odsluži svoj rok. . , 

Začasno nesposobnim obveznikom mornarjem po •*' 
poklicu se sme izdati dovolilo za potovanje na morju ' 
in pomorska knjižica za potovanje na nacionalnih 
ladjah obalne plovitve in za potovanje na nacional- • 
nih in tujih ladjah dolge plovitve, in sicer, do enega .; 
leta; oni pa, ki potujejo v tuje države, se morajo po 
povratku v domovino javiti na vnovičen pregled, s 
vsako leto ob naboru svoji polkovni okrožni komandi : 
do dovršenega 24. leta starosti ali do usposobljeno-• ' 
sti. Onim, ki so začasno nesposobni tudi po dovrše
nem 24. letu starosti, se smejo izdajati dovolila za 
potovanje na morju najdalje do dovršenega 31. leta 
stai osti teh obveznikov; po tem času pa se morajo . 
obvezniki zopet javiti svpji polkovni okrožni ko
mandi zaradi pregleda. 
» V istem zmislu se morajo javiti pri svoji polkov

ni okrožni komandi tudi začasno nesposobni obvez
niki, ki plovejo na nacionalnih in tujih ladjah obalne 
plovitve. , ' 

3.) Onim mornarjem po poklicu, ki so obvezniki ; 
I. poziva narodne vojske ter so že odslužili službo v \ 
kadru, se smejo izdajati dovolila za potovanje na : 

morju Ln pomorsko knjižice, in sicer: 
a) za potovanje na nacionalnih in tujih ladjah dolge • 

plovitve najdalje do enega leta in 
b) za potovanje na nacionalnih ladjah obalne plovit

ve do enega leta. 
4.) Onim mornarjem po poklicu, ki so obvezniki 

II. in III. poziva narodne vojske, in onim mornar
jem po poklicu, ki so obvezniki poslednje, odbrane, a 
so dovršili 45. leto starosti, se smejo izdajati dovo
lila za potovanje na morju na nacionalnih in tujih 
ladjah dolge plovitve ш na nacionalnih ladjah obal
ne plovitve na neomejen čas. 

Najsi se obvezniki mornarji po poklicu ne poziv-
Ijojo na vaje, kolikor to ne zahteva interes države, 
se morajo vendarle tudi, dokler traja dovolilo za 
potovanje, takoj odzvati eventualnemu pozivu pod ^ 
zastavo. -, « 

Ob mobilnem in vojnem stanju vojske se ne '4. 
smejo izdajati dovolila za potovanje ha morju. 

5.) Obvezniki dijaki-navtiki, Ri imajo izpričevalo, 
da so dovršili državno pomorsko akademijo ali nav-
tično šolo, ki pa niso dovršili tudi potrebnega časa 
plovitve z ladjami, ki je pogoj za pravico do izpfta 
za častnike trgovske mornarnieo, se do konca 24egft f 
leta starosti ne pozivljejo na odslužitev svojega roka 
v kadru, da se jim na ta način daje možnost dovršili 
svojo pomorsko izobrazbo; takim obveznikom se iz
dajajo na njih prošnje in predložena potrebna iz
pričevala potna dovolila za potovanje na nacional-' 
nih in. tujih ladjah dolge plovitve. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ima te
le pomorske, odnosno navtične akademije: 
a) kr. pomorsko akademijo in navtično •šolo v Ba-

k.\ 
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*: 

b) kr. pomorsko akademijo in navtično šolo v Du-
"brovniku; 

c) kr. pomorsko akademijo in navtično šolo v Ko
toru. 
6.) Mladeničem od dovršenega 14. do dovršenega 

18. leta, ki so se posvetili pomorskemu poklicu, se 
ne smejo izdajati politična dovolila za potovanje na 
nacionalnih in tujih ladjah dolge plovitve. Tem mla
deničem se smejo izdajati samo politična dovolila za 
potovanje na nacionalnih ladjah obalne plovitve. 
Mladeničem pod 14 leti življenja se smejo izdajati 
dovolila za potovanje na nacionalnih ladjah obalne 
plovitve in nacionalnih in tujih ladjah dolge plo
vitve. 

7.) Vsi mornarji po poklicu, navedeni v točkah 
1., 2., 3., 4. in 5., ki so obvezniki narodne vojake, 
odnosno poslednje odbrane, se morajo, ako so na 
potovanju v tuji državi, pa zvedo, da je domovina v 
mobilnem ali vojnem stanju, takoj javiti pri najbliž
jem konzulatu ali poslaništvu naše države, odnosno 
ako take ni v bližini onega kraja, kjer se bavijo, pri 
konzulatu aH poslaništvu one tuje države, Id zasto
pa interese naše kraljevine. Oni, ki plovejo v držav
nih vodah, so morajo v gorenjem primera javiti pri 
evoji polkovni okrožni komandi. Kdor ne postopa 
tako, se smatra za vojnega begunca. 

Postopek 
prjL izdajanju potnih dovolil, odnosno pomorskih 

knjižic, 
je ta-lo: 

8.) Polkovne okrožne komande izdajajo obvez
nikom poslednje odbrane od dovršenega 18. do do
vršenega 21. leta v svojem območju^ označenem v 
točki 1. te naredbe, potrdilo po obrazcu 1. 

Ta potrdila se izdajajo samo na pismene prošnjo 
obveznikov, opremljene s predpisano takso. 

9.) Ko izda polkovna okrožna komanda prosilcu 
to potrdilo, mu naroči, naj se s pismeno prošnjo 
obrne do političnega oblastva I. stopnje in naj za-
prosi,~da mu to izda «politično dovolilo za potovanjt 
"na morju». Taki prošnji mora prosilec priložiti razen 
potrdila polkovne okrožne komande tudi 
a) krstni list; 
b) izpričevalo občine, s katerim ta potrjuje, da je 

prosilec njen pripadnik in da glede občine ni za
prek za izdajo političnega dovolila za potovanji; 
na morju; 

c) zdravniško izpričevalo, da jo prosilec zdrav. 
Politično oblastvo I. stopnje izda prosilcu poli-

. tično dovolilo za potovanje na morju po obrazcu 2. 
10.) Obveznikom, ki so odslužili svoj, rok v ka

dru, izda politično oblastvo I. stopnje na pismeno 
prošnjo politično dovolilo za potovanje na morju na 
podetavi vojaške listine, obveznikom, ki niso odslu
žili svojega roka v kadru, pa na podstavi potrdila 
naborne komisije ali polkovne okrožne komande o 
njih začasni nesposobnosti, in sicer v obeh primerih 
po obrazcu 2. 

Prošnji morajo biti priložene iste listine, ki so 
omenjene pod a), b) in c). 

11.) Ko dobi obveznik-mornar po poklicu poli
tično dovolilo za potovanje na morju, se mora pri
javiti luškemu uradu, ki mu izda pomorsko knjižico. 
Luški urad pa mora o vsakem obvezniku, kateremu 
je izdal pomorsko knjižico, poslati pristojni polkovni 
okrožni komandi «Izkaz» po obrazcu 3., da moro pol
kovna okrožna komanda na podstavi tega «izkaza» 
voditi evidenco o teh zaveznikih. 

12.) Ako obveznik izpremeni ladjo, mora to na
znaniti evojamu luškemu uradu, ki o tem obvesti 
tudi pristojno polkovno okrožno komando z novim 
«izkazom» (obrazec 3.), da se pri polkovni okrožni 
komandi vpiše izprememba. . 

13.) Ako izpremeni obveznik ladje v vodah tuje 
države, mora to na primeren način naznaniti našemu 
konzulatu, ako pa tega ni, onemu konzulatu tuje 
države, ki zastopa interese naše kraljevine, s tem, 
da v tem naznanilu ozrtači izpremembo oni polkovni 
okrožni komandi, ki ga vodi po seznamku, in navede 
oni lužki urad, kateremu je treba vročiti to nazna
nilo. 

14.) Ko dobi luški urad tako naznanilo, sestavi 
po podatkih v njem «izkaz» po obrazcu 3. ter ga 
pošlje pristojni polkovni okrožni komandi , 

15.) Mladeniči od dovršenega 14. do dovršenega 
18. leta, ki so se posvetili mornarskemu poklicu, 
morajo pismeno naprositi politično oblastvo I. stop
nje za izdajo «političnega dovolila za potovanje na 

' morju». 
Prošnji morajo priložiti: 

a) krstni liet; 
b) izpričevalo občine, s katerim ta potrjuje, da je 

prosilec njen pripadnik in da glede občine ni za

prek za izdajo političnega dovolila za potovanje 
na morju; 

c) zdravniško izpričevalo, da je zdrav; 
č) očetovo ali varuh ovo dovolilo za potovanje na 

morju, potrjeno po oblastvu. 
16.) Politično oblastvo I. stopnje izda prosilcu 

politično dovolilo za potovanje na morju v 'zmislii 
točke 6. te naradbe. 

17.) Mladeničem do dovršenega 14. leta, ki se 
posvečajo pomorskemu poklicu, izdaja politično ob
lastvo I. stopnje politična dovolila za potovanje na 
morju v zmislu točke 6. te odredbe. Prošnji morajo 
prilagati listine, ki so predpisane za mladeniče od 
dovršenega 14. leta do dovršenega 18. leta staronti. 

18.) Luški urad izdaja pomorsko knjižice mlade
ničem do dovršenega 18. leta na temelju političnih 
dovolil za potovanje na morju. 

19.) Oni, ki niso mornarji po poklicu, a žele oditi 
v inozemstvo, -vlagajo prošnje za potni list prav tako, 
kakor jo predpisano za mornarje po poklicu, t. j . 
vlagajo jih pri oblastvih prve stopnje z zgoraj ozna
čenimi prilogami ter si šele potem po teh oblastvih 
nabavijo od polkovnib okrožnih komand tudi po
datke, označeno v odredbi F.,Dj. br. 48.212, ako jim 
oblastva I. stopnje dovolijo odhod. 

Mladeničem pod 18. leti starosti, ki niso mor
narji, se načelno ne dovoljuje odhod v inozemstvo 
kot še nedoraslim, razen če odhajajo z roditelji (če 
odhaja vsa rodbina), ali če odhajajo zaradi šolanja 
v evropsko države. Potrebo.za odhod teh mladeni-
čev presojajo pokrajinske uprave, odnosno ministr
stvo za notranje zadeve.» . 

V L j u b 1 j a n i, dne 3. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Št. 29.185. 
Raiglas. 

Izza dne 1. soptembra 1921. zahtevajo kanadska 
oblastva od vseh oseb, ki prihajajo v Kanado, na 
potnih listih vizum britanskega konzula vseh onih 
držav, preko katerih stranka potuje, preden pride 
v Kanado. 

To se razglaša V4sled' razpisa ministrstva, za no
tranjo zadeve št. J. B. 3*0.540 z due 20. septembra 
1921: 

V L j u b l j a n i , dne 19. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek .s. r. 

Št. 27.281. 

Ministrstvo za promet je z odlokom št. 26.162 z 
dne 6. avgusta 1921. v načelu odobrilo gradbo indu
strijsko železnice od km 29.2/3 ljubljansko-jcseniške 
proge do tvornice «Združenih papirnic Vevče, Med
vode in Goričane». Zaradi nadaljnjega postopanja od
rejam politični obhod na dan 14. n o v e m b r a 
1 9 2 1. zjutraj. Komisija se .sestane na kolodvoru v 
Medvodah po prihodu prvega osebnega vlaka iz 
Ljubljane. 

Obenem se pri političnem obhođu izvrše poiz
vedbe za razlastitev (§§ 14. in 15. zakona z dnö 
18. februarja 1878., drž. zak. št. 30) in razprava o 

ki se ne bi mogel izkazati z veljavnim potnim listom, 
postopalo po zakonu, t. j . eventualno z izgonom. 

Osebam, ki imajo pravico opcije za našo drža-vo, 
a do sedaj še niso optirale, ali pa so sicer optirale, s 
še niso bile sprejete v našo državljansko zveza, iz
dajajo politična oblastva (okrajna glavarstva, т 
Ljubljani in Mariboru policija) potrdila za bivanje do 
poteka opcijskega roka. 

Te odredbe ne veljajo za rusko begunce v паЖ 
državi. 

V L j u b l j a n i , dne 20. oktobra 1921. '.. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestu&A: 

Kremenšek s. r. 

ognjevarnih napravah (§ 26.-ministrske naredbe z * ' p r o d u c e n t i prometu svojo proizvode, napra-v-
dne 25. januarja 1879., drž. zak. št. 19) 

Projekt je pri okrajnem glavarstvu v Ljubljani 
interesentom na vpogled. 

, V L j u b 1 j a n i,. dne 20. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava' za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naroČilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Št. 29.184/21. 
Razglas. 

Vsled razpisa ministrstva za notranjo zadeva z 
dne 28. septembra 1921., J. B. br. 13.597, se raz
glaša: • . m / 

Vsak tuji državljan, ki biva v naši državi, mora 
imeti reden, veljaven potni list, izdan po državi, ka
teri pripada. 

Tuji državljani, ki še nimajo potnega lista, si ga 
morajo priskrbeti do konca tega leta (do dne 31. de
cembra 1921.). Po tem roku se bo z vsakim tujcem, 

Razglasi delegacije ministrstva finane 
v Ljubljani. 

Št. A J 2715/7 ex 1921. 

Razglas o novi uredbi davka na poslovni 
promet. 

Ministrstvo za finance (generalna direkcija nc-
posrednjih davkov) je z razpisom z dne 30. septem
bra 1921., št. 39.169, izdalo za pravilno izvrševanje 
uredbe o davku na poslovni promet z dno 27. junija. 
1921. (Ur. 1. št. 289) in pravilnika za izvrševanje te 
uredbe (Ur. 1. št. 290) nastopna navodila: 

Kolikor se nanaša uredba na prevalitev davka \ 
na poslovni promet, zaračunavanje v kupno ceno 
in izločitev državnih in samoupravnih fcrosarmskib 
davščin iz davčno osnove, naj se izvršujejo določila 
tako-le: 

Državne in samoupravno trošarinske davščine 
se plačujejo za posamezne predmete, le .enkrat,, in 
sicer ali pri producentu ali pa kadar pridejo v pod
ročje kakega samoupravnega telesa — vendar v obeh 
primerih, preden prido stvar, v promet; temu pri
merno se to davščine tudi odobre, odnosno izločijo 
iz odmorne Osnove samb enkrat, in eicer pri. onom 
davčnem zavezancu, ki je trošarino n e p o s r e d 
n o plačal in prejel priznanico o plačilu. ' Nadaljnja 
prevalitev trošarinskih davščin se vrši kakor preva
litev davka, to je, da se vkalkulirajo v ceno kakor 
Vsi ostali slični stroški (carina, luksusna taksa, pri-
dobnina itd.); zaradi tega morajo vsi prodajalci 
takih stvari v svojo knjigo opravljenega prometa 
vpisovati kosmato izkupilo; istotako morajo postu
pati tudi oni davčni zavezanci, : ki so n e p o s r o d -
n o plačali trošarino in prejeli jpriznanico o plačilu. 

Davčni zavezanci, ki vodijo knjigo, po obrazcih 
A in a) in imajo priznanice o n e p o s r e d n o pia- • 
čani trošarini, odbijajo trošarino s trošarinskimi do-
kladami v trimesečnem obračunu v natisnjenih raz-
predelkih. 

Vpoštevati je priznanice, ki so bile izdane izza 
dne i. oktobra 1921.; priznanice za preteklo trime
sečje pa se n e smejo prenašati v prihodnjo trime
sečje; tudi zanje velja določilo zadnjega odstavka 
člena 11. uredbe. — Izjemoma so vpoštevajo pri
znanice o plačanih' trošarinskih davščinah, ki so bile 
izdane izza dne 1, julija 1921., tórèj tri mesece, pre
den se je uveljavila uredba, pri.producentih, ker m 
smatra ta rok za popolnoma zadosten, da iziroce 

jjene> preden se je uveljavila uredba o davku na : 

poslovni promet. 
Ako je davčni zavezanec pavšalno obdačen, sme 

po preteku davčnega leta s posebno vlogo predlo
žiti tako priznanice pristojnemu davčnemu oblastvu 
in zahtevati, da se plačana vsota pri odmeri davka 
za prihodnje davčno loto odštej od vsoto, ki jo 
ugotovi kot osnovo za odmero pavšala. Pri slu
čajno opravljenem prometu se smejo priznanice, ko- , 
lik or so dejansko v zvezi 8 tem prometom, predlo- . 
žiti obenem s prijavo t ) : davčna oblastva pa eo jih 
zavezana vpoštevati pri odmeri davka; t. j . odmerno 
osnovo znižati za znesek, naveden v priznanici. y 

Vsaka zloraba trošarinskih priznahic se kaznuje 
po členu 12., odstavku 2., uredbe; določila, kako 
naj se vrši v tem oziru kontrola, bodo navedena 

'v poznejših navodilih. 
V primerih zadnjega odstavka člena 6. uredbe 

in pravilnika, v katerih je drŽava kupec, pobirajo 
državne blagajne v . zmislu odstavka 7. člena 10. 
uredbe — f o r m a l n o š e n a d a l j e 1 % n i d a 
v e k n a p o s l o v n i p r o m e t za vse sklepe, po-
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godbo in račune, datirane do vštetega dno 30. sep
tembra 1921., t. j . izdajajo priznanice za davek po 
začasnem finančnem zakonu za leto 1920./1921. 
(Ur. 1. št. 436 iz leta 1920.), in ne za davek na po
slovni promet po uredbi z dne 27. junija 1921., da 
se v nasprotnem primeru dobavitelj ne moro iz
ogniti davčni dolžnosti s tem, da bi na podstavi go-
renjega člena in odstavka uredbe zahteval povra
čilo plačanega davka na poslovni promet. Na ta 
način plačani davek se vknjižuje kakor davek na 
poslovni promet, dokler generalna direkcija držav
nega računovodstva ne odredi drugače. V vseh dru
gih primerih, ko se uveljavlja člen 6., zadnji -od
stavek, uredbe, pobirajo davčna oblastva davek na 
poslovni promet od prodajalca, ki je, ako je treba, 
upravičen s posebno vlogo zahtevati od pristojnega 
davčnega oblastva " posebno potrdilo, da smo zara-
euniti davek kupcu,.kakor to določa uredba. 

Ko se uveljavljata prvi in predzadnji odstavek 
člena 7. uredbe, jo. postopati v znuslu pravilnika 
tako-le: 

Javne prodaje (licitacije), kolikor so vrše posa
mezno in no kot stalno opravilo,.- je smatrati glede 
obveznosti prijavo za slučajno opravljen promet ter 
jih je naznaniti s prijavo b). 

Za davek jamčita vselej lastnik in prodajalec 
, solidarno; pristojna oblastva, Id izdajajo dovolila 

za take javne prodaje (licitacije), pa morajo,' pre
den izdado dovolilo, zahtevati od prosilca dokaz, 
da je namerjano prodajo prijavil davčnemu obla
stvu. ' 

Davčna oblastva smejo vselej, kadar to zahteva 
državni intero», davek zavarovati (z varščino v vi
timi 2 do 5 % izklicne licitacijske cene). 

Zavodi, ki se po poklicu bavijo z javno prodajo 
' (zastavljalnice, dražbovalnice), morajo voditi knji

go opravljonega prometa po A ter na tej podstavi 
plačevati davek. 

Ako nastopi inozemec v tuzemstvu kot proda
jalec in je za prodajo treba izrecnega'dovolila poli 
tičnih, odnosno policijskih oblastev (na morski oba
li pristaniških in carinskih), se sme izdati dovo 
lilo'Scie potem, ko. se je predložilo predhodno do
kazilo, da se je prodaja prijavila davčnemu oblast* 
vu; àko takega dovolila ni treba, "mora lastnik bla
ga prodajo naznaniti davčnemu oblastvu dvojega 
tuzemskéga zastopnika še pred pričetkom prodajo. 
Davčna oblastva smejo, ako navedeni zastopnik ne 
nudi zadostnega jamstva, zahtevati v naprej zava
rovanje davka na zgoraj označeni način kakor za 
javno prodaje. ' • 

Vselej kadar jo prodajalec, odnosno lastnik, 
inozemec in se prodaja njegovo blago v tuzemstvu, 
jamči za davek solidarno tudi kupec, ki se mora 
ob nakupu uveriti, ali je davek plačan. 

Določila gledo oprostitev po členu 8. uredbo, 
osobito točke 2. a), 7. do 12. in 16., se popolnjujejo 
tako-le: 

K točki 2. a), ki v pravilniku jasno in točno 
določa subjektivno oprostitev poljedelcev, se mora 
.posebno naglašatk da je glavni namen zakona, 
oproetiti izključno le lastno pridelke ,poljedelcov. 
Kar pa proda poljedelec poleg lastnih pridelkov — 
t j . kar kupi z namenom, da proda dalje — od
nosno vse ono, kar proda in kar ni sestavni del nje

govega poljedelstva ali sploh no izvira iz nje
govega lastnega kmetijskega proizvajanja, je za
vezano davku na poslovni promet. V tem oziru je 
v posameznih primerih postopati kakor *pri slučaj
no opravljenem prometu. 

Ker je ta oprostitev subjektivna in neposrodno 
vezana na osebo samo in ker imajo poleg tega pro

daje po kooperativu (poljedelskih zadrugah, gospo-
'darskih družbah) v glavnem spekulativen namen, 
da čim bolj ukoriščajo konjunkturo, je promet teh 
zadrug zavezan davku na poslovni promet. 

Oprostitve po točki 7. in po ostalih točkah, ki 
taksativno, naštevajo objektivne oprostitve stvari, 
kolikor so to v podjetju izključni predmet prometa, 
se uveljavljajo tudi s u b j e k t i v n o , t. j . davčna 
oblastva smejo taka podjetja popolnoma oprostiti 
dolžnosti, da bi -vodila knjigo' opravljenega pro
meta. 

Za ostala podjetja, ki prodajajo objektivno 
oproščene in davku zavezano predmete, velja le 
objektivna oprostitev. 

Ta se uveljavlja tako-le: Vsa taka podjetja vpi
sujejo v knjigo opravljenega prometa celokupno 
kosmato izkupilo, pri zaključku trimesečja pa o'-
žtejojo od kosmate vsote kosmati znesek objek
tivno •oproščenih/ predmetov. Ta se izračuni iz 11-
atin o prejemu blaga, iz odstotka dobička pri teh 
predmetih, odnosno dovoljene provizije. Tako izra-
čunjena vsota so prenese v kupon za izplačilo dav

ka na poslovni promet. N. pr. trafikanti odštejejo 
po knjigi, s katero prevzemajo od pristojne mono
polne upravo, odnosno od glavne zaloge tobaka, 
objektivno oproščene predmete. 

Osobito se omenja, da se pri določanju, kako 
naj se taka podjetja obdačijo, t. j . ali naj vodijo 
knjigo pod A ali a), ni ozirati na ta- promet, ampak 
podjetja so morajo opredeliti po približni oceni 
ostalega prometa, katerega opravljajo taka mešana 
podjetja. Za to samostojno odštevanje, odnosno iz
ločanje prometa, iz odmerne osnove, veljajo ista 
formalna in kazenska določila kakor za» trošarinske 
priznanice. 

Za mešana podjetja s pretežnim delom prometa 
objektivno oproščenih stvari — ako presezajo raz
merje 60 % : 40%, smejo davčna oblastva po svo
jem preudarku iz tehničnih razlogov izvršiti prired
bo na pavšalni način. 

Glede oprostitve po točki 12. se posebno po
udarja, da velja tudi za proizvode hišne industrije 
i^to načelo kakor za poljedelce — torej le s u b 
j e k t i v n a oprostitev s a m i h p r o i z v a j a l 
c e v — če izpolnjujejo ostale pogoje, t. j . če obra-, 
lujcjo le s pomočjo rodbinskih članov. Kot mali 
obrtniki so oproščeni le oni, ki se bavijo samo s 
popravili — izdelujejo in predelujejo blago pa samo 
po naročilu — vendar brez pretežnega sodelovanja 
kapitala (stalnega in obratnega), t, j . če temelji 
promet v glavnem na delovni moči, odnosno ne-
posrednjem uveljavljanju obrtniškega znanja, in če 
.so pr« d vtem izpolnjeni pogoji gledo števila pomoč
nikov in učencev. 

K točki 15., ki omenja nadaljnje prenose raz-
kladnic, ladijskih tovornih listov, spremnih listov 
itd., se pripominja za nasprotni p r i m e r ' i z v o z a 
to-lo: 

če izvozi poljedelec neposredno sam ali če kupi 
trgovec blago neposredno od poljedelca in ga sam 
izvozi, т,\ ta promet po členu 1., odstavka 3., ured
bo zavezan davku na poslovni promet. Čo pa de
narna podjetja organizirajo ali finansirajo izvoz 
osnovnih proizvodov vseh strok kmetijstva, nasta
jajo razni primeri, ki jih navaja člen 1. v odstavku 
5. pravilnika. Kjer nastopajo ta.podjetja ali kot 
prodajalci ali kot komisionarji, se morajo oblačiti 
zaradi tega po načinu poslovanja ob vsakem oprav
ljenem prometu. 

• Razen teh določil so za izvoz še osobito važna 
določila člena 8.,. točke £ . a ) , o osebni'oprostitvi 
poljedelcev z ozirom na člen Ì., odstavek 8., ureW 
po katerem je izvoz oproščen, t o r e j j e d a v k u 
z a v o z a n s a m o o n i p r o m e t , k i s e m e d 
t e m a d v e m a m e j a m a o p r a v l j a v d r -
ž a v i . 

Generalna direkcija neposrednjih davkov jo do
ločila v zmislu člena 9. uredbe in pravilnika pri
stojnost in področje davčnih oblastev za izvrševanje 
te uredbo za Slovenijo s Prekmurjem tako-le: 

Vse posle po členih 10., 11., 12., 13. in 15. pra
vilnika izvršujejo davčna oblastva, davčni uradi pa 
sprejemajo samo plačila po trimesečnih kuponih, 
plačilnih nalogih in kazenskih razsodilih. 

Ocena spada v področje onoga organa, ki od
mori pridobnino. Ako so tj organi pridobninske 
komisije, ne izvrši oceno plenum komisije, negv 
samo odsek, v katerem je i 

1.) predbednik, odnosno namestniki prjdobninr 
ske komisije in nadalje po njegovi izbiri 

2.) en imenovan in 
3.) en izvoljen član. 
Imenovani član ne sme biti državni uradnik. Ko 

določa člane odseka, naj .se. v prvi vrsti ozira va 
člane, ki bivajo na sedežu ali v neposrednji bližini 
sedeža davčnega oblastva. V ostalih primerih izvrši 
oceno pristojno davčno oblastvo. Za ugotovitev 
davčne osnove pri pavšalni odmeri velja isti po
stopek. 

K členu 10. uredbe in pravilnika -se pojasnjuje: 
Knjigo opravljenega prometa po A morajo vo

diti vsa ona podjetja in vsi oni, obrati, ki so po za
konu zavezani voditi poslovne knjige, kakor tudi 
vsa ona podjetja in vsi.oni obrati, katerih letni 
promet je v preteklem davčnem letu presežki 1 mili
jon kron, torej, vse protokolirane firme, družbe, za
vezane javnemu polaganju računov, in družbe z 
omejeno zavezo, končno podjetja in obrati, katerih 
promet je presegel gorenjo mejo. •* 

Knjigo opravljenega prometa po obrazcu a) vo
dijo vsa ostala podjetja in vsi ostali -obrati kakor 
tudi vsi prosti poklici. 

Pavšalno so obdačuje za sedaj samo promet s 
črnim in rjavim premogom in lignitom, potem pro
met, na podstavi lova in ribje lovi in ves promet 
ostalih davku zavezanih stvari in storitev na drob-

\ 

no. Razen tega se pavšalno obdačujejo tudi vea 
ona podjetja, vsi oni obrati in prosti poklici, katerin 
letni promet ne preseza 40.000 K. Ako je to v prid 
državi in davčnim zavezancem, втејо davčna obla
stva dovoliti pavšalni način obdačitve iz posebno 
opravičenih razlogov tudi takim davčnim zavezan
cem, ki so sicer zavezani voditi knjigo opravljenega 
prometa po a). O tem odločajo in dajo dovolitve ona 
davčna oblastva, v katerih območje spada dotični, 
davčni zavezanec. Kot posebno upravičene razloge je 
vpoštevati krajevne prilike, okoliščine in razmero 
obrata ali podjetja samega, pismenost, t. j . stopnjo 
izobrazbe davčnega zavezanca, odnosno zastopnika, 
ki v njegovem imenu vodi obrat ali podjetje. V tem 
oziru, posebno če gre za cele kategorije, zaslišujejo 
davčna oblastva posamezne .javne in zasebne za
stopnike raznih pridobitnih strok, katerih mnenja 
pa so izključno le informativnega značaja, ter od
ločajo o prošnjah po svojem • preudarku, odnosno 
po uradnih pripomočkih, ki jih že imajo, odnosno 
ki si jih pribavijo. 

Davok na poslovni promet predpisuje in vknji
žuje davčni urad v posebnem registru, odnosno v 
glavni knjigi; obrazec za te tiskovine sestavi gene
ralna direkcija neposrednjih davkov za vse potreb
ne primere. 

Prodajo tiskovin, namenjenih strankam, oskrbu
jejo davčni uradi. Zasebniki (trafikanti) dobivajo 
10 % provizijo za svoj trud. 

Davek na poslovni promet se sme plačevati tudi 
po poštnem čekovnem zavodu tako-le: 

Osebe, ki opravijo slučajni promet po členu -i., 
zadnjem odstavku, morajo vložiti v 14 dneh po 
opravljenem prometu prijavo; na podstavi te prijst-
ve proračunijo 1 % kot davek na poslovni promet 
in ga plačajo po poštni položnici na kontni račun 
pristojnega davčnega urada» Poštne.položnice se do
bivajo pri davčnem uradu. Davčni zavezanec naj pri
pomni na kuponu: «Davek plačal po poštni položni
ci»; potem pošlje prijavo s kuponom in priznanico 
vred davčnemu uradu. Davčni urad obdrži došle pri
jave v evidenci; ko dospe knjižni izpisek z odrezkom 
poštne položnice, vknjiži dotično plačilo in zazname-

.nuje na prijavi podatke o zaračunu brez podpira, ter 
odpošlje prijavo s to uradno pripombo, davčnemu 
oblastvu I. stopnje; na prijavi, priklopi jeni priznanici, 
pa potrdi, da je po poštni položnici vplačani гпезек 1 

prejel in zaračunil; nato vrne davčnemu zavezancu 
to priznanico. Pri trimesečnih plačilih po poštnem 
čekovnem zavodu naj davčni zavezanci, ki vodijo 
knjigo opravljenega prometa po obrazcu A, od- , 
nosno a), popolni jo. kupon še z opazko kakor zgoraj 
ter naj ga pošljejo davčnemu uradu. Davčni urad 
ima došle kupone v evidenci; ko pride knjižni izpisek 
z ođrezkom poštne položnice, vknjiži plačilo v regi
stru in kontira plačilo v glavni knjigi, potrjeno pri- -
znanico pa vrne stranki, če ne drugače, po pošti 

Ce plača davčni zavezanec trimesečno plačilo 
za pavšaliran obrat po položnici, pošlje hkratu pla
čilni nalog davčnemu uradu, davčni urad pa vaar 

ko zaračuni davek, vrne plačilni nalog: s potrdilom 
o plačani vsoti, eventualno po pošti. 

Davek na poslovni promet, plačan neposredno 
ob izplačilih pri državnih blagajnah, je vknjiževati 
tako, kakor se je do sedaj vknjiževal davek na : 
poslovni promet po začasnem zakonu o proračuna 
državnih razhodkovin dohodkov za leta 19É0./1921. 
(Ur. 1. št. 436 iz leta 1920.). 

Generalna direkcija, državnega računovodstva, 
je izdala že dne 21. septembra 1921. pod D. R. •' 
št. 135.519 (tukajšnji odlok z dne 5. oktobra 192L, 
št. 2715/4), formalna navodila za vknjiževanje tega 
davka kot posebnega državnega dohodka. V naj
krajšem času popolni ta navodila sporazumno z ge
neralno direkcijo neposrednjih davkov glede vknjl-
ìt e van ja 10%nega davka od vrednosti uvoženega 
luksusnega blaga. 

Po> zadnjem odstavku splošnih določil za pav
šalno plačevanje (člen 10. b pravilnika) morajo , 
davčna oblastva izročati davčnim zavezancem po
trdila, da so plačali davek pavšalno, kadar jih ra
bijo pri državnih blagajnah ob izplačilih za državne ! 
nabave. Potrdila se izdajajo z veljavo, omejeno na : 
ono dobo, za katero je dotičnemu zavezancu davek ' 
na poslovni promet pavšalno odmerjen. 

Ko izroče davčna oblastva omenjena potpdua, 
opozore davčne zavezance, naj vselej, kadar zahte
vajo plačilo svojih računov pri državnih blagajnah* 
preden izroče račun v likvidacijo pristojnemu dr- .: 
žavnemu oblastvu, vidno označijo na računu ва- >.: 

mem:' «Davek na poslovni promet plačan pavšalno 
po potrdilu št. . . . > — Ako pa 
državna blagajna upravičencu ne. izplača računa, 
ker ве bo likvidiral v drugem kraju ali posredno1 
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po pošti, po čeku itd., mora davčni zavezanec, pre
den • predloži račun v likvidacijo, predložiti račun 
svojemu pristojnemu davčnemu oblastvu s prošnjo, 
naj potrdi na računu, da plačuje davek na poslovni 
promet pavšalno. Davčna oblastva morajo na ra
čunih davčnih obvezancev, namenjenih za državna 
oblastva, potrditi pavšalno plačevanje davka krat
kim potem in brez vsake takse. 

Premogovniki, ki vodijo že po členu 10. b, 1.), 
natančno evidenco o izkopanih količinah, morajo, 
ko izroče kupon ob trimesečju in plačilu davka, 
predložiti davčnemu oblastvu še poseben izkaz н 
temi podatki: 

1.) še neprodane količine ob pričetku trimesečja; 
2.) izkopane količine v teku trimesečja; 
3.) prodane količine s ceno' in skupno vsoto; 
4.) neprodani ostanek na koncu trimesečja. 
Ce ima podjetje več premogovnikov, ki se uko-

riščajo na različnih krajih, mora za vsak posamezni 
fcraj voditi knjigo opravljenega prometa po Л in 
odrejeno evidenco o izkopanih količinah. 

Posebno se pripominja, da ni premog, ki je na 
gorenji način pavšalno obdačen, v nadaljnjem pro
metu do porabe več zavezan davku na poslovni 
promet. 

Kolikor niso za posamezne obveznosti davčnih 
zavezancev odrejeni roki že v uredbi in pravilniku, 
določa delegacija ministrstva financ te-le roke: 

1.) Če ni prodajalec v zmislu določil k členu 7., 
odstavku 4., pravilnika v 14 dneh prijavil davčnemu 
oblastvu slučajno opravljenega prometa (člen 4., 
zadnji odstavek uredbe), je kupec zavezan, najkes-
nejc v nadaljnjih t r e h dneh sam prijaviti davč
nemu oblastvu slučajno opravljeni promet. 

2.) K členu 7., zadnjemu odstavku, pravilnika je 
dolžan lastnik blaga vsaj tri dni pred. pričetkom 
prodaje naznaniti davčnemu oblastvu svojega tu-
zemskega zastopnika. 

3.) Splošni poziv, naj davčni zavezanci predlože 
prijave po B in gledo pavšaliranih obratov po b), 
objavijo davčna oblastva dne 1. januarja vsakega 
leta; rok za vložitev prijav se določa do dne Slega 
januarja. 

4.) Za morebitne druge pozive, vprašanja itd., 
ki jih izdajajo davčna'oblastva, se določa rok naj
manj osem dni. 

Kontrola glede davka na poslovni promet se 
deli na formalno in meritorno. 

' S formalno kontrolo se prične dne 1. novem
bra t. V. Obseg pa ji je kontroliranje plačeval cev 
davka v zgolj formalnem oziru, t. j . ali se vodijo 
knjige, ali se dnevno vpisujejo določene vsote v 
dotične kolone in ali je davek za minulo trimesečje 
vplačan po kuponu. 

Ta del kontrole opravljajo na sedežih davčnih 
oblastev in davčnih uradov oni uradniki teh obla-
stev in uradov, ki jih đoloči predstojnik davčnega 
oblastva, sicer pa davčni izvrševalci in organi 
finančne kontrole. Po členu 11. uredbe morajo 
davčna oblastva kontrolnim organom vročiti splo
šen pismen uradni nalog, s katerim se odreja for
malna kontrola. 

Ta navodila in pojasnila se objavljajo dodatno 
k tukajšnjemu razglasu z dne 27. septembra 1921., 
št. A I 1Ï13/3 iz leta 1921. (Ur. 1. 118). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 21. oktobra 1921. 

Delegat: dr. Šavaik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preds* 1002/13/21—12. 1672 

Razglas. 
Notar Ferdo K r i ž a n v Murski Soboti je dire 

22. oktobra 1921. položil predpisano prisego. 

Višje deželna, sodišče v Ljubljani, 
dne 24 oktobra 1921. 

Kavčnik s. r. 
Cb 180/20—1. , 1014 

Oklio. 
Marija Schweicer, rojena Borš, šivilja v Dolnji 

Lendavi, toži Marto K e c s k e m é t h y j e v o , ro
jeno Margitayjevo, v Zalaegerszegu zaradi 200 K. 

Narok zâ ustno razpravo se je določil na dan 
12. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi š t 22. 

Ker so zaprosila za vročitev po madžarskih ob-
lastvih vsekdar brezuspešna, se postavlja toženki za 
skrbnika dr. Karel Šabec, odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno'sodišče v Lendavi, oddelek IL, 
dne 7. oktobra 1921. 

A I 166/21—40. 1555 
Oklio, s katerim se sklloujejo 

zapuščinski upniki. 
Dr. Ivan O r a ž e n, sanitetni šef v Ljubljani, je 

dne 11. marca 1021. v Ljubljani umrl. 
Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 

naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem 
sodišču , Ine ! 5. „ o ve m b r a 1 9 2 1 . 
v sobi št. 34 ustno ali pa do tega dne pismeno. Sicer 
ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani z zastavno 
pravico, nikake nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zaradi plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 20. septembra 1921. 

T 8/21—4. 1653 
AmortizaoJja. 

Na predlog Mihasla P i š k u r j a , posestnika na 
Škrjančem št. 4 pri Višnji gori, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopnih priznanic, ki sta bili pred
lagatelju baje ukradeni: Priznanica serija 092 
št. 05.273, glaseča se na ime: Josipina Piškur na 
Škrjančem št. 4, v nominalni vrednosti 2000 K in 
priznanica serija 092 št. 05.274, glaseča se na ime: 
Mihael Piškur na Škrjančem št. 4 v vrednosti 308 K. 

Imetnik teh priznanic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š a s t i h m'e s o e e v, ker bi 
sicer po tem roku te priznanici izgubili svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 20. oktobra 1921. 

E 125/21—8. 
Dražbeni okli o. 

1645 

Dne 2 6. n o v e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba zcmljiM 
vi. št. 13 in 16 davčne občine rečiške, sestoječih iz 
pritlične hiše št. 8, stavbne parcelo 58 z gospodar
skim poslopjem, vrta pare. 989/2 z 1/за deležem pri 
vi. št. 90 davčne občine poljanske, njive pare. 104 
in 105, pašnika pare. 1048/1 in vrta pare. 1048/2 v 
cenilni vrednosti 28.405 K 74 v. 

Pritokih) ni. 
Najmanjši ponudek: 18.937 K 16 v. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 

pri sodišču najpozneje na dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer se ne bi mogle več uveljavljati 
irkdc nepremičnine same. ' 

Drugače se opozarja na dražbeni oklic na sodni 
deski podpisanega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 15. oktobra 1921. 

St. 1660 3—2 153/21. preds. 
Razglas. v 

Pri podpisanem uradu se oddasta: 
1.) Mesto uradnega predstojnika. 
Prosilci morajo izkazati, da so prebili vse trijuri-

dične izpite in da imajo primerno, bodisi administra
tivno, bodisi sodno, odvetniško ali slično juridično 
prakso. 

2.) Mesto stavbnega inženjerja. 
Prošnje naj se vlože do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
Službeni prejemki in razmerje po dogovoru. 

Mestni magistrat celjski, 
dne 20. oktobra 1921. 

Župan: dr. Juro Hrašovec s. r. 

Ne I 536/21—1. Proglasitve za mrtve. 1638 

O k r o ž n o s o d i š č e v C u l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogre
šana za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarsfe uaredbe z dne 31. marca 1918., dri. zak. St. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogreiancev, naj to izporoci 
sodišča ali pa skrbnika. Fogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem,,ako še žive, 
ali naj ma dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Mihael Bameo, 
rojen leta 1885., rudar 

v Trbovljah. 

laudovlk Slander, 
rojen (lue 23. juiija IMI., 
puseetnikov eia v Lem-

bergu št. 6. 

Mihael Oolonh, 
rojen dne 22. septembra 
1883. v Marnem, pristojen 
r Sv. Krištof, okraj Lasno. 

Janez Ramsak, 
rojen dno 9. oktobra 1896. 
v Delu, okraj Luško, sta

nujoč v Hrastniku. 

Janez Preloznlk, 
rojen dne Iti. novembra 
18&0-, cinkarniški delavec 
v Zadobrof i št. 30, Celje. 

Mihael Bogolln, 
rojen dne 19. apula 1865., 
posestnik v Libnem pri 

Vidmu. 

Janez Gterfol, 
rojen dne 16. maja 1887., 

posestnik v Solčavi. 

Anton Borovnlk, 
rojen une lô. januarja 
1886., radar v Saleku 

št. 6 pri Velenju. 

Ignaolj Potočnik, 
rojen dne 1. februarja 

,1857., posestnik v Tiro-
aeku. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel ob splošni mubili-
zaciji k 17 pehotuemu 
polku v Ljubljano ter 
zadnjič pisal iz Ljubljane 

jeseni leta. 1914. 
Odšel leta 1913. k 6. dra-
gonskemu polka v Mari
bor ter pr šel leta 1916. 
v rusko ujetništvo; od ta
krat ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 87 pe
hotnemu polku, bil na 
ruskem bojišču ujet ter 
zadnjič pisal iz Sibirije 

meseca marca 1917. 
Odšel dne 15. decembra 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič • 
pi »al iz Bukovine meseca 

- julija 1917. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji v Pulj ter zadnjič 
pisal z italijanskega bo-

{jišca pri brzojavnem bri-
gadni-m ddiielku 216, voj
na poeta 403 Baje padel 

leta 1917. i 

Odšel leta 1906; v Ame
rik d; že od leta 11)09. ni 

več glasu o njem. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. g 26im 
domobranskim pehotnim 
polhom v Galicijo ter 
zadnjič pisal odtod dne 
22. avgusta 1914.; baje 
padel dne 28 avgusta 
ial4. v bitki pri Lwówu. 
Odrinil ob splošni mobili
zaciji leu 1914. s 87. pe
hotnim polkom na bojišče 
v Galicijo, odkoder se ni 

več oglasil. 

Odšel pred 36 leti v Ame
riko; že 30 let ni več 

glaeu o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Marija Samec. 

Oče 
France Šlander. 

Svak 
Anton Ooloub, 

rudar 
v Dolu št 85. 

Brat 
Rudolf Rimšak, 

rudar 
v Hrastniku 

št. 135. 

Žena 
Roža Proložnik. 

Franc Bogolin, 
posestnikov sin 

v Libnem. 

Žena 
•Angela Gervol. 

Žena 
Frančiška 
Bornvuik, 
najemnica 

v Stari vasi št. 25. 
Hči 

Genovefa 
Gruduik, 

poeestuica 
v Tirosenu. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil poe avi jen 

pogrešancu 

— 

\ 

» 

— 

J. Kolšek, 
-aviikultant 
okrajnega 

sodišča 
v Celju. 

— 

Dr. Milko 
Hrašovec, 
odvetnik 
v Celju. 

— -

— • 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

23. 9.1921 ; 
TI 109/21-3. 

26. 9. 1921.; 
TI 128/21—2. 

30.9 1921.; 
TI 140/21-2. 

25.9. 1921.; 
TI 141/21-2. 

26. 9.1921.; 
T1142/21-2. 

4.10.1921.; 
T1146/21—2. 

15.10.1921.; 
TI 148/21-2. 

18.10.1921.; 
T I 151/21-2. 

20.10.1921.; 
T1162/21-2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja ^ 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. maja 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. decembra 
1922. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. đ. v Ljubljani. 



132. 
PoStnix&a plačane v gotovini 

V Ljubljani, dne 3. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske oprave za Slovenijo. 
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Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 242 z dne 28. oktobra 1921.: ( 
Ukaz ministrskega sveta z dne 20. oktobra 1921., 

> s katerim se na podstavi členov 52. in 75. ustave 
zaključujejo seje narodne'skupščine izrednega zase
danja ter pretvarjajo v seje rednega zasedanja na
rodne skupščine. 

i Številka 243 z dne 29. oktobra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 17. oktobra 1921., 

s katerim se postavljajo pri upravi za zaščito indu
strijske svojine za začasne člane s petletno poslovno 
dobo: dr. Alojzij K r â l , izredni profesor tehnične 
fakultete v Ljubîjani; Alojzij P a u l i n , vladni svet
nik pri oddelku za kmetijstvo.v Ljubljani; Anton 
D a n i h e l k a, profesor tehnične fakultete v Ljub
ljani; Anton K o r o š e c , inspektor ministrstva za 
kmetijstvo in vode v Beogradu; Anton Milorad 
à t e b i, inspektor ministrstva za socialno politiko v 
Beogradu; Anton P u k 1 a v e c, vinogradniški rav
natelj v Mariboru; Bogdan P a h o r , asistent kmetij-
skp-kemijskega zavoda v Ljubljani; dr. Viktor J e 
l o č n i k, major v smodniščnici v Kamniku; Viktor 
t u r n še k, ravnatelj urada za pospeševanje obrta 
v̂  Ljubljani; Vitold B i s k u p s k i , rudarski upra
vitelj v Kočevju; Viljem R o h r m a n n , kmetijski 
svetnik pri oddelku za kmetijstvo v Ljubljani; Vla
dimir R e m e c , inženjer v Kamniku; Gvidon G u -
l i č , strojni komisar gradbenetürekcije v Ljubljani; 
Gustav Z e m a n e k,' strojni inženjer v Ljubljani; 
Ema A r k o, učiteljica v Ljubljani; Ernest L a v -
r e n č i č , poštni višji gradbeni svetnik v Ljubljani; 
Ivan B o n a č , tvorničar v Ljubljani; Ivan V o 
g e l n i k , čipkarski nadzornik in ravnatelj osred
njega zavoda za ženski domači obrt v Ljubljani; inž. 
Ivan V u r ni k, arhitekt, docent tehnične fakultete 
v Ljubljani; Ivan P o t r i o , gradbeni svetnik gene-

• ralne direkcije vodâ v Ljubljani; Jakob T u r k , 
ravnatelj kmetijsko - kemijskega zavoda, v Ljub
ljani; Josip Z i d a n š e k, višji živinorejski nad
zornik pri oddelku za kmetijstvo v Ljubljani; Josip I 
K r o p a č , višji rudarski svetnik in profesor uni
verze v Ljubljani; Josip. P a v l i n , inženjer in indu-
strijec v Celju; Josip R u s t i a , dvorni svetnik v 
Ljubljani; dr. Karel H i n t e r l e c h n e r , profesor 
tehnične fakultete v Ljubljani; Klementina H r o 
v a t i n v Ljubljani; dr. Malts S a m e c , profesor 
tehnične fakultete v Ljubljani; dr. Milan V i d m a r , 
profesor tehnične fakultete v Ljubljani; dr. Miroslav 
K a s a l , izredni profesor tehnične fakultete v Ljub
ljani; Oton G r e b e n e , profesor tehnične srednje 

• šole v Ljubljani; Pavel K o b i er, inspektor uprave 
državnih monopolov v Beogradu; Peter K o z i n a , 
tvorničar v Tržiču; dr. Riharđ Z u p a n č i č , pro
fesor tehnične fakultete v. Ljubljani; Rudolf V i l 
m a n, inženjer v Ljubljani; František B e r an, stro
kovni učitelj za keramiko v Ljubljani; Fran' P a -

, h e r n i k, inženjer in industrijec v Vuhredu; Henrik 
M o h o r č i č, ravnatelj kmetijsko - kemijskega zm-
voda v Mariboru; dr. Ciril P a v l i n , tajnik Zveze 
industrijcev v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 
321. 

Na podstavi člena 26. začasnega zakona o dr
žavni trošarini, taksah in pristojbinah predpisujem 
te-le 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
za izvrševanje določil o taksah iz začas
nega zakona o državni trošarini, taksah 

in pristojbinah.* 
i . 

Točka 85. člena 97. se izpreminja ter se glasi: 
«Plovni objekti, razen potniških ladij, ki so pla

čali takso iz točk 1. in 2. ,t>ddelka V. tar. post. 308. 
po pojasnilu k točkama 1. in 2. oddelka V., ne pla
čujejo te takse v vseh domaČih pristaniščih, sidri
ščih in vseh drugih točkaJjudomače obale za 30 dni 
od dne, ko so pristali prvikrat, in za* kateri čas je 
taksa plačana, in sicer ob pogoju: -
a) da v tem času ne: pristanejo v nobenem inozem

skem pristanišču, razen vsled višje sile, a tudi 
v tem- primeru ne opravijo trgovskih operacij; 

b) da ne posredujejo plovni objekti, omenjeni pod 
točko 1. oddelka V., razen onih, ki so opremljeni 
s .potrdilom o narodnosti' naše države, nobenega 
prometa med pristanišči, sidrišči in drugimi toč
kami domače obale, rek ali jezer (t. j . da ne iz
vršujejo male kabotaže), kolikor ne bi šlo iz
ključno za pretovarjanje blaga in potnikov z 
ene na drugo redno progo iste družbe.> 

П. 

V točki 66. člena 97. naj se doda na koncu nov 
stavek, ki se glasi: «Izjema so samo one potniške 
ladje, ki zaradi vzdrževanja zveze in priključka v 
mednarodnem potniškem prometu prehajajo v so
sednjem prometu državno mejo ali ki se zato, ker 
je dotična reka meja med našo in drugo državo, 
na svoji redni vožnji dotikajo tudi inozemskih pri-
stanišč. 

III. 

Te izpremembe in dopolnitve veljajo izza dne 
1. novembra 1921. 

V B e o g r a d u , dne 15. oktobra 1921.; 
št. 16.499. 

* Namestnik minislra za finance, 
minister za gozde in rudnike: 

. dr. H. Krizman s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o pobiranja izvozne carine na zaklana 

teleta, 6e se izvažajo ne iz kože dejana. 
Ker je po izvozni tarifi k zakonu o izvozu j n 

izvoznih carinah (»Službene Novine kraljevine Srba, 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 239 A, izdanih dne 
25. oktobra 1921. — Pravilnik glej v Uradnem listu 
pod žt. 268 iz leta 1Ô21. , \ 

Hrvata i Slovenaca» št. 215 z dne 27. septembra, 
1921.)* določena carinska stopnja za goveda zakla*, 
na (očiščena in iz kože dejana), a se teleta navadne 
izvažajo, zaklana in np iz kože dejana, torej skupaj 
s kožo, se daje carinarnicam za pobiranje izvozne 
carine v takih primerih po dopisu ministrstva za 
kmetijstvo in vode št. 24.862/TV z dne 12. oktobra 
t. 1. nastopno navodilo: 

Povprečna teža ene telečje kože so računi z 
20 (dvajset) kilogrami. 

Zato se mora na zaklana in ne iz kože dejana 
teleta pobiratf izvozna carina po št.8., točki 2., na ч 
težo mesa in izvozna carina po št. 14., točki 2., na 
telečje kože, računaje težo ene telečje kože z dvaj- . 
set kilogrami. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 17. oktobra 1921.; C br. 71.595. 

Razglas glede izvoza nepredelanih črev. 
Gospod minister za finance je izdal dne 8. t. 'm. 

pod I br. 10.707 nastopno odločbo: 
«S členom 16. pravilnika o reguliranju prometa 

z devizami in- valutami je točno precizirano, kateri -
proizvodi in produkti so ob izvozu iz naše kralje-' 
vine zavezani zavarovanju valute. Ker pa neprede-
lana čreva niso ne meso, ne mesni izdelek, kar bi 
se moralo po pravilniku zavarovati, odrejam, da ge 
smejo nepredelana čreva izvažati iz države brez e&-. 
varovanja valute.» 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 17. oktobra.1921.; C br. 71.918. 

Razglas o prijavi obveznic pokrajinskih avto
nomnih dolgov.** 

Gospod minister za finance je izvolil odrediti t 
odločbo z dne 18. oktobra t L, D br. 11.445, da mo
rajo imetniki obveznic pokrajinskih avtonomnih' • ' 
dolgov Hrvatske in Slavonije, Bosne, Hercegovine, 
Slovenije in Dalmacije predložiti prijave s temi po
datki: ' 

1.) ime lastnikovo, njega priimek, poklic, sta-
novališče in državljanstvo; 

2.) vrsta obveznic (naslov posojila), serija ia 
številka kakor tudi nominalna vrednost vsake po
samezne obveznice; 

3.) odkdaj je v posesti obveznic; 
4.) kje, pri kat3ri državni napravi ali pri kate-,. 

rem državnem zavodu se izplačujejo kupofii-obreetì. 
Prijave se morajo predložiti do dne 3 0. n ò - , 

v em b r a t. 1. generalni direkciji državnih dolgov, 
v Beogradu. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 18. oktobra 1921.; D br. 11.445. 

Razglas o prijavi onih obveznic predvojnih In 
vojnih posojil bivše avstro-ogrske monarhije, 

ki so v inozemstva.** 
V zvezi z odločbo gospoda ministra za finance 

z dne 6. septembra 1920., D. br. 4685, in a dne 
17. septembra 1921., D br. 11.750, se pozivljejo naSi 
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* Uradni list pod št. 306. 
** Priobčen v «Službenih Novinah' kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 240, izdanih dne 26ega 
oktobra 1921. 
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državljani, ki niso v predloženih prijavah o onih 
evojih obveznicah predvojnih in vojnih posojil bivše 
avetro-ogrske monarhije, katere so v inozemstvu, 
navedli vseh potrebnih podatkov, naj to store na
knadno. 

Dodatne prijave se morajo predložiti generalni 
direkciji državnih dolgov v Beogradu do vštetega 
dne 10. n o v e m b r a t. 1. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 18. oktobra 1921.; D br. 11.750. 

Rarglas o meaičnib golicah.* 
Zaradi tehničnih zaprek ne more uprava držav

nih monopolov dati v promet nove emisije menič
nih golic z dne 1. novembra 1921., kakor je to dolo-
Séno v točki 9. člena 13. taksnega in pristojbinskega 
pravilnika. Zato je odločil minister za finance dne 
24. oktobra 1921., št. 16.498, da se smejo, nekvarno 
točki 9. člena 13. pravilnika za izvrševanje določil 
O taksah, in pristojbinah, do dne 1. februarja 1922., 
ïabiti tudi stare menične golice, samo da se mora 
z njimi postopati v zmislu točke 9. člena 13. ome
njenega pravilnika; s tem dnem pa se dado v promet 
menične golice nove emisije. 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 25. oktobra 1921.; š t 16.980. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglasi o izpremembab v občinskih двгепШтШ. 
S t 30.172. 

Џ Za namestnika občinskega gerenta na Trati je 
^ àncnovan priscdnik sosveta Alojzij W r e s s n i g . 

1' S t 30.592. 
L. Namesto Valentina C e r n e t a, ki se je odpo-
Џ vedal občinskemu gerentstvu na Jesenicah, je ime-
&• novan za gerenta te občine dr. Franc K o.g o j , 
4'-'okrožni zdravnik na Jesenicah. 
f- S t 30.781. 
S Namesto Štefana R e ž o n j e, ki se je odpovedal 
&" občinskemu gerentstvu v Renkovcih, je imenovan 
^ aa gerenta te občine Štefan R e ž o n j a, posestnik 
&. v Renkovcih št. 100, do sedaj gerentov namestnik. 

Џ S t 30.999. 
Namesto Rudolfa P o k 1 i č a, ki se je zaradi vi-

вокс starosti odpovedal občinskemu gerentstvu v 
.Lokavcih, je imenovan za gerenta te občine Franc 
^ R a j š p , posestnik v Lokavcih. Za njegovega na-

[ mestnika je imenovan Ignacij G o l o b , posestnik 
istotam. 

V L j u b l j a n i , dne ,25. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: 

Iv. Hribar s. r. ' 
S t 31.005. 

ptftzglas o hpremaffibi v gerentskem eosvetn 
okrajaega zastopa naarenberfifcega. 

Miloš (Andrej) O 9 e t, ki se ie preselil v Maribor, 
j | * | e razrešen dolžnosti kot priseonik gerentskega so-
K*tevcta okrajnega zastopa marenberškega. Za prised-
S Joika tega sosveta sta na novo imenovana poleg do
ff, sedanjih še Ivan H r i b e r n i k , posestnik in župan 
fc'v Gortini, in Simon T e r n e k, posestnik in obČin-
ff eM gèrent v Zgornji Vižingi. 
| V ' L j u b 1 j a n i, dne 25. oktobra 1921. 
| Pokrajinska uprava za Slovenijo, 

jtt . Oddelek za notranje zadeve. 

Џ Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Хч Kremenšek s.r. 
g fit 2545. 

LKazglas, da se dovoljuje zvišana mostnina na 
¥• sarskem mosta pri Brežicah. 
|L Mestni občini brežiški se dovoljuje, da sme zvi-
E Sati mostnino na savskem mostu pri Brežicah po 
g tem-le cenovniku: 
c ,-
Џ * Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
\ Srbâ, Hrvata i Slovenaca» š t 242, izdanih dne 28ega 

'oktobra 1921. 

1.) za 1 osebo, peš, na kolesu, konju ali vozu 
—05 din. ali —20 K, 

2.) za 1 kolo • —05 din. ali —20 K, 
3.) za 1 osebni avtomobil . 1-— din. ali 4 — K, 
4.) za 1 tovorni avtomobil . 1-— din. ali 4 — K, 
5.) za 1 vpreženo živino . . —50 din. ali 2 — K, 
6.; za vsako nadaljnjo vpre

ženo živino —25 din. ali 1—K, 
7.) za 1 glavo živine . . . —10 din. al i—40 K, 
i.) za 1 gla\o mlade živine . —»05dih.ali— -20K, 
9.) za 1 perutno žival . . —*01 din. ali —04 K, 

10.) za Г nevprežen voz . . —*25din.ali 1—K, 
11.) za 1 štirikolesen ročni 

voziček —*10 din. ali —40 K. 
12.) za 1 otroški voziček . . —05 din. al i—20 K, 
13.) za 1 dvokolesen ročni 

voziček . . . . . . —05 din. ali —20 K, 
14.) za 1 samokolnico . . , —-05 din. ali —-20 K. 

Glede oprostitve od mostnine veljajo do sedaj za 
ta most veljavni predpisi (§ 17. zakona z dne 26ega 
avgusta 1891., drž. zak. št. 140), razen oprostitev, 
navedenih pod točkami 24., 26., 27., 28., 31. in 32. 

Ta cenovnik velja, le za dobo abnormalnih go
spodarskih razmer po vojni in najdalje za tri leta. 

V L j u b l j a n i , dne 20. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. « 
Oddelek za javna dela. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka za javna dela: 

inž. Klinar s.r. 
Št. 4032. vet. , 

Itkaz o stanja živalskih križnih bolezni 
v Sloveniii s dne 29. oktobra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnil 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 6:22, Bianca 1:1, Kapele 1:3, 
Videm 5:27, Zakot 3:9. Kranj: Stara Oslica 1:1. 
Krško: Raka 1:2, Studenec 1:9. Litija: Konj 1:1. 
Ljubljana okolica: Borovnica 1:1, Horjulj 1:1, Iška 
vas 1:14, Vrhnika 4:45. Logatec: Bloke 1:1, Do
lenji Logatec 5: 45, Gorenji Logatec 3:18, Ilotedr-
šica 2:23, Planina 4:47, Rakek 3:12, Rovte 3:40, 
Stari trg 1:6, Žiri 5:8. Radovljica: Bohinjska Bi 
strica 2:17. Ljubljana mesto 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanca gora 1:1. Konjice: Konjice oko
lica 1:1, Konjice trg 1:2. Murska Sobota 1:1. Slo-
venjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

' G a r j e k o n j . 

Brežice: Podsreda 1:1. Kamnik: Vodice 1:1. Li
tija: Stehanja vas 1:1, Veliki Gaber 1:1. Logatec: 
Rovte 1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo me
sto: Zagradec 1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. Slovenjgradec: Šmartno 
ob Paki 2:2. . *• 

S t e k l i n a . 

Črnomelj: Metlika 1:1, Tribuče 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Krško: Raka 1:13, Št. Jernej 2:2. Ljubljana 
okolica: Log 1:1. Maribor: Krčevina 1:1, Rdeči breg 
1:1, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:3, Spodnji 
Porčič 1:3. Ptuj: Stojmci 1:1. Slovenjgradec: Zgor
nja Gortina 1:1, Zgornja Kaplja 1:1. Maribor 
mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Gotovlje 1:1, Škofja vas 1:1. Kamnik: 
Podgorje 1:1. Ljubljana okolica: Dobrunje i : 1, 
Rudnik 1:1. Ptuj: Stopérce 1:1, Salovci 1:1. Ra
dovljica: Ovsišče 1:1. ' 

P e r u t n i n s k a - k o l e r a . 

Krško: Cerklje 2:2, Sv. Križ 2: 4. Ljubljana oko
lica: Brezovica 1:1. Ljutomer: Bučečovci 1:7. Mur
ska Sobota: Tišina 1:1. Ptuj: Ormož 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Konjice: Konjice trg 1:1. Murska Sobot« Bel

tinci 1:1, Rakičan 1:1. 

G n i l o b a č e b e l . 
Ljutomer: Kamenščak 1:1. 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d. 

"Ljubljana okolica: Vrhnika 1:2. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Semič 1: 2. Ljubljana okolica: ViS t : 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Žalec 1:1. Ljubljana okolica: Dobrort, 

1:3. Radovljica: Breznica 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 29. oktobra 192f. • 

Pokrajinska uprava za Slovenija 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 1099/4/21—2. . . »--1 

Razpis. 
' Odda se poduradniško mesto pri okrajnem so

dišču v Šmarju; ako za to mesto ne bi bilo kvalifi
ciranih prosilcev (naredba ministrstva pravde z dne 
31. januarja 1921., Ur. 1. št. 46), se odda mesto 
slugi. Hkrati se oddado tudi mesta poduradnikov aH 
slug, ki se morda izpraznijo po premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že. v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa da 
so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take *e priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po ko
mandi 'enega ali drugega vojnega okruga naše dr
žave. 

Voini prostovoljci se opozarjajo na člene-1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919, 
(it. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa 
na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
^ak. št. 60. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni po pre
mestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti v 
svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Nezadostno kolkovane, oziroma nepravilno 
opremljene prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Predeedništvo okrožnega sodišča v Celja, 
dne 27. oktobra 1921. 

Preds. 1119/4/21—2. S—1 
Razpis. 

Odda se mesto okrajnega sodnika iin sodnega, 
predstojnika pri okrajnem sodišču v Kozjem v VILI. 
činovnem razredu. 

Pravilno kolkovane in opremljene, svojeročnt 
spisane prošnje naj se vlože po službeni poti naj-
kesneje do'dne 

5. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v ч Celju, 
dne 29. oktobra 1921. 
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132. 671 Letnik Ш. 
Cg I 251/21—2. 

Oklio. 
16G9 

Zoper odsotnega Alojzija S1 a m i č a, trgovca 
z lesom in živino pri Sv. Luciji, je podal pri dežel
nem sodišču v Ljubljani Franc, Gorenc v Litiji, za
stopan po/drju. Ivanu Mazku, odvetnku v Litiji, 
tožbo zaradi 42.745 K s pripadki. 

Prvi narok se je določil na dan 
1 0. n o v e m b r a 19 2 1 . 

ob pol devetih pri tom sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 

skrbnika dr. M. Korun, odvetnik v Ljubljani, ki ga 
bo zastopal, dokler se toženec ali ne zglasi -pri so
dišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
• dne 20. oktobra 1921. ' 

Cg la 130/21—5, Cg la 133/21—1, Cg la 143/21—1, 
Gg la 144/21—1 in Cw IIa 3/21—6. 1677 

Oklio. 

Tusodno tožijo: 
1.) Zlatka Gagern, zasebnica v Zagrebu, Šenoina 

ulica št. 1, po drju. Rosini Nikolaja G a g o г n a, 
graščaka v Mokricah, sedaj neznanega bivališča, za
radi 6000 K; 

2.) Karel Planinšek, trgovec na Mirni, po drju. 
Globevniku Antona R u g l j a , čevljarja v Krmelu, 
sedaj neznanega bivališča, zaradi 10.067 K; 

3.) Jakob Kofalt, posestnik v Krvavčjem vrhu 
št. 16, po pooblašČenki Neži Kofaltovi, po drju. Glo
bevniku Antona A m b r o ž i č ^ a , posestnika v Go
renji Lokvici, sedaj nekje y Ameriki, zaradi 25 do
lar jov ali 7000 K;l 

4.) Ivan Ogulin, posestnik na Trati št. 2 pri Se
miču, sedaj v Ameriki (P. O. Burke, Idaha), po po
oblašČenki Ani Ogulinovi iz Trate št. 3, po drju. 
Gdobevniku Jožefa P l u t a ml., posestnika vino
grada, na Podrebri, doma iz Črešnjevca pri Jako-, 
piču, sedaj nekje v Ameriki, zaradi vrnitve 60 dolar
jev ali 14.000 K. 

П. 

5.) V pravdni zadevi posojilnice v Ribnici, r. z. 
z o. z., po drju. Rajhu zoper Srečk,a Si eh t o in 
Marijo š l e h t o v o v. Kočevju, odnosno v Ljub
ljani, zaradi 20.000 K s pripadki, pa je vročiti me
nični plačilni nalog z dne 22. septembra 1921. drugo-
toženki Mariji Slehtovi, ki je sedaj neznanega biva
lišča. 

Prvi narok ad 1.) bo dne 16. n o v e m b r a 
19 21. , ad 2.) dne 2 3. n o v e m b r a , ad 3.) in 4.) 
•dne 18. n o v e m b r a 1 9 2 1., vselej ob pol devetih 
pri tem sodišču v eobi št. 58. 

Za skrbnika na čin se postavljajo tožencem: ad 
1.) dr. Ljudevit Stiker, odvetnik v Brežicah; ad 2.) 
in 5.) dr. Ivo Česnik; ad 3.) dr. Franjo Ivanetič; ad 
*4.) dr., Ivan Vasic, odvetniki v Novem mestu, ki 
bodo zastopali odsotne tožence, dokler se ne zglase 
sami ali ne naznanijo sodišču pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. L a in IL a, 
dne 27. oktobra 1921. 

O 169—6, 170—6, 332/20-4, 12/21-4, 
Cb 167/20-т4, Cb 4/21—3. 1676 

Oklio. 
Drja. Alberta K e c s k e m é t h y j a, bivšega od

vetnika v Dolnji Lendavi, sedaj na Ogrskem, tožijo: 
a) dolnjelendavska hranilnica v Dolnji Lendavi za

radi 2400 K s pripadki; 
b) dolnjelendavska hranilnica v Dolnji Lendavi za

radi 2100 K s pripadki; 
c) Leopold Freyer, trgovec v Dolnji Lendavi, zaradi 

518 K 30 v s pripadki; • 
•i) dolnjelendavska okoliška hranilnica zaradi 1989 

kron 6 pripadki; 
d) Leopold Weisz, trgovec v Dolnji Lendavi, zaradi 

483 K 24 v s pripadki; 
•e) Imre Töke, dimnikar v Dolnji Lendavi, zaradi 

377 K 90 v s pripadki. 
Za vse zgoraj navedene tožbe se je določil na

rok za ustno razpravo na dan 
28. n o v e m b r a '19 2 1 . 

•ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 22.' 
Ker vročitev v inozemstvu ni mogoče doseči, se 

Postavlja tožencu za skrbnika dr. Karel Sabec, od
vetnik v Dolnji Lendavi, ki ga bo zastopal na njega 

nevarnost in stroške, dokler ee ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek I I , 
dne 25. oktobra 1921. 

C 172/21, C 173/21. 165D 

Oklio. 
Zopor Ivana P o v š i č a, rudarja na Tereziji-Tr-

bovljah, sedaj neznanega bivališča, sta podala pri 
okrajnem sodišču v Laškem Maks Cahun, pekovski 
mojster v Trbovljah-Lokah, in Franc Mura, posest/ 
nik v Trbovljah-Lokah, tožbi zaradi 3500 K s pri
padki, odnosno zaradi 1780 K s pripadki. 

Sporna razprava bo dne 
2 1 . n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob osmih pri podpisanem sodišču. 
V obrambo pravic Ivana Povšiča se postavlja 

za skrbnika višji oficial Roman Jug v Laskom. Ta 
skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani pravni stvari 
na njega nevarnost in, stroške, dokler se Ivan Pov-
šič ali ne zglasi sam pri sodišču ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 18. oktobra 1921. 

stopal na njega nevarnost in stroške, dokler ee<m» 
zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 9. septembra 1921. 

C 284/21—1. 
Oklio. 

1601 

C IV 436/21—2. . 1655 

Oklio. 
Dr. Janko Žirovnik, odvetnik v Ljubljani, je vlo

žil zoper Antona P o g a č n i k a , bivšega posestnika 
v Ljubljani, Karunova ujica št. 14, sedaj nekje v 
Ameriki, tožbo zaradi 2427 K 80 v s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Ker je bivališče Antona Pogačnika neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Karel Pogačnik, posestnik 
v Ljubljani, Karunova ulica, ki ga bo zastopal na 
njega nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 20. oktobra 1921. 

C 128/21—1. 
Oklio. 

1620 

Leopold Be jek, posestnik v Sebebovcih št» 75, 
je vložil zoper Ludovika H o r v a t a , bivšega po
štarja v Pucincih, tožbo zaradi 1000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob.pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Ludovika Horvata neznano, ee 

mu postavlja za skrbnika Sandor Kuhar, gèrent v 
Pucincih, ki ga bo zastopal na njega nevaruoet in 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 16. oktobra 1921. 

Cb 21/21-1. 
Oklio. 

1649 

Prane Pristov, posestnik v Vrbi, je vložil zoper 
Janeza P r e š e r n a , neznanega bivališča, oziroma 
njegove neznane pravne naslednike, tožbo zaradi 
pripoznanja lastninske pravice do vložka št. 209 
katastralne občine* hraške. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan, 
1 6. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 26. • 
Janezu Prešernu, oziroma njegovim pravnim 

naslednikom, se postavlja za skrbnika Ivan Finžgir, 
župan na Breznici. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek IL, 
dne 30. septembra 1921. 

1616 3—8 

Zoper Jožefa Z r n e a, posestnikovega sina na 
Kamenščaku pri Ljutomeru, čigar bivališče je ne
znano, sta podali pri okrajnem sodišču v Ljutomeru 
Terezija in Marija Opaka tožbo zaradi 1000 K in 
200 K in plačevanja preživnine. 

Na podstavi tožbe se je odredila ustna sporna 
razprava na dan 

ob devetih. 8 / n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 

skrbnika-Franc Zrnec, posestnik na Kamenščaku.' Ta 
skrbnik ga bo zastopal v oznamenovani pravni stvari 
na njega nevarnost in stroške, dokler se Jožef Zrnec 
ali ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

' Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek L, 
dne 10. oktobra 1921. 

C 35/21. 

Oklio. 
1675 

O tožbi Neže ^nidaršiČeve zoper Josipa. Ž n i -
d a r š i č a v Starem trgu št. 22 zaradi 1437 K 
50 v, odnosno zaradi dovolitve vknjižbe stanovan 
skih pravic m živeža, bo narok dne 2 8. n o v e m -
b r a 1 9 2 1 . ob devetih. 

Srbnik na čin: Alojzij ŽniderŠič v Ložu. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
•' dne 26. oktobra 1921. 

Ne VIH 169/21—4. 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Josipa M o z e t i č a in Ide M o ž e -

t i č e v e, rojene Povodnikove, iz Mirne št. 54 pri Go
rici, sedaj v Ljubljani, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnih vložnih knjižic, ki sta ju prosilca 
baje izgubila: Vložni knjižici Kmetske posojilnice 
ljubljanske okolice št. 26.807, glaseča se na ime: 
Ida Povodnik, in št. 26.808, glaseča se na ime: Josip. 
Mozetič. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 9. ok
tobra 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da
sta vložni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani* oddelek VIII., 
dne 9. oktobra 1921. 

Ne I 331/21—1, 1678 3—1 
Objavo» 

V neki občimi metliškega sodnega okraja je 
našel nekdo listnico z nekaj gotovine, kar je ree 
shranjeno pri okrajnem sodišču v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 28. oktobra 1921. 

E 142/21—5. 
Dražbeni oklio. 

1679 

14S3 C 275/21—1. ~ 

Oklio. 
Henrik Reich, posestnik v Murski Soboti, je vlo

žil zoper Abela S a 1 a y j a, prej fotografa v Murski 
Soboti št. 206, sedaj .neznanega bivališča, tožbo za
radi 3289 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
17. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi Št. 18. 
Ker je bivališče "Abela Salayja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Vincenc šeruga, kancljst pri 
okrajnem glavarstvu v Murski Soboti,'ki. ga bo za-

Po zahtevanju Janeza BaSkovca v Dobenem 
št. 11, zastopanega po drju. Rosini v Brežicah, bo dne 

2 1 . n o v e m b r a 1 9 2 1 . ' 
ob devetih pri spodaj, oznamenovanem sodišču T. 
sobi št. 4 dražba zemljišča vi. št. 527 katastralne 
občine cerinsk«, sestoječega iz vinograda in gozda. 

Nepremičnini, ki jo je prodati na dražbi, je dolo
čena vrednost s 3408 K 10 v. 

Najmanjši ponudek znaša 2272 K 6 v; pod tem 
zneskom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
dne 22. oktobra 1921. 1 

A. Vpisi v trgovinski register. 
П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o dai t -

• k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

105. Sadež: Celje. 
Eesedilo firme: Franz Zangger. 
Prokura Eie Zanggerjeve se je izbrisala. 
C e l j e , dne 30. septembra 1921. , ,., J 
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132. 672 Letnik HI. 

106. Sedež: Konjice. 
Besedilo firme" Hans Zottel. 
Umrl je dosedanji imetnik Hans Zottel, sedanja 

imetnica je njegova vdova Helena Zottel. 
Vpis ženitne pogodbe z dne 2. februarja 1900. 

se jé izbrisal 
C e l j e , dne 30. septembra 1921. 

107. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Drava», lesna industrijska del-

nižka družba v Mariboru. 
Družba temelji na pravilih, odobrenih z odlokom 

ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v 
Ljubljani, z dn3 18. septembra 1921., št. 5103/21, 
deloma izpremenjenih na izrednem občnem zboru z 
dne 3. marca 1921.: 

Osnovna glavnica se je zvišala od 2,000.000 na 
10,000.000 K, razdeljenih na 20.000 delnic po 500 K. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1921. 

108. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Drava», lesna industrijska del

niška družba v Mariboru. 
S prokuro je poverjen Avgust Fr. Premru, rav

natelj v Mariboru. 
M a r i b o r , dne 11. oktobra 1921. 

109. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: J. Mahorko, družba z o. z. za raz-

pečavanje mineralnooljnih in kemikalnih izdelkov. 
Izbrisal se je dosedanji poslovodja Ivan Mahor

ko, vpisal pa se je novi poslovodja Edvard Treiisch 
v Beogradu, Balkanska ulica St. 18. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 192Ì. 

110. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Anton Tonejc in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 

in deželnimi pridelki na debelo. 
Izbrisal se je družbenik Ernest Risavy. 
Firma, se podpisuje odslej tako, da podpisuje 

eden izmed ostalih družbenikov njeno besedilo. 

M a r i b o r , dne 11. oktobra 1921. 

111. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Volta», družba z omejeno za

vezo. 
Izbrisal se je poslovodja Davorin Stucina. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1921. 

112. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, d 

d. v Ljubljani, podružnica v Mariboru. 
' Namesto dosedanjega dirigenta podružnice drja. 

Mirka Bižiča je imenovan za dirigenta s pravico, 
da zastopa firmo, dr. Janko Kovačec v. Mariboru. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1921. 

113. Sedež: Novo mesto št"257. 
Besedilo firme: D. Štefanovič. 
Obratni predmet doslej: čevljarstvo in prodaja 

usnja, odslej: trgovina s čevlji, usnjem in čevljarski
mi potrebščinami s pravico, izvrševati sejmarstvo. 

Izbrisal se je dosedanji imetnik firme Dimitrija 
Štefanovič vsled smrti; vpisala pa se je kot nova 
imetnica: Jožefa Štefanovič, rojena Petschauer, tr
govka in posestnica v Novem mestu št. 257. 

N o v o , m e s t o , dne 8. oktobra 1921. 

B. Vpisi v zadružni register. 1577 

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

П4. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Jugoslovanska hranilnica in po

sojilnica, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga 

a) sprejema proti obreetovanju hranilne vloge od 
- vsakogar; 

b) dovoljuje zodružnikom proti obreetovanju poso
jila; 

c) skupno naroča in plačuje za zadružnike razne 
potrebščine za gospodarstvo, trgovino in obrt. 
Zadružna pogodba (statut) z dno 23. septembra 

1921. 
Opravilni delež znaša 80 kron ter se mora pla

čati ob vstopu. 
Vsak zadružnik jamči e svojim opravilnim dela-

žem in pa z njega dvakratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po nabitku v uradnih pro
storih ali pa tudi po časopisih, določenih po načtl-
ništvu. 

Načelništvo sestoji iz štirih zadružnikov. Člani 
načelništva so; Franc Lenarčič, uradnik južne že
leznice v Ptuju; Karel Pavelka, ključaničarski moj
ster v Ptuju; Andrej Holadea, višji revident južne 
železnice v Ptuju; Anton Blažek, knjigovodja v 
Ptuju. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skup

no po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se 

izvršujejo po vabilu, nabitem v zadružni pisarni, vsaj 
14 dni pred občnim zborom. Vabilo mora navajati 
dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 11. oktobra 1921. 

115- Sedež: Ribnica na Dolenjskem. 
Besedilo firme: Nabavljalna zadruga državnih 

uslužbencev in upokojencev za Ribnico in okolico, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
a) nabavlja svojim članom življenske in oblačilne 

potrebščine vsake vrste, stvari za gospodarstvo, 
kakor sploh blago vsake vrste za njih osebno 
in hišno potrebo, proti gotovemu plačilu; 

b) sprejema hranilne vloge na obresti. 
Zadružna firma se podpisuje tako, da se pod 

njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano bese
dilo podpisujeta dva člana upravnega odbora. 

Zadružna pogodba z dne 17. julija 1921. 
Delež znaša 100 dinarjev = 400 kron. 
Vsak zadružnik jamči s podpisanim deležem po 

100 dinarjev = 400 kron in še z enkratnim zneskom. 
Sklepi zadruge se objavljajo z nabitkom v za

družnem lokalu in z okrožnico ali pa z objavo v 
«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo*. 

Člani upravnega odbora so: predsednik: dr. Jo
sip Lavrič, sodnik v Ribnici; odborniki: Franjo Sbri-
zaj, višji pisarniški oficial v Ribnici; Ivan Ilovar, 
davčni izvrševalec v Ribnici; Mihael Vrbič, naduči-
telj v Sodražici; Ferdo Wigele, nadučitelj v Loškem 
potoku. 

N o v o m e s t o , dne 19. oktobra 1921. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

116. Spar- und Vorschussverein für St, Egidi i.' 
W.-B. und Umgebung,-registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

S sklepom občnega zbora z dne 22. septembra 
1921. se je zadruga razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorji dosedanji člani načelništva Franc 
Fischereder, Karel Flucher, Ernest Gasser in Morie 
Gridici. 

Likvidacijska firma: Spar- und Vorschussverein 
für St. Egidi i. W.-B. und Umgebung, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo v likvidaciji. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

117. Hranilnica in posojilnica v Hajdini, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 25. septembra 
1921.: 

•v. 

Izbrisal se je član načelništva Melhior Zorko, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva An
ton Kosar, posestnik v Gorenji Hajdini. 

M a r i b o r , dne 11. oktobra 1921. 

118. Produktivna zadruga krojačev v Mariboru, re
gistrovana zadruga1 z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega, zbora z dne 31. julija 1921.: 
Vpisala se je izprememba pravil v §§17. in 20. 

Zadružni delež znaša 8000 K ter se mora plačati 
takoj ob pristopu. Vsak zadružnik jamči s svojimi 
opravilnimi deleži in pa z njih enkratnim zneskom. 

M a r i b o r , dne 20. septembra 1921. 

119. Ormoška posojilnica, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo: 

' Po sklepu občnega zbora: 
Izbrisal se je član načelništva Martin Ivanuša, 

vpisal pa se. je novoizvoljeni član načelništva Ivan 
Rojs, posestnik v Ormožu. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1921. 

120. Hranilno in posojilno društvo v Poljanah 
(Spar- und Darlehensverein in Pöllandl) v li
kvidaciji: ' 

Izbrisal se je zamrli likvidator Andrej Кшпр, 
vpisal pa se je novi likvidator Andrej Mausar, po
sestnik v Poljanah št. 34. 

N o v o m e s t o , dne 19. oktobra 1921. 

121. Hranilnica in posojilnica na Tîadovicl, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisala se je izprernomba § 42. pravil, ki ima 
odslej označbo: § 43. 

N o v o m e s t o , dne 6. oktobra 1921. 

122. Kmetijsko društvo v Št. - Rupertu, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Na podstavi zapisnika o občnem zboru z dne • 
7. avgusta 1921.: 

Izbrisala ista se dosedanja člana načelništva 
Ivan Strajhar in Ignacij Kolenec, vpisali pa so se 
novi člani načelništva Ivan Mevželj, kaplan v Sent 
Rupertu; Jožef Slapšak, posestnik v Hrastnem; 
Alojzij Jakoš, posestnik v Rožcnbergu; Ignacij Cu-
gelj, posestnikov sin v Boštanju. 

Pravila so se izpremenila v §§ 7., 19., 28. in 32., 
ki se glase odslej: 

§ 7. Delež znaša 20 K (dvajset kron). 
§ 19. Načelništvo sestoji iz načelnika, njega na

mestnika in 7 odbornikov. 
§ 28. Nadzorništvo sestoji iz 5 članov. 
§ 32. Občni zbor sklepa veljavno, če je zastopan 

najmanj deseti del zadružnikov. Ako bi tega ne bilo, 
s;: vrši čez pol ure drugi občni zbor na istem kraju 
in z Klim dnevnim redom, ki sklepa veljavno brez 
ozira na število navzočnih članov, razen če naj se 
zadruga razdruži. 

N o v o m e s t o , dne 17. oktobra 1921. 

123. Posojilnica za » d n i okraj Velikblaškl ter 
okolico, registrovana zadruga z neomejeno za- . 
vezo: 

Na podstavi zapisnika o občnem zboru z dne 
11. septembra 1921.: 

^Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva, 
Franc Grebene in Alojzij Vovk, vpisali pa so. se 
novi člani načelništva Anton Pirkovič, orožniški 
stražmešter v p. v Velikih Laščah št 32; Ivan Ho
čevar, posestnik v Velikih Laščah št. 24; Ivan Pu-
celj v Velikih Laščah št. 64; Franc Podlogar, po
sestnik v Velikih ,LaSčah št. 22. 

Nadalje so se1 izpremenila pravila v § IG. in v 
§ 33., 3. odstavku. 

N o v o m e s t o , dne 6. oktobra 1921.. * 

124. Hranilnica in posojilnica pri Veliki Nedelji, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 29. junija 1921.: 
Izbrisal se je član načelništva Matija Lah, vpi

sal pa se je novoizvoljeni član načelništva Friderik 
Horvat, župnik pri Veliki Nedelji. 

M a r i b o r , dne 20. septembra 1921. : , 

1660 3~3 Št. 153/21. preds. 
Razglas. 

Pri podpisanem uradu se oddasta: 
1.) Mesto uradnega predstojnika. 
Prosilci morajo izkazati, da so prebili vse tri juri-

dične izpite in da imajo primerno, bodisi administra
tivno, bodisi sodno, odvetniško ali slično juridično 
prakso. 

2.)^ Mesto stavbnega inženjer ja. * 4 

Prošnje naj se vlože do dne :; 
10. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

Službeni prejemki in razmerje po dogovoru. 
Mestni magistrat celjski, 

dne 20. oktobra 1921. 
Župan: dr. Juro Hrašovec s. r. 

St. 844. 
I • 

Razpis nadučiteljske in učiteljske 
službe. 

Na podstavi odloka višjega šolskega sveta z dne 
13. oktobra 1921., št. 11.234 Hn. 11.235, se razpisu
jeta na štirirazredni osnovni šoli v B i z e l j s k e m 
mesto za nadučitelja in mosto za učitelja v stalno 
namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vložo po 
predpisani poti do dne 

y 3 0. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 27. oktobra 1921. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

. i . ; * * 
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V Ljubljani, dne 5. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Izpremembe т osebju. — Uredbe osrednje vlade: Pra«ilnik za izvrševanje določil o državni trošarni iz začasnega zakona o državni trošarini, taksah in pristojbiDsh. — 
Razglasi zdraratvenega odseka ta Slovenijo: Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pnkrajmuke uprave za Slovenijo od dne 2. do dne 8. oktobra 1921. — Razglasi 

raznih uradov in oblaetev. — Razne objave. ' 

Izpremembe v osebju. 
Dodatno k izpremembam v osebju na srednjih 

šolah (Ur. 1.125 z dne 15. oktobra 1921.) se objavlja, 
da, je z odlokom ministrstva za prosveto S. N. 
br. 11.018 z dne 23. septembra 1921. premeščen z 
realke v Gorici na državno višjo realko v Ljubljani 
profesor dr. Anton P a p e ž , čigar ime je v Ur. 1. 125 
pomotoma izostalo. Iv. Hribar &. r. 

Gospod minister za narodno zdravje je z odlo
kom z dne 3. oktobra 1921., št. 35.296, drjâ. Pavla 
A v r a m o v i c à imenoval za policijskega zdravni
ka v VIII. činovnem razredu pri policijskem rav-
nateljstvu v Ljubljani. , D f Ш у а ^ 

Uredbe osrednje vlade. 

322. 
Na podstavi členov 2. in, 8. začasnega zakona 

o državni trošarini, taksah in pristojbinah pred
pisujem ta-le 
Pravilnik za izvrševanje določil o državni 
trošarini iz začasnega zakona o državni 

trošarini, taksah in pristojbinah.* 

Pravilnik za izvrševanje določil o državni 
trošarini z dne 28. avgusta 1920., št. 8410,** z 
njegovimi izpremembami in dopolnitvami z dne 
8. novembra 1920., št. 11.522*** ostane še na
dalje v veljavi. 

V njem naj se izvrše te-le izpremembe in do
polnitve: 

V vseh členih naj se besede: «Tarifi A», ali 
«Tarifi A, priloženi finančnemu zakonu za leto 
1920./1921.», zamenjajo z besedami: «Tarifi iz 
člena 6. začasnega zakona». Besedi: «finančna 
straža» naj se nadomestita z besedama: «finančna 
kontrola». 

II. 
Točka d) člena 4. se izpreminja ter se glasi: 
«d) trošarinski predmeti, ki se denaturirani in 

drugače uporabljajo za industrijske in naučne na
mene, kolikor je to .po veljavnih predpisih dovo
ljeno, in sicer po prejšnji oceni in odobritvi ge
neralne direkcije posrednjih davkov.» 

III. " 
V točki 2. pod b) člena 5. naj se na koncu, za 

besedo: «potroška» dodado besede: «razen pri
mera iz' člena 8. tega pravilnika». 

Kot novi točki 5. in 6. naj se dodasta: 
«5.) Glede doplačila premalo izračunjene in 

pobrane trošarine na predmete, uvožene iz ino-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 199, izdanih dne 
8. septembra 1921. 

** Ur. 1. št. 345 iz leta 1920. 
*•* Ur. 1. št. 441 iz leta 1920. 

zemstva, veljajo isti predpisi kakor za doplačilo 
carinskih davščin. 

6.) Doplačilo premalo izračunjene in pobrane 
trošarine na trošarinske predmete, izdelane v 
državi, se sme od proizvajalca izterjati v treh 
letih cd dne, ko je bilo treba plačati celokupno 
trošarino.» 

IV. 
Člen 6. se izpreminja ter se glasi: 
«Državna trošarina se pobira v srebru tako 

pri carinarnicah kakor tudi v notranjščini.» 
V. 

Prvi odstavek člena 8. naj postane člen 7., kot 
člen 8. pa naj ostane drugi odstavek člena 8. 

VI. 
Točka 1.) člena 11.) se izpreminja ter se glasi: 
«1.) Ob sporih med lastnikom in pristojnim 

trošarinskim oblastvom o predmetih, ki so zave
zani plačilu državne trošarine, preišče trošarinski 
predmet, če vloži trošarinski zavezanec prošnjo 
ali če prijavi pritožbo.' k-mijski laboratorij gene
ralne direkcije p^srednjilï' davkov. Na prošnjo ali 
protokolirano zaslišanje, s katerim se zahteva 
analiza, se prilepi razen takse za prošnjo po tar. 
post. 1. tudi še taksa za analizo po 3. pripombi 
tar. post.'212. taksne tarife.» 

V točki 2. istega člena naj se na dveh mestih 
besedi: «sporne tekočine» zamenjata z.besedama: 
«spornega predmeta», na koncu te točke pa naj 
se doda: «Na vzorec se mora prilepiti listek, na 
katerem je istotako označiti: ime lastnikovo; 
kakovost predmeta; količino, znake in številke 
posod in zaporedno številko vzorca: I., II. itd.» 

VII. 
Točka 2.) člena 12. se izpreminja ter se glasi: 
«2.) Laboratorij mora ugotoviti in na zapis

niku o analizi — kakršen je pač predmet — točno 
označiti količino: sladkorja, alkohola, ekstraktiv-
nih snovi; jakost (pri kisovi kislini), gostoto (pri 
bencinu) in druge-podatke, ki označujejo pred
met, potem čigav je vzorec trošarinskega pred
meta. Ta analiza je merodajna. Stanje stvari in 
uspeh analize je naznaniti doticnemu uradu, po 
katerem se je analiza zahtevala.» 

Točka 3.) istega člena naj se prečrta. 

VIII. 
Člen 13. se izpreminja ter se glasi: 
«Pri vsaki zahtevani analizi trpi prosilec, od

nosno pritožnik, vse stroške za nje izvršitev.» 
IX. 

•V točki 2.) člena 16. na koncu naj se za bese
do: «občine» doda: «ki morajo, ko pošiljajo ne-
posrednji davek, poslati tudi vsote pobrane troša
rine finančnim upravam, odnosno davčnim ura
dom». 

V točki 4.) istega člena naj se namesto besed: 
«finančni in» postavi besedilo: «organi finančne 
kontrole (razen v primeru iz člena 20.) uredbe o 
finančni kontroli)». 

X. 
V drugem odstavku točke 1.) člena 20. naj se 

besede: «Trošarina plačana pri carinarnici» na-
domeste z besedami: «Državna trošarina plačana 
pri carinarnici». ' 

XI. 
V točki 3.) člena 21. naj se za točko 4.) doda 

kot nova točka 5.); «5.) trošarinsko obeležje ali 
znak ali listina iz točke 2.) pod b) člena 20. tega 
pravilnika, kakor to predpiše minister za fi
nance». 

XII. 
V točki 1.) člena 24. naj se v oklepaju za be

sedama: «razen piva» doda: «žganja, alkohola 
in bencina». 

XIII. 
Za členom 24. naj se uvrsti nov člen 24. a, ki 

se glasi: ., -, 
«Člen 24. a. 

1.) Za vsako večjo količino piva, alkohola in ki-
sove kisline je treba, ako se odpremlja iz notranj
ščine kraljevine v obmejne krajine ob carinski 
črti ali obratno, brezpogojno imeti prizrianico ali 
potrdilo pristojnega finančnega oblastva, da je 
državna trošarina na to količino vplačana (Pri
znanica ali potrdilo mora navajati: kdo je pro
dajalec; kdo je kupec; odkod blago prihaja, v 
koliko in kakšnih tovorkih [zabojih, vrečah, so
dih itd.] je in kako so označeni). 

2.) To velja tudi za večje količine sladkorja Ш 
kave, ki se iz obmejnih krajev ali iz enega obmej» 
nega kraja odpremljajo v drug obmejni kraj. 

3) Ako se pošiljajo ti predmeti v mejah kra
ljevine izvun obmejnih krajin, se zahteva ta pri
znanica ali to potrdilo samo, če bi bilâ pošiljka 
opravičeno sumljiva. 

4.) Za vsako odpremo žganja, v kakršnikoli 
količini, ne glede na to, kara in kako se odprem
lja, je treba imeti priznanico ali potrdilo pristoj
nega finančnega oblastva, da je državna troša
rina na to količino žganja plačana. 

5.) Pristojna finančna oblastva se morajo, pre
den izdado to potrdilo, točno uveriti, da je na to 
količino trošarinskih predmetov, za katero se po
trdilo zahteva, plačana državna trošarina. 

6.) Na vse primere, pri katerih se ne postopa 
po teh predpisih, se uporablja predpis čle^a 78. 
trošarinskega pravilnika. . 

7.) Od tega so izvzete samo one količine piva, 
ki so v sodčkih s predpisano in neuničeno pivsko • 
znamko.» 

XIV. 
V točki 4.) člena 28. naj se na koncu doda: 
«Proizvajalcem žganja se ne izdaja to potr

dilo, nego njim izdano priznanico (boleto) je sma
trati za potrdilo.» 

Točka 7.) istega člena se izpreminja ter se 
glasi: 

«Odobrilo (dovolilo), da se zgradi,tvornica, 
za špirit, da minister za trgovino in industrijo v 
zmislu točke 4.) člena 115. tega pravilnika.» 

XV. 
V točki 3.) člena 29. naj.se po besedi: «pravo-, 

časno» doda: «toda najmanj 6 ur poprej, ako ni 
za izvestne predmete odrejeno drugače». 

' XVI. 
Na koncu člena 30. naj se za besedo: «orga

na» dostavi besedilo: «ter so (proizvajalci) upra
vičeni tudi sami pričeti z delom». 

XVII. 
V drugem stavku točke 1.) člena 33. naj se 

pred besedo: «predložiti» vstavi: «predhodno». 
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XVIII. 
Prvi stavek člena 34. se izpreminja ter se 

glasi: «Ako bi namerjal proizvajalec ustaviti posel 
za več nego mesec dni, mora to prijaviti nadzor
nemu trošarinslcemu organu najkesneje istega 
dne, ko misli posel ustaviti, razen v onih prime
rih, kjer je to odrejeno drugače.» 

XIX. 
V točki 2.) člena 35. naj se doda na koncu: 

«toda ob pogojih, določenih v tem pravilniku». 
V točki 4.) istega člena naj se doda na koncu: 

«Ako se ugotovi, da so in koliko so ti predmeti 
pokvarjeni, odredi generalna direkcija posrednjih 
davkov, naj se dotična količina vpiše na strani 
iznosa s pripombo, zakaj se trošarina ni pobrala. 
Obenem naj se dostavi številka akta generalne 
direkcije». 

V prvem delu prvega stavka točke 6.) istega 
člena naj se za besedami: «davčni oddelek beo
grajski» doda: «razen v primerih, kjer je to pred
pisano drugače». 

XX. 
V drugem stavku točke 2.) člena 40. naj se za 

besedo: «dobili» doda besedilo: «plačati pa mo
rajo trošarino, odpadajočo na te predmete». 

Nadalje naj se v isti točki pred številko: «78» 
vstavi: «77 in». 

XXI. 
V drugem stavku točke 13. člena 47. naj se 

namesto besede: «odredi» postavijo besede: «od
nosno davčni urad izvrši». 

Ves tretji stavek naj se prečrta. 

XXII. 
V odstavku c) točke 2.) člena 52. naj se na 

koncu za besedo: «finance» doda: «ali s hipoteko 
na prvem mestu». 

Na koncu točke 2.) naj se doda nov odstavek, 
ki se glasi: g) «izpolniti mora tudi ostale pogoje, 
predpisane za sladkor in.alkohol.» 

, XXIII. J . 
v V točki 2.) člena 53. naj se v zadnjem stavku 

besedi: «20 dinarjev» nadomestita z besedami: 
«100 dinarjev na leto». 

XXIV. 
V členu 64. naj se doda nova točka 3.) ki se 

glasi: «3.) Za predmete, uvožene iz inozemstva, 
veljajo predpisi carinskega zakona.» 

XXV. 
V točki 1.) člena 73. naj se doda na koncu: 

«za predmete, na katere se je pri carinarnici ne
utemeljeno izterjala trošarina, se vlaga prošnja 
pri dotični carinarnici.» 

XXVI. 
V točki 1.} člena 74. naj se za besedo: «di

rekcija» vstavi: «odnosno carinarnica». 

XXVII. 
V členu 76. naj se na koncu točke 11.) postavi 

beseda: «in» ter doda nova točka 12.), ki se 
glasi: «12.) v vseh primerih, omenjenih v poseb
nem delu tega pravilnika in v posebnih predpi-

' sih za sladkor, pivo, vino in špirit». 

XXVIII. 
V točki 1.) člena 77. naj se beseda: «deset

krat» nadomesti z besedami: «petkrat do deset
krat» in na koritu te točke naj se doda: «z ozirom 
na način izvršenega dejanja». 

V točki 2.) istega člena naj se doda na koncu : 
«čim postane sodba izvršna. Blago, ki je izpo
stavljeno kvarjenju ali nevarnosti, da propade, 
da se izcedi itd., sme trošarinsko oblastvo po 
prejšnjem sporazumu z dotično osebo prodati 
tudi, preden postane razsodba izvršna.» 

XXIX. 
V členu 78. naj se za besedo: «trakove» do

da: «ali izprevodnre, spremnice ali trošarinske 
priznanice ali potrdila». 

XXX. 
V členu 82. naj se za besedo: «posodo» doda: 

«z gotovim trošarinskim predmetom». 

XXXI. 
V točki 2.) člena 83. naj se doda na koncu: 

«Z blagom se postopa tako kakor v primeru iz 
točke 2.) člena 77. tega pravilnika». 

XXXII. 
V točki 1.) člena 86. naj se za besedami: 

«točki 2. in 3. člena 29.» dodado besede: «in 
člena 39.» 

V istem členu naj se doda nova točka 3.), ki 
se glasi: «3.) Za ostale prestopke, ki niso ome
njeni v tem-pravilniku, veljajo dosedanji kazen
ski predpisi.» 

XXXIII. 
V točki 1.) člena 87. naj se beseda: «onih» 

nadomesti z besedo: «disciplinarnih». 

XXXIV. 
Predpis člena 88. naj postane točka 1.) tega 

člena; kot novi točki 2.) in 3.) pa naj se doda 
to-le besedilo: 

«2.) Ako obdolženec po ugotovitvi trošarin-
skega prestopka, toda preden se izvrši preiskava, 
izjavi, da hoče brez nadaljnje pravice do pritožbe 
vplačati celotni znesek redne trošarine in najmanj 
petkratni zneçek redne trošarine kot kazen, ka
kor tudi takso po tar. post. 229. in vse to takoj 
položi, se sestavi o tem samo zapisnik, nanj se 
priiepi taksa iz tar. post. 229. in zapisnik se pošlje 
z vplačano redno in kazensko trošarino pristojni 
blagajni; nadaljnje preiskovanje in posebna 
sodba pa se opusti. Toda trošarinsko blago se 
odvzame tudi v teh primerih ter proda v korist 
državne blagajne. Zapisnik se smatra za razsod
bo ter se vpiše v register o razsodbah, da se 
eventualno uporabi predpis člena 80. tega 
pravilnika. 

3.) Vsi drugi predpisi o odstopu od pravnega 
postopka zoper obdolženca ne veljajo.» 

XXXV. 
V točki 1.) člena 89. naj se za besedama: 

«Crni gori» doda: «in Banatu, Bački in Baranji». 
V točki 3.) istega člena naj se za letnic.o: 

«1920.» postavi: «toda ^o predpisih, ki so veljali 
dotiej.» 

XXXVI. 
V drugem odstavku točke 2.) člena 94. naj se 

za besedami: «oddane po pošti» doda: «v Srbiji 
in Črni gori», za besedama: «povratni recepis» 
pa besedilo: «in pritožbe, oddane po pošti v 
ostalih pokrajinah kot priporočeno pismo». 

Na koncu prvega stavka istega odstavka naj 
se vstavi nov stavek, ki se glasi: «Ûe se odda pri
tožba po pošti kot navadno pismo ali če ni po
slana po pristojni poti, kakor je tukaj predpisano, 
temveč se pošlje drugemu oblastvu, se smatra, 
da je bila pritožba oddana onega dne, ko jo je 
prejelo pristojno oblastvo, kateremu bi se bila 
morala poslati.» 

XXXVII. 
V členu 98. naj se dodasta novi točki 4.) in 5.), 

ki se glasita: 
«4.) Odločba, s katero se denar porazdeli, se 

izvrši, ko jo odobri generalna direkcija posred
njih davkov, odnosno generalna direkcija carin, 
kateri se pošlje uradoma v pretres. 

5.) Denar, dobljen iz prestopkov po točki 1.) 
člena 81. in po členih 82., 83., 84., 85. in 86. tega 
pravilnika in po vseh ostalih prestopkih, ki se ne 
kaznujejo v zmislu člena 77. tega pravilnika, se 
ne sme porazdeljevati, temveč se steka v celoti 
v državno blagajno.» 

. XXXVIII. 
V točki 1.) člena 102. naj se za besedo: «tro

šarina» prečrtajo vse besede in na njih mesto naj 
se postavijo besede: «po 400 dinarjev za 100 kg»., 

V točki 2.) istega člena naj se istotako za 
besedo: «trošarina» prečrtajo vse besede in na 
njih mesto naj se postavijo besede: «po 80 di
narjev za 100 kg». 

V točki 3.) istega člena naj se za besedama: 
«200 gramov» doda: «za trde predmete, a za 
tekoče 500 gramov (v čisti steklenici)» in za tret
jim stavkom naj se za besedama: «vsebino slad
korja» postavi,nov stavek, ki se glasi: 

«Ako ima predmet obe vrsti sladkorja, se 
pobira trošarina od celotne količine sladkorja RO 
stopnji iz točke 1.) tega člena». 

Razpredelnica se nadomešča z novo, ki se 
glasi: 

P r e d m e t 

Pod
stava 
obra
čunu 

kg 

Pobirati je 
trošarine 

din. par 

čista 
teža 

100 

100 

100 

i 

100 

100 

100 

340 

220 

240 

200 

120 

80 

a) Vse vrste bonbonov (fondant, 
karamele, dražeji, pralineji, 
marcipan itd. kakor tudi prašek 
za limcnado in pastiie itd.) . 

b) Čokolada in ostali izdelki ka-
kaoja s sladkorjem (razen čoko-
ladn h bonbonov) 

c) Južno sadje kakor tudi vse 
osladkorjeno sadje, korenje in 
rožno listje itd 

č) S sladkorjem izdelane marme
lade, želeji, kompoti, kutinova 
mezga, žepice (žolice), paste 
itd., odcedki (melinovi, jago-
dovi itd.) kakor tudi oslajene 
nealkoholne pijače (limonada, 
mandelnovo mleko itd.), kon
denzirano mleko in bela alva 

d) Oslajena moka (Nestlova in 
dr.), druge vrste alve, ralluk 
itd 

e) Sladčice (keks, biskvit in me
deni kolači i. dr., oblete, torte, 
pa>tete itd., napravljene s slad
korjem) 

XXXIX. 
V točki 9.) člena 104v naj se doda na koncu 

novi stavek: «To oznakovanje se izvrši na celo
kupnem tovorku s štampiljo; posamezni paketi 
(zavojčki) pa se vobče ne oznakujejo ne s trakovi, 
ne s čim drugim. 

XL. 
Točka 1.) člena 105. se izpreminja ter se glasi: 

«Na riž se pobira trošarina 20 dinarjev za 
100 kg.» 

V točki 9.) istega člena naj se beseda: «pri
nesel» nadomesti z besedama: «hotel prinesti». 

V točki 10.) istega člena naj se beseda: «pri
peljali» nadomesti z besedo: «prinesli». 

XLI. 
Točke 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.), 10.) in 

11.) člena 106. so ukinjene. 

XLII. 
V drugem stavku točke 4.) člena 107. naj se 

za besedami: «nečista teža soda in» prečrtajo 
besede: «pri sodu pod 80 kg nečiste teže odbije 
38%, pri sodu nad 80 kg nečiste teže pa 33%» 
ter nadomeste z besedilom: «se odbije predpisa
na tara». 

V točki 8.) istega člena naj «e za besedo 
«ukinjajo» uvrstita besedi: «vsa nasprotujoča» 
in prečrtajo besede: «po katerih pivovarne do 
določene količine proizvajanja plačujejo manjšo 
trošarino». Na njih mesto pa naj se doda nov 
stavek, ki se glasi: 

«Na povišek proizvedenega piva se plača 
naknadno v roku treh dni ustrezna trošarina». 

XLIII. 
V nadpisu člena 108. naj se besede: «VII. Fi

na vina» nadomeste z besedama: «VII. Vina». 
Člen 108. se izpreminja ter se glasi: 
«1.) Na vina se pobira trošarina, in sicer ako 

so vina fina, se plačuje po vsej kraljevini po 
600 dinarjev za 100 litrov, na ostala navadna 
vina, vinski mošt in vinsko drozgo pa tako in 
toliko, kakor je predpisano v točki 3.) tega člena. 

2.) Za fino vino se umevajo: šampanjec, mala
ga, peHnkovec (vermut), sherry, ciprčan, kseres, 
malvazija, moškat, kapsko, pprtsko, madejra, 
marzala in druga podobna vina, ki se prodajajo 
pod tem imenom, ne glede na vsebino alkohola 
in sladkornega izvlečka. Za šampanjec pa se sma
trajo tudi vse one tekočine, ki imajo v sebi vino 
ali sadno vino, ki imajo nad 1 stopnjo alkohola 
in ki se pri odpiranju enako penijo. Razen teh 
vin se smatrajo za fina vina vsa druga vina, ki 
imajo 15% ali več alkohola ali 5 % ali več slad
kornega izvlečka, ne glede na njih ime, ceno in 
izvor. Toda vina, ki imajo nad 22-5 % alkohola, 
se smatrajo že za špirit in plačujejo trošarino 
20 dinarjev za hektolih-sko stopnjo. Vina, ki imajo 
običajno nad 22-5% alkohola, so ta-le medicin
ska vina: aromatično Blellovo pepsinsko vino, 
Boudaultovo pepsinsko vino, Burkovo kinovo 
vino, železnato kinovo vino, kinovo pepsinsko 
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vino, kinovo kakao vino, Chapoteautovo pepsin-
sko vino, kina-Laroche in Bainovo Coca ferrugi
neux et Quinquina. 

3.) Na vsa druga navadna vina, ki niso ome
njena v točki 2.) tega člena, kakor tudi na vinski 
mošt in vinsko drozgo se pobira trošarina v 
oblastih, kjer se je pobirala tudi do sedaj, po 

•35 dinarjev za hektoliter; ako pa se prodajajo 
v zaprtih steklenicah, za vsako steklenico do naj-' 
več 0-7 litra po 0-50 dinarja. Na vsako količino 
preko' 0-7 do popolnih 0-7 litra se pobira nova 
cela stopnja. Istotako se pobira trošarina po 
35 dinarjev za hektoliter, odnosno po 0-50 dinar
ja za vsako steklenico do 0-7 litra tudi na ona 
navadna vina, ki niso šampanjci ali ki niso na
ravno močna in sladka, a se naknadno začinijo 
ali oslade (n. pr. pelinkovec [vermut]). 

4.) Kdor namerja prirodno vino naknadno 
začiniti ali osladiti, mora to vsaj 6 ur prej pri
javiti pristojnemu trošarinskemu organu. 

5.) Prijava mora obsezati: ime dotične osebe, 
nje priimek in stanovališče, količino vina, ki se 
namerja začiniti ali osladiti, in vrsto in količino 
(težo) snovi, ki naj se uporabijo v ta namen. 

6.) Trošarinski organ sé mora uveriti, ali ne 
spada prijavljeno naravno vino že v kategorijo 
finih vin ali onih vin, ki majò 15% ali več alko
hola ali 5%. ali več sladkornega izvlečka. Ako 
tega trošarinski organ ne more ugotoviti, ker mu 
nedcstajajo priprave, kakor tudi v primeru iz 
točke 14.) tega člena, pošlje vzorce kemijskemu 
laboratoriju generalne direkcije posrednjih dav
kov. 

7.) Na vino, ki se naknadno začini ali osladi 
brez vednosti in nadzorstva pristojnih trošarin-
skih organov, se pobira trošarina pò 600 dinarjev 
za hektoliter, odnosno razlika v stopnji. 

• 8.) V oblastih, kjer se je doslej pobirala tro
šarina od vina, ne plačujejo lastniki (tudi samo
stani), vinogradniki, kolikor niso pravne osebe, 
trošarine na ono vino, ki ga prijavijo in upora
bijo za domačo potrebo. Za domačo potrebo je 
umeti samo ono vino, ki ga uporabljajo rodbin
ski člani, hišno služabništvo in osebe, ki so na 
stanovanju in hrani pri dotičnem vinogradniku, 
kakor tudi delavci, ki obdelujejo vinograd. 

9.) Vinogradnikom., ki izvršujejo trgovino z 
alkoholnimi tekočinami na debelo in na drobno 
ter točijo te predmete ali se bavijo s prodajo 
alkoholnih pijač, se dovoljujejo za domačo po
trebo, trošarine prosto, te-le količine: 

Äko je Število rodbinskih članov s 
hišnim služabništvom vred, starih nad 

15 let, in sicer vina listnega I 
pridelka 

litrov na leto 

do štirih članov . . ' 
preko št rili do osem članov . . . 
preko osmih do dvanajst članov . 
preko dvanajstih članov 

23 
35 
47 
58 

401) 
600 
800 

100'• 

210 dinarjev. 

120 dinarjev^ 
90 dinarjev, 

z 257-4 ali 

10.) Ako ima tak vinogradnik fino in navadno 
vino, a želi, da se mu za domačo potrebo dovoli 
eno in drugo, se mu dovoli količina vina po 
znesku trošarinske vsote. Na primer: Vinograd
niku, ki šteje z rodbino in hišnim služabništvom 
vred 7 članov in ki ima obe vrsti vina, a zahteva 
za domačo potrebo 20 litrov finega vina, se do
voli količina navadnega vina tako-le: 

Trošarina za 35 litrov (dovo
ljena količina) finega vina bi znaša
la 0-35 X 600 dinarjev (stopnja) = 

Za domačo potrebo zahteva 20 
litrov, a za te bi znašala trošarina 
0-20 X 600 = . . . . ' . ._• 

Razlika 
a njej ustreza 90:35 (stopnja) 
okroglo 257 litrov drugega navadnega vina. 

• 11.) Vino, dovoljeno za domačo potrebo, se 
mora hraniti v prostorih, ločenih od onih, v ka
terih se hrani drugo vino. 

12.) Proizvajalci finih vin morajo prijaviti 
proizvajanje in količino finih vin kakor tudi vsa
ko manipulacijo z njimi, ako se z njo izpremeni 
količina, jakost ali sladina, pristojni finančni 
upravi, davčnemu oddelku beograjskemu, od
nosno oddelku finančne kontrole, ter voditi knji
ge, omenjene v členih 29. in 37. tega pravilnika. 
Na vsakem sodu, v katerem se pušča fino vino v 
promet, mora biti dobro vdelana (učvršćena) 
firma proizvajalčeva. 

13.) Za dokaz, da je trošarina vplačana, velja 
pri finih vinih oznakovanje, omenjeno v členu 20. 
tega pravilnika. 

14.) Ako je dvomljivo, ali spada vino (zlasti 
vino v steklenicah) med fina vina, se mora vzeti 
pokušnja (po 0-7 litra) in postopati po členu 11. 
tega pravilnika. 

15.) Ostali predpisi o pobiranju in zavarova
nju (odkup, zakup, namernuće itd.) trošarine na 
navadno vino, ki veljajo v posameznih oblastih, 
se za sedaj ne izpreminjajo ter veljajo do nadalj
nje odredbe.» 

XLIV. 
V nadpisu člena 109. naj se besede: «Vili. 

Liker, konjak, esence za pijače in rum» nadome-
ste z besedilom: «VIII. Izvlečki, esence, eterična 
olja, liker, konjak in rum». 

Člen 109. se izpreroinja ter se glasi: 
«l.)a) Na brezalkoholne izvlečke, esence in 

eterična olja za pijače in kosmetične preparate se 
plačuje 800 dinarjev za 100 kg. 

b) Toda na esence za pripravljanje limonade 
in sličnih nealkoholnih pijač se ne plačuje troša
rina, ako niso oslajene. 

c) Ako imajo izvlečki, esence in eterična olja 
alkohol (in aromatične esence), se pobira za 
100 kg 1760 dinarjev, ne glede na količino iz
vlečka (esence) in eteričnega olja in ne glede na 
jakost alkohola. To trošarinsko stopnjo plačujejo 
tudi parfumi in losmetični preparati. 

2.) Na likerje, najsi so osla jeni ali ne, na 
absint, rum (arak), konjak (viski) in vse druge 
alkoholne pijače, ki se prodajajo pod temi imeni, 
se plačuje trošarina po 35 dinarjev za eno hekto-
litrsko stopnjo alkohola, a na likerje, uvožene iz 
inozemstva, se pobira tudi še trošarina na sladkor, 
ki ga imajo v sebi. 

3.) Proizvajalci likerja in ruma, izdelanega v 
državi iz alkohola ali z alkoholom, in, koli
kor ne izdelujejo konjaka z destilacijo vina ali 
vinskih droži, tudi proizvajalci konjaka -morajo 
za vsako nabavljeno količino alkohola plačati 
razliko v stopnji (15 dinarjev za hektolitrsko 
stopnjo alkohola), od katere količine se odbije 
(1%) en odstotek kot usušek pri izdelovanju. V 
ta namen morajo proizvajalci teh predmetov ob 
vsaki naročbi alkohola točno označiti.' naslov in 
kraj svojega podjetja in pristojnega trošarinskega 
oblastva (v oblastih izvun Srbije in Črne gore, 
oddelka finančne kontrole); tvornica, skladišče 
in veleprodaja špirita pa, ki je prejela naročbo, 
mora, in sicer ne glede na prijavo, ki jo je (tvor
nica ali skladišče) že predložila zaradi odpreme 
špirita po plačani trošarini po predpisih za alko
hol, še posebe. prijaviti vsako namerjano odpre
mo takega špirita s prijavo (po obrazcu št. 11) 
v dveh izvodih pristojnemu trošarinskemu 
organu. 

4.) Trošarinski organ ugotovi pred odpremo 
število posod, količino in jakost alkohola, zapečati 
posode ter potrdi to v obeh izvodih prijave. En 
izvod prijave spremlja pošiljko, drugi izvod pa 
pošlje trošarinski organ v priporočenem pismu 
trošarinskemu oblastvu (oddelku finančne kontro
le), ki nadzira dotično podjetje. 

5.) Čim dospe pošiljka v podjetje, je proizva
jalec zavezan, brez vsakega odloga to prijaviti 
pristojnemu trošarinskemu oblastvu (oddelku 
finančne, kontrole) ter .mu izročiti tudi Izvod 
prijave, ki je spremljal pošiljko. 

6.) Trošarinski organ v oblastvih izvun Srbije 
in Črne gore takoj ugotovi stanje pečatov na 
posodah, količino in jakost prejetega alkohola v 
•vsaki posodi posebe in skupno število hektolitr-
skih stopenj alkohola. To vpiše v oba izvoda pri
jave, v katerih mora tudi še označiti število hekto-
litrskih stopenj alkohola, ki se odbije kot l%en 
usušek, potem število hektolitrskih stopenj alko
hola, za katero je plačati stopenjsko razliko 
(15 din. za hektolitrsko stopnjo) in višino ustrez
ne trošarine. 

7.) En izvod tako potrjene prijave vrne troša
rinski organ proizvajalcu, da jo priloži svoji 
knjigi, ki jo vodi v zmislu točke 2.) člena 29. tega 
pravilnika, a drugi izvod izroči proizvajalcu ter 
mu naroči, naj določeno trošarino takoj ali naj-
kesneje v treh dneh plača pri pristojni sreski 
(okružni) finančni upravi (davčnem uradu), ki 
mora biti o tem takoj obveščena. 

8.) Sreska (okružna) finančna uprava (davčni 
urad) priloži prijavo, prejeto od proizvajalca, 
dnevniku (poddnevniku) za trošarino ter izda 
proizvajalcu po vplačilu trošarine priznanico, ki 
naj jo priloži svoji knjigi. 

9.) V Srbiji in Črni gori mora proizvajalec 
po prijavi, ki je spremljala blago, najkesneje v 
treh dneh pri pristojnem trošarinskem oblastvu 
položiti odpadajočo trošarino, toda po številu 

hektolitrskih stopenj alkohola, ki jih je ugotovil 
trošarinski organ na odhodni postaji (v tvornici, 
shranišču ali veleprodaji špirita) in po odbitku 
določenega usuška (1 % ) . O vplačani trošarini 
mu izda trošarinsko oblastvo priznanico, a na 
prijavi se označi, da je bila po priznanici z dne 

, št. . . '. ., trošarina pobrđna. Pri
znanico in tako potrjeno prijavo priloži proizva
jalec svoji knjigi. 

10.) Na konjak, izdelan v državi z destilacijo 
vitja ali vinske drozge, se pobira trošarina 35 di
narjev za hektolitrsko stopnjo alkohola. Usušek 
se ne priznava. 

11.) V oblastih izvun Srbije in Črne gore 
plačuje proizvajalec takega konjaka poleg troša
rine na žganje istočasno tudi razliko trošarine 
35 dinarjev za hektolitrsko stopnjo. 

12.) Da se je na te predmete plačala trošarina 
pri carinarnici, za to velja predpis točke 1.) čle
na 20. tega pravilnika. Ako se ti predmeti proiz
vajajo v državi, veljajo tudi tukaj glede trošarin
ske kontrole isti predpisi kakor za druge pred
mete. 

13.) Trošarinski organi morajo obračati po
sebno pozornost na vodstvo knjig. 

14.). Proizvajalci morajo trošarinskim orga
nom, ki jih določi trošarinsko oblastvo, dovoljevati 
tudi pregled svojih trgovskih in ostalih knjig. 

15.) Tvornica, shranišče ali veleprodaja špi
rita, ki ne prijavi, da je proizvajalcu likerja, ruma 
in konjaka odpremila alkohol, se kaznuje v de
narju prvič s 100, v ponovnem primeru pa z 
200 dinarji. 

16.) Proizvajalec likerja, ruma in konjaka, ki 
ne prijavi prejema špirita, čim dospe v njegovo 
podjetje, in proizvajalec konjaka v Srbiji in Črni 
gori, ki ne prijavi takoj količine konjaka, ki ga 
je izdelal z destilacijo vina in vinske drozge, se 
smatra za tihotapca ter se kaznuje po členu 77. 
tega pravilnika. Za osnovo kazni za izdelani ne
prijavljeni konjak se jemlje v Srbiji in Črni gori 
jakost po točki 2. člena 115. tega pravilnika; ob
dolženec pa sme tudi še s pritožbo zahtevati ana
lizo (z 0-7 litra) po členu 11. tega pravilnika, ako 
ni zadovoljen s to jakostjo». 

XLV. 
Točka 1.) člena 110. se izpreminja ter se glasi: 
«1.) Na sveče, razen lojenih in čisto voščenih, 

ne glede na njih obliko, se plačuje trošarina 
40 dinarjev za 100 kg». 

V točki 3.) istega člena naj se doda na koncu: 
«Na odpadke onih sveč v državi, ki se na novo 
predelujejo v sveče, se ne plačuje trošarina.» 

XLVI. 
V prvem stavku točke 3.) člena 112. naj se za 

besedama: «črni gori» postavijo besede: «in 
Banatu, Bački in Baranji». 

XLVII. 
V členu 113. naj se dodasta dve novi točki, ki 

se glasita: 
«3.) Kalcijev karbid, ki se v tvornicah za kar

bid uporablja za izdelavo kemijskih prepara
tov (tetrakloretana, trikloretilena itd.) in za pro
izvajanje toplote — a ne tudi za razsvetljavo — 
ne plačuje državne trošarine. • 

4.) Istotako se ne plačuje trošarina na oni 
kalcijev karbid, ki ga uporabljajo ribiči na morju 
za razsvetljavo ob ribji lovi. Dovolilo za nabavo 
kalcijevega karbida v ta namen, ne da bi bilo 
treba plačati državno trošarino, izdaja pristojna 
finančna direkcija po svoji oceni, uporabo pa 
kontrolira po pristojnem oddelku finančne kon
trole. Vsaka zloraba kalcijevega karbida ima za 
posledico, da se to dovolilo odvzame in da se 
plača redna trošarina, na dotično količino poleg 
kazni po členu 77. tega pravilnika.» 

XLVIH. 
Točka 1.) člena 115. se izpreminja ter se glasi: 
«1.) Na alkohol (špirit) in vse špirituozne 

tekočine, za katere ni s tem pravilnikom pred
pisano že kaj drugega (točka 1.) in 2.) člena 109. 
tega pravilnika), se pobira trošarina 20 dinarjev-
za vsako hektolitrsko stopnjo.» 

Točka 2.) istega člena se izpreminja ter se 
glasi: 

«2.) Na predmete, izdelane iz alkohola ali z 
alkoholom, ki se uvažajo iz inozemstva, se pobira 
trošarina po dejansko ugotovljeni jakosti, ako bi 
to uvoznik izrecno zahteval (izvzemši primer iz 
točke 1.) pod b) člena 109. tega pravilnika). V, 
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ta namen vzame carinarnica po en vzorec, in sicer 
najmanj po 0-7 litra, ter postopa v zmislu člena 11. 
tega pravilnika. Kemijski laboratorij generalne 
direkcije posrednjih davkov ugotovi ob stroških 
uvoznikovih količino alkohola, ki se je porabila 
za izdelavo predmeta. — V vsakem drugem pri
meru se plačuje na zdravilne preparate, ki nimajo 
v sebi nad 15% alkohola, trošarina 300 dinarjev 
za 100 litrov. Zdravilni preparati, ki imajo nad 
15%.alkohola, plačujejo 20 dinarjev za vsako 
hektolitrsko stopnjo. Taki so na primer: mrav
ljinčji, kafrni, gorčični, hrenov in nearomatični 
milni špirit, karmelitski in melisni špirit, Romers-
hausnova esenca (očesna esenca); Kiesowova 
avgsburška življenska esenca; dalje alatris cor
dial, bioferin, bioforin, bromidia, Beringerjev 
kronski špirit, hidrops esenca itd. Jakost alkohola 
in špirituoznih tekočin, ki niso oslajene in ki se 
uvažajo iz inozemstva v sodih ali drugih večjih 
posodah, se ugotavlja z alkòholometrom, pred
pisanim za trošarinsko kontrolo. Će so pa špiri-
tuozne količine vendarle oslajene, odnosno če se 
njih jakost ne more ugotoviti z alkòholometrom 
ali če se uvažajo v steklenicah ali podobnih manj
ših posodah, se jemljejo, kolikor ni opravičen 
dvom, da je jakost večja, za te špirituozne tekoči
ne nastopne jakosti: 
a) za melisni alkohol . . . . . 90 stopenj, 
b) za francosko žganje . . . . 80 stopenj, 
c) za rum in arak 75 stopenj, 
č) za viski, absint, konjak . . . 60 stopenj, 
d) za češnjevec 55 stopenj, 
e) za liker, druge oslajene špiri

tuozne tekočine, zdravilne prepa
rate, ki imajo nad 15% alkohola 50 stopenj 

f) za medicinska vina, ki imajo nad 
22-5 % alkohola 30 stopenj. 
Vendar se sme, če uvoznik to izrecno zahteva, 

ob njegovih stroških ugotoviti dejanska jakost 
aH pri najbližji okrajni upravi finančne kon
trole (za carinarnice na mejah novih pokrajin) ali 
v kemijskem laboratoriju generalne direkcije po
srednjih davkov (za carinarnice na mejah Srbije 
in Črne gore). Toda na medicinska vina ne sme 
biti v nobenem primeru trošarina manjša nego 
na fina vina». 

V točki 3.) istega člena naj se besedi: «0-05 
din.» nadomestita z besedama: «0-10 din.» 

V točki 4.) istega člena se zadnji stavek izpre-
minja ter se glasi : 

«Odobritev po prošnjah za ustanavljanje špi-
ritnih tvomic izdaja ministrstvo za trgovino in 
industrijo sporazumno z ministrstvom za kme
tijstvo in vode, z ministrstvom za agrarno refor
mo in ministrstvom za finance.» 

V točki 9.) istega člena naj se besede: «drugih 
pokrajinskih zakonov» nadomeste z besedami: 
«ki veljajo v Hrvatski in Slavoniji.^ 

XLIX. 
Člen 116. se izpreminja ter se glasi: 

«Člen 116. 
1.) Na žganje se pobira državna trošarina v 

oblastih, kjer se je pobirala tudi do sedaj, za 
hektolitrsko stopnjo po 20 dinarjev. 

2.) Žganje, ki se uvaža iz inozemstva, v katero
koli pokrajino kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, plačuje razen carine trošarino po 20 di
narjev za vsako hektolitrsko stopnjo. i 

3.) V vsej kraljevini je prepovedano kuhati 
žganje iz škrobnih snovi, celuloze, krompirja, 
topinambura, sladkorne pese, melase in drugih 
odpadkov pri izdelovanju sladkorja kakor tudi iz 
drugih snovi, ki imajo več sladkorja (n. pr. smo-
kev, nepokvarjenih suhih sliv itd.). Iz teh snovi se 
sme alkohol (špirit) proizvajati samo v tvornicah, 
ki plačujejo trošarino, ko dajo alkohol v svobodni 
promet. 
> 4.) Če se kuha žganje iz drugih snovi, nego iz 
onih, ki so omenjene v točki 3.), se pobira 
trošarina: 

a) s pavšalacijo po proizvodnosti žgalne pri
prave, ali 

b) po dejanskem proizvodu, ugotovljenem s 
kontrolnim aparatom za merjenje količine proiz
vedenega žganja ali pa z zbiralnikom. 

5.) Onim, ki kuhajo žganje iz lastnega pro
izvoda po pavšalaciji, se dovoljuje do konca 
meseca maja 1922. izjemoma 25%en popust od 
predpisane stopnje. 

6.) Istotako uživajo žganjarne, v katerih se 
pobira trošarina na žganje po dejanskem pro
izvodu, 15%en popust, ako pa so last poljedel

skih zadrug, ki podelujejo izključno lastne pro
izvode svojih zadružnikov, uživajo 20%en popust, 
a do konca meseca maja 1922. izjemoma 30%en 
popust. 

7.) Da so snovi, iz katerih hoče kdo kuhati 
žganje, res njegov lastni proizvod, je treba doka
zati s potrdilom pristojnega občinskega predstoj-
ništva (selškega starejšine, kneza, muktarja). Če 
se ugotovi, da so navedbe v potrdilu neresnične, 
se pokličejo dotičniki na odgovor po predpisih 
kazenskega zakona. 

8.) Trošarina na žganje se mora plačati, čim 
se prijavi kuhanje žganja. 

9.) Toda onim, ki proizvajajo sadno žganje 
v takem obsegu, da odpada na količino, proizve
deno v eni proizvodni dobi (od dne 1. septembra 
enega do dne 31. avgusta nastopnega leta), naj
manj 12.000 dinarjev trošarine, sme finančna 
direkcija (okružna finančna uprava) na njih pro
šnjo dovoliti, da plačujejo trošarino poslednji 
dan drugega meseca izza dne onega meseca, v 
katerem je bila vložena prijava za kuhanje žganja. 
Ako je dan, ko bi bilo treba plačati trošarino, 
nedelja, ali praznik, se plača trošarina naslednji 
dan. 

10.) Ta način pobiranja trošarine se odobri 
za eno proizvodno dobo, če ni okolnosti, nave
denih v členu 62., in če zavaruje podjetnik troša
rino za dotično količino tako, kakor je predpisane 
v točki 2.) pod c) člen .52. tega pravilnika. 

11.) Kdor ne plača trošarine v določenem 
roku, izgubi pravico do ugodnosti, da v dotični 
proizvodni dobi še nadalje plačuje trošarino na 
ta način, a sme se mu odvzeti ta ugodnost tudi 
še za naslednjo proizvodno dobo. Razen tega se 
takoj pobere vsa trošarina,-ki je že zapadla, a še 
ni vplačana, ne' glede na rok, v katerem bi se bila 
morala plačati. 

12.) Po pavšalaciji se sme kuhati žganje le iz 
sadja, vina, grozdja, pečkastega (zrnatega) sadja, 
korenin, medice itd., kakor tudi iz vinskih tropin 
in vinskih odpadkov — če se iz teh snovi (vinskih 
tropin, vinskih odpadkov) ne proizvajajo obenem 
z žganjem tudi še vinskokisle soli — in sicer ob 
teh-le pogojih: 

a) da ni žgalna priprava urejena za neprestano 
kuhanje in da se toplota, potrebna za destiliran je 
drozge, dovaja samo od zunanje strani kotla 
(neposrednje polnjenje); 

b) da prostornina kotla ne preseza 550 litrov 
in da so strani in tla kotla gladke (ne pa rebraste 
ali valovite); i 

c) če se kuha žganje ne samo iz snovi lastnega 
proizvoda, temveč tudi iz kupljenih snovi, da 
polnitev (točka 14., V.) vseh žgalnih priprav, ki 
so nameščene v dotični žganjarni, ne preseza 10 
(deset) hektolitrov. 

Vse druge žganjarne plačujejo trošarino na 
žganje po dejanskem proizvodu; zanje veljajo, 
kar se tiče ureditve prostorov, .načina, kako se 
ugotavlja proizvedena količina alkohola, ' plačila 
trošarine za proizvedeni presežek in postopanja, 
če je trošarina preplačana, in prestopkov ob pro
izvajanju alkoholnih tekočin, predpisi, ki veljajo za 
tvornice špirita. 

13.) Osnovo za pavšaliranje tvorijo: 
a) dnevna proizvodnost žgalne priprave, t. j . 

količina drozge, ki se more pókuhati v enem 
dnevu (dan računjen s 24 urami), vštevši polnitve 
beline (nange, plaviša, sirotke); 

b) pridobitek alkohola, določen za vsak hekto
liter drozge v hektolitrskih stopnjah, po vrstah 
snovi, ki se podelujejo, in 

c) čas,' ko se kuha žganje. 
14.) Dnevna proizvodnost žgalne priprave 

se določa: 
I. Pri žgalni pripravi, ki nima drugih sestav

nih delov kakor en kotel z neposrednjim polnje
njem, mešalnik, kapo, ki se mora ob polnjenju 
kotla sneti, hladilnik (hladilno steklenico, zvite 
ali ravne cevi za hlajenje) in spojne cevi med 
kapo in hladilnikom in pri katerih največja širina 
žgalnega kotla ne preseza njegove enoinpolkratne 
izračun jene višine: 

a) ako nima kotel večje prostornine nego 80 
litrov: s 6 polnitvami kotla in 

b) ako ima kotel večjo prostornino nego 80 
litrov, a ne večje nego 550 litrov: s 5 polnitvami 
kotla. 

II. če se polni žgalna priprava, opisana pod 
točko I., brez snemanja kape, ali če je opremljena 
še z ogrevalnikom drozge ali rektifikatorjem ali 
deflegmatorjem, se mora za tako kapo in vsak 

tak sestavni del (ogrevalnik, rektifikator, defleg-
mator) prišteti še po epa nadaljnja polnitev. 

III. Ako preseza največja širina kotla pri žgal
ni pripravi, ki je opisana pod točko L, njegovo 
enoinpolkratno izračunjeno višino, se mora isto
tako za vsako nadaljnjo (pričeto ali popolno) po- . 
lovico višine žgalnega kotla, za katero preseza 
največja širina kotla njegovo (enoinpolìcratao) • 
izračunjeno višino, prišteti še po ena nadaljnja 
polnitev. 

IV. Pri podelovanju vinskih tropin se jemlje 
vedno po ena polnitev manj, nego bi se morala 
jemati po točkah L, II. in III. 

V. Polnitev se računi z 90 % prostornine žgal
nega kotla, pri čemer se vpošteva tudi njegov vrat. 

VI. Toda če dovoli minister za finance na 
prošnjo, da se podelujejo vinske tropine pomešane 
s špiritom, se odbije od polnitve (90 % prostor
nine) še 20%. V prošnji, za katero se ne plača 
nobena taksa, se mora označiti sorazmerna koli
čina špirita, ki se namerja pomešati z vinskimi 
tropinami. 

VII. Ako bi se dnevna proizvodnost, izražena 
v litrih, ne mogla razdeliti z 10 brez ostanka, 
se mora zaokrožiti navzdol tako, da je razdelna 
z 10. 

15.) Kadar prejme oddelek finančne kontrole 
od koga prijavo (točka 105.), da je nabavil pri
pravo, na kateri se sme kuhati žganje po pavša
laciji, mora najkesneje v 14 dneh to pripravo na
tančno pregledati ter pri tem natančno ugotoviti 
sestavo žgalne (destilacijske) priprave, prostorni
no kotla in vseh posod, ki so določene za hrani
tev drozge, poleg tega pa sestaviti zapisnik o 
pregledu žgalne priprave po obrazcu št. 14. 

16.) Prostornina kotla se ugotavlja z vliva
njem vode. Kotel mora biti popolnoma prazen in. 
stati mora navpično (vertikalno). Ako ima kotel 
mešalnik, se mora ta, še preden se prične vlivati 
voda, vzeti iz kotla. Voda se naliva v kotel z ži
gosano (cimentirano) 201itrsko, odnosno 501i-
trsko posodo, dokler površina vode ne doseže 
roba kotlovega vratu. Preostanek vode v 20 (50) 
litrski posodi se izmeri z žigosano enolitrsko po
sodo, da se na ta način dožene, koliko litrov 
drži kotel. 

17.) Največji presek in višina kotla kakor tudi 
višina in presek vratu se ugotöve z neposrednjim 
merjenjem z mersko palico (metrom)'. 

18.) Višina žgalnega kotla se mora ne glede 
na to, da je ugotovljena tudi z mersko palico, 
izračuniti še posebe iz njegove prostornine, ki se 
je ugotovila z vlivanjem vode, in iz površine nje
govega največjega horizontalnega preseka tako
le: Prostornina žgalnega kotla znaša 345 litrov, 
a njegov največji horizontalni premer znaša 84 
centimetrov. Potem se mora najprej izračuniti 
površina največjega horizontalnega preseka po 
formuli: polumer (42), pomnožen s samim seboj 
in z Ludolfovim številom 3-1416. Tako dobimo 
površino . največjega horizontalnega preseka 
5541-78 ali zaokroženo 5542 cm2. Višina pa se 
ugotovi tako, da se prostornina žgalnega kotla 
(345) pomnoži's številom 1000, a zmnožek se razde
li s površino največjega horizontalnega preseka 
(5542), to je 345 X 1000 = 345.000 : 5542 = 
62-2 cm, ali zaokroženo 62 cm. To je idealna ali 
izračunjena višina kotla. 

19.) Prostornina posod (kadi) za drozgo se 
ugotavlja s kubičnim izračunanjem ali pa z Ma-
tievičevim sodomerom. 

20.) Zapisnik o pregledu žgalne priprave se-
sestavlja z indigovim papirjem v dveh izvodih, 
a podpisuje ga posestnik žgalne (destilacijske) pri
prave, član občinskega predstojništva (ali dva 
državljana), ki morajo prisostvovati pregledu in 
merjenju, in organ finančne kontrole, ki je izvršil 
ta posel. -

21.) Na vse dele izmerjene žgalne priprave se 
mora postaviti žig, s katerim se označuje sedež od
delka 'finančne kontrole (n. pr. za oddelek Križevac 
= Krž), če pa ima eden in isti posestnik več takih • 
priprav, še zaporedoma (rimska) številka. Prav 
tako' je treba posode (kadi), določene za drozgo, 
označiti (z žigom), z barvo ali z barveno kredo 
z zaporednimi arabskimi številkami. 

22.) Zapisnik o pregledu žgalnih priprav po
šlje oddelek finančne kontrole prèdstojnemu okraj
nemu upravniku finančne kontrole. Če se ta prepri
ča, da še ^esa redostaja, vrne zapisnik opregledu 
oddelku, da še ugotovi, kar je treba; ako pa je vse-
v redu in nima žgalna priprava drugih sestavnih 
delov nego öne, ki so navedeni v točki 14.) роф 
I. in II., določi njeno proizvodnost. 
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23.) Dnevno proizvodnost žgalnih priprav, 
ki imajo še druge sestavne dele, razen onih, ki so 
navedeni v točki 14.) pod št. I. in II., določa gene
ralna direkcija posrednjih davkov sama. 

24.) En izvod preizkušenega in odobrenega 
zapisnika o pregledu žgalne priprave se izroči 
po pristojnem oddelku finančne kontrole pod
jetniku, drugi izvod pa pošlje sreska uprava fi
nančne kontrole neposredno pristojnemu računo
vodstvu (finančne direkcije, okružne finančne 
uprave, delegacije ministrstva za finance). 

25.) Oddelek finančne kontrole vpiše po pre
jetem izvodu zapisnika o pregledu žgalne pri
prave, preden ga izroči podjetniku, vse potrebne 
podatke na prvi in drugi strani beležnice o se
stavi in rabi žgalne priprave po obrazcu št. 15. 
To beležnico mora oddelek finančne kontrole vo
diti za vsako pripravo, na kateri se sme kuhati 
žganje po pavšalaciji, kakor tudi za vsako kovi-
nasto destilacijsko pripravo, ki jo imajo lekar
narji in privatni laboratoriji; izvzete so le žgalne 
priprave, ki so še pri izdelovalcih ali prodajalcih. 
Beležnice se hranijo v zvezkih po občinah, a v 
teh zopet zložene po abecednem redu priimkov 
onih, ki imajo žgalne priprave. 

26.) Določena proizvodnost žgalne priprave 
velja za tri proizvodne dobe (doba se računi od 
dne 1. septembra enega do dne 31. avgusta na
stopnega leta). Po preteku te dobe se mora žgal-
na priprava vnovič izmeriti, tekom treh proizvod
nih dob pa. jo je treba vnovič izmeriti samo, če 
so se izvršile na pripravi izpremembe, ki bi mog
le vplivati na njeno dnevno proizvodnost. 

27.) Nov zapisnik o pregledu žgalne priprave 
se sestavi samo, če se izpremeni določena dnevna 
proizvodnost dotične žgalne priprave. V vsakem 
drugem primeru vpiše oddelek finančne kontrole 
izpremembe samo v dosedanji zapisnik o pregle
du in na prvo stran beležnice o sestavi in rabi 
žgalne priprave; obenem pa priobči te izpre
membe po okrajni upravi finančne kontrole pri
stojnemu računovodstvu. 

28.) Pridpbitek alkohola se določa za vsak 
hektoliter drozge: 

a) iz koščičastega sadja (razen trnoljic), vina, 
vinskih droži, vinskega ali sadnega mošta, grozd
ja in medice s 4 %•; 
• b) iz drenulj (drena), trnoljic, šipečjin jagod, 

jabolk, hrušk in drugega pečkastega (zrnatega) 
sadja, jagod, robidnic, malin, murv, brinja, bez-
govine (bezgovih jagod) in drugega sadja, kate
rega plod je jagoda, korenin (razen sladkorne 
pese) in vinskih tropin z dvema (2) stopnjama; 

c) iz iztisnjenega pečkastega (zrnatega) sadja, 
dinj in buč z Wi stopnje. 

č) Podjetnikom, ki kuhajo žganje iz vinskih 
tropin lastne trgatve; sme finančna direkcija 
(okružna'finančna uprava) na njih prošnjo zni
žati pridobitek alkohola z dveh na najmanj eno 
stopnjo, če imajo tropine le neznatno količino 
Alkohola, ker je ta vsled izdelovanja petjota (cin
gerà, tropinskega vina, vina pikoloj kominjaka) že 
iztisnjen. Prošnji, za katero se ne plača nobena 
taksa, je treba priložiti potrdilo pristojnega ob
činskega predstojništva-(v Bosni in Hercegovini: 
sreskega starejšine, kneza, muktarja), da v. občini 
običajno nalivajo-vodo na tropine zaradi izdelo
vanja petjota in da izvira količina vinskih tropin, 
navedena v prošnji, res iz lastne trgatve. 

d) Iz pokvarjenih suhih sliv, pokvarjene če-
žane in pokvarjenih suhih jabolk in hrušk se sme 
proizvajati žganje samo, če se dokaže s potrdi
lom političnega oblastva (okrajnega [kotarskega] 
političnega oblastva ali urada), da so te snovi 
pokvarjene in za ljudsko hrano neuporabne in če 
ni osnovan sum, da so bile namenoma pokvarje
ne. V potrdilu mora biti navedena tudi količina 
pokvarjenih' snovi, ki jih želi posestnik pokuhati 
v žganje. Oni, ki žele kuhati žganje iz pokvarje
nih suhih sliv, jabolk, hrušk ali čežane, pa ši mora
jo poprej preskrbeti posebno dovolitev pristojne 
finančne direkcije (okružne finančne uprave). 

Pridobitek alkohola se določa za pokvarjene 
suhe slive in čežano s 4 •%, a za pokvarjena suha 
jabolka in pokvarjene suhe hruške z 2',%.' 

e) Za vse druge snovi, ki niso tu navedene, 
kakor tudi za snovi, ki so sicer tu navedene, a so 
jim pridejane še snovi, ki lahko zvišajo pridobitek 
alkohola, določa minister za finance posebe pri
dobitek alkohola na podstavi izjave, ki jo podado 
veščaki v vsakem posameznem primeru; ako pa 
je treba, se sme odrediti tudi poizkusno kuhanje 
žganja. 

2Q.) Kuhanje žganja po pavšalaciji se mora 
prijaviti za cele ure, toda vsaj za 24 ur. 

30.) Kdor želi kuhati žganje po pavšalaciji, 
mora to praviloma prijaviti vsaj 48 ur, preden, 
prične kuhati, pri pristojnem oddelku finančne 
kontrole. Starejšina oddelka, odnosno organ fi
nančne kontrole, ki sprejema prijave, pa je upra
vičen, primerno skrajšati ta rok, ako dopušča 
kontrola. 

31.) Prijava je ali pismena ali ustna. Pismena 
prijava se vlaga redoma v dveh.izvodih, a kjer po
bira trošarino davčni urad ali sreska, odnosno 
okružna finančna uprava ali občinsko predstoj-
ništvo, v treh izvodih ter mora obsezati vse po
datke, ki so naVedeni v obrazcu št. 16. Če ni pri
java sestavljena predpisno, ali če je v njej kaj pre-
črtanega, izbrisanega, jo mora oddelek finančne 
kontrole zavrniti. 

32.) Ako se vloži prijava ustno, sestavi odde
lek finančne kontrole prijavo z indigovim papir
jem v dveh, odnosno treh izvodih, prijavitelj pa 
mora povrniti nabavno ceno za tiskovine 
(obrazce). 

33.) Prijavo podpiše podjetnik (ali njegov pri
javljeni namestnik), ako pa ni pismen, ga podpiše 
kdo drugi ali organ finančne kontrole; on se le 
podkriža ali pa pristavi odtisk svojega prsta. 

34.) Ako kuha več oseb nepretrgoma, a na 
eno prijavo, na eni žgalni pripravi in na enem 
ognjišču žganje skupno, se smatra za podjetnika 
oni, ki je" podpisal prijavo. Oddelek finančne kon
trole vpiše tedaj na hrbtu prijave ime in biva
lišče vseh onih, ki skupno kuhajo žganje, kakor 
tudi vrsto in količino drozge, ki jo namerja po
kuhati vsak posameznik. 

35.) Kdor želi kuhati žganje iz snovi, za ka
tere je treba posebnega dovolila, mora v prijavi 
navesti oblastvo,'ki je izdalo to dovolilo, nada
lje datum in številko tega dovolila; kdor pa želi 
kuhati žganje iz vinskih tropin lastne trgatve, 
pomešanih s špiritom (točka 14., VI.), mora na
vesti tudi količino in jakost špirita, ki ga pridehe 
vsakemu hektolitru drozge. 

36.) Podaljšava prijavljenega časa za kuhanje 
žganja se sme dovoliti samo enkrat in samo za 
čas, krajši od 24 ur, a še to le, če se kuha žganje 
iz istih snovi, in tudi to samo, če ni dotična žgal-
na priprava že prejodkazana za kuhanje žganja 
v istem času komu drugemu. Podaljšano kuhanje 
dovoljuje oddelek finančne kontrole, a kuhati se 
ne sme, dokler nima žganjarna bolete za kuhanje 
žganja. 

37.) Trošarina, ki jo je plačati za kuhanje 
žganja po pavšalaciji, se izračuni tako, da se 
dnevna proizvodnost žgalne priprave, določena 
v hektolitrih, pomnoži 

a) s prijavljenim časom kuhanja; 
b) s številom stopenj alkohola, določenim, za 

vsak hektoliter drozge, in 
c) s postavko trošarine, določeno za hekto-

litfsko stopnjo alkohola. N. pr.: 
I. Kdor želi kuhati žganje iz sliv 29 ur na pri

pravi, opremljeni z ogrevalnikotra, katere kotel 
drži 70 litrov, temu se odmeri trošarina tako-le: 

Polnitev kotla (90%) = 70 X 0-9 = 63. 
število polnitev čM = ? ^ 
a za ogrevalnik 1 > l 

Dnevna proizvodnost znaša torej 63 X 1 — 
441 ah zaokroženo 4-40 hektolitrov. 

Za en dan (24 ur) znaša trošarina: 
4-40 X 1 (dan) X 4 (pridobitek alkohola) 

X 20 (postavka) = 352-dinarjev. 
Ker je kuhanje žganja prijavljeno za 29 ur 

(1 dan in 5 ur), pripada na 5 u r . — — — = 73-33 

dinarjev; za, 29 ur skupaj: 352 + 73-33 = 
425-33 dinarjev. 

Ako pa bi bile slive lasten proizvod — kar se 
mora dokazati s potrdilom pristojnega občinske
ga predstojništva (selškega starejšine, kneza, muk
tarja) — se odbije do konca meseca maja 1922. od 
gorenje vsote 25%en popust = 106-33 dinarja, 
zato plača prijavitelj le 319 dinarjev trošarine. 

Primer II. Podjetniku, ki želi z dovolitvijo pri
stojnega oblastva 2 dni kuhati žganje iz vinskih 
tropin lastne trgatve, pomešanih s špiritom, na 
žgalni pripravi, katere kotel drži 65 litrov, se od
meri vsota trošarine tako-le: 

Polnitev kotla 90 % = 65 X 0-9 = 58-5, 
po odbitku 20 % (58-5 X 20) = 11-7 
ostane . . ' . . . ' ' • • . . • • 46-8. 
Dnevna proizvodnost znaša 46-š (polnitev) 

X 5 (število polnitev) = 234 ali zaokroženo 2-30 
hektolitra. 

Trošarina znaša 2-3 (dnevna proizvodnost X 
2 (dni) x 2 (pridobitek alkohola) X 20 (postav
ka) = 184 dinarjev. 

Ako pa kuha podjetnik žganje iz lastnega pro
izvoda, se odbije do konca meseca maja 1922. od 
te vsote 25%en popust ali 46 dinarjev; zato plača 
le 138 dinarjev trošarine. 

38.) Ako se prijavi z eno in isto prijavo ku
hanje žganja iz več vrst snovi, a je pridobitek alko
hola za te snovi različen, se jemlje pri izračuna
vanju trošarine za osnovo ona snov, za katero je 
določen najvišji pridobitek alkohola. Podjetniku 
n. pr., ki prijavi z eno in isto prijavo kuhanje 
žganja iz sliv, pomešanih z jabolki, ali pa, da 
hoče kuhati žganje dva dni iz sliv, a tretji dan iz 
vinskih tropin, se vzame za osnovo pri odmeri 
trošarine le pridobitek alkohola, ki je določen za 
slive. 

39.) Prav tako se jemlje za osnovo pri od
meri trošarine snov, za katero je določen najvišji 
pridobitek alkohola, če. je v žganjarni več žgalnih 
priprav, a se na vsaki ali vsaj na več pripravah 
istočasno proizvaja žganje iz različnih snovi, in 
sicer ne glede na to, ali'je za vsako žgalno pri
pravo vložena posebna prijava ali ne. 

40.) Trošarino pobirajo redoma davčni uradi, 
sreske, odnosno okružne finančne uprave. Ako ni 
na sedežu oddelka finančne kontrole takega ob
lastva, temveč posluje le občinsko predstojništvo, 
pobira trošarino to predstojništvo. Toda če so na 
sedežu oddelka finančne kontrole tako davčni 
urad ali sreske, odnosno okružne finančne upra
ve, kakor tudi občinsko predstojništvo in poštna 
hranilnica, se pobira trošarina po poštni hranil
nici. V krajih, kjer ni niti davčnega urada ali 
sreske ah' okružne finančne uprave, niti občinske
ga predstojništva, niti poštne hranilnice, se pia 
čuje trošarina po pošti, ako je tak urad v dotič-
nem kraju, ako pa pošte ni, pobira trošarino od
delek finančne kontrole sam, kateremu da država 
v ta namen ročno blagajno. Najvišjo vsoto, ki jo 
sme oddelek finančne kontrole imeti v blagajni, 
ne da bi jo moral odpremiti pristojnemu davčne
mu uradu ali sreski, odnosno okružni finančni 
upravî  odnosno bližnji pošti, določi, vpoštevaje 
razmere, finančna direkcija (okružna finančna 
uprava) po odobritvi ministrstva za finance. Zä 
čuvanje blagajne (dežurna služba) vso noč, od-
premljanje denarja itd. odredi vse, česar je tre
ba, sreski upravnik finančne kontrole. 

41.) Ako se pobira trošarina pri davčnem ura
du (sreski, odnosno okružni finančni upravi) ali 
občinskem predstojništvu, izroči oddelek finanč
ne kontrole podjetniku dva izvoda preizkušene 
prijave z naročilom, naj plača izračunjeno vsoto 
jtrošarine, označeno v prijavi, nemudoma pri pri
stojni državni blagajni, odnosno občinskem pred
stojništvu. Davčni urad (sreska, odnosno okruž
na finančna uprava) ali občinsko predstojništvo 
potrdi plačilo trošarine na enem izvodu prijave, 
ki ga izroči podjetniku z istočasnim naročilom, 
naj odda prijavo takoj oddelku finančne kontrole. 
Drugi izvod prijave pridrži davčni urad (sreska^ 
odnosno okružna finančna uprava) ali, občinsko 
predstojništvo kot prilogo k seznamku o pobrani 
trošarini. 

42.) O plačani trošarini vodi davčni urad 
(sreska, odnosno okružna finančna uprava) pose
ben seznamek, v katerega mora vpisovati zapo- ' 
redno številko seznamka, dan plačila, ime in bi
vališče podjetnikovo in znesek plačane trošarine. 
Koncem meseca se-mora seznamek zaključiti in 
priložiti dnevniku (poddnevniku) za trošarino na 
žganje za dotični mesec. 

43.) Občinsko predstojništvo vodi o pobira
nju trošarine prav tak seznamek kakor davčni 
urad (sreska, odnosno okružna finančna uprava), 
toda v dveh izvodih (za katera se sme uporabljati 
tudi indigov papir). En izvod1 seznamka mora 
občinsko predstojništvo vročiti do konca dotiČ-
nega meseca pristojnemu davčnemu uradu (sreski,/ 
odnosno okružni finančni upravi) s trošarino 
vred, ki se je pobrala tekom enega meseca, in 5 
priloženimi prijavami, drugi izvod pa mora pri
držati v svojem arhivu. 

44.) Če se plačuje trošarina na žganje, po 
poštni hranilnici ali po pošti, pozove oddelek fi
nančne kontrole dotičnika, naj vplača odmerjeno, 
trošarino pri poštni hranilnici, odnosno naj jo> 
pošlje po pošti pristojnemu davčnemu uradu 
(sreski, odnosno okružni finančni upravi). Če je 
dotičnik nepismen, izpolni ček, odnosno poštno 
nakaznico, organ finančne kontrole, ki sprejme 
prijavo. Stroške za poštno nakaznico in poštnino 
trpi podjetnik. 
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45.) Čim vroči podjetnik oddelku finančne 
kontrole potrdilo o plačani trošarini (prijavo, 
priznanico poštne hranilnice ali pošte), odnosno, 
če pobira trošarino oddelek finančne kontrole 
sam, čim prejme oddelek odmerjeno vsoto troša
rine, vpiše ta podatke prijave v beležnico o sesta
vi in rabi žgalne priprave (točka 25) ter izda pod
jetniku iz registra (obrazec št. 17) podpisano m 
s službeno štampiljo opremljeno boleto za ku
hanje žganja. 

46.) Register in bolete se izpolnjujejo z mdi-
govim papirjem istočasno. Zaporedna številka 
registra se pričenja v vsaki proizvodni dobi s 
številko 1 ; ta številka se zapisuje obenem tudi na 
bolete. , . 

47.) Register sestoji iz 6, 12 ali 24 perfonra-
nih bolet. Zaradi ščedenja se smejo rabiti le taki 
registri, ki jih je mogoče popolnoma porabiti v 
enem mesecu. 

48.) Izvod prijave za kuhanje žganja, na ka
terem je, če še pobira trošarina pri davčnem ura
du ali občinskem predstojništvu, vplačilo potrje
no, priloži oddelek finančne kontrole registru, 
drugi izvod pa rabi za kontroliranje. 

•t 49.) Izvode prijave, določene za kontroliranje, 
predloži oddelek finančne kontrole koncem me
seca (v katerem je prijavljeno kuhanje končano), 
zložene po zaporednih številkah, neposredno fi
nančni direkciji (okružni finančni upravi), ta pa 
jih hrani leto dni. 

50.) Priznanice poštne hranilnice in pošte o 
vplačani trošarini se prilepljajo pri zaporedni šte
vilki registra, pod katero je boleta izdana; ako pa 
pobira trošarino oddelek finančne kontrole-sam,, 
prilepi priznanico davčnega urada (sreske ali 
okružne finančne uprave), odnosno poštnega 
urada, pri poslednji zaporedni številki registra, 
pod katero je izdal poslednjo boleto ter denar 
prejel zanjo. 

51.) Koncem vsakega meseca ne sme ostati 
noben neodpremljen denar pri oddelku finančne 
kontrole. Denar se pošlje davčnemu uradu, od
nosno sreski ali okružni finančni upravi, s sprem
nim aktom, v katerem se mora navesti prva in 
poslednja zaporedna številka registra, pod kate
ro so bolete izdane, kakor tudi vsota denarja, ki 
se pošilja. Davčni urad, odnosno sreska ali okruž
na finančna uprava, pridrži ta akt zase ter ga pri
loži seznamku o pobrani trošarini, oddelku fi
nančne kontrole pa izda potrdilo o prejemu de
narja. Koncem vsakega meseca mora oddelek fi
nančne kontrole register, ki je v rabi, zaključiti 
ter preostale zaporedne številke poslednjega re
gistra prečrtati. Registri se predlagajo obenem s 
prilogami in računom o porabi registrov do 5. 
dne nastopnega meseca neposredno pristojnemu 
računovodstvu. 

52.) Občinskemu predstojništvu gre kot na-
grada za pobiranje trošarine V2 % trošarine, ki 
se je pobrala v eni proizvodni dobi, toda nikakor 
ne več nego 1000 dinarjev. 

53.) Podjetnikom, katerim je dovoljeno, da 
plačujejo trošarino poslednji dan drugega me
seca izza dne, ko je bila vložena prijava za ku
hanje žganja (točka 10.), ne izdaja bolet za ku
hanje žganja oddelek finančne kontrole, temveč 
davčni urad, odnosno sreska ali okružna finančna 
uprava. Zaradi tega pošlje oddelek finančne kon
trole en izvod prijave za kuhanje žganja, ki jo je 

• prejel od podjetnika, pristojnemu davčnemu ura
du, odnosno sreski ali okružni finančni upravi, 
ki mora, ako bi iz kakršnegakoli vzroka bolete 
ne mogel izdati, o tem nemudoma obvestiti od-

, detek. Register za kuhanje žganja je isti, kakr
šnega vodi oddelek finančne kontrole, samo da 

, zapiše davčni urad, odnosno sreska ali okružna 
finančna uprava, na naslovni strani registra z 
rdečo tinto na posebno viden način: «Nepobrana 
trošarina». Register za kuhanje žganja se zaklju
čuje koncem meseca, a posamezni zneski se pre
našajo v beležnico o nepobrani trošarini na žga
nje, ki se ne plačuje, ko se prijavlja kuhanje žga
nja (obrazec št. 18). Davčni urad, odnosno sreska 
ali okružna finančna uprava, otvori v beležnici 
za vsakega podjetnika poseben račun (dva; ako 

Sa je treba, tudi več listov) ter mora natančno vo-
iti račun, da se plačuje dospela trošarina v dolo

čenem roku. Ako bi znesek trošarine, ki bi ga bil 
". moral podjetnik, ko je vložil prijavo za kuhanje 

žganja, vplačati skupno z zneskom še nedospele 
trošarine, presezal vsoto, ki je določena in zava
rovana z garancijskim pismom, se ne sme izdati 
nova boleta. Davčni urad, odnosno sreska ali 

' okružna finančna uprava, zaključi na koncu; me
seca register za kuhanje žganja, vknjiži mesečno 

vsoto nepobrane trošarine v poseben pomožni j 
dnevnik za trošarino kot prejemek, obenem pa 
vknjiži to vsoto v dnevniku za tekoči račun (kon-
tokorentni dnevnik) kot izdatek. 

54.) Ko se zadolžena trošarina pobere, se 
vknjiži v dnevnik za tekoči račun (kontokorentni 
dnevnik) kot prejemek, obenem pa se vknjiži v 
beležnici o nepobrani-trošarini. 

55.) Register, ki se mu mora priložiti tudi iz
pisek iz te beležnice (po obrazcu št. 19), pošlje 
davčni urad, odnosno sreska ali okružna finančna 
uprava, do 5. dne nastopnega meseca pristojne
mu računovodstvu. Če podjetnik ne plača do
spele trošarine v določenem roku, mora davčni 
urad (sreska, odnosno okružna finančna uprava) 
nemudoma o tem poročati finančni direkciji 
(okružni finančni upravi), ki postopa po določi
lih točke 11. tega člena. 

56.) Za čas, ko se prične kuhati žganje, 
j se smatra< oni trenutek, ko se prične drozga vli-
j vati v žgalno pripravo. 
! 57.) Posestnik, odnosno podjetnik žganjarne 
' za kuhanje žganja, sme odpraviti zaporo (pečat), 
ki je dejana na dele žgalne priprave (točka 113.), 
ako ne pride organ finančne kontrole do ure, za j 
katero je določen pričetek kuhanja; toda po kon
čanem kuhanju mora takoj izročiti odpravljeni pe
čat (oznak) skupaj z boleto za kuhanje žganja 
oddelku, odnosno organu finančne kontrole, ki 
vrši pri njem kontrolo. 

58.) Izročene, odnosno pobrane bolete za ku
hanje žganja pošilja oddelek finančne kontrole 
koncem vsakega meseca — zložene po zapored
nih številkah — neposredno računovodstvu, ki je 
pristojno, preizkušati register za kuhanje žganja. 

59.) Za zapreke v obratovanju se trošarina 
redoma ne povrača (ne odpisuje). Toda če je pro
izvajanje žganja zaradi nepričakovanega in ne-
odvratnega dogodka povsem nemogoče, se do
voli povračilo (odpis) trošarine za čas, ko se žga
nje nikakor ni moglo proizvajati, ako se zapreka 
takoj (pismeno ali ustno) prijavi oddelku fi- j 
nančne kontrole, v katerega okolišu se kuha 
žganje. Pismena prijava se mora vložiti v dveh 
izvodih; en izvod vrne oddelek finančne kontrole 
podjetniki}, ko ga je potrdil in vanj natančno vpi
sal dan in uro prejema. 

60.) Če se vloži ustna prijava, sestavi oddelek 
finančne kontrole o tem (z uporabo indigovega 
papirja) zapisnik v dveh izvodih tev izroči en iz
vod podjetniku. Papir, potreben za take zapis
nike kakor tudi vobče za vse zapisnike, ki jiji se
stavlja oddelek po ustni prijavi, mora dajati pod
jetnik. 

61.) Oddelek finančne kontrole mora takoj 
ugotoviti vzrok zapreke. Ako pà bi organ finanč
ne kontrole ne prišel v osmih urah po vložitvi 
prijave, je podjetniku dovoljeno, da ugotovi za
preko po članu občinskega predstojništva (selskih 
starejšinah, knezu, muktarju), in sicer pred dvema 
nepristranskima pričama. 

62.) V oblastvih, kjer se je že do sedaj pobirala 
trošarina, se ne pobira trošarina na ono žganje, 
ki ga kuhajo posamezniki iz lastnih proizvodov, 
za osebno potrebo in za Člane rodbine ali zadru
ge in služabništva, ki štejejo nad 12 let in ki so 
pri njih na hrani in stanovanju, a na tuj račun ne 
prekuhavajo žganja ter ne izdelujejo rozolije, 
likerjev in drugih začinjenih alkoholnih tekočin. 

63.) Kuhanje žganja brez plačila trošarine za 
domačo potrebo se dovoljuje po številu članov 
rodbine (zadruge) s služabništvom vred in po 
količini drozge, ki jo ima rodbina (zadruga), 
sme pa se vršiti enkrat ali dvakrat v eni proizvod
ni dobi, toda samo na posestvu (zemljišču), ki 
ga obdeluje podjetnik sam. 

64.) Kadar se kuha žganje brez plačila tro
šarine za domačo potrebo^ enkrat, a ima rodbina 
ali zadruga s služabništvom vred 

I. do štiri člane, se sme kuhati: iz predmetov, 
navedenih v točki 28. tega člena pod a), dvain-
sedemdeset ur, pod b) stoštiriinštirideset ur in 
pod c) dvestoinšestnajst ur; 

II. nad štiri člane do osem članov, se sme ku
hati: iz predmetov, navedenih v točki 28. tega 
člena pod a), stoinštiriinštirideset ur, pod b) dve-
stooseminosemdeset ur in pod c) štiristoindvain-
trideset ur; 

III. nad osem do dvanajst članov, se sme ku
hati: iz predmetov, navedenih v točki 28. tega 
člena pod a), dvestoinšestnajst ur, pod b) štiri-
stoindvaintrideset ur in pod c) šeststoinosemin-
štirideset ur; in 

IV. nad dvanajst članov, se sme kuhati: iz pred
metov, navedenih v točki 28. tega člena pod a), 
dvestòindvainpetdeset ur, pod b) petstoinštiri ure 
in pod c) sedemstoinšestinpetdeset ur. 

65.) Čas, označen v prejšnji točki tega člena 
pod I., II., III. in IV., velja za žgalne priprave 
preproste konstrukcije, katerih kotel ne drži več 
nego 40 litrov. 

66.) Za žgalne priprave preproste konstrukci
je se smatrajo priprave, popisane v točki 14. pod I. 

67.) Ako ima kotel take žgalne priprave večjo 
prostornino nego 40 litrov, se določi zgoraj ozna
čeni čas v razmerju proti prostornini kotla; zai 
osnovo se računi kotel s 40 litri. N. pr.: 

I. Rodbini (zadrugi), ki šteje s služabništvom 
vred tri člane in ki želi trošarine prosto kuhati 
žganje za domačo potrebo iz snovi, navedenih 
v točki 28. tega člena pod a), in sicer na kotlu s 
70 litri prostornine, se določi čas kuhe tako-le: 

40 litrov X 72 ur , , , - , . , , ,, 
- = 41-1 ah okroglo 41 ur. '70 litrov 

II. Zadrugi (rodbini), ki šteje s služabništvom 
vred sedem članov in ki želi trošarine prosto 
kuhati žganje za domačo potrebo iz snovi, nave
denih v točki 28. tega člena pod b), in sicer na 
kotlu s 110 litri prostornine, se določi čas kuhe 
tako-le: 

40 litrov X 288 ur , л < „ ,. , , , л _ 
— = 1047 ali okroglo 105 ur. 

110 litrov 
68.) Če se kotel, katerega prostornina ne pre-

seza 40 litrov, polni, ne da bi se morala sneti kapa, 
ali če je žgalna priprava opremljena še z ogre-
valnikom drozge ali z rektifikatorjem ali defleg-
matorjem, ali če preseza največja širina kotla 
enoinpolkratno izračunjeno višino kotla, se dolo
či čas kuhe tako-le: 

Rodbina (zadruga) 

sme kuhati 

če ima 
članov 

do 4 

prel:o 4 
do 8 

preko 8 
do 12 

preko 12 

iz 
snovi, 
nave
denih 
pod 

ako ima žgalna priprava sestavne dele 
(za sestavni del se mora smatrati razen 
vsakega rektiflkatorja in deflegmatorja 
ali ogrevalnika š e : polnjenje kotla, ne 
da bi se morala sneti kapa, kakor tudi 
vsaka pričeta ali cela polvišina kotla, 
za katero preseza največja širina izra-

čunjeno višino kotla) ' 

1 I 2 i 3 4 5 6 I 7 | 8 | 9 10 

ur 

G0 
120 
180 

a 
b 
c 

a 
b' 
c 

54 47 
108! 9 i 
162 141 

120! 108: 94 
240J216188 
360,321J282 

42 
84 

126 

84 
168 
252 

38 
76 

114 

76 
152 
228 

180 
360 
540 

162 
324 
486 

211 
422 
633 

141 
282 
423 

126:114 
25ф28 
878342 

189,165 
378330 
567Ì495 

35 33 
70l 66 

105' 99 

70 
140 
210 

66 
132 
198 

1061 99 
210198 
315 297 

147 
294 
441 

1351123 
270;246 
40ÔJ369 

28 
56 
84 

60 
120 
180 

56 
112 
168 

90 
180 
270 

81 
168 
252 

115106 
230212 
345 318 

54 
108 
162 

81 
162 
243 

98! 93 
196J186 
294 279 

Ako drži kotel take žgalne priprave več nego 
40 litrov, se določi zgoraj .označeni čas v raz
merju proti njegovi prostornini; za osnovo se 
računi kotel s 40 litri. N. pr.: 

I. Rodbini (zadrugi), ki,šteje skupaj tri člane 
in ki želi kuhati žganje iz snovi, navedenih v 
točki 28. pod a), na žgalni pripravi, ki je oprem
ljena z ogrevalnikom in rektifikatorjem ^n pri 
kateri se kotel, ki drži 86Nlitrov, polni, ne da bi 
se morala sneti kapa (ima torej skupaj tri sestavne 
dele), se določi čas kuhe tako-le: 
' 40 litrov X 47 ur 

— = 21-8 ali okroglo 22 ur. 
86 litrov 

II. Zadrugi (rodbini), ki šteje s služabništvom 
vred enajst članov in ki želi kuhati žganje iz sno
vi, navedenih v točki 28. pod b), na žgalni pri
pravi, ki je opremljena z ogrevalnikom in katere 
kotel drži 110 litrov, pri kateri pa je največja 
širina 80 cm in izračunjena višina 22 cm (širina 
kotla preseza 4 cele in eno pričeto polvišino), 
se določi čas kuhe (za ogrevalnik in pet polvišin, 
torej za šest sestavnih delov) tako-le: ' 

40 litrov X 210 ur „„„ ,. , . л ~ с * 
— = 76-3 ali okroglo /6 ur. 

110 litrov 
69.) Ako nima zadruga (rodbina) sirovin 

lastnega proizvoda v količini, ki se ujema z izra-
čunjenim časom, v katerem bi smela kuhati žga
nje trošarine prosto, se določi čas kuhe po dejan
ski količini drozge iz sirovin lastnega' proizvoda 
in po dnevni proizvodnosti dotične žgalne pri
prave. . 



70.) Kadar se kuha žganje le enkrat, se sme 
kuhati tudi iz več vrst snovi. Snovi se smejo pre
delovati ali pomešane ali vsaka zase. Ako želi 
kdo kuhati žganje iz vsake snovi posebe, -mora 
označiti sorazmerne količine vseh snovi. Zadrugi, 
ki šteje s služabništvom vred dvajset članov in 
ki želi n. pr. kuhati žganje trošarine prosto za 
domačo potrebo na kotlu navadne konstrukcije 
z 200 litri prostornine iz snovi, navedenih v točki 
28. pod a) in b), in sicer iz snovi, navedenih pod 
b), dvakrat več nego iz snovi, navedenih pod a), 
in to takoj drugo za drugim, se določi čas kuhe 
tako-le: 

za snovi, navedene pod a): 
252 

X 3 _ 4 0 X 8 4 
200 ~ 200 

17 ur ; . » 
za snovi, navedene pod b): 
лл 504 X 2 
40 X r ^ ~ 

= 16 8 alf okroglo 

40 X 336 
200 

67 2 ali 
200 

okroglo 67 ur. 
Ako bi se snovi, navedene pod a) in b), ku

hale pomešane, se mora ves čas kuhe določiti 
samo tako-le: 

40 X 25^ 
— r r r — = 50-4 ali okroglo 50 ur. 
71.) Ako želi zadruga (rodbina) kuhati žga

nje iz snovi, navedenih v točki 28. pod a), b) in 
c), dvakrat, se izračuni Čas kuhe po številu hekto
litrskih stopenj, ki jih sme skuhati trošarine 
prosto v eni proizvodni dobi, in po dnevni pro
izvodnosti dotične žgalne priprave. V eni proiz
vodni dobi sme zadruga skuhati: 

če ima do 4 .članov, 25 hektolitrskih stopenj, 
če ima 4 do 8 članov, 50 hektolitrskih stopenj, 
če ima 8 do 12 članov, 75 hektolitrskih stopenj, 
če ima nad 12 članov, 88 hektolitrskih stopenj 

alkohola. 
72.) Ako se kuha žganje iz več snovi, se smejo 

predelovati snovi ob prvi in drugi kuhi samo 
pomešane, nikakor pa ne vsaka zase. N. pr. za
drugi (rodbini) z 9 člani, ki je prijavila, da želi 
kuhati žganje dvakrat, in sicer prvič iz sliv, na 
žgalrii pripravi navadne konstrukcije, katere ko
tel drži 70 litrov, in v času dveh dni, se dovoli 
prva kuha za ta čas. Ker izdela zadruga v tem 
času (370 litrov [dnevna proizvodnost] X 4 [pri
dobite^ alkohola] х 2 [dni]) 29-60 hektolitrskih 
stopenj, ima pravico, v dotični proizvodni dobi 
proizvesti še 75 — 29.60 ~ 45.40 hektolitrskih 
stopenj alkohola. Ako prijavi ta zadruga trošarine 
prosto žganjekuho za domačo potrebo drugič 
iz iztisnjenega pečkasrega sadja, a na žgalni pri
pravi, katere kotel drži 85 litrov in ki je oprem
ljena tudi z deflegmatorjem, se izračuni čas kuhe 
tako-le: Polnitev 85 X 0-9f je 76-5. Število polni
tev (5 + 1. [za deflegmator]) 6; dnevna proiz
vodnost 76:5 X 6 r : 459 ali 450 litrov. Pridobi-
tefc alkohola v enem dnevu 450 X \xh = 5"63, 
a v eni uri 5-63 :24 ™ 0-234 hektolitrskih stopenj. 

Ker sme zadruga v dotični proizvodni dobi 
proizvesti še 45.40 hektolitrskih stopenj alkohola 
trošarine prosto, se določi čas za drugo kuho s 
45-40 : 0-234 = 194-01 ali okroglo 194 ur. 

73.) Kdor želi trošarine prosto kuhati žganje 
za domačo potrebo, mora nabaviti dva izvoda 
prijavnega in preglednega lista po obrazcu št. 12, 
izpolniti stolpce' 1 do 8 v obeh listih ter dobiti 
v stolpcu 9. od pristojnega občinskega predstoj-
ništva (selškega starejšine, kneza, muktarja) po
trdilo, da so navedbe v stolpcih 1 do 8 prijavnega 
in preglednega lista resnične, da so- snovi, iz 
katerih želi kuhati žganje, rfjegov lastni pridelek 
in da se dotičnik ne bavi s posli, omenjenimi v 
<:oč;ci 62. tega člena. Če se ugotovi, da so naved
be v potrdilu neresnične, se morajo dotične osebe 
zagovarjati po določilih kazenskega zakona. S 
tema tako potrjenima izvodoma prijavnega in pre
glednega lista se je treba prijaviti pri pristojnem 
oddelku finančne kontrole, ki izpolni stolpce 10 
do 20 v obeh izvodih prijavnega in preglednega 
lista; en izvod vrne prijavniku, drugega pa po
rabi v kontrolne svrhe in ga nato priloži posebni 
beležnici (rapularju), ki jo mora voditi o tistih, 
Jfi kuhajo žganje za domačo potrebo prosto 
trošarine. Ta beležnica se vodi po obrazcu št. 13, 
za vsako občino posebe; po abecednem redu pri
imkov se v njej razvrščajo osebe, ki kuhajo žga
nje za domačo potrebo trošarine prosto. Stolpci 
te beležnice se morajo izpolniti iz prijavnega in 
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preglednega lista takoj, čim se izpolnijo v prijav
nem in preglednem listu stolpci 10 do 20; v 
stolpcu «Opomba» pa je vpisati tudi število hekto-
tolitrskih^ stopenj alkohola, ki jih morda posa
meznik še sme proizvesti v dotični proizvodni 
dobi. 

74.) Finančni organ, ki prejme prijavni in 
pregledni list, se mora, še preden izpolni stolpce 
10 do 20 tega lista, uveriti iz te beležnice, kakor 
tudi iz one, ki jo vodi po točki 137., ali in koliko 
sme dotična oseba v isti proizvodni dobi še kuhati 
žganja trošarine prosto za domačo potrebo, od
nosno ali ji ni morda odvzeta .pravica do do
volitve. Okrajni ^pravnik finančne kontrole mora 
vselej, ko pregleda oddelek finančne kontrole, 
pregledati tudi to beležnico. Koncem proizvodne 
dobe se mora ta beležnica s prijavnimi in pre
glednimi listi vred poslati v cenzuro pristojnemu 
računovodstvu (finančne direkcije, okružne fi
nančne uprave) delegacije ministrstva za finance. 

75.) Kdor hoče prodati izvesten del žganja, 
ki ga je trošarine prosto skuhal za domačo po
trebo, ga sme prodati samo, če to prej prijavi 
pristojnemu oddelku finančne kontrole in če pla
ča pri pristojnem davčnem uradu (sreski, odnosno 
okružni finančni upravi) trošarino za ono koli
čino žganja, ki jo hoče prodati. Pri tem se plačuje 
trošarina do konca meseca maja 1922. izjemoma 
po 15 dinarjev, izza dne 1. junija 1922. pa po 
20 dinarjev za vsako hektolitrsko stopnjo. • 

76.) Na priznanici davčnega urada (sreske, 
odnosno okružne finančne uprave) odnosno, ako 
je trošarina plačana po poštni hranilnici ali po 
pošti, na potrdilu poštne hranilnice (pošte) vpiše 
pristojni oddelek finančne kontrole: ime kupčevo, 
njega priimek in bivališče in vrsto, količino in 
jakost prodanega žganja, a na potrdilu, ki ga 
mora prodajalec dati kupcu in v katerem mora 
biti navedeno ime in bivališče prodajalčevo in 
vrsta, količina in jakost prodanega žganja, 'se 

Letnik III. 

vpiše istočasno tudi še, katerega dne, pri katerem 
uradu in pod katero številko (katerim členom) 
je bila trošarina plačana. 

77.) Količina in jakost žganja se določa po 
predpisih, ki veljajo v tem oziru za špirit (alko
hol). 

78.) Istotako se mora predhodno vložiti pri
java in plačati trošarina za količino žganja, sku-
hanega trošarine prosto za domačo potrebo, ki 
se da lastniku žgalne priprave kot plačilo zato, 
ker je posodil kotel. 

79.) Kdor želi izvažati žganje z ozemlja Srbi
je v druge oblasti kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, Mora pri občini, iz katere izvaža 
žganje, vzeti potrdilo, iz katerega je razvidno, 
koliko žganja izvaža in kam. To potrdilo mora 
imeti oni, ki spremlja žganje, pri sebi. Ako se 
odpravlja žganje z javnimi prevoznimi sredstvi, 
se mora to potrdilo priložiti tovornemu listu. 
Oni, ki spremlja žganje, se mora, čim prestopi 
na ozemlje Bosne in Hercegovine, Dalmacije, 
Hrvatske, Slavonije, Banata in Bačke, prijaviti 
oddelku finančne kontrole ter mu izročiti potrdilo. 
Ako tam, kjer prekorači mejo, ne bi bilo oddelka 
finančne kontrole, se mora na ozemlju Bosne in 
Hercegovine prijaviti najbližjemu muktarju '(kne
zu, glavarju), v Hrvatski, Slavoniji, -Banatu in 
Bački pa prvi najbližji občini ter mora tem izro
čiti potrdilo. Ti organi morajo takoj pozvati naj
bližji oddelek finančrie kontrole. Na tako prijavo, 
oziroma na tak poziv, ugotovi ta oddelek takoj 
po enem svojih organov količino žganja, njegovo 
jakost in ustrezno vsoto državne trošarine ter 
vpiše to vsoto na potrdilu. Trošarina se lahko 
plača pri davčnem uradu (sreski, odnosno okruž
ni finančni upravi), muktarju, občinskemu pred
stojniku ali poštni hranilnici. Dokler se trošarina 
ne plača, se žganje ne sme spraviti v promet. Muk-
tarji in občine morajo prejeto trošarino s potrdi
lom vred, in sicer muktarji v Bosni in Hercegovini 
v osmih dneh, a občine v Dalmaciji, Hrvatski, 
Slavoniji, Banatu in Bački takrat, ko odpremljajo 
davek, izročiti pristojnemu davčnemu uradji 
(sreski finančni upravi), ki jo vpiše v dnevnik za 
trošarino, dočim priloži potrdilo dotični prejem-
ni postavki. Ako se je plačala trošarina po poštni 
hranilnici ali po pošti, pričvrsti oddelek finančne 
kontrole potrdilo poštne hranilnice ali pošte z 
enim robom na potrdilo ter pošlje le-to koncem 
meseca računovodstvu pristojne finančne direkcije 
(okružne finančne uprave), odnosno delegacije. 
Javna prevozna podjetja in poštni uradi v vseh 
oblastih razen v Srbiji, morajo takoj prijaviti 

, vsako pošiljko žganja, ki pride z ozemlja Srbije, 
onemu' oddelku finančne kontrole, v katerega 

okolišu je postaja (urad), ki mora pošiljko vro
čiti. Postaja (urad) ne sme izročiti pošiljke, do
kler je oddelek finančne kontrole, odnosno njegov 
organ ne obvesti, da ni zapreke zoper izročitev. 

80.) Oni, na katerega je pošiljka naslovljena, 
mora prijaviti oddelku finančne kontrole dan in 
uro, ob kateri namerja prevzeti pošiljko. Od
delek finančne kontrole ugotovi ob prijavljenem 
času, če pa se namerja prevzeti pošiljka še isti 
dan, ko je prijava dospela, najkesneje 4 ure po 
prejemu prijave, po svojem organu vpričo postaj
nega načelnika (odnosno onega, ki ga ta določi) 
količino in jakost žganja in ustrezno vsoto tn> 
šarine. Nadaljnje postopanje je isto, kakor je zgo
raj navedeno; a ko se organ finančne kontrole 
uveri, da je trošarina po predpisu plačana, ob
vesti načelnika postaje, da sme pošiljko izročiti. 

81.) Prepovedano ni prekuhavati žganja, ki 
se je skuhalo s pavšalacijo po proizvodnosti 
žgalne priprave, ali prekuhavati žganja, ki se je 
skuhalo trošarine prosto za domačo potrebo., 

82.) Kdor želi prekuhavati žganje, mora to 
vsaj 24 ur prej pismeno prijaviti pristojnemu 
oddelku finančne kontrole. 

83.) Prijava, ki jo sestavi v dveh izvodih, mo
ra obsezati: 

a) mesec, dan in uro, kdaj se prične preku-
havanje in kdaj se konča; 

b) količino in jakost žganja v hektolitrskih 
stopnjah (litrih alkohola), ki ga namerja preku
hati; 

c) datum in številko bolete o plačani trošarini 
na žganje, ki ga namerja prekuhati; če je žganje 
skuhano za domačo potrebo brez plačila troša
rine, mora podjetnik prijavi priložiti prijavni in 
pregledni list, ki mu ga je vrnil oddelek finančne 
kontrole (točka 73.); 

č) ime lastnikovo, njega priimek in bivališče 
in redno številko žgalne priprave, na kateri se 
želi kuhati žganje. % 

84.) Žganje, ki se želi prekuhavati, ne sme 
imeti manj nego 30 stopenj. En izvod potrjene 
prijave vrne oddelek finančne kontrole podjet
niku. 

85.) Če se prekuhava žganje obenem z njega 
proizvajanjem, mora biti žgalna priprava, na 
kateri se prekuhava, nameščena v takem prostoru, 
ki ni 'niti z vrati, niti z okni, niti s kanali ali 
cevmi, niti po skupnem dvorišču ali kako drugače 
v zvezi s prostori, kjer se proizvaja žganje. 

86.) Oddelek finančne kontrole mora pred 
prekuhavanjem in» takoj po končanem prekuha-
vanju ugotoviti količino in jakost žganja; ako 
pa se ne prekuhava žganje obenem z njega kuha
njem, mora tudi še vso drozgo, ki je v žganjarni, 
preden se prične prekuhavati, na najprimernejši 
način zapečatiti. 

87.) Posojati žgalne priprave je dovoljeno. 
88.) Lastnik mora «sako izposoditev pismeno 

ali ustno prijaviti pristojnemu oddelku finančne 
kontrole. 

89.) če se prenese žgalna priprava v okoliš 
drugega oddelka finančne kontrole, mora odde
lek, pri katerem se je prijava vložila, o tem obvestiti 
pristojni oddelek finančne kontrole ter mu poslati 
tudi beležnico o sestavi in rabi dotične žgalne 
priprave. S posojeno žgalno pripravo mora dati 
lastnik izposoditelju tudi napis «2ganjarna» 
(točka 90), zapisnik o pregledu žgalne priprave 
in kontrolni list (točka 133.). Kdor si izposodi 
žgalno pripravo, mora izpolnjevati vse obvezno
sti, ki so določene v tem členu. Organi finančne 
kontrole se morajo ob vsaki priliki uveriti, ali se 
iaposojena priprava sklada z zapisnikom o pre
gledu žgalne priprave. 

90.) Lastnik žgalne priprave, odnosno zakup
nik žganjarne, mora obratne prostore označiti z 
lepo vidnim napisom «Žganjarna». 

91.) Za obratne prostore se smatrajo prostori, 
v katerih se hrani žgalna priprava ali drozga in 
v katerih se kuha žganje, kakor tudi vsi prostori, 
ki so s temi prostori v neposrednji zvezi. 

92.) Lastnik (poslovodja) in podjetnik je od
govoren, da se ne pokvarijo uradne označbe in 
zapore (pečati), ki so dejane na žgalno pripravo, 
odnosno na posode za hrambo drozge; posebno 
pa mora vsako poškodbo ali uničitev teh znakov 
in pečatov, akotudi so jo provzročile tuje osebe ah' 
pa se je zgodila slučajno, prijaviti pristojnemu 
oddelku finančne kontrole najkesneje? v 24 urah 
od ure, ko je zvedel za to. 

93.) Ako ne kuha lastnik žgalne priprave žga- ' 
nja sam, mora prijaviti poslovodjo in nadzorno 
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osebje; ako pa določi koga drugega, da ga, kadar 
je odsoten, nadomešča v žganjami in daje organom 
trošarinskega oblastva v njegovem imenu potreb
na pojasnila, mora tudi to prijaviti organom tro
šarinskega oblastva. 

94) Vse spise, ki se tičejo žgalne priprave 
(zapisnik o pregledu žgalne priprave, kontrolni 
list, boleto za kuhanje žganja in prijavni m pre
gledni list) mora podjetnik hraniti v posebnem 
zavitku (kuverti), in sicer na takem kraju, kjer 
jih organi trošarinskega oblastva lahko najdejo 
ob vsakem času. 

95 ) Opustitev obrata se mora takoj pismeno 
prijaviti oddelku finančne kontrole, ker je pod
jetnik oproščen vseh obveznosti šele potem, ko 
dobi potrdilo, da je vložil prijavo. 

96 ) Vsako izdelavo, nabavo, oddajo in vsako 
uničitev kakor sploh vsako izpremembo v stanju 
drozge, iz katere se more kuhati žganje, mora 
vsak lastnik takoj prijaviti pristojnemu selškemu 
starejšim (knezu, muktarju). 

97.) Prijava je ali ustna ali pismena, obsezati 
pa mora vrsto in količino drozge in število posod 
(kadi), v katerih se drozga hrani. 

98.) Selski starejšina mora tako prijavo takoj 
poslati pristojnemu oddelku finančne kontrole. 

99.) Toda v času, ko se v vsem selu namakajo 
(drozgajo) snovi za kuhanje žganja, ne pošilja sel
ski starejšina (župan) vsake prijave ,posebe, tem
več pošilja samo vsakih 8 dni seznamek onih, 
ki so prijavili drozgo. V seznamku je navesti ime, 
priimek, bivališče in hišno številko .podjetnikov, 
število posod (kadi), vrsto in približno količino 
drozge, ki jo je dotičnik prijavil. 

100.) Oddelek finančne kontrole se mora ob 
izvrševanju druge službe na licu mesta natančno 
prepričati, ali so podatki v prijavi resnični, pri 
vsakem posamezniku ugotoviti vrsto in količino 
drozge (s kubičnim računom ali pa z Matieviče-
vim sodomerom), potem pa vpiše ugotovljene ko
ličine kakor tudi vsako naslednjo izpremembo v 
stanju drozge v beležnico o stanju drozge, ki jo 
vodi po obrazcu št. 20. Beležnica se vodi po ob
činah, v občini pa zopet po selih. 

101.) Drozga se sme hraniti samo na.prijavlje
nem kraju; ako pa ima podjetnik drozgo iz različ
nih snovi, sme hraniti v prostorih; v katerih se 
kuha žganje, le drozgo iz onih snovi, ki jm je 
prijavil za kuhanje žganja. 

102.) Ako kuha več oseb skupno na eni in 
isti žgalni pripravi, se ne sme zahtevati, da bi 
bila vsa drozga, ki se namerja pokuhati, se pred 
prenosom v žgalno pripravo na kraju, kjer se ku
ha žganje. . 

103 ) Istotako se ne sme v prostorih, kjer se 
kuha žganje, hraniti prekuhana drozga (džibra), 

v v obratnih prostorih pa tudi ne žgalne priprave 
ali posode (kadi), ki niso prijavljene. 

104.) Izdelovalci žgalnih priprav so zavezani, 
vrezati na žgalni pripravi (kotlu) svoje ime in 
bivališče in zaporedno številko žgalne priprave; 
izdelavo vsake take priprave pa morajo najkesnqe 
v 48 urah pismeno prijaviti pristojnemu oddelku 
finančne kontrole. 

105) Istotako morajo izdelovalci, prodajalci 
in vsi drugi posestniki žgalnih priprav najkesneje 
v 48 urah pismeno prijaviti pristojnemu oddelku 
finančne kontrole vsako prodajo in vsak nakup 

; kakor, tudi nabavo.žgalne priprave ali njenih po
sameznih delov (točka 15.). , 

106.) Prijava se sestavlja v dveh izvodih ter 
- mora obsezati izdelovalčevo ime, njega priimek 

in bivališče in zaporedno številko žgalne priprave, 
nadalje dan izdelave, odnosno prodaje ali nakupa 
(nabave) te priprave ali njenega dela, in naposled 
ime, priimek, poklic in bivališče onega, ki mu je 
žgakia priprava prodana, odnosno od katerega je 
kupljena ah nabavljena kako drugače. 

107.) En izvod potrjene prijave vrne oddelek 
finančne kontrole prijavitelju; ako pa prevzemnik 
(kupee) žgalne priprave ne stanuje v njegovem 
okolišu, pošlje pristojnemu oddelku finančne 
kontrole vse potrebne podatke. 

108.) Izdelovalci in prodajalci žgalnih priprav 
so zavezani voditi «kontrolnik o žgalnih pripra-

4 vah» po obrazcu št. 21, pristojni oddelek finančne 
kontrole pa «beležnico o žgalnih pripravah, ki 
so jih izdelovalci in prodajalci izdelali in prodali» 
po obrazcu št 22. , 

109.) Za vsakega izdelovalca (prodajalca) se 
mora otvoriti v beležnici en list, po potrebi pa 
tudi več listov, v katere se vpisuje vsaka prijavlje
na izdelava, nabava in prodaja žgalne priprave. 

110.) Carinarnice morajo o vsakem uvozu in 
izvozu žgalnih priprav takoj obvestiti oddelek 
finančne kontrole, v katerega okolišu stanuje pre
jemnik, odnosno ob izvozu posestnik žgalne pri
prave. 

111.) Istotako je posestnik žgalne priprave za
vezan, vsako namerjano izpremembo v sestavi 
žgalne priprave in na posodah (kadeh) za drozgo 
vsaj 6 ur prej prijaviti pristojnemu oddelku finanč
ne kontrole. Pismena prijava se vlaga v dveh iz
vodih, o ustni prijavi pa sestavi oddelek finančne 
kontrole zapisnik v dveh izvodih. En potrjen iz
vod pismene prijave, odnosno en izvod zapisni
ka, vrne oddelek prijavitelju. 

112.) Za prijave, navedene v prejšnji točki, se 
ne plačuje nobena taksa. Prijave ni treba vlagati 
lekarnarjem, laboratorijem za one destilacijske pri
prave, ki so iz stekla ter se rabijo le za poizkuse. 

113.) Na vsako žgalno pripravo, ki jo prijavi 
izdelovalec, dene oddelek finančne kontrole zapo
ro (pečat) najkesneje v 48 urah potem, ko prejme 
prijavo. Istotako mora oddelek finančne kontrole 
zapečatiti vsako žgalno pripravo, čim ni več raz
loga, iz katerega se je moral pečat sneti. 

114.) Toda v lekarnah in laboratorijih'se ne 
deva zapora (pečat) na destilacijske priprave iz 
stekla, ki se rabijo samo za poizkuse, in tudi ne 
na kovinaste destilacijske priprave,, če ne preseza 
njih prostornina 25 litrov in če se rabijo le za iz
delovanje zdravil, odnosno v laboratorijih le za 
naučne (znanstvene) namene, javni pouk ali poiz
kuse. 

115.) Navadne žgalne priprave se devljejo iz 
porabe s tem, da se zapečatijo kotel, kapa in hla
dilne cevi. Kotel se dene iz porabe tako, da se 
preko zgornje njegove odprtine potegne in napne 
trden motvoz skozi dve luknjici, ki sta v ta namen 
prebiti približno dva centimetra od robu žgalne-
ga kotla, in da se nato oba konca te vrvice zave
žeta in neposredno za vozlom zapečatita s pečat
nim voskom in uradnim pečatom na pečatni znam
ki, ki je posebe določena za to. Pečatna znamka 
(obrazec št. 23) je zaradi važnosti porabe strogo 
zaračunljiva tiskovina. Ta znamka je iz mehkega 
papirja v obliki kvadrata, katerega stranice so 6 cm 
dolge; na licu ima državni grb. Na tej strani pe
čatne znamke zabeleži organ finančne kontrole, 
ki zapečati žgalno pripravo, na določenem mestu 
ime, priimek in bivališče posestnika žgalne pripra
ve, zaporedno številko pečatne znamke (ki se pri
čenja v vsaki proizvodni dobi z 1.), potem dan in 
uro zapečatbe in končno svoj podpis. Na drugi 
strani prilepi na istotako označenem mestu lepilno 
oblato (hostijo), nakaplje pečatnega voska, koli
kor ga je treba, ter pritisne uradni pečat. 

116.) Če je kapa iz kovine, se zapre s pečatom, 
ki se dene brez motvoza in pečatne znamke ne
posredno na kapo, in sicer, kakor se pač kotel 
pokriva s kapo, na notranji ali zunanji strani ro
ba, s katerim se kapa povezne na kotel. 

117.) Preden se dene pečat na kovinasto kapo, 
se mora dotično mesto dobro očistiti in nato ogre
ti s svečo ali kako drugače. Med ogrevanjem se 
drgnepečatni vosek na kapo in ko se dobi tenka 
plast voska, zadostna za odtisk pečata, se sveča 
(sredstvo za ogrevanje) odstrani ter pritisne pečat. 

118.) Če kapa ni iz kovine, temveč iz lesa, se 
pritrdi pečatna znamka s pečatnim voskom na ka
teremkoli mestu na notranji strani kape. 

119.) Na hladilno pripravo (hladilno cev) se 
dene pečat z motvozom in pečatnim voskom ka
kor na kotel, in sicer na mestu, kjer prihaja 
vanjo alkoholna para. 

120.) Kako naj se dene iz porabe žgalna pri
prava, ki ni običajna, določi organ finančne kon
trole v vsakem primeru posebe. 

121.) O pečatnih znamkah vodi oddelek finanč
ne kontrole račun po obrazcu št. 24, v katerem je 
vpisati vsak prejem in vsako zapečatbo. Pečatne 
znamke, ki so jih odstranili finančni organi sami, 
kakor tudi one, ki jih odda podjetnik po točki 57. 
oddelku, odnosno organu finančne kontrole, mo
ra oddelek finančne kontrole skrbno hraniti, uni
čuje pa jih okrajni upravnik finančne kontrole, 
šele potem, ko se priprave, s katerih so bile te 
pečatne znamke odstranjene, vnovič zapečatijo. 

122.) V računu, v katerem se vodi evidenca o 
pečatnih znamkah, se mora število novih izdanih 
pečatnih znamk vedno ujemati s številom pobra
nih starih pečatnih znamk, kolikor se nove znam
ke niso izdale za pečatenje novih priprav ali onih. 
s katerih so podjetniki samovoljno odstranili staro 
pečatno znamko ah izgubili staro pečatno znam
ko. 

123.) Žgalni kotel se sme rabiti v druge svrhe 
in ne samo za kuhanje žganja, le izjemoma z iz
recno odobritvijo pristojne finančne direkcije 
(okružne finančne uprave). Za take prošnje se 
ne plačuje nobena taksa. 

124.) Kdor želi izvoziti žgalno pripravo (dele 
žgalne priprave) z ozemlja Srbije v ostale oblasti 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, mora pri 
občini, iz katere izvaža žgalno pripravo (nje dele), 
vzeti potrdilo, iz katerega je razvidno, da je res 
lastnik te žgalne priprave, potem ime, priimek in 
bivališče onega, ki se mu namerja oddati ta pripra
va (nje deli). To potrdilo mora oni, ki spremlja 
žgalno pripravo, imeti pri sebi. Če se žgalna pri
prava odpremija z javnimi prevoznimi sredstvi, 
se mora to potrdilo priložiti tovornemu listu. Oni, 
ki spremlja žgalno pripravo, se mora, čim presto
pi na ozemlje Bosne in Hercegovine, Dalmacije, 
Hrvatske, Slavonije, Banata in Bačke, prijaviti od
delku finančne kontrole ter mu izročiti potrdilo. 
Ako tam, kjer prestopi mejo, ne bi bilo oddelka 
finančne kontrole, se mora prijaviti najbližjemu 
občinskemu predstojništvu (selškemu starejšini,. 
knezu, muktarju) in mora temu izročiti potrdilo. 
Občinsko predstojništvo (selski starejšina, knez,, 
muktar) mora takoj pozvati najbližji oddelek fi
nančne kontrole, ki po svojem organu žgalno pri
pravo (nje dele) takoj zapečati, na potrdilu pa 
vpiše: vrsto in sestavne dele žgalne priprave, 
•vrsto pečatov in številko pečatne znamke, potni 
cilj in čas, do katerega se mora žgalna priprava 
oddati onemu, za katerega je določena; a če je 
bivališče prejemnikovo v okolišu drugega oddelka 
finančne kontrole, naznani vse potrebne podatke 
temu oddelku. 

125.) Javna prevozna podjetja in poštne po
staje v vseh oblastih razen v Srbiji morajo takoj, 
prijaviti pristojnemu oddelku finančne kontrole 
vsako pošiljko, ki ima v sebi žgalne priprave 
(sestavne dele) ter prihaja z ozemlja Srbije. 

126.) Oni, ki prodajajo ali točijo žganje, špirit 
ali druge alkoholne začinjene tekočine, morajo 
voditi «register o prejetih, potrošenih in prodanih 
količinah žganja», po obrazcu št. 25. Čim dospe 
količina omenjenih tekočin v poslovne prostore, 
se vpiše v register dan in ura, ko je bila tekočina 
prevzeta, ime, priimek in bivališče onega, od ka
terega je bila kupljena, in vrsta, količina in jakost 
prejete tekočine. Oni, ki nimajo alkoholometra, 
vpišejo le približno jakost, odnosno jakost, ki je 
navedena v računu. 

127.) Ako se eni osebi proda na enkrat 5 ali 
več litrov tekočine (bodisi da je to ena tekočina, bo
disi da je več vrst), mora prodajalec to vpisati v 
register takoj; prodane količine izpod 5 litrov pa 
vpiše skupno koncem dne. Registru se morajo pri
lagati potrdila prodajalčeva (točka 75) in potrdila 
onih kupcev, ki kupijo naenkrat po pet ali več 
litrov tekočine. Za taka potrdila se ne plačuje no
bena taksa. Obrazec (tiskovino) za register izda 
prodajalcu-oddelek finančne kontrole proti povra
čilu nabavne cene. 

128.) Organi finančne kontrole se morajo ob 
vsakem pregledu dotičnega podjetja natančno uve-
riti, ali se vodi register v vrstnem redu in ali se 
vsak prejem in vsaka prodaja petih ali več litrov 
ujema z računi, odnosno potrdili; ugotoviti mora
jo količino (zalogo) vseh vrst tekočin ter primer
jati te količine (zaloge) ž onimi, ki jih kaže račun. 
Razen tega se morajo organi finančne kontrole na 
primeren način (z zaupnimi poizvedbami) uveriti, 
ali se prodaje izpod 5 litrov, vpisane v register, 
skladajo s prometom dotičnega obrata. 

129.) Register zaključuje prodajalec trimeseč
no ter ga odda, ko je prenesel količino (za
logo) po računu v novi register, najkesneje do 
dne 10. aprila, julija, oktobra in januarja vsakega 
leta pristojnemu od&lku finančne kontrole. Od
delek finančne kontrole natančno preizkusi pre
jete registre, posebno pa glede tega, ah je za 
prejete tekočine plačana trošarina, t. j . ali je oni, 
ki je žganje prodal, prijavil proizvajanje. Če pro
dajalec žganja ni v okolišu oddelka finančne kon
trole, se pošljejo potrebni podatki pristojnemu 
oddelku finančne kontrole. Register se vrne pro
dajalcu. 

130.) Razen tega registra morajo oni, ki točijo 
ali prodajajo alkoholne tekočine (žganje, špirit,, 
pivo, vino itd.), voditi še poseben račun o žganju, 
skuhanem trošarine prosto za domačo potrebo. V 
računu, kateremu se mora priložiti potrdilo o pla
čani trošarini za prodano žganje, se mora takoj 
vpisati datum, vrsta, količina in jakost skuhanega. 
žganja in datum, vrsta, količina in jakost vsakega. 
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potroška za domačo potrebo, odnosno vsake pro
daje žganja. 

131.) Kadar organ finančne kontrole kontroli
ra žganjarno, se mora uveriti: ali ima žganjarna 
na vidnem mestu predpisani napis; ali se žgalna 
priprava in posode (kadi) za drozgo ujemajo s 
podatki zapisnika o pregledu in ali so službeni 
znaki in pečati, postavljeni na posamezne dele žgal-
не priprave, v redu in nepokvarjeni, a če je pri
javljeno kuhanje žganja, še o tem, ali ima pod
jetnik žgan jame boleto (prijavni in pregledni list), 
«li se ne kuha žganje na neprijavljeni žgalni pri
pravi, na neprijavljenem kraju ali iz snovi, ki niso 
prijavljene, ali se ne hranijo neprijavljene snovi 
v prostorih, v katerih se kuha žganje in ali ni kaj 
neprijavljene drozge. Pečate na žgalnih pripravah 
nora finančna kontrola ob prijavljenem kuhanju 
žganja pravočasno odstraniti in pečatne znamke 
edvzeti, po končanem kuhanju pa dele dotične 
àgalne priprave iznova pravočasno zapečatiti in 
•benem podjetniku odvzeti boleto za kuhanje. 

132.) Služba se mora odrejati tako, da se za 
vsako žgalno pripravo, na kateri je prijavljeno 
kuhanje žganja, natančno odredi čas (ura), ko se 
kontrolira ter odpečati in zapečati. 

133.) Pričetek kuhanja se mora določiti za 
vsak kraj po oddaljenosti od sedeža oddelka fi
nančne kontrole, a v kraju samem še po številu 
enih, ki jih je treba kontrolirati. Po možnosti je 
pospeševati takozvano zaporedno kuhanje, t. j . da 
na eni žgalni pripravi, na kateri je kuhanje konča
no, takoj nadalje kuha žganje kdo drugi, ki se mu 
»ora dati primeren čas, da prenese, postavi itd. 
žgalno pripravo. 

134.) Vsak posel, ki ga izvrši v žganjarni or
gan finančne kontrole, mora vpisati v kontrolni 
list (obrazec št. 26). Kontrolni list hrani podjet
nik žgalne priprave, odvzame pa se, ko je docela 
popisan. Organ finančne kontrole, ki je kontrolni 
ust odvzel, mora podjetniku dati nov kontrolni 
Ust, v katerega mora (v prvem vodoravnem stolp
cu) iz odvzetega kontrolnega lista doslovno vpi
sati stanje poslednjega pregleda dotične žgalne 
priprave. Kontrolne liste, ki so bili tekom meseca 
•dvzeti, predloži oddelek finančne kontrole kon-
•em dotičnega meseca po pristojni poti finančni 
direkciji (okružni finančni upravi). 

135.) Tihotapljenje je podano in se kaznuje 
poleg plačila redne trošarine še s plačilom pet
kratnega do desetkratnega zneska neplačane (pri
krajšane) trošarine, a tihotapljeno žganje se proda 
na javni dražbi v korist državne blagajne: 

a) Če se kuha žganje, a boleta, odnosno pri
javni list, ni bila vzeta. Redna (prikrajšana) tro
šarina pa ne sme biti nikoli nižja od trošarine, ki 
pripada za čas 24 ur, in istotako ne sme biti kazen 
•ižja, nego bi se bila morala izreči, da se je ku
kalo vsaj 48 ur, Razen tega se žgalna priprava od
vzame in proda na javni dražbi v korist državne 
Magajne, Čim postane odločba o tem izvršna. Fi
nančna kontrola je zalotila n. pr. dne 20. maja 
1922. ob 7. uri nekoga, da neprijavljeno kuha 
žganje iz sliv na žgalni pripravi, katere dnevna 
proizvodnost je določena s 350 litri. Po izjavi 
njega- samega in prič, deloma tudi po koli-
tini izdelanega žganja je ugotovljeno, da je 
2ačel podjetnik kuhati žganje že dne 18. maja 
Î922. ob 20. uri. Trošarina za tihotapljeno žga
nje znaša potemtakem: za 24 ur 3-50 x 1 (dan) x 
4 (stopnje) X 20 (trošarinska postavka) = 280.00 

. 280-00 dinarjev X H ur 
dinarjev, a za 11 ur: • — 

' 24 ur 
= 128-33 dinarjev ali skupno 408-33 dinarjev. 
Plačilo kazni bi znašalo 5' X 408-33 ali 2041-65 
dinarjev. Ker pa denarna kazen ne sme biti nižja, 
»ego je kazen za 48urno neprijavljeno kuhanje 
žganja, se mora vzeti za osnovo odmere kazni 
trošarina vsaj za 48 ur, t. j . 280 X 2 = 560 di
narjev, a kazen se ne določi potemtakem s 2041-65, 
temveč s 560 X 5 = 2800 dinarji, če pa je pečat 
»a kapi pokvarjen, se kaznuje podjetnik vrhu te
ga še po točki 139. 

b) Če je kdo sicer vzel boleto za kuhanje žga
nja, odnosno prijavni in pregledni list, toda: 

I. kuha žganje na drugi žgalni pripravi ali 
drugje, nego je prijavil, ali 

II. kuha žganje sicer na prijavljenem kraju 
in na prijavljeni žgalni pripravi, a so neprijavlje-
»o učinjene na pripravi izpremembe, zaradi kate
rih se je dnevna proizvodnost te priprave pove
dala, ali 

' III. kuha žganje iz snovi, ki jih ni pridelal sam, 
*a mu je bil na podstavi prijave dovoljen po točki 

5. tega člena 25%ni popust redne trošarine, ali če 
kuha žganje trošarine prosto za domačo potrebo, 
ako kuha žganje po dovolitvi, ki jo je dobil na 
podstavi prijave neresničnih podatkov, ali 

IV. kuha žganje iz drugih (pavšalaciji zaveza
nih) snovi in ne onih, ki jih je prijavil, odnosno 
za katere je trošarina plačana, a je določeni pri-
dobitek alkohola za snovi, ki se podelujejo, višji 
nego pridobitek alkohola za prijavljene snovi. Ne
koga, ki bi smel n. pr. kuhati žganje od osmih dne 
21. maja 1922. iz jabolk na žgalni pripravi z dnev
no proizvodnostjo 300 litrov, je finančna kontrola 
zalotila ob 17. uri dne 21. maja 1922., da je kuhal 
žganje iz jabolk, pomešanih s slivami. Ker znaša 
trošarina za 9 ur: za jabolka: 
300 x 1 (dan) X 2 (stopnji) x 20 (troš. post.) x 9 (ur) 

45 dinarjev, u r 

a za slive: 
300 X 1 X 4 X 20 X 9 ftn A. . — = 90 dinarjev, 

se kaznuje dotičnik poleg plačila redne trošarine 
45 dinarjev še s plačilom 45 X 5 = 225 dinarjev. 

V. Če se prične vlivati drozga pred prijav
ljenim časom ali če se kuha žganje preko prijav
ljenega časa. Ako bi n. pr. kdo, ki sme kuhati 
žganje v času od 8. ure dne 20. maja 1922. do 8. 
ure dne 21. maja 1922. iz sliv na žgalni pripravi 
z dnevno proizvodnostjo 200 litrov, vlil drozgo 
v kotel že ob 7. uri 20 minutah dne 20. maja 1922., 
se kaznuje podjetnik poleg plačila redne trošarine 
da na 1 uro, t. j . 
200 X I (dan) X 4 (stopnje) x 20 (troš. post.) x 1 (ura) 

4 ur 
= 6-66 dinarjev, še s plačilom 6*66 X5 = 33-30 
dinarjev. 

Če je pečat na žgalni pripravi pokvarjen, se 
izreče razen tega še kazen po točki 139. tega čle
na (50 dinarjev). 

V primerih, navedenih pod točkami I., II. in 
III., se postopa, kakor bi kuhanje žganja ne bilo 
prijavljeno in boleta, odnosno prijavni in pre
gledni list, ne bila vzeta. 

c) Če kdo proda žganje, ki ga je trošarine pro
sto skuhal za domačo potrebo, ali ga da lastniku 
kotla kot plačilo za to, ker mu je posodil žgalno 
pripravo, ne da bi bil to prej prijavil in plačal tro
šarino. 

č) Če se ne prijavi prenos žganja iz pokrajine, 
v kateri se ne pobira trošarina na žganje, v pokra
jino, kjer se ta trošarina pobira, in če se ne plača 
ustrezna trošarina. 

136.) Če oni, ki je bil obsojen zaradi enega iz
med prestopkov, navedenih pod a) in b) I., II. in 
III. in pod c), učinjenih pri zatrošarinjenem ali tro
šarine prostem kuhanju žganja za domačo po
trebo, v treh letih vnovič zakrivi enega izmed teh 
prestopkov, se mu sme dovolitev, da kuha žganje 
trošarine prosto, odvzeti za vselej aH pa za iz-
vestno število proizvodnih dob. 

137.) Vsak tak odvzem priobči finančna direk
cija (okružna finančna uprava) pristojnemu od
delku finančne kontrole zaradi vpisa v beležnico 
o osebah, katerim se je odvzela dovolitev, da bi 
smele trošarine prosto kuhati žganje za domačo 
potrebo. V dotični beležnici, ki jo vodi oddelek 
finančne kontrole po abecednem redu priimkov, 
naj bodo ti-le stolpci: 1.) osebe, ki se jim je od
vzela dovolitev itd., a) priimek in ime, b) bivališče, 
c) hišna številka; 2.) datum in številka naredbe 
finančne direkcije (okružne finančne uprave); 
3.) čas, za katerega se jim je odvzela dovolitev, in 
4.) opomba. 

138.) Kdor kuha žganje iz škrobnih ali iz dru
gih prepovedanih snovi, se kaznuje poleg redne 
trošarine še s plačilom petkratnega do desetkrat
nega zneska redne trošarine, toda kazen ne sme 
nikoli biti nižja nego ona, ki bi; se bila morala iz
reči, da se je kuhalo žganje iz prepovedanih sno
vi vsaj 48 ur. Redna trošarina se določa po koli
čini prekuhane in najdene še neprekuhane drozge, 
pri čemer se računi pridobitek alkohola z 8 stop
njami. Vendar ne sme biti tako odmerjena tro
šarina nikoh nižja nego ona, ki bi se bila morala 
plačati, da je kuhal podjetnik žganje iz prepoveda
nih snovi vsaj 24 ur. Razen tega se odvzame tiho
tapljeno žganje in žgalna priprava; najdena droz
ga pa se uniči. N. pr.: Finančna kontrola je zalo
tila nekoga, da je kuhal žganje iz škrobnih snovi 
na žgalni pripravi navadne konstrukcije, ki sploh 
ni bila prijavljena trošarinskemu oblastvu. Ugo
tovljeno je, da se je kuhalo žganje štiri ure in da 
drži kotel 35 litrov. V eni posodi se je našel še 1 hI 

drozge. Redna (prikrajšana) trošarina za kuhanje 
žganja v 4 urah znaša: 
laO(dn. proizv.) x 1 (dan) X 8 (st.) x 20(troS.pott.) X 4(ure) 

24 ür 
= 48 dinarjev 

za 100 1 drozge X 8 (stopenj) X 
X 20 (trošarinska postavka) = 160 dinarjev 

Skupaj 208 dinarjev 
Ker je tako izračunjena trošarina nižja nege 

ona, ki pripada za 24 ur (180 X 1 X 8 X 20) = 
288 X2 (dni) X 5 — 2880 dinarjev. 

Razen tega se kaznuje podjetnik še po točki 143. 
s 500 dinarji. Če na primer finančna kontrola ko
ga, ki je prijavil kuhanje žganja iz sliv za čas od 
8. ure dne 20. maja 1924. do 8. ure dne 21. maja 
1924. na žgalni pripravi z dnevno proizvodnostjo 
180 litrov, zalotila ob 16. uri dne 20. maja 1924., 
da kuha žganje iz škrobnih snovi in našla pri tem 
še 2 hI neprekuhane drozge iz škrobnih snovi in 
10 hI drozge iz sliv, se izračuni redna trošarina 
tako-le: 
180 X 1 X 8 X 20 X 8 (ur) . 

= 96 dinarjev 
24 ur J 

za 2 hI drozge je 2 X 8 X 20 = 320 dinarjev 
Skupaj 416 dinarjev 

Ker je trošarina, ki bi pripadala za 24 ur (288 
dinarjev) nižja, znaša neplačana (prikrajšana) tro
šarina 416 dinarjev. Za kuhanje žganja iz sliv v 
24 urah je plačal podjetnik (180 X 1 X 4 X 20 =) 
144 dinarjev trošarine, zato se od gorenje vsote 
odbije 144 dinarjev in podjetnik mora plačati red
no trošarino z 272 dinarji in kazen (416 X 2 [dnij 
X 5) = 4160 dinarjev. Drozga iz škrobnih snovi, 
ki se je našla, se uniči. 

139.) Vsaka poškodba pečata (pečatne znam
ke) na žgalni pripravi se kaznuje z 20 dinarji, a 
če se je potem učinil še drug prestopek, s 50 di
narji. 

140.) Podjetnik, ki prekuhava žganje brez pri
jave in nima potrdila, da je vložil prijavo, ali pre
kuhava žganje v prostorih, ki so v zvezi s prostori 
žganjarne (točka 85.), v kateri se istočasno kuha 
žganje, se kaznuje v denarju s 100 dinarji. 

141.) Istotako se kaznuje podjetnik v denarju 
z 20 do 50 dinarjev, če prekuhava žganje, ki nima' 
30 stopenj, ali če nalije žganje v žgalno pripravo 
izvun prijavljenega časa, 

142.) Kdor pa toči ah prodaja alkoholne teko
čine, a ne stori tega, kar mu predpisujejo točke 
126. do 130. tega člena, se kaznuje prvikrat s 50, 
v vsakem ponovnem primeru pa s 100 dinarji. 

143.) Pri komer se najde žgalna priprava, ki 
sploh ni prijavljena trošarinskemu oblastvu, ta se 
kaznuje z odvzemom žgalne priprave in v denarju 
s 500 do 1000 dinarjev. 

144.) Kdor ovira trošarinske organe ob izvr
ševanju njih službe, kdor odstrani in uniči pred
mete, ki so zavezani plačilu trošarine, se kaznuje 
po predpisih, ki veljajo za alkohol (špirit). 

145.) Kdor izdeluje žgalne priprave, ki se ne 
skladajo z onimi, ki so predpisane po ministrstvu 
za finance, se kaznuje za vsako žgalno pripravo, 
ki je izdelana zoper te predpise, v denarju do 4000 
dinarjev in z odvzemom žgalne priprave. 

146.) Kdor uvozi žgalno pripravo, ki ne ustre
za predpisanim pogojem, se kaznuje v denarju do 
4000 dinarjev, a uvožena žgalna priprava se mu 
odvzame. 

147.) Uradniki javnih prevoznih podjetij in 
poštni uradi (razen onih v Srbiji), ki opuste pri
javo, predpisano v točkah 79. in 125., in carinski 
uradniki, ki opuste prijavo, predpisano v točki 
110. tega člena, se kaznujejo prvikrat z 20, a v 
vsakem ponovnem primeru s 50 dinarji. 

148.) Uradniki javnih prevoznih podjetij in 
poštni uradi, ki izroče pošiljko žganja, došlo z 
ozemlja Srbije, ne da bi imeli obvestilo pristojne
ga oddelka finančne kontrole, odnosno organa fi
nančne kontrole, ki ga je ta določil, da ga smejo 
izdati, se kaznujejo s tolikim denarnim zneskom, 
kolikor znaša redna (prikrajšana) trošarina, toda 
kazen ne sme nikoli biti nižja nego 100 dinarjev. 
Če se jakost in količina takega žganja nikakor ne 
bi mogla ugotoviti, se vzame povprečna jakost 
žganja s 40 stopnjami, a čista teža se ugotovi ta
ko, da se odbije od nečiste teže pošiljke po tovor
nem listu 22 %. 

149.) Vsi drugi prestopki (nerednosti) predpi
sov tega člena, za katere ni določena posebna ka
zen, se kaznujejo v denarju 20 do 50 dinarjev: 
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150.) Za povraćanje trošarine na žganje, izvo
ženo v inozemstvo, veljajo predpisi členov 64., 65. 
in 66. tega pravilnika, izprevodnica pa se ne se
stavlja v treh, temveč le v dveh izvodih in po ob
razcu št. 27, ne pa po obrazcu št. 5. Unikat izpre-
vodnice spremlja pošiljko, duplikat pa se pošilja 
priporočeno pristojni carinarnici. 

151.) Povrača se toliko, kolikor znaša polovi
ca plačane trošarine.* 

152.) Vsi dosedanji predpisi o trošarini na 
žganje so razveljavljeni. 

L. 
Nadpis nad členom 118, ki se glasi: 
«XVII. Mineralne in druge njim podobne vo

de» kakor tudi ves dosedanji člen 118. se ukinja
ta; na njiju mesto naj stopita nov nadpis in nov 
«len 118., ki se glasita: 

«XVII. Bencin. 
Člen 118. 

1.) Na bencin se pobira trošarina 10 dinarjev 
za 100 kilogramov. 

2.) Za bencin se smatra ono mineralno olje, 
katerega gostota znaša pri -f 12° R ( + 15° C) 
manj nego 770 stopenj. 

3.) V državi se pobira trošarina na bencin, 
ko se iznaša bencin iz rafinerije mineralnega olja 
ter pušča v svobodni promet; na bencin, ki se 
uvaža iz inozemstva, pa se pobira trošarina pri 
carinarnici. 

4.) Trošarina se ne pobira na oni bencin, ki 
je izdelan v eni izmed tuzemskih rafinerij mine
ralnega olja in ki se iznaša iz te rafinerije le zara
di porabe: 

a) v industrijske namene kot sredstvo za raz
tapljanje in ekstrahiranje; 

b) za proizvajanje toplote, ne pa svetlobe: 
1.) pri apretiranju tekstilnega blaga; 
2.) pri topljenju steklenih robov; 
3.) pri proizvajanju steklenih biserov, gum

bov itd.; 
c) za čiščenje petrolejskih jam (vrelcev) in 
č) za gonitev motorja pri poljedelskih in ma

lih industrijskih podjetjih, kakor n. pr. za goni-
tev'žitne mlatilnice, itd., za gonitev malih mlinov 
itd. in pri onih industrijskih podjetjih, pri ka
terih se porablja bencin zato, da goni motor za 
proizvajanje električnega toka, toda v tem prime
ru le za razsvetljavo onih prostorov, v katerih so 
motor in stroji, ki jih goni. 

5.) Oni, ki si žele nabaviti bencin v tuzemstvu 
za namene, navedene v prejšnji točki, morajo do
biti za to posebno dovolilo. 

6.) Nikoli pa ne smejo dobiti tega dovolila 
osebe, navedene v členu 62. tega pravilnika. Isto-
tako ne smejq dobiti tega dovolila podjetja, ki 
trgujejo z mineralnim oljem (petrolejem, benci
nom itd.), pa niso rafinerije mineralnega olja, ki 
proizvajajo cerezin in parafin, a uporabljajo ben
cin kot sredstvo za raztapljanje ali ekstrahiranje. 

7.) Dovolila za pridobivanje bencina brez 
plačiia trošarine daje v Srbiji, Črni gori, Banatu, 
Bački in Baranji okružna finančna uprava, od
nosno beograjski davčni oddelek, v ostalih obla
stih pa finančna direkcija. 

8.) V prošnji, s katero se zahteva bencin brez 
plačila trošarine, se mora navesti: 

a) v kakšen namen se bo rabil ta bencin; 
b) približna letna potreba bencina kakor tudi 

količina, ki se bo polagoma dobivala v omenjeno 
svrho; 

c) sedež rafinerije mineralnega olja, iz katere 
se bo bencin nabavljal. Ce se želi nabavljati iz 
druge rafinerije, ne pa iz one, ki je navedena v 
prošnji, se mora to pravočasno priobčiti oblast-
vom, navedenim v točki 7.) tega člena; 

c) način, po katerem se zagotovi ustrezna tro
šarina na bencin (točki 30. in 31. tega člena). Če 
se bo rabil bencin kot sredstvo za raztapljanje 
ali ekstrahiranje, je navesti še to-le: 

d) obseg podjetja s točnim popisom tehnične
ga postopka, pri katerem se uporablja bencin; 

e) koliko bencina se bo rabilo, za koliko siro-
vin in kolik gotov proizvod se bo dobil iz teh 
sirovin; vse to; se mora v prošnji izraziti v soraz
merju drugega proti drugemu v odstotkih; 

* Ta točka je natisnjena po popravku, priob-
čenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca« št. 210, izdanih dne 21. sep
tembra 1921 

f) če se želi bencin, dobavljen v to svrho, za- J 
radi ponovne uporabe regenerirati (prečiščati), je 
treba tudi natančno popisati način, po katerem se 
bo vršilo prečiščanje, ter priložiti črtež priprav, 
s katerimi se bo bencin prečiščal. 

Če se bo rabil bencin za proizvajanje toplote, 
se mora označiti še: 

g) kako se bo toplota proizvajala in uporab-, 
ljala v industrijskem obratovanju. 

Če se bo bencin rabil za gonitev motorja, se 
mora označiti še: 

h) sistem in največja sila motorja in največji 
potrošek bencina pri uporabljenem bencinskem 
motorju v vsaki uri. Ti podatki se morajo doka
zati z izpričevalom tvornice, ki je izdelala motor; 

i) približno število ur, v katerih bo motor 
vsak dan v obratu; 

j) v vseh prej navedenih primerih mora pro
silec izjaviti, da se hoče ravnati po vseh kontrol
nih predpisih, ki so v veljavi in ki se še utegnejo 
izdati. 

9.) Dovolila, v katerih je treba označiti, koliko 
bencina se sme prejemati na leto, se izdajajo na 
nedoločen čas, toda s pridržkom, da se lahko 
to dovolilo vsak čas prekliče. 

10.) Količino bencina za enoletno potrebo 
določa pristojno finančno oblastvo na podstavi 
podatkov, navedenih v prošnji, ki jih predhodno 
preizkusi. 

11.) Če vidi finančno oblastvo, da zadošča in
dustrijskemu podjetju glede na obseg njegovega 
poslovanja tudi manj bencina, nego ga je podjet
je zahtevalo, se sme zahtevana količina tudi zni
žati. 

12.) O vsakem izdanem dovolilu kakor tudi 
o vsaki izpremembi tega dovolila se morajo ob
vestiti dotična rafinerija mineralnega olja, finanč
ni organ, ki nadzira rafinerijo, in oni organ, ki 
mora nadzirati dotično industrijsko podjetje. V 
tem obvestilu je treba natančno označiti količino 
bencina, ki se sme na leto nabaviti brez plačila 
državne trošarine. 

13.) Količina bencina, nabavljenega brez pla
čila državne trošarine, ki se ugotovi z obračunom 
(točka 56. tega člena) koncem leta, se vračuni v 
količino, ki je dovoljena za prihodnje leto. 

14.) Dovolilo za porabo bencina brez troša
rine se odvzame takoj, čim se ugotovi kakršna
koli zloraba, ne glede na posledice, ki jih ima do
tična zloraba. Istotako se sme odvzeti to dovolilo, 
če se ne izpolnjujejo določila tega pravilnika in 
oredpisov, bodisi sedanjih, bodisi poznejših. 

15.) Vselej, ko se dovolilo odvzame, se pobere 
na količine bencina, ki se še ugotove tedaj, 
ustrezni znesek trošarine. 

16.) O izdanih dovolilih in izpremembah v njih 
morajo finančni organi voditi natančno evidenco 
po obrazcu št. 28. 

17.) Osebe (podjetja), ki dobe dovolilo za na
bavo bencina brez plačila državne trošarine, se 
postavijo pod nadzorstvo trošarinskega oblastva 
ter morajo trošarinskim organom vselej, kadar 
ti zahtevajo, dovoliti vstop v delavnico, odnosno 
v vse poslovne prostore, da pregledajo vse knjige 
in račune, da kontrolirajo, koliko se porablja 
bencina, prejetega brez plačila državne trošarine, 
in da primerjajo porabo z vknjiževanjem. 

18.) Osebe (podjetja) morajo voditi knjige o 
izdajanju in porabi bencina, odnosno o izdelanih 
proizvodih; te knjige se morajo pri porabi benci
na za raztapljanje ali ekstrahiranje in istotako pri 
proizvajanju toplote voditi po predpisih general
ne direkcije posrednjih davkov, kakor to ustreza 
dotičnemu industrijskemu obratu. Ako se uporab
lja bencin za to, da goni motorje ah da se z njim 
čistijo petrolejske jame (vrelci), se morajo knjige 
voditi po obrazcih št. 29 in 30. 

19.) V knjige, ki jih izdaja oddelek finančne 
kontrole v paginiranih in parafiranih zvezkih pro
ti plačilu nabavne cene, je treba — takoj, ko se 
izvrši uradni pregled (točka 45.) — zabeležiti 
vsako nabavo bencina, sklicevaje se na dotično 
prijavo. 

20.) Odpis je po vrsti in načinu porabe raz
ličen. 

21.) Ako se porablja bencin za raztapljanje in 
ekstrahiranje, se mora vpisati ne samo količina 
in vrsta bencina, ki se vselej vzame iz posod, 
temveč tudi količina in vrsta predmetov (blaga), 
ki se z bencinom raztapljajo ali ekstrahirajo. 

22.) Ako se bencin v takih podjetjih ne rege
nerira neprestano, temveč samo občasno, dokler 

se ne nabere že uporabljeni bencin, se mora ko
ličina in gostota bencina, ki se je po regenerira
nju dobil vnovič, vpisati v knjige v posebnem 
stolpcu. 

23.) Ako se uporablja bencin zato, da goni 
motorje, se mora količina bencina, ki se vzame vsa
kokrat, takoj zabeležiti, čim se napolni posoda 
za bencin, v kateri se plin razvija. Ako se črpa 
bencin neprestano iz posod po spojni cevi v po
sodo za proizvajanje plina, odnosno v motor, 
se ne beležijo posamezne polnitve motorja, tem
več le dan in ura, ko se je polnjenje pričelo, kdaj 
je prestalo in količina (teža) bencina, Ki je bil v 
dotični posodi. 

24.) Dalje se mora v knjigi natančno vpisati, 
kdaj je bil motor pognan in kdaj ustavljen. Ta 
vpis se mora izvršiti takoj, ko se delo prične, in 
neposredno, preden se konča. 

25.) Ako se uporablja bencin za čiščenje pe
trolejskih jam (vrelcev), se izvrši odpis v knjigah 
takoj, čim prestane čiščenje. 

26.) Opustitev pravočasnega vpisa kakor tudi 
vsak netočni vpis v knjige se kaznuje kot tihotap
ljenje. 

27.) Istotako se kaznujejo kot tihotapci oni, 
ki prejemajo bencin brez plačila trošarine, a ga 
prodajajo ali uporabljajo v drugo svrho, ne pa 
v ono, za katero je dovoljen. 

28.) Osebe (podjetja), ki so dobile dovolilo za 
nabavo bencina brez plačila trošarine, morajo 
imeti po predpisu žigosano tehtnico in uteži, 
istotako pa areometer za ugotavljanje gostote z 
lestvico od 750 do 850 stopenj in toplomer po Reau-
muru. Areometer za mineralno olje mora podjet
nik nabaviti proti povrnitvi stroškov pri pristoj
nem davčnem oddelku beograjskem, odnosno po 
okružni finančni upravi ali finančni direkciji pri 
generalni direkciji posrednjih davkov. Ako se ta
ko dobavljen areometer razbije, mora podjetnik 
ali njegov namestnik takoj naprositi nadzornega 
finančnega organa, naj mu izda drug areometer za 
mineralno olje. \ 

29.) Podjetnik sme za svojo potrebo rabiti 
tudi drug areometer. Za finančno kontrolo pa 
velja vendarle samo to, kar kaže areometer, do
bavljen na gorenji način. Vsak areometer mora 
biti uradno žigosan ter mora imeti potrdilo o 
tem. Razdalja črtic na lestvici areometra ne sme 
biti manjša nego 2-25 milimetra. ' 

30.) Dokler ni količina bencina, ki se sme na
baviti vsako leto, večja nego 10.000 kilogramov, 
prejemniku (podjetniku) ni treba polagati jamšči-
ne. Toda če je dovoljena količina večja, mora na 
podstavi izdanega dovolila, še preden prične na
bavljati bencin, položiti jamščino za trošarino po 
10 dinarjev za vsakih 100 kg, in sicer v znesku 
pokritja za vsako nabavo (naročbo) kakor tudi za 
količine bencina, ki še niso porabljene. 

31.) Jamščina se polaga tako, kakor je pred
pisano v točki 2. pod c) člena 52. tega pravilnika. 

32.) Motor, ki ga goni bencin, nabavljen brez 
plačila trošarine, se sme razen spodaj navedene 
izjeme rabiti za proizvajanje električnega toka za 
razsvetljavo prostorov samo toliko, da se razsvet
ljujejo prostori, kjer so motor in stroji, ki jih go
ni. Toda generalna direkcija posrednjih davkov 
sme na prošnjo in po lastnem preudarku dovoliti, 
da se z motorjem, ki ga goni bencin, nabavljen 
brez plačila trošarine, razsvetljujejo tudi drugi 
prostori, ako se naknadno plača trošarina na 
bencin, ki sé je porabil za to. Generalna direkcija 
posrednjih davkov sme tako dovolilo vsak čas od
vzeti. 

33.) Ob plačilu trošarine za razsvetljavo po
točki 32. se jemlje, da porabi ogljenonitna ^arni
ca v ehi uri na svetilno enoto (normalno moč sve
če) 3-75 vatov, a kovinastonitna svetiljka 1*35 
vata in da je treba za hektovatno uro (100 vatov) 
0*07 kilograma bencina. 

34.) Za obločnice se jemlje, da se potroši za 
1 ampère po 50 vatov toka. 

35.) Količina bencina, za katero se mora tro
šarina naknadno plačevati, se ugotavlja ali s pav-
šalacijo ali pa z žigosanim števcem. 

36.) Pavšaliranje se sme dovoljevati le za manj
še obrate, v katerih se proizvaja razsvetljava poleg 
drugega ter je naprava enostavna in pregledna, 
tako da je mogoče osnovo za pavšalacijo ugoto
viti brez težkoč. 

37.) Pri pavšalaciji se vpričo podjetnika ali 
njegovega namestnika kakor tudi strokovnega^ 
uradnika davčnega oddelka beograjskega (okruž
ne finančne uprave, finančne direkcije) in even-
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tualno še drugega strokovnjaka ob stroških pod
jetnikovih ugotovi komisionalno, koliko je v ome
njenih prostorih električnih žarnic, odnosno ob-
ločnic, kolika je v njih moč v svetilnih enotah in 
koliko ur se lahko vzame, da gori posamezna sve
tilka povprečno na dan. 

38.) Na podstavi teh podatkov se izračuni po 
aavedenem ključu količina bencina, za katerega 
je treba olačati trošarino. 

39.) Podjetnik mora eventualne izpresmembe v 
ureditvi električne napeljave prijaviti davčnemu 
oddelku beograjskemu (okružni finančni upravi, 
finančni direkciji), še preden se izvrše izpremem-
be, ki bi vplivale na merilo za pavšalacijo. 

40.) Pavšal se mora izračuniti kot letni pavšal, 
a davčni oddelek beograjski (okružne finančne 
uprave, finan&ie direkcije) morajo takoj odrediti 
vplačilo. 

41.) Kadar je treba rabiti števec, ga je name
stiti ob stroških podjetnikovih komisionalno vpri
čo strokovnega uradnika davčnega oddelka beo
grajskega (okružne finančne uprave, finančne di
rekcije) in veščaka elektrotehnične stroke tako, da 
se izmeri s števcem ves električni tok, ki služi za 
proizvajanje razsvetljave dotičnih prostorov, in 
da se ta tok, preden gre skozi števec, ne more od
vesti drugam. 

42.) Del bencina, za katerega je treba naknad
no plačati trošarino, se izračuni vsake tri mesece 
po omenjenem ključu na podstavi tega, kar kaže 
Števec. 

43.) Naenkrat se sme iz rafinerije mineralnega 
olja nabaviti najmanj 100 kilogramov bencina 
brez plačila trošarine. 

44.) Za odpremljanje bencina brez plačila tro
šarine iz rafinerije mineralnega olja veljajo pred
pisi, ki veljajo vobče za odpremljanje mineralne
ga olja brez plačila trošarine iz rafinerije. 

45.) Čim dospe pošiljka v podjetje, za katero je 
določena, ugotovi pristojni finančni organ, ki mu 
je poverjeno nadzorstvo tega podjetja, težo in go
stoto bencina ter primerja količino, vrsto, znak in 
.število prevoznih posod s prevoznimi papirji, t. j . 
z obema izvodoma prijave o odpremi mineralne
ga olja iz rafinerije, od katerih je unikat po pred
pisu spremljal pošiljko, a duplikat neposredno 
•dospel od nadzornega organa rafinerije. To služ-
ieno opravilo obseza pri pošiljkah, ki niso urad
no zapečatene, popolni zunanji in notranji pre
gled pošiljke, posebno pa ugotovitev čiste teže in 
•gostote bencina; toda pri pošiljkah, ki dospejo 
uradno zapečatene, zadošča, ako ni nobenega 
dvoma, pregled, ali je uradni pečat nepokvarjen. 

46.) Pri ugotavljanju čiste teže zadošča — ako 
ni dospela pošiljka zapečatena — da se od prave 
nečiste (brutto) teže posameznih posod odbije ta
ra, ugotovljena po nadzornem organu rafinerije 
ob odpremljanju iz rafinerije. Samo če nastane o 
istovetnosti posod poseben dvom, se mora ugoto
viti prava tara. 

47.) Za ugotavljanje gostote bencina se upo
rablja areometer za mineralna olja z lestvico 750 
do 830° (tisoči del gostote vode pri + 12 ° R) in 
toplomer z lestvico po Reaumuru. Ako se upo
rablja areometer za mineralna olja, je treba po
stopati tako-le: 

a) Tekočina (bencin), ki naj se preizkusi, se 
vlije v tako globok in širok steklen cilinder, da 
plava areometer prosto v tekočini in da nikjer ne 
zadeva ob steno posode (cilindra). V posodi mo
ra biti toliko tekočine, da se na vretenu (držaju) 
areometra natančno vidi mesto, do katerega se je 
priprava pogreznila v tekočino. 

b) Priprava mora biti, preden se uporabi za 
preizkušnjo, povsem čista. To se doseže najlaže 
tako, da se priprava, čim se pogrezne v čisti 
bencin (petrolej), otare s čisto, mehko platneno 
krpico ali s. čistim mehkim pivnikom.. Očiščena 
priprava se ne sme pred uporabo več prijeti z go
lo roko ter se mora sploh prijemati samo na go
renjem koncu vretena nad najvišjo točko lestvice. 

c) Spuščanje areometra v tekočino zahteva 
osobito pažnjo, sicer se ne sme računiti na popol
noma točen rezultat. Priprava se spušča v tekoči
no tako, da se drži nad lestvico in izpusti šele, 
ko se je pogreznila v tekočino približno tako glo
boko, da plava v njej in se iz nje niti ne dviga, 
niti preveč ne pogreza vanjo (drugače se vreteno 
preveč omoči s tekočino in s tem bi postala pri
prava težja, pa bi se zaradi večje teže zopet pre
več pogreznila v tekočino). 

č) Da prevzame priprava toplino tekočine, naj 
plava 1 do 2 minuti v tekočini in šele potem se pre

čita na lestvici gostota tekočine. Pri tem se opazi, 
da ni površina tekočine blizu vretena areometra 
več ravna, nego izbočena navzgor. Tekočina ob 
stekleni cevi se dvigne časih do 2 mm. Ob čitanju 
na lestvici se mora vedno vzeti najvišje mesto, do 
katerega se je tekočina vzpela ob stekleni cevi. Ce 
ustreza temu mestu razdelna črtica lestvice, kaže 
ta dotično stopnjo gostote; če pa pride med dve 
razdelni črtici, se mora oceniti razdalja mesta, do 
katefega seza tekočina, od najbližje višje razdelne 
črtice, ulomek pa dodati oni stopnji, kateri ustreza 
to mesto. Pri tem je treba prostor med obema raz-
delnima črticama, med kateri seza tekočina, raz
deliti z očmi na četrtine. 

d) Ko je gostota na lestvici areometra prečita-
na, se mora ugotoviti toplina tekočine. V to svrho 
se vtakne toplomer v tekočino; toda čitanje na tej 
pripravi se sme izvršiti šele, ko je priprava 
prevzela toplino tekočine. To se spozna po tem, 
ako se višina živega srebra v eni minuti več ne 
menja. Ulomki ene stopnje se cenijo z očmi na čc-
trtine stopnje. 

e) Prava gostota bencina (pri toplini + 12° R) 
se ugotavlja na podstavi prej navedenih podatkov 
(gostote in topline) z redukcijsko tabelo. 

Toplina 
v stopinjah 

po Reaumuru 

i 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Gostota, prečrtana na areometri! 

750 760 | 770 | 780 ! 790 | 800 j 810 | 820 ! 830 

Te številke se morajo odšteti od prečitane 
(navidezne) gostote 

11-7 
10-7 
9-7 
8-7 
7-7 
6 8 
5-8 
4 8 
H-8 
2-9 
1-9 
1 0 

11-511-3 
10 5 
9'5 
8-6 
7-6 
(5-6 
5 7 
4-7 
3 8 
2 8 
1-9 
0 9 

1 0 3 
9-4 
8 9 
7-5 
6-5 
5 6 
4-6 
3 7 
2-8 
1-8 
0 9 

111 
10-1 
9-2 
8 3 
7 3 
6-4 
fi-5 
4fi 
3 6 
2-7 
1-8 
0 9 

10-9 
10-0 
9-0 
8-1 
7-2 
6 3 
5 4 
4-6 
3 6 
2 7 
1-8 
0-9 

107 
9-8 
8 9 
8-0 
7 1 
6-2 
5-3 
4-4 
3 6 
2-6 

10-5 
9 6 
8-3 

iO'410-г1 

9-б! 9-4 
8-6; 8-51 

7-9| 7-8: 7-7| 
7-0 
6-1 
6-2 
4 3 
3-5 
2-6 

1-81 1-7 
0 9| 0'9 

6 9 6 8 
6 0 ! 6-9J 
5-2. 5-l| 
4-3j 4-2| 
3 4 3 4| 
2-6 
1-7 
0-9 

2 5 
1:7 
0 8 

Te številke se morajo prišteti k prečrtani 
(navidezni) gostoti 

0 0 
0-9 
1 9 
2-8 
8 8 
4-7 
6-7 
6 6 
7-5 
8-5 
9 4 

o-o 
0-1) 
1 9 
2-8 
3 7 
4 6 
6-6 
6-F> 
7-4 
8 3 
9-2 

o-o 
0 9 
1 8 
2-7 
3-7 
4 6 
6 6 
6 4 
7 3 
8-2 
9-1 

0-0 
0 9 
1-8 
2-7 
3 6 
4-6 
6-4 
6-3 
7-2 
8-1 
8 9 

o-o 
0 9 
1-8 
2-7 
3 5 
4-4 
6 3 
6'Ü 
7-1 
7-9 
8-8 

o-o 
0 9 
1-7 
2 6 
3 5 
4-4 
6-2 
6 1 
7 0 
7-8 
8-7 

o-o 
0 9 
1-7 
2.6 
3 4 
4-3 
6-2 
6 0 
6 9 
7-7 
8 6 

o-o 
0 8 
1-7 
2-5 
3 4 
4-2 
5-1 
6 9 
6 8 
7-6 
8-4 

0 0 
0-8 
1-7 
2 5 
3 4 
4 2 
6-0 
6 8 
6 7 
7-5 
8 3 

Ako bi kazal n. pr. areometer navidezno go
stoto tekočine s 760°, toplomer pa toplino + 10° R, 
bi znašala prava gostota bencina (pri + 12° R) 
po tej tabeli 760 — 1-9 = 758-1°. 

Glede na male razlike pribitkov, odnosno od
bitkov, ki jih je vpoštevati pri gostoti mineralne
ga olja pri eni in isti toplini, navaja tabela na
videzno gostoto le od 10 do 10 stopenj, ker po
polnoma zadošča, ako je navidezna gostota pre-
čitana z drugim številom, ne pa z onim, ki je raz-
delno z 10, da se prečitana gostota zaokroži na 
ono višjo ali nižjo desetico, kateri je bližja. 

I stotako zadošča tudi pri ugotavljanju topli
ne, ako se ulomki pod Уг stopnje ne vpoštevajo, 
ulomki V2 stopnje ah več pa se računijo za celo 
višjo stopnjo. 

N. pr.: Lestvica areometra kaže 76ЗУ20, a top
lomer + 4 3/ 4

0 R. 
Račun je ta-le: 
Navidezna gostota 763-5°. 
Odbitek po tabeli za 760 pri + 5° R = 6-6°. 
Prava gostota pri + 12° R torej 756-90°. 
48.) To službeno opravilo (ugotavljanje teže 

in gostote) se vpiše v dotične stolpce na četrti 
strani v obeh izvodih prijave, obenem pa se vpi
še pošiljka v prejemni register po obrazcu št. 31. 

49.) Unikat prijave se pošlje takoj potem ne
mudoma v priporočenem pismu finančnemu or
ganu, ki nadzira rafinerijo, iz katere je pošiljka 
došla, duplikat pa se priloži prejemnemu regi
stru. Ta register, ki je strogo zaračunljiva tisko
vina in v katerega se vpisujejo vse dospele po
šiljke bencina brez plačila trošarine za vsa pod
jetja v okolišu dotičnega finančnega oblastva, ki 
uživajo to ugodnost,^ se zaključi koncem vsa
kega meseca in predloži najkesneje do 10. dne pri
hodnjega meseca po okrajni upravi finančne kon
trole davčnemu oddelku beograjskemu (okružni 
finančni upravi, finančni direkciji). 

50.) Ako dospe količina bencina v namembni 
kraj neizpremenjena ali z manjkom največ 3 

odstotkov proti ugotovitvi nadzornega organa 
rafinerije mineralnega olja, ni treba zaradi tega 
nič ukreniti. Za večje manjke pa mora podjet
nik rafinerije mineralnega olja, iz katere je bil 
bencin odpremljen, vplačati trošarino za ma-
njek, ki preseza dovoljeni odstotek, čim dospe 
unikat prijave k oblastvu, iz katerega območja je 
bil ta bencin odposlan. V to svrho mora trošarin-
ski organ, ki je prevzel pošiljko, ob pregledu pri
jave v njej navesti ugotovljeni manjek in isto-
tako tudi ustrezno trošarino. Ako podjetnik rafi
nerije ne vplača takoj ustrezne trošarine, se sme 
ta izterjati eksekutivno. Ako je manjek večji od 
7 odstotkov, se mora razen tega uvesti še kazen
ski postopek. 

51.) Izjemoma sme davčni oddelek beograjski 
(okružna finančna uprava, finančna direkcija), 
ako ne preseza manjek dospele pošiljke 7 od
stotkov, odrediti, da se ne pobere ustrezna tro
šarina, če se ta razlika izpriča z osnovanimi raz
logi in če tudi sicer ni suma in znakov, da bi se 
bil učinil prestopek. 

52.) Službeno opravilo pri prevzemanju po
šiljk bencina na namembnem kraju mora vršiti 
starejšina oddelka ali podpreglednik finančne kon
trole, odnosno uradnik finančne uprave. 

53.) Uporabljanje bencina za čiščenje petro
lejskih jam (vrelcev) se mora prijaviti (po ob
razcu št. 32) vselej 24 ur prej pristojnemu od
delku finančne kontrole, odnosno finančni upravi, 
in ta posel se sme vršiti brez izjeme samo vpričo 
finančnega organa, ki je določen za to. 

54.) Prijava, opremljena s potrdilom o izvrše
nem poslu, se odda podjetniku, da jo priloži knji
gi, ki jo vodi po obrazcu št. 29. 

55.) Obrazci za prijavo se oddajajo proti pla
čilu nabavne cene. 

56.) Koncem vsakega leta se mora z dotičnim 
podjetjem izvršiti obračun o porabi bencina, pre
jetega brez plačila trošarine. 

57.) Obračun izvrši starejšina oddelka finanč
ne kontrole ali njegov namestnik, odnosno za to 
določeni uradnik finančne uprave; podjetnik ali 
njegov zastopnik pa mora ta račun podpisati. 

58.) Da se izvrši obračun, se morajo prej za
ključiti knjige. Potem se mora ugotoviti čista teža 
in gostota preostale količine bencina, rezultat 
stanja stvari pa se vpiše tako v zaključeni kakor 
tudi v novi knjigi. 

59.) Ako se najde pri tem ugotavljanju koli
čine napram zaključku (obračunu) večji manjek 
nego 4 %, ki se prizna kot dejanski usušek za le
žanje od vseh količin bencina, prejetih izza po
slednje ugotovitve količine, in se ta manjek ne 
more izpričati, mora podjetnik plačati za nedosta-
jajočo količino bencina ustrezno trošarino po 10 
dinarjev za 100 kg čiste teže. Razen tega se mora 
uvesti kazenska preiskava. 

60.) Ta znesek trošarine se vknjiži v register o 
naknadnih plačilih trošarine na mineralno olje. 

61.) Obračuni se sestavljajo v dveh izvodih, 
od katerih se izroči eden podjetniku, drugi pa se 
z zaključenimi knjigami in prilogami vred predlo
ži nemudoma davčnemu oddelku beograjskemu 
(okružni finančni upravi, finančni direkciji). 

62.) To oblastvo primerja knjige s prilogami, 
preizkusi obračun ter odredi po ugotovljenem 
stanju stvari, česar je treba.» 

LI. 
Nadpis nad členom 119., ki se glasi: «XVIII. 

Stisnjene droži» in ves člen 119. se ukinjata. 

LIL 
V točki 3. člena 120. naj se za besedo: «vo-

skarji» postavi pika, ostanek stavka pa naj se 
prečrta. 

LIH. 
V točki 2. člena 121. naj se prečrtajo besede: 

«mineralnih (pri mali eksploataciji) in drugih po
dobnih voda». 

LIV. 
V členu 123. naj se prečrtajo besede: «do dne 

20. septembra 1920.». 

LV. 
Vsi ti predpisi dobe obvezno moč dne 1. sep

tembra 1921. 
V B e o g r a d u , dne 16. avgusta 1921.; 

st. 13.014. Minister za finance: . 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Ш s: .'jj&tieä 
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Obrazec i t . 11. 

Firma, shranišče, veleprodaja špirita 
ruma, konjaka itd. . . . 

P r i j a v a . 
v prijavlja, da hoče odpremiti proizvajalcu likerja, 

v alkohol, na katerega je trošarina plačana. 
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Pregledano in ugotovljeno 
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Pregledano in ugotovljeno 

Posod Teia 

Trošarina na to pošiljko je plačana. 
Oddelek finančne kontrole 
(nadzorni organ podjetja) 

y 19Ž.. 
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Plačati se mora trošarina 
na rum, liker, konjak 
(15 din.) takoj ali naj-
tesneje т treh dneh 

hektolitrskih 
stopenj 

alkohola 

T znesku 

din. | par 

pri 

•sa 

A 
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Oddelek finančne kontrole (nadzorni organ proizvajalčev) 

v 192.. 
Podpis : 

192.. 

Podpis : 

finančna direkcija 
Okrajna uprava finančne kontrole 
Oddelek finančne kontrole . . . 
Občina 

Troš. obrazec 6t. 12. 

P r i p o m b a : Opozarja se 
ali jo nadaljevati preko njega 

Б»ж»Јја»1КГ1л1 i i a . p r e g l e d n i l i s t 
za trošarine prosto proizvajanje žganja za domačo potrebo. 

da ie oreoovedano- kuhati žganje iz snovi, ki niso prijavljene ali ki jih dotična oseba ni pridelala sama; pričeti s kuho pred prija^ 
le»- kuhatTžganje na neodobreni žgalni pripravi ali na neprijavljenem kraju; odstopati žganje,.proizvedeno trošarine prosto, osebam, 
jega, Kunau * » n J e

r
n » . o r i i avnikove ali njih služabništva (nad 12 let stan, pri njih na hrani in stanovanju). 

pričeti s kuho pred prijavljenim časom 
ki niso člani 

rodbine (zadruge) prijavnikove ali njih 
(Pola tiskovine po tem obrazcu stane •) 
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Oseba, ki ieli kuhati : 
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Snovi, 
iz 

katerih 
se kuha 
žganje 

Potrdilo kneza 
(muktarja), pred
stojnika občinske 

uprave, da so navedbe 
v stolpcih 1 do 8 res

nične; da so snovi, 
iz katerih naj se kuha 
žganje, lastni pridelek 
prijaviteljev in da se 
prijavitelj ne bavi na 
tuj račun s prekuha-
vanjem žganja ali z 

izdelavo rozolije, 
likerja in drugih 

začinjenih alkoholnih 
tekočin 

10 

Kuhati žganje se dovoljuje 

na žgalni pripravi: 

lastnika 

Ime 
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N 

dne, 
meseca, 

leta, 
ob uri 

21 22 23 

Podpis 
finanč
nega 

organa 

24 

Trod, obrazec št. ,13. 

Občina 

Л 
J£ fc. 

O 

•p 
« Л 

Kf 

M 

*•—> 
O. 

o 
o 

•S 
o 

v 
s 
a 

Podatki prijave 

Onega, ki želi kuhati žganje 

in priimek bivališče 

t» 

Snovi 

koli
čina 

hI 

Kuhati žganje 
je dovoljeno 

na žgalni 
pripravi 

o 
I* 
O. 

S.S. 
(1 to 

t ) o 

v litrih 

času 

od do 

dne, ure, 
meseca 
in leta 

Podatki kontrole 

Vrsta kontrole 

Kontrola pred pričetkom kuhanja 

Odpečatba 

Kontrola med časom kuhanja 

Kontrola med časom kuhanja 

Zapečatba 

Kontrola pred pričetkom kuhanja 

Organa finančne 
kontrole 

čin 
ime 

in priimek 

Kontrola 
se je izvršila 

I £. 

Odpečatba 

Kontrola med časom kuhanja 

Kontrola med časom kuhanja 

Zapečatba 

Pripomba 
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Zapisnik o pregledu žgalne priprave, 
na kateri se sme proizvajati žganje proti plačilu trošarine po pavšalaciji. 

Obrazec St. 14 (1. stran). 

Tek. 
et. 

I. L a s t n i k ž g a l n e p r i p r a v e 

Irr c in priimek Bivaliačc Hišno 
številKa 

Izpremembe [datum 
in številka akta) 

A. Prostori, v katerih 
se kuha žganje 

B. Prostori, v katerih 
se vrši vrenje 

II. P o s l o v n i p r o s t o r i 

Kratek popis 
Prijavljene izpremembe (kratek popis, 

datum in številka dotičnega akta) 

' 

III. T e h n i č n e p r i p r a v e 

rt 
M 

'> 
t ) 

A 
o 
v 

H 

I. 

•j 
.0 

C 
N 

O 

») 

b) 

c) 

'*)' 

d) 

«) 
f) 

" • 1 

P o p i s (na kratko) 

4 

Kotel 

Mešalnik 

Kapa 

Hladilnik 

sirani in dno so gladke. Toplota 
se dovaja od zunanje strani kotla. 
Premer odprtine za polnjenje 
. . . . cm. Premer odprtine za 
izpuščanje drozge . . . . cm. 
Polni se s snemanjem, brez sne

manja kape. 

Premer odprtine 
mešalnika 

. . . . cm 

. ( z odprtino 
J e \ brez odprtine 

v svrho polnjenja. 
Premer odprtine . . cm. 

Hladilna steklenica* 
Zvita cev* i za hla-
Ravna cev*/ j . nje 

Ogrevalnik* 

Deflcgma 

Rektifika 

* Kar ne \ 

tor* 

or* 

elja, naj se prečrta. 

Izpremembe 
(kratek popis 

in številka 
akta) 

Z mersko palico 
izmerjeni 

» . u 
S 
<u 
p. 

ej 
t> 

'«T 
a 

A 

kotla 

O 

S 
u 
u 
D. 

rt 

vratu 

cm 

a 
o 
'S 
> 
a 

o 

•s 
C 

a 
t» 

o 

a 
. 2 

' ? 
«1 

a 
V 

a 
KJ 
«4 u 
N 

11 
o > 
tao 
e E 

Sa 
•«• • 

•s « 
• 
S = V- v 
ó '•=? 
u 

(U 

u 
> 

"o 
РЦ 

v litrih 

Izpremembe 
(datum 

in številka 
akta) 

I z j a v a , l a s t n i k o v a 

1.) Prijavitelj je: 

3.) Kraj, kjer se hranijo 

kontrol ni aKti : 

Podpis finančnega organa: 

Podpis lastnika žgalne priprave: 

i " 

it 
"> 
U 

*tn 

si 
o 

M 
v 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Oblika eS 
.2 
'.t3 
"3 
Ö 

Posoda (kad) za drozgo 

л 
a 

•л 
C 

»in 

>Ü5 > 

Premer 

'tf 
O 

H 

a 
o 
o. 

cm 

Prostornina, 
ugotovljena 
s kubičnim 

zračunom ali z 
Matievičevim 
sodomerom 

v litrih 

\ 

Izpremembe 
(poprava, prodaja) itd., 

številka akta 

i , g — _ _ — 

Okrajna uprava finančne kontrole 
Št . 

Obrazec š t 14 (2. stran). 

Na podstavi tega zapisnika o pregledu žgalne priprave se določa, in sicer v zmislu točke 22. člena 116. trošarinskega pravilnika: 

Dnevna proizvodnost priprave 
žganja, in sicer 

za kuhanje 

Polnjenje žgalne priprave (90 e/o prostornine 

. ali zaokroženo . . . . 

1 
. . X i 
. . . hI. 1 

. . X . 

Ako se kuha žganje za domačo potrebo trošarine prosto naenkrat, se sme na tej pripravi kuhati: 

Iz snovi, za katere je določen pridobitek 
alkohola 

s 4 

z 2 
z l ' / 4 

stopnjami 

do 4 člane 

A k o š t e j e r o 0 b i n a 

preko 4 do 8 članov | 

a l i z a d r u g a 

preko 8 do 12 članov preko 12 članov 

ur 

• 

., dne 192. (r) Okrajni upravnik finančne kontrole: 

Obrüzec it. 15. 

Številka 

rt 
C 

•a 
t i 
h . 

•S? 

ü ' p " 
O M 

P o d j e t n i k o^v o 

ime in priimek bivališče 

л 

'p 
v 

ИЛ 

ce 
a 

a 

Žganje se kuha 

od do 

ure, dne, 
meseca 
in leta 

Prenos . . . . 

* Čin se vpisuje, kakor je 

' 

Za 

odrejeno v p 

prenos . . . . 

raviln ku za finan 

Iz snovi, za katere je 
določen pridobitek 

alkohola s 

4° | a» | i'/4° 

skupnih ur 

1 1 

čno kun trolo. 

P o d a t k i k o n t r o l e 

Vrsta kontrole 

Oigana finančne kontrole 

ime in priimek č in* 

Kontrola se je 
izvršila 

ob uri, dne, 
minu- meseca 

tah ! in leta Š
te

vi
lk

e 
pe

ča
t

ni
h 

гп
а

т
к

, 
k

i'
 

so
 s

e 
o

d
st

ra
n

il
e 

al
i 

p
ri

le
p

il
e 

Pripomba 

Kontrola pred pričetkom kuhaDJa 

Odpečatba 

Kontrola med časom kuhanja 

Kontrola med časom, kuhanja 

Zapečatba 

J I 
P r i p o m b a : Ovojna pola „Beležnice o sestavi in rabi žgalne priprave" se ne tiska. Namesto nje se uporablja obrazec (tiskovina) „Zapisnik o pregledu žgalne priprave" 

<obrazec 14.), samo da je besede: „Zapisnik o pregledu" prečrtati in namesto njih postaviti besedilo: „Beležnica o sestavi in rabi žgalne priprave". 

;.*àr_4.p .->•*>;£ lu',s~:i6&:&!kjù<?u-ÀÌ<.l/lte,№Иглг?ЈЗ.АчЈ.:..S^.'Ki^i-tZl-^ X-:., l'.;'Zfa,aJ éf i.-îSk. •. ^i3Š£^&j]*-?-k 
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Letnik ТП. 

O b r a z e c š t . IR. / 

(Ime in priimek) hišna številka 
javlja, da želi.kuhati žganje po pavšalaciji, in sicer: 

V času 

od do 

dne, 
meseca 
in leta 

X 

Iz snovi 

E o-
c « 
a. be 

•s-s 

vrste 

N a ijalni pripravi 

lastnika 

in 
priimek 

biva
lišče 

Do dne te prijave 

Dnevna 
proizvod

nost je do 
ločena, ako 

se kuha 
žganje iz 

s hekto
litri 

'S 

'S | 
S 6 

.5 и 
o. g 

s-S 

hektolitrov drozge 
iz snovi lastnega 

proizvoda 

Pr ipomba: Tukaj se vpisuje da
tum, številka odločbe in oblastvo, ki 
je izdalo Izjemno dovolilo za kuhanje 

žganja iz prijavljenih snovi. 
Ako se kuha žganje Iz vinskih tro
pin, pomešanih s špiritom, se navede 
tudi količina in (akosi špirita, ki 
se bo prldeval vsakemu hektolitru 
drozge. Če se kuha žganje samo Iz 
enovl lastnega proizvoda, se napiše 
do konca meseca maia 19И., da je 
priloženo dotično potrdilo občin
skega predstojnlštva In da se za
hteva 25%nl popust nzervne tro

šarine. 

8 

P r i j a v o p r e g l e d a l 

Kuhanje žganja 

se sme 
pričeti 

6-2 

se mora 
dovršiti 

najkesneje 
do 

S " 

ce O O » 
"•S ° t ° > -
E ' S S 
> o o °* o C a *> « 4, a 

•s S M 

c i, e 2 
•=* _ Т З 

= & č š 
•T O « N » I 

H 

din. JÜall. 
10 

м -o 2 
E o g-

« a, 
« s 
g S.-

— o 

" S * 

„ - . o o 

din. j par 

Plačati je 
trošarine 

din. j par 

Ö.M 

t * Naj se izpolni samo, če pobirajo trošarino davčni uradi (sreska finančna uprava) ali občin=k ) predstojništvo. 
/ - -v. Trošarina v zneska diu. . . . par je plačana pod ?-t. akta. 

[ Pečat. j 
Davčni urad (sreska, okružna finančna uprava), občinsko predstojništvo 

v 192J.. 

Podpis: 

RegistPSka št O b r a z e c š t . 17 (vložna pola), 

napisana dne . . . . 192.- na podstavi prijave za kuhanje žganja po pavšalaciji: 

Podjetnikovo 
ime in priimek: 

bivališče: hišna Jtevilka: 

K u h a ž g a n j e 

od 

dne, 
meseca 
in leta 

do 

ore 
dne, 

meseca 
in leta 

skupaj ur 

na pripravi, katere dnevna proizvod
nost je določena, ako se predelava) > 

vinske tropine druge «novi 

z litri 

Vrsta snovi 

T r o š a r i n a 

redna 

din. I par 

25 •>/„ ni 
popust 

din. 'pnr 

vsota 

din. j par 

Tukaj se mora prilepiti priznanica poštne 
hranilnice ali pošte o plačani trošarini, a 
k;.dar pobi'a trošarino oddelek sam, tudi 
priznanica davčnega urada (sreske, okružne 
finančne uprave) aH poštnega urada o vpla-

či u trošarine. 

Znesek dinarjev 
je plačan 

se mora plačati najkesneje do dne 

po poštni hranilnici, poŠti.* 

par, v besedah 

192. . pri davčnem uradu (sreski, okružni finančni upravi), občinskem predstojništvu v 

dinarjev par 

Priznanica (boleta) za kuhanje žganja š t . . . . . . 
izdana dne .' • • •'• • 192.. na podstavi "prijave za kuhanje žganja po pavšalaciji: 

Podjetnikovo 
ime in priimek: 

bivališče: hišna številka 

K u h a ž g a n j e 

ed 

Ure 
dne, 

meseca 
in leta 

do 

dne, 
meseca 
in leta 

skupaj ur 

na pripravi, katere dnevna proizvod
nost je določena, ako se proizvajajo 

druge snovi vinske tropine 

z litri 

Vrsta snovi 

T r o š a r i n a 

redna 

din. Ј^рлг 

2 0 % ni 
popust 

din par 

vsota 

din. [ par 

Ime 
in priimek 

Bivališče 
in hišna 
številka 

lastnika žgalne priprave 

Prostor
nina kotla 

v litrih 

Znesek dinarjev . . . . par, v besedah 
je plačan 

se mora plačati najkesneje do dne 
po poštni hranilnici, pošti.* 

dinarjev . . . . par 

192. . pri davčnem uradu (sreski, okružni finančni upravi), občinskem predstojništvu v 

0
Oddelek finančne kontrole, davčni urad (sreska okružna finančna uprava) 

dne 192.. 

Podpis: 

O b r a z e c š t . 17 (ovo)na pola). 

Trošarino pobirajo: davčni urafl, «reska, okružna 
finančna aprava, občinsko predstojništvo v oddelek finančne kontrole, trošarina ec plačuje po poštni hranilnici, pošti * 

za žeaniarne, ki plačujejo trošarino po pavšalaciji za m . . . . . 
za zganjarae, »i H( J J r hranilnice, pošte in . . . • drugimi prilogami 

RegisteP št. 
ÇSCC 1У2. • Z . 

štein . . . . drug 
Z a k l j u č e k . 

prijavami in priznanicami poštne 

P r e n o s 

Vsota . . . . 

Preneseno iz registra it . • 

Z n e s e k t r o š a r i n e 

plačane 

din. 

Skupaj . . . . ! 

par 

ki se mora plačati po določilih 
točke 7. člena 116 troSarinskega 

pravilnika 

din. par. 

Oddelek finančne kontrole, davčni urad (sreska, okružna finančna uprava)* 

Obrarec (tiskovina) je strogo zaračunlj iv. 

• Kar ne Telj*, »aj «e prečrta. 

192. Podpis: 
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Beležnioa o neplačani trošarini Obrazec št. 18. 

na žganje, ki se ne plačuje ob vložitvi prijave za kuhanje žganja zâ proizvodno dobo 192. ./192.. (od dne 1. septembra 192.. do dne 31. avgusta 192..). 

Podjetnikovo 
bivališče 

Dovoljena vsota dinarjev 

I Poznejše vplačilo trošarine je dovoljeno po naredbi z dne š t 

po boletah za 
' kuhanje zganja 

številka datum 

I 

iz prejšnje 
pro

izvodne 
dobe 

din. | par 

D o l g 

prirastel 

P o r a v n a v a 

din. par 

dospe 
(v plačilo) 

dne, 
meseca 
in leta 

vsota 

I 

Pripomba 

din. |p:ir 

Vplačano v gotovini 

kontokorentnega 
dnevnika 

redna 
itevi-'.a 

(člen) 
datum 

vsota 

din. par 

Odpisano (točka 59. člena 116.) po 

oblastvu 

I datum 
I in številka 

vsota 

din. | par 

Skupna 
vsota 

din. I par 

Pripomba i 

Izpisek Obrazec št. 10. 

iz beležnice o neplačani trošarini na žganje, ki se ne plačuje ob vložitvi prijave za kuhanje žganja za mesec 192.. 

Podjetnikovo 

ime in priimek bivališče 

D o l g 

po boleti za 
kuhanje 
zganja 

šte
vilka datum 

ostal iz 
prejšnjega 

dinar
jev par 

povečan 
v tekočem 

mesecu 

dinar
jev par 

dospe 
(v plačilo) 

dne, 
meseca 
in leta 

P o r a v n a v a 

Vplačano v gotovini 

kontokorent-
nega 

dnevnika 

redna 
šte

vilka 
(člen) 

datum 

vsota 

Odpisano 

po oblastvu 

din. |par | 

datum 
in šte
vilka 

vsota 

din. | par 

Ostanek 

vsota 

din | par 

se 
mora 

plačati 
dne, 

meseca 
in leta 

Pripomba 

* Kar ne velja, naj se prečrta.-

Davčni urad, sreska, okružna finančna uprava* 
v 192.. Podpis: 

ir 

Občina Selo (vas) 

B 

Lastnik drozge 

me in priimek 

i 

bivališče 
te 

-M 
' > • 

л 
a 

eležnioa o s 

Drozgu 

lastnega proizvoda 

nabavljena 

lastnega proizvoda 

nabavljena 

Dan, 
mesec 
in leto 

-

t a » j U . drozg e . Obrazec it . 20. 

K o l i i , i n a s n o v i 

s_4_V 

o 
9 
o a 

"O 

o 
. 0) 

v a a o 
v 'Z? •^ > > л 

P- a •c 
P . 

C 

rt 

3 

04 

u 
b . 
P . 
3 

S 
v 
bc 
u. a 

•u « 
»o 

S P. 
C , 

1 »2 7. 1 «*V«V. 
a l k o h o l n e g a p r i d o b i t k a 

t. u 
•o •.=? 

•"S 
73 o. 

" S 
° "9 

KI > 
. . . t» 

a 
в 

M 

o 

'S 
A 

75 
ut 
O 
V 

•p. 

o 
a 
ITI 

O • 
a 

•a 
o 
* u 

u e 
c v 

•-T-- >• 
>• rt 
rt .O 

.S- o 
o. 

v 
C 
rt 

•c 
3 

Ó 

a. 
a 
B 
«J 

u a 
-e « 

B p. 
o 

M 

bf a> s a 
•S-s. 

^ s 
T» p . 
0) u 
a .B 

»o > 

a 
3 

B 

S 
"o 
« 

3 
o 
i) 

p. 

o a 
1Л 
O 
C 

•o 
o 
. o 

o a 
C v 

•> * 

rt XI 

.£• o 
p . 

И 
rt 

3 
J * 

h. 

cu 
а 
S 

* 3 
b. C 

•O v 
«J 2 3 

B p. o 

TJ ' J 

• •s 
•- o 
7! P-
«i v 

s-a 

3 

et 

.H 

"o 
•M 

« 

3 
o) 
O 

p. d r o z g e v h e k t o l i t r i h 

\ 

- — 7 -

Pripomb» 

Kontrol siile o ž grain in pripravah. Obrazec it. 21. 

Izdelovalca, pr aajaica zgaine priprave 

. '. . . 1 ime in priimek: 

bivališče: ulica: hišna številka: 

P r i p r a v a z a k u h a n j e ž g a n j a 

rt 
M 

'> 
v 

*«t 

rt 
KJ 
o 

M 
%t 

H 

izde
lana 
dne, 

meseca 
in leta 

kupljena od 

ime in priimek 

i 

bivališče 

rt 

'S 
v 

3 
rt 
a 

•IS. 

sestavni 
deli 

prijavljena 
pristojnemu 

oddelku 
finančne kon

trole dne, 
meseca 
in leta 

Z a p e č a t i l 

i 

dne, 
meseca 
in leta 

kotel 
hla

dilno 
cev 

številka 
pečatne 
znamke 

kapo 
s pe

čatom 

Podpis 
organa 

fimnčne 
kontrole 

t 

N a levi označena žgalna priprava (sestavni del) 

je bila prodana 

dne, 
meseca 
in leta 

komu 

ime in priimek bivališče 

rt 

'? 
V 

MA 
rt 
a 

ЧЛ 
Л O

d
d

el
ek

 
fi

na
nč

ne
 

ko
nt

ro
le

 
je

 
b

il
 

ob
ve

šč
en

 d
n

e
, 

m
es

ec
a 

in
 l

et
a 

Pripomba 

i 

Cena za poto . . par. 

..-•./•i..'. S.f'r^ÈMM 
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Beležnica 
o žgalnih pripravah, izdelanih in prodanih po izdelovalcu in prodajalcu. 

Obrazec št. 22. 

. 
Izdelovalca, prodajalca žgalne priprave 

Prijava 

vložena prejeta 

dne, meseca 
in leta vp

is
an

a 
•

 v
lo

ln
i 

za
pi

sn
ik

 p
o

d
 

št
ev

ilk
o 

ime in priimek: 

bivališče: ' ulica: hišna številka: 

Priprava za kuhanje žganja 

izde
lana 

kup
ljena 

dne, meseca 
in leta 

sestavni deli 

zapečatena 

dne, 
meseca 
in leta 

kotel hladil
na cev 

številka 
pečatne znamke 

kapa 
s pe
čatom 

Na levo označena priprava (sestavni del) je prodana 

dne, 
meseca 
in leta 

komu 

ime in priimek bivališče 

C3 
M 

"> 
V 
s3 
a 

Prij 

prejeta 
dne, 

meseca 
in leta 

ava 

vp
is

an
a 

v
 v

lo
žn

: 
za

pi
sn

ik
 

po
d 

št
ev

ilk
o 

0 prodaji 
je obveščen 

odde
lek fi
nančne 

kon
trole v 

dne, 
meseca 
in leta 

Pripomba 

Prva stran pečatne znamke: 

Posestnik priprave za kuhanje žganja : 

v h. št. . . 

Zapečatil /. . . 192.. 
ob . . uri . . minutah. 

Podpis organa finančne kontrole: 

Obrazec št. 23. Druga stran pečatne znamke: 

Odstranil /. . . 192. 
ob . . uri . . minutah. 

( Pečat. j 

Podpis finančnega organa: 

Račun o necatnin znamkah. Obrazec št. 24. 

P r e j e m 

~> v 

o 

Dan, 
mesec 
in leto 

Od 
katerega 
oblastva 

D
at

um
 

in
 š

te
vi

lk
a 

pr
ot

ip
ob

ot
ni

ce
 

(p
ro

ti
pi

sa
) Število 

pečat
nih 

znamk 

Preneseno 

-

Za prenos . . . 

P o t r o š n j a 

Dne, 
meseca 
in leta 

*> 
tt 

ЧП 

t» 
>o 
O 

v 
H 

Priprave za kuhanje zganja 

posestnik 

ime 
in priimek 

bivališče 

«s 
Jt 

ej 

ce 
O 

it 

Organ finančne kontrole, 
ki je nadel pečat 

ime 
in priimek čin 

Številka pečatne znamke 

nadeta na 

kotel hladil
no cev kapo 

s 

si 
V Л 

o o 

S
k

u
pn

o 
št

ev
ilo

 p
o

tr
oš

en
ih

 p
eč

at
ni

h 
zn

am
k 

Preneseno 1 

Za prenos . . . | 

\ ' 

Pripomba 

Od odstranjenih 
in neuporabljenih pečat
nih znamk se je uničilo 

dne, 
meseca 
in leta 

kosov 

Podpis 
organa 

finančne 
kontrole 

Register o nabavljenih, potrošenih ali prodanih količinah žganja, špirita itd. Obrazec št. 25. 

P r e j e m 

Te
koča. 

vüka 

Leto, 
mesec, 

dan 
in ura 

Oseba, od katere je tekočina nabavljena 

ime in priimek bivališče 
hišna 
šte

vilka 

Tekočine 

vrsta 

Preneseno 

l& pren 33 . . . 

količina 
v litrih jakost («/„) 

Datum 

računa 
potr
dila 

prodajalčevega 

1 

P o t r o š n j a (prodaja) 

Leto, 
mesec, 

dan 
in ura 

Te
koča 
šte

vilka 

tekočine 

vrsta 

Prenesen < 

Za pre 108 , . . 

količina 
v liirih 

jakost (•/„) 
potrdilo 

prijave pri-
loicno 

1 i 

'( 

Pripomba 

• 

Cena . . par. 

Kontrolni list 
za žgalne priprave, na katerih se kuha žganje proti plačilu trošarine po pavšalaciji. 

Obrazec št. 264 

\ 

Podatki o pripravi za kuhanje zganja 

Lastnik 

ime 
in priimek 

: 

bivališče л 
M 

•j 
ten 

et 
C 

tat 

In 

«I 

'S 

U 

Л 

к> 
o 

o 
o 

•o 
«J 

"be' 
«j 

u 
a. 
Л 

J« 

s 
KO 

•S a 
- "O 
6 "P 
3 N 
*A ' " 
•O 

rt 

O 
J«! 

•3 

a 

• e 
o 
o 
u 
0, 

Dnevna proiz
vodnost, če se 

kuha žganje 
iz 

vinskih 
tropin 

drugih 
snovi 

litrov 

H 
a 
03 

u » 
S 3 
u 0 
o- 03 ~â 
v '• 
a v 
it *•* 

"° e > .s o 
тз 

P o d a t k i k o n t r o l e 

Kontrola se je 
vršila 

-ts 
'S 

u 
a 

•o 

а 
.8 

t/1 
u 
E 

fi 
s 

-o 
o 

v 

-o 

J S . -

% s 
v en 
a . S , 

a 
SÂ 
Л 

T» 

Žgalna. priprava 

«j 

o. d 

n 
.S 9 
— 03 
3 « 
v o a. e 

•a 
o 

ni v obratit, toda 

pečatna znamka 
številka na 

o 

> 
L) 

[S 

•3 

s. 
2 

P. 
a) 

'S. 
ce 

D 

a 

O, je v redu 

> 

«J 
tO 
0 "Z? 

"Z* <л 
C »-t 
01 > 

S 5 
" a 
0 и 

S-s 
•S * 
>Â 
u 

Nadel na 

'S 

t» 
«j u 
O 
a 

•3 
et 

3 

0 
o. 
Л 

pečatno znamko št. 

Drozga 

vrsta 

• 

pri-
blizna 
koli
čina 
(hI) 

, 

i 

Pripomba 
(opaženi 

neilostatki) 
obustave 

itd. 

i 

Podpis 
organa 

finančne 
kontrole 

' 
Pripomba: Podatki kontrole o troäarine prostem kuhanju Žganja za domačo potrebo se ne vpisujejo v kontrolni list 

љаШ, 
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Unikat. — Duplikat. — Tripllkat. Obrazec št. 27, 

I z p p e v o d n i c a . 
Prijavljam spodaj navedeno količino žganja, špirita za izvoz v inozemstvo preko carinarnice 

Posoda 

«4 
M 
t -

> 
Z=7=^r 

S 
v 

=^^; 

— 

T 

1Л 

a 

Teža 

rt 

« 

1 

rt 
m 

k p 

> 
A 

a 

"o 

192 

]akost zganja 

'o" 
u 
O, 
o 

rt 
к 
P . 
B 
v 

O. 

Prračunjena 

it 
o. S o 

s. 
rt 

T • 
_^ o 
1Л ^ 1 
O ,-, 

-M 
.S,-C 
rt 2 
> 2 
rt ^ 
O. 

S 

cd 

P , 

o-a 
j = j « 
'Z o 
••S - o 
« d 

S> "~~ 

1 1 
!5 O 
o 

M 

2 a 
м 
0 rt 

(rt .C 

'S s 

Podpis podjetnikov: 

••-i 

V 
C 
o 
И 

.a 
сл 

K 

2 
,3 
M 

JO 

*s 
o 

»m 

Pos 

d 

hl 

Dne 

j d a 

*> 

rt 

a 

P r e g l e d a n o i n n g . t o v i 

Teža 

rt 
к 
01 

i? 

kff 

..*=. 

1 

> 
rt 
a 

>o 

"5 

9 2 . . 

Jakost 

'5* 

o 
tn 

•c 
a 
rt 

u 
o. 
Б 
u 

0. 

j e n o 

Preračunjena 

rt 
t> 
O . 

a. 
~& 
U) 

» » 
• » 2 
•i™> 
rt "C 
> 3 
rt ~ 
Kl 

B 
« 
rt 

CU e« 

i l 
1» 3 

g i? 
. - м» 
•CI J 2 
— O 

O 

rt •"• 

0 t 

to 

, 

•r? 
a. 
o 

.a 

u 

j3 

_o 
'> 
V 

Podpis finančnega 

S 
0 

*rt 
C O. 

w 

rt a u 
o 
> 
13 
N 
V 

•I—» 

d 
.M 

KA 

o 
Рч 

organa: 

Pri
pomba 

rt 
a 
rt 

o 
rt 
O. 

.K, « 
o 'П 

J * rt 
:r o 
МЛ K 
o *-
O . 

0 

rt 

Potrdilo 
carinarnice 

i è g 
g -o g 
u o »3 м 

H 0 14 ^ 

ir;» • • - " " ' S 
rt -.2 S • 

•S » - " 
•8.2.3 § . 

£ S 1 • « 
i l l q 
PU a t> 

rt 
U 

Okrajna uprava finančne kontrole. 
Št 

Carinarnici v . 
% proinjo, naj ob povratku te izprevodnice izvoli javiti čas, ko prejme to blago. 

trošarina je plačana: 
192.. / \ Podpis: 

v 

Okrajni upravi finančne kontrole 
v 

Blago je prejeto in vpisano v knjige izvoza št. . . . dne 

Št 
192.. 

v 

Seznamek oseb, 
ki so dobile dovolilo za nabavo bencina brez plačila trošarine. 

Upravnik 
carinarnice: 

Obrazec št. 28. 

Te
koča 
šte

vilka 

O s e b e 

ime in priimek 

" 

bivališče 

t 

hišna 
številka 

D o v o l i l o j e i z d a l o 

oblastvo številka datum 

t 

v svrho 

letna 
količina 
v kilo
gramih 

iz katere 
rafinerije 
mineral

nega blja 

D o š l o j e 

dne 
pod 

številko 
prejvmnegl 

regis.ra 

Sme se še 
nabaviti 

Čista teža 
v kilogramih 

Pripomba 

. 

Okružna finančna uprava (direkcija). • 
Oddelek finančne kontrole. 

Obrazec š t 20. 

Knjiga 
g v hišna številka . . . . > 

o nabavi in uporabi bencina, nabavljenega brez plačila trošarine za čiščenje petrolejskih jam za dobo 
od dne 192.. do dne 192.. 

• Obseza . . . . pol 
s . . . • prilogami. * 

V to kniieo je treba takoj zabeležiti vsako nabavo bencina, čim se izvrši uradni pregled, sUlcevaje se pri tem na dotično prijavo. 
Odpis se mora izvršiti takoj, čim se prestanejo čistiti petrolejske jame. Opuščeno pravočasno vpisovanje kakor tudi vsako netočno vpisovanje v to knjigo se kaznuje kot 
Ta knjiga se mora hraniti na posebnem prostoru ter se onega dne, ko se izvrši obračun, odda proti potrdilu dotičnemu trošarinskemu organu. 
Obrazec stane din. 

V n o s 

Dan 
pre
jema 

Ime in sedež 
rafinerije 

mineralnega 
olja, iz kate
re se bencin 

dobavlja 

Prijave 
številka 

in datum 

Število 
in 

vrsta 

Znak, 
šte

vilka 

posod, 
v katerih 
je bencin 

Čista teža 
bencina 

v vsaki 
posodi 
posebe 

skupaj 

kilogramov 

Podpis 

pod
jetnikov 

finančnegt 
organa 

I z n o s (odpis) 

rt 

v 

rt 
»o 
O 

Uporabljen 

mesec 
in leto 

dan 

Število 
in 

vrsta 

Znak, 
šte

vilka 

sodov, iz ka
terih je bencin 

odvzet 

Čista teža 
bencina, ki je 

uporabljen, 
v kilogramih 

• 

Podpis 

pod
jetnikov 

• 

finančnega 
organa 

Pripomba 

УЛ£Ж^-Ла.*Ш?. ÙX 
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Okrožna finančna uprava (direkcija). 
Odde ek finančne kontrole. 

Obrazec it. 36. 

Knjiga. 
v hišna številka 

o nabavi in potrebi bencina, nabavljenega brez plačila trošarine za pogon motorja za dobo 
od dne 192.. do dne 192.. 

Obseza 
s . . . 

. . . pol 
prilogami. 

V to knjigo je treba zabeležiti vsako nabavo bencina takoj, čim se izvrši uradni pregled, sklicevaje se pri tem na dotično prijavo. 
Odoisati se mora vsakokrat odvzeta količina bencina taoj čim se napolni bencinska priprava, v kateri se plin ra vija. 
Ako se bencin iz posodne zaloge po spojni cevi neprestano črpa (izteka) v bencinsko pripravo za proizvajanje plina, odnosno v motor, se ne zabeležujejo posamezne 

Dolnltve motorja ampak zabeležiti je samo dan in uro, ko se je spojila in ločila spojna cev. k kor tudi količino bencina (težo), ki je v dotični posodi. Nadalje se mora toča» 
vpisati kdaj je bil motor pognan in kdaj ustavljen. Ta vpis se mora izvršiti takoj, ko se delo prične, in neposredno, preden se konča. 

Opustitev pravočasnega vpisa kakor tudi vsak netočni vpis v to kn igo se kaznuje kot tihotapljenj. 
Ta knjiga se mora hrtniti na posebnem prostoru ter se onega dne, ko se izvrši obračun, odda proti potrdilu dotičnemu trošarinskemu organu. 
Obrazec stane . . . dinarjev. 

V n o s 

Tekoča 
številka 

Dan prijave 

Ime in sedež rafinerije 
mineralnega olja, 

iz katere se dobavlja 
bencin 

Prijave številka 
in datum 

Posode, v katerih je bencin 

koliko in katere 
vrste 

znak in številka 

Čista teža bencina 

v vsaki posodi skupaj 

kg 

Podpis 

potjetnikov finančnega 
organa 

10 

* I z n o s 

Tekoča 
številka 

11 

Datum vpisa 

mesec 
in leto dan 

12 

I 

količina 
bencina 

v kilogramih, 
ki . 

Ura, ko 

i 
ae vlije v pripravo za 

razvijanje plina 

13 

' 

14 

II 

Spojna cev med pripravo, odnosno motorjem, se je 

spojila 

s posodo 

številka | vsebina v kg 

15 i 16 

ločila, Uer se Iz
prazni rezervna 

posoda 

Čas 

17 I 18 

Količina 

preostala 
v posodi 

uporab
ljena 

v kilogramih 

19 | 20 

' •> 

Motor je obratoval 

od do 

časa 

21 2 i 

Podpis 

23 

Okružna finančna uprava (direkcija). 
Oddelek finančne kontrole. 

192.. 

Obseza . . • - pol 
. prilogami, poleg tega register in . naknadnih prilog. 

Obrazec š t 31. 

Ppejemnega r»egristi?a sfc 
za prejete količine bencina, ki se je odpravil iz rafinerije brez plačila trošarine. 

Mesec 192.. 

organ finančne kontrole. 

Tekoča 
številka 

Dan, 
mesec 

in leto 

Priloženi duplikat 
prijave 

številka datum 

Izročena: 
Priložena k številki : 

podpisanega podjetnika g. 

Dan Ura 

čiščenja petrolejske jame, 
odnosno sesaljke 

Obrazec stane din. 

Količina v kilogramih 

Proti uradnemu izvidu pri odpravi 
iz '.rafinerije ugotovljeni 

presežek manjek 

v kilogramih 

Pošiljatelj mora plačati 
trošarino za manjek, ki 

preseza 3 • „ odpravljene 
količine iz rafinerije 

din. par 

Unikat prijave 
sc je vrnil 

komu dne 

Pripomb« 

Obrazec š t 32. 

v h. št. . . . o namerjani uporabi bencina, nabavljenega 
I » i ? i j a . 4 r » 

v • 
brez plačila trošarine za čiščenje petrolejskih jam 

Količina potrebnega bencina 
T kilogramih, čista teža 

Ime in kraj petrolejske jame, 
ki naj se očisti > 

Čiščenje bo trajalo 
pribliiaò ur 

Potrdilo finančnega organ» 
o izvršenem čiščenja 

Podpis podjetmiker: 

.'•££*! ШшеМа*ж^-,,л^а^к ,i^,,^.ii^:^:C/r^JS^Ê^iî:it2^j^ij;.^f-:,h,i,iy:].-- .<~v„* -b::L4-\; JJL :L . • '•' 'Љ.Л1'л, .- -•.''.u'.rfâ-ï'-kc.J-^î'lïiwi:.-,^A':*s-'s!- №£'*; 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

M. 12.416/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 2. do dne 8. oktobra 1921.) 

\ 

O k r a j O b č i n a 

a ja 

Q cc 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 

Črnomelj 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kranj 

Krško 

Kočevje 

Konjice 
Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 
Maribor okolica 
Maribor mesto 

Novo mesto 

Radovljica 

Murska Sobote 

Artiče . . . . 

Črnomelj . . . 
Dobliče . . . .' 
Loka 
Sem č 
Braslovče . . . 

Sv. Peter ob Sav 
Sv. Pavel pri Prebo 
Nova cerkev. . 
Laško 
Mozirje . . . . 
Celje . . . . . 

Strazile. . . ^ 

Krško 
Sv. K r i ž . . . . 
Fara 
N'ova sela . . . 

Stara Loka . . 

Ljubljana . . . 
Št. Vid . . . . 
Ljutomer . . . 
R'ižpob . . . . 

Šmiliel-Stopiče . . 
Toplice . . . . 

Ribao 
Bohinjska Bistrica 

nji 
du 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
4 

2 
1 
4 
R 
1 
n 
9 

R 
1 
l 
1 

\ 
/\ 
3 

1 
1 

з 
i 
2 
1 

U 
G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brežice 

, Črnomelj 

Cejlje okolica 

Brežice 
Bianca 
Sevnica . . ' . / . 
Globoko 
Verace 
Zahukovje 
Videra 
Bizeljako 
Mrćua sela . . . . 
P.šece 
Dobjo 
Koprivnica . . . . 
Št Peter 
Veliki Kamen . . . 
(ìaherje . . . . . . 
Vetrnik 
Kapele 
S.-la . . . . . . . . 
Stolovnik . . . . . . 
Pleterje 
Zakot . 
Planinska vas . . . 
Zdole : . 
Bre/je 
Podsreda . ' . . . . 
Črešnjevec 
Lokvica 
Semič 
Trbovlje 
Loka 
Brkslovče 
Sv. Šufau 
Sv. Krištof 
Poltela . . . . 
Dol. . 
Rečica 
Luče 
St. Lenart 
Jurkloster 
Sv. Vid . . . . . . 
Gomilsko . . . . . . 
Solčava 
Sv. Pavel pri Preboldu 
S». Rupert 
ROKI neka gore» . . 
Viftoja vas 
Nova c e r k e v . . . . 
Celje okolica . . . 
Kalokje 
Šmarje pri Jelšah . 
Sltvaira 
Sladka gora. . . . . 

1 
3 
6 
1 
1 
3 
l i 
1 
2 
1 
3 
1 

20 
1 

12 
2 
2 
4 

21 
3 

8 
8 
3 

19 
4 
2 
3 
4 
1 

6 
1 
6 
1 
1 

6 
3 
2 
1 
7 i 

O k r a j 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Krško 

Kočevje 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor okolica 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Ptuj okolica 

O b č i n a 

Zibika 
Ponikva 
Mozirje 
Sv. Juri ob Taboru . 
2м8ит 
Celje . . . . . . . 
Dolsko 
Dol 
Jarše 
Križ 
Loke 
Mengeš 
Moravče 
Moste. . . ' . . . . 
M. tuik 
Trzin 
Velika vas 
Kranj 
Mavčiče 
Pieildvor 
Predoslje 
Sv. Jo*t 
Strauišče 
Selca 
Trata 
Smlednik 
Šenčur 
Tržič 
Serica 
Naklo 
Cerklje 
Jezersko 
Kovor 
Vrlesovo 
Krško 
Raka 
Sv. Križ 
Sv. Jernej 
Bučka. 
Radeče 
K o s t a n j e v i c a . . . . 
8v. J n ž 
Studenec 
Cerklje 
Št Rnpert 
N>m«ka Loka . . . 
Ribnica 
Kočevje 
Konjice . . . . . . 
Grueovje 
Št. Vid nad Ljubi i ano 
Vič. . . . 
Vrbnika 
Šmartno 
Borovnica 
Brezovica . . . . . 
Ljubljana 
hrka 
Muljava 
Žalna . . . . . . . 
Trebeljevo . . . . . 
Aržise 
Zagorje 
Polica 
Kotredež . . . ,4 . 
Št. \id . . . . . . 
Slatnujak . ' . . . . 
Stara cesta . . . . 
i.j.tomer 
NorSiuei 
Sv Juri ob Ščavnici 
Cresnjevci 
Gornja Radgona . . 
Hoče 
Tuije 
Vrbole . . . . . . 
slovenska Bistrica . 
Zgornja Polekava. . 
Ćrešujevci 
Raiivunje 
Kram 
Studenci 
Pekre 
Ranče .. 
Pivola 
P e č u e . . . . . . . 
Muri bor . . . . . . 
Bela cerkev . . . 
Brucoice . . . . 
Crmošiijice . . . 
Dobrniče . . . . 
Dvor 
Velika Loka . . . 
Šinit el-8topiče . . 
Mima. 
Novo meeto . , „ 
Orehov ca 
Št. Peter . . . . 
Piečna 
Zagradeč . . . . 
Trebnje 
^rmožiše . . . . 
Donaška gora . . 
Gajovci 
Gorenjski vrh . . 
Gradise . . , . . 
Jurovci . . . . . 
Kicar 
Labooci 
M o i k a u j c i . . . . 

II 

2 2 
2 6 
1 3 

4 
2 
1 

1 4 Ч-Л 
4i i 
2 4 
3 
1 

11 
2 

6 
6 
3 
1 
1 
2 

22 

à * 
> o 

i 
2 
2 
3 
2 

29 
1 

3 
3 
2 
1 
2 
1 
8 
2 

3 
2 
2 
3 
4 

3 
4 
2 
4 I 

11 
14 
4 
1 
2 

12 
11 
11 

3 
1 
8 
1 
6 

14 
1 ! 
1 
4 
2 
5 
1 
4 

4 
26 
6 
3 
3 
3 

11 
1 

11 
6 
3 
4 
6 
6 
2 

l 

12 i 
7 
3 
4 

10 
2 

11 
4 

6 
6 

i 
B6 
8 
2 
1 
3 

4 
28 
15 
17 

15 
2 
5 

51 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
8 

Okraj Občina 

Ptuj okolica 

Ptuj mesto 
Radovljica 

Sloveojgradec 

Prevalje 

Murska Sobota 

Logatec 

M u reti u ci 
PodviDci 
P'ilaiici 
Puienci 
Obrež 
Slatina okolica. . . 
Sv. Bari ara . . . . 
Sv. Marjeta . . . . 
Pv. Rok ob Sotli . . 
Turski vrh . . . . 
Zamršani 
Zavrč 
Žet ale 
Ptuj . . ' . . . . . 
Jesenice 
Bled 
Gorje 
Predtrg . . . . . . 
Radovljica. . . . . 
Breznica 
Do»je 
Ribno 
Bohinjska Bistrica . 
SlO»enjgradec . . . 
Marenberg 
Velenje 
Sv.-Andraž n. Polzelo 
Vtizeuica 
Mežica 
Prevalje 
Orna 
Tolsti vrh 
Koprivna 
Beltinci . . . . . . 
Gaučani 
Stari trg 

3 
1 
1 

2 
3 
2 
6 
1 
17Ì7 
3Î1 
23 3 
1 
2 
2 
2 
9 

" s 
2 — 
OB - ^ 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 

Celje mesto 
Ljubljana meeto 

Ljutomer 
Maribor okolica 
Maribor mesto 

Celje . . 
Ljubljana 
Ljutomer 
Pekel . . 
Maribor . 

2 
1 
1 
1 

1 
3 
, 
. 
1 

Celje okolica 
Kočevje 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Novo mesto 

Ptuj okolica 
eiovenjgradec 

Brežice 
Kranj 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) , 

Loka . . . . ' . . . 2 
Kočevje . . . . . . 1 
Ljubljana . '. . . . 2 
Preeika j 1 
Logarovci . . . . 
šmihel Sto piče . . 
NoYo mesto . . . 
Zagr.dec . . . . 
Rogatec Ji 
Mielinje " 1 

Trahom. 
Brežice . . . , 
Selca 
Kovor 
Cerknica . . . 

1 
1 
1 
1 

t 

, 
. 

. 

. 

, 
, 
, 
. Logatec 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 

dne 26. oktobra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec e r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Prede. 3020/13/21—1. 1684 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je Frana D u -

b r o v i ć a, sedaj kazenskega zagovornika v Pulju, 
na njegovo prošnjo sprejelo v imenik kazenskih so
govornikov svojega okoliša. 

V L j u b l j a n i , dne 28. oktobra 1921. 

Kavčnik s. r. 

Prede. 1466/4/21—1. 8__i 

Razpis. 
Odda se mesto uradnega sluge pri deželnem 

sodišču v Ljubljani, oziroma pri drugem sodišču, 
kjer bi' se tako mesto izpraznilo po premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj" 
kesneje do dne 

1 2 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . -!•' 

pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni elužbi, morajo is
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski liet* 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnoetno izpričevalo i» 
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«radno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
laprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazali 
iz so izpolnili svojo aktivno vojaško dolžnost ali pa 
da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celokupne 
Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., št. 115 
Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih zmožnost 
za delo se je vsled poškodb, dobljenih v vojni, 
zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost morajo iz
kazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni ali 
drugi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. dncembra 1910., 
i t 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa na 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. št. 60. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni po pre
mestitvi, naj invalidi in 'certifikatisti v svojih proš
njah izrecno navedejo vsa mesta, za katera prosijo, 
ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 28. oktobra 1921. 

Prede. 1099/4/21—2. 3—2 
Bazpls. 

Razpisana je služba za poduradnika ali sodnega 
slugo pri okrajnem sodišču v Šmarju. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 132. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 27. oktobra 1921. 

Preds. 1119/4/21—2. , 3—2 
Razpis. 

Odda se mesto okrajnega sodnika in sodnega 
predstojnika v Kozjem. 

Rok za prošnje do dne 
5. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 132. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 29. oktobra 1921. 

Л. Vpisov trgovinski register, 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e ? 

125. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: Ferdo Žagar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Ferdinand Žagar, trgovec 
40. 
L j u b l j a n a , dne 15. septembra 1921 

na Bledu 
St. 

126. Sedež: Dolenja vas. 
Besedilo firme: Anton Milavec. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Anton Milavec v Dolenji vasi št. 90. 
L j u b l j a n a , dne 3.oktobra 1921. 

127. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Osvald Dobeic. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Osvald Dobeic v Ljubljani, Sv. Jakoba 

trg št. 9. 
L j u b l j a n a , dne 24. septembra 1921. 

128. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Josip Gagel. 
Obratni predmet: trgovina s čevlji in usnjarskimi 

izdelki na drobno in na debelo. 
Imetnik: Josip Gagel v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

i 

129., Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Franc Kodela ml. 
Obratni predmet: trgovina s konji. 
Imetnik: Franc Kodela ml. v Ljubljani 
L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

130. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ing. V. Nikolič. 
Obratni predmet: trgovina s toaletnimi potreb

ščinami in izdelovanje toaletnih potrebščin. 
Imetnik: inž. Veljko Nikolič v Ljubljani, Frivoz 

«t. 17. 
L j u b 1 j a n a, dne 3. oktobra 1921. 

131. Sedež: Rečica. 
Besedilo firme: Anica Majcen, 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

delikatesami. 
Imetnica: Anica Majcen, trgovka na Rečici. 
L j u b l j a n a , dn.3 15.septembra 1921. 

132. Sedež: Rudnik. 
Besedilo firme: Joško Jelačin. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom iu 

živino. 
Imetnik: Joško Jelačin v Rudniku. 
L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

133. Sedež: Št. Janž. 
Besedilo firme: Ivan Budkovič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Ivan Budkovič, trgovec v Št. Janžu. 
N o v o m e s t o , dne 19. oktobra 1921. 

134. Sedež: Št. Vid pri Stični št. 3. 
Besedilo firme: Roječ Anton. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

trgovina z živo in zaklano živino. 
Podružnica: v Stični pri kolodvora št. 34. 
Imetnik: Anton Roječ, trgovec v Št. Vidu pri 

Stični št. 3. 
N o v o m e s t o , dne 17: oktobra 1921. 

135. Sedež: Velike Lašče. 
Besedilo firme: Nande Doganoc. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Nande Doganoc, trgovec v Velikih La

ščah St.. 2. 
N o,v o m e s' t o, dne 15. oktobra 1921. 

136. Sedež: Vrhnika. • 
Besedilo firme: Matko Kranjc. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 7. 

deželnimi pridelki in žganjetoč. 
Imetnik: Matko Kranjc, trgovec na Vrhniki 

št. 100. 
L j u b l j a n a , dne 24.septembra 1921. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o ^ a t -
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

137. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Borivoj Sbil. 
Obratni- predmet: trgovina z mešanim blagom. • 
Knjigovodkinja Nada Picelj je poverjena s pre-

kuro. 
N o.v o m e s t o, dne 6. oktobra 1921. 

138. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: K. Šavnik. 
Obratni predmet: lekarna. 
Izstopil je imetnik Karel Šavnik; odslej je edini 

imetnik mag. pharm. Franc _ Šavnik, lekarnar v 
Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 15.septembra 1921. 

139. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: J. Kopač. 
Obratni predmet: medičarski in svečarski obrt. 
Besedilo firme odslej: Svečama J. Kopač & Co. 
Vstopili so: Ivan Bratuž, Hieronimo Demšar in 

Filip Bačnar, trgovci v Ljubljani. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. januarja 1921. 
Družbo zastopata katerakoli dva družbenika ter 

jo podpisujeta tako, da pristavljata pod njeno na
pisano ali natisnjeno ali s štampilijo odtisnjeno be
sedilo svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 24. septembra 1921. 

Št. 41.882/V—1921. 
Razglas. 

1681 

Podpisano ravnateljstvo bo v ponedeljek* dne 
14. n o v e m b r a t. 1. ob devetih v prostorih go-. ' 
spodarskega urada poštnega ravnateljstva, «Ton
halle», Kongresni trg št. 9, prodajalo na javni draž
bi pol vagona škartnih spremnic, ki imajo zaradi 
znamk precejšnjo filatelistično vrednost. 

Izlicitirano ceno in kolkovino po lestvici Ш. je 
plačati takoj. 

Za odvoz spremnic skrbi kupec sam. 
Če bi se udeležili dražbo manj nego trije draži-

telji, se bo vršila dražba dne 2 1 . n o v e m b r a t. 1. 
ob vsaki udeležbi. 

Poštno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dno 26. oktobra 1921. 

Razne objave. 
less Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov In 
Slovencev. 

Stanje dne 22. oktobra 1921. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga 430,408.279-68 
Posojila 585,231.138-43 
Dolg države 4.343,158.447-47 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov — 

„ . 7.497,175.028 53 
Pasiva : 

Glavnica 10,385.100- — 
Rezervni fond 821.571-25 
Novčanice v tečaju 4.407,256.715- — 
Razne obveznosti . . . . . . . 870,192.71.0-33 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163* — 
Saldo raznih računov . . . . 70.141.768 95 

7.497,175.028-53 

Kranjska Industrijska družba. 
Glavna skupščina dražbe je sklenila dne 29. ok

tobra 1921., da bo izplačevala na vsak dividendni 
kupon za leto 1920./1921. izza dne 2. januarja 1922« 

20 jug. K. 
Kupone bodo izplačevale te-le banke: Adriatische 

Bank na Dunaju, L, Tegetthoffstrasse 7, Jadranska 
banka v Ljubljani, Banca Adriatica v Trstu, Banca 
Commerciale Italiana v Tretu in Banca Italiana di 
Sconto v Trstu. 1680 

Upravni svet Kranjske industrijske družbe. 

III. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

140. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jos. Stadler. 
Obratni predmet: Gemischtwarenhandel, trgo

vina z mešanim blagom. 
Vsled opustitve. 
L j u b 1 j a n a, dne 3. oktobra 1921. 

141. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Alois Zorman. 
Obratni predmet: branjarstvo. 
Vsled opušta obrta. 
L j u b l j a n a , dne 15.septembra 1921. 

142. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Anton Gačnik, krčmar in mesar. 
Vsled smrti imetnikove. , 
N o v o m e s t o, dne 19. oktobra 1921. 

Razglas. 16i*3 з - i 
Ker se je zadruga «Spar- und Vorschussverein für 

St. Egydi in W.-B.» s sklepom občnega zbora z dne 
22. septembra 1921. razdružila in je prešla v likvi
dacijo, se pozivi jejo v zmislu § 40. zadružnega za* 
kona vsi člani in upniki, naj sprejmejo to razglasit 
tev na znanje. 

Izplačila hranilnih vlog izza dne 1. januarja 1922. 
Izplačila deležev izza dne 22. septembra 1922. 
V l Š t. II j u v S l o v e n s k i h g o r i c a h , dne 

27. oktobra 1921. 
Franc Fiscbereder s. r., likvidator. 

Objava. 1674 2-1 

Jugoslovanski poslovni koledar za leto 1922. je 
izšel ter se naročnikom razpošilja. Cena 30 K. Pre
prodajalci dobivajo popust. 
Založništvo Jugoslovanskega poslovnega koledarja 

v Ljubljani, na Bregu št. 20. 

Razid društva. 1 6 7 3 

Društvo «Deutecher Gabelsberger Stenographen
verein» v Mariboru se je prostovoljno razšlo. 

Maks Kovač s. r., bivši načelnik. 

Razid društva. 1663 

Poveko društvo (Männergesangverein) т Velenju 
se je prostovoljno razšlo. 

Za odbor: Franc Zingler s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



134. 
PoStnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 8. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

Vaebloa. Iz „Službenih NOVÌD kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Bazglaai osrednje vlade: Razglas glede garancijskih pisem. — Razglas delegacije ministrutra financ T 
LjuhiJMoi o ponudni obravnavi TA dobavo potrebščin finančne kontrole. — Raz^lesi zdravstvenega ođeeka гл Slovenijo: Razglasa glede sprožene ustanovitve dveh oovih lekarn, ш 
»icer ene v Cerknici, druge v Ljubljani. Razpis elužbe okrožnega zdravnika za zdravstveno okro*je Podčetrtek. — tta/.glae oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani, 

da sme cTtxtilia>, trgovska in industrijska delniška družba v Ljubljani, znižati osnovno delniško glavnico. — Razglasi raznib drugib uradov in ob la štev. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 244 z dne 31. oktobra 1921.: 
i Ukaz ministrskega sveta z dne 24. oktobra 1921., 
t katerim se postavljata: Zivan P a n t i ć, začasni 
pomočnik komisarju železniške policije v Mariboru, 
ta začasnega pomočnika komisarju železniške poli
cije v Koprivnici, Hija D r a g i č e v i ć , začasni po
močnik komisarju železniške policije v Koprivnici, 
pa za začasnega pomočnika komisarju železniške po
licije v Mariboru. 

Številka 246 z dne 2. novembra 1921.: 
Dne 31. oktobra ob 22. uri-50 minutah se je Nje

govo Veličanstvo k r a l j « A l e k s a n d e r vrnil iz Pa
riza v svojo prestolnico. V spremstvu Njegovega 
Veličanstva sta bila princ P a v i e in tajnik kraljev
ske pisarne Dragomir J a n k o v i c . Obenem z Nje
govim "Veličanstvom se je 'vrnil tudi predsednik 
ministrskega sveta, Nikola P a š i ć . 

Objava generalne direkcije carin, da je gorenj'i-
сгсигоГ-кс (-poredne carinarnice oddelek v Sladki gori 
dodeljen glavni carinarnici I. vrste v Mariboru. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je Ivan P e r n o v š e k , višji davčni upravitelj y 
Slovenjgradcu, na lastno prošnjo stalno upokojen. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je namestnik ministra za finance, minister za 
gozde in rudnike, odobril odlok ljubljanskega dele
gata, s katerim je bil Jakob B l a ž o n , višji upra
vitelj davčnega okrajnega oblastva v Celju, za čas, 
dokler je Josip S a t i er, predstojnik davčnega 
okrajnega oblastva v Slovenjgradcu, bolan, določen 
za njegovega namestnika. 

številka 247 z dne 3. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 10. oktobra 1921., 

t katerim se inž. Jaroslov P1 z a k, ravnatelj VII. 
cinovnega razreda rudarske šole v Celju, postavlja 
ta ravnatelja v VI. činovnem razredu iste šole. 

Naredba ministrskega sveta z dne 17. oktobra 
1921., s katero se ukinja oddelek za trgovino, obrt in 
industrije deželne vlade za Bosno in Hercegovino v 
Sarajevu ter postavlja za opravljanje poslov, ki spa
dajo na ozemlju Bosne in Hercegovine v pristojnost 
ministrstva za.trgovino in industrijo, oddelek tega 
ministrstva. 

Številka 248 z dne 4. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 27. oktobra 1921., 

« katerim se dr. Rudolf M a m , šef oddelka ministr
stva za trgovino in industrijo v Ljubljani, odlikuje z 
redom sv. Save III. vrste. 

•Naredba ministra za socialno politiko z dne 7ega 
»eptembra 1921., št. 55.174, s katero se kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v zmislu člena 8. ured
be o inspekciji dela z dne 21. maja 1921. (Uradni list 
pod št. 223) razdeljuje na 21 nadzorniških okrožij 
oblastnih inšpekcij dela. — Nadzorniška okrožja v 
Sloveniji f-o: 

• X11I. Nadzorniško okrožje s sedežem v Ljubljani: 
Oblastna inšpekcija dela v Ljubljani (okrajna gla
varstva: Ljubljana, Logatec, Kranj, Radovljica, 
Krimnik, I itija, Kočevje, Novo mesto, Krško, Čr
nomelj in mesto Ljubljana). 

УIV. Nadzorniško okrožje s sedežem v Celju: 
Oblastna inspekcija dela v Celju (okrajna glavar
stva: Celje, Brežice, Slovenjgradec, Konjice in Pre
l j e ) - • . . . , „ _ : | i l , : u ; ü ^ 

XV. Nadzorniško okrožje s sedežem v Mariboru 
Oblastna inspekcija dela v Mariboru (okrajna gla
varstva: Maribor, Ljutomer, Ptuj, Murska Sobota, 
ekspozitura v Mozirju in Prekmurje). 

Zapisnika o 8. in 9. redni seji narodne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 4. in 
20. avgusta 1921. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas glede garancijskih pisem.* 

Ker se pri državnih oblastvih ne sme sprejeti 
za jamstvo nobeno garancijsko pismo, dokler ni re
gistrirano pri generalni direkciji državnega računo
vodstva, predlagajo posamezniki jako pogostoma 
omenjeni direkciji garancijska pisma brez takse, ker 
mislijo, da se taksa, ki se plačuje za garancijska 
pisma, polaga za registriranje. ' 

Da ne bi izdateljev in prejemnikov garancijskih 
pisem zaradi tega napačnega umevanja zadela ka
zenska taksna odgovorno^, ako ne plačajo takse 
takoj ob izdaji garancijskega pisma, odnosno v pred
pisanem roku, se daje interesentom na znanje, da 
se bodo tako izdatelji kakor tudi prejemniki teh 
listin vselej, kadar nastopi tak primer, kaznovali 
po veljavnih zakonitih predpisih za netaksiranje ali 
za nepravočasno ali nepredpisno položeno takso. 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjib davkov 
v Beogradu, 

dne 26. oktobra 1921.; št. 17.202. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B Ш 103/61 ex 1921. 1697 3—1 

Razglas. 
Dne 10. d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih bo pri 

delegaciji ministrstva financ v Ljubljani, Krekov trg 
št. 1, v II. nadstropju (soba št. 18), 

za dobavo ponudna obravnava 
1.) 238 štirioglatih napisnih tabel iz pločevine v 

velikosti 60 X 30 cm za oddelke finančne kontrole; 
2.) 24 ovalnih napisnih tabel iz pločevine v veli

kosti 65 X 50 cm za oblastni inspektorat in okrajne 
uprave finančne kontrole; 

3.) 143 pečatnikov iz međi z lesenim držajem; 
4.) 644 pečatnikov iz medi z majhnim kovinastim 

držajem; 
5.) 143 štampiljk iz kavčuka za urade finančne 

kontrole. 
Podatke in pojasnila dobivajo interesenti ob de

lavnikih med deseto in dvanajsto uro pri strokov
nem oddelku Ш delegacije ministrstva financ v 
Ljubljani. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdÜGm, da 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 247, izdanih dne 3ega 
novembra 1921. 

je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani vplaSan 
vadi j v znesku 5 % ponudne vsote, in z izjavo, da 
ponudnik v celoti sprejme dobavne pogoje. 

Ponudb, ki ne bi bile pravilno kolkovane, od« 
notno opremljene, delegacija ne bo vpoštevala. 

Na nati ovni strani zavitka, v katerem ве odpošlje 
ponudba, naj se napiše: Ponudba za dobavo potreb
ščin za finančno kontrolo. 

Licitacija se vrši posebe za pečatnike in Stam
pile in posebe za napisne table po določilih zakona v 

o državnem računovodstvu. 
Država si izrecno pridržuje pravico, da sme na

vedeno število pečatnikov znižati na polovico. 
Izlicitirani predmeti se morajo dobaviti najkes-

neje v treh mesecih od dne obvestitve, da se je po
nudba odobrila. Za vsak celi ali pričeti teden, v ka
terem se dobava zakesni, se odtegneta od pogojene 
vsote po 2 % v korist fonda za finančno kontrolo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 11.510. 1658P 

Razglas. 
Mag. pharm. Ivan C a r n e l u t t i , adjunkt Picco-* 

lijeve lekarne v Ljubljani, jö sprožil ustanovitev; 
nove javne lekarne v Cerknici ter je naprosil kon-
cesije za obratovanje te lekarne. 

To se v zmislu § 48. zakona, o ureditvi lekarni-, 
štva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. št. 5 iz leta 
1907., razglaša s pristavkom, da morajo lastniki jav
nih lekarn, ki mislijo, da јз eksistenčna možnost пјШ 
lekarn z ustanovitvijo te nove lekarne ogrožena, mo
rebitne ugovore zoper naprošeno ustanovitev uvelja
viti ustno ali pismeno pri okrajnem glavarstvu vi 
Logatcu tekom š t i r i h t e d n o v izza dne, ko sa 
objavi ta razglas. Pozneje došli prizivi se ne bodo 
mogli vpoštevati. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 18. oktobra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec в*т. 

Št. 11.991. 1657 

Razglas. 
Mag. pharm. Fran K u r a 11, sedaj provizor Tni-

kóczyjeve lekarne v Ljubljani, je sprožil ustanovita 
nove javne lekarne v Ljubljani, in sicer s stojiščent 
na Gosposvetski cesti, za kolizejsko mestno okrožja 
ter je naprosil koncesije za obratovanje te lekarne. 

To se v zmislu § 48. zakona o ureditvi lekarni-
štva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. št. 5 iz leta 
1907., razglaša s pristavkom, da morajo lastniki jav
nih lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost njiji 
lekarn z ustanovitvijo te nove lekarne ogrožena, mo
rebitne ugovore zoper naprošeno ustanovitev uvelja
viti ustno ali pismeno pri mestnem magistratu т. 
Ljubljani tekom š t i r i h t e d h o v izza dne, ko se 
objavi ta razglas. Pozneje došli prizivi se ne bodo 
mogli vpoštevati. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 18. oktobra 1921. 

Sanitetni 6ef : dr. Krajec e. r. 

Lji&Çi-
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S t 12.330. 
Razglas. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 
okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Pod
četrtek, h kateremu spadajo občine Buče, Lastnic, 
Sopote, Imeno, Virštanj. Verace, Podčetrtek, Zusem, 
Tinsko, Roginska gorca in Sv. Ema. 

S to službo je spojena osnovna plača letnih 
1200 K in pravica do šest petletnic po 100 K. Po 
naredbi celokupne deželno vlade za Slovenijo z dne 
29. aprila 1919., št. 467, Ur. L, je nadalje okrožnim 
idravnikom do preklica dovoljena draginjska do-
klada v izmeri 100 % vseh službenih prejemkov, z 
odlokom delegacije ministrstva financ z dne 24. ja
nuarja 1920., št. 96/V, pa do preklica, oziroma do 
ureditve rednih službenih prejemkov, še izredna 
draginjska doklada celokupnih prejemkov, ki znaša 
v pričujočem primeru 120 %, tako da pripadajo 
Okrožnemu zdravniku v Podčetrtku letni službeni 
prejemki 5280 K. Oženjeni okrožni zdravniki dobi
vajo poleg tega za ženo in za vsakega nepreskrblje
nega otroka po 90 K na mesec. 

Razen teh dohodkov bi prejemal okrožni zdrav
nik od interesiranih občin še letno 4800 K. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedcčbami, 
naj se vlože do dne 

1. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. oktobra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Št. 3376/14. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po јатпет natečaju: 

1689 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

S t 7448/21. 1670 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil kon-

cesionarjem «Textilie», trgovske in industrijske del
niške družbe v Ljubljani, da smejo znižati osnovno 
delniško glavnico od 20 milijonov ha 12 milijonov 
kroa. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 24. oktobra 1921. 
Dr. Marn s. r. 
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Razglasi drugih oradov in oblastev, 
Preds. 1466/4/21—1. 3—2 

Razple. 
Odda se mesto sodnega sluge pri deželnem sodi-

• ficu v Ljubljani ali pri drugem sodišču, kjer bi se 
tako mesto izpraznilo po premestitvi. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
1 2. d e e e m b r a 1 9 2 1 . 

..." Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 133. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 28. oktobra 1921. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu T Mariboru najpozneje, do dne 
2 5. r. o vem b r a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpostevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Intereseuti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 30. oktobra 1921. D r p o v a i e j , r 

S 2/21—3. 
Konkurzni okl ic 

17014 

Razglasitev konkurza o imovini Franca U r h a, 
trgovca v Ptujski gori. . 

Konkurzni komisar dr. Anton Suhec, okrajni 
sodnik in predstojnik okrajnega sodišča v Ptuju. 

Upravnik mase dr. Anton Horvat, odvetnik v 
Ptuju. 

Prvo zborovanje upnikov pri imenovanem sodi
šču dne 1 5. n o v e m b r a 1 9 2 1. ob deestih. 

Oglaaitveni rok do dne 10. d e e e m b r a 1 9 2 1. 
Narok za ugotavljanje pri imenovanem sodišču 

dne 2 7. d e c e m b'r a 1 9 2 1 . ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 2. novembra 1921. 

Sa 2/21—2. 1690 

Poravnalni oklio. 

Prede. 1099/4/21—2. 3 - 3 
Razpis. 

Razpisana je služba za poduradnika ali sodnega 
dugo pri okrajnem sodišču v Šmarju. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 132. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 27. oktobra 1921. 

Preda. 1Ш/4/21—2. 3 — 3 

Razpis. 
Odda se mesto okrajnega sodnika in sodnega 

predstojnika v Kozjem. 
Rok za prošnje do dne. 

5. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
Katančnejši razpis glej v Uradnem listu 132. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 29. oktobra 1921. 

Uvedba poravnalnega postopanja o imovini Ргу-з 
jugoslovanske prekajevalnice, tvornice salam in 
klobas, družbe z o. z. v Mariboru, registrirane pod 
firmo: Prva jugoslovanska prekajevalnica, tvornica 
salam in klobas, družba z o. z. v Mariboru. , 

Poravnalni komisar deželnosodni svetnik doktor 
Fran Schaubach okrožnega sodišča v Maribora, po
ravnalni tipravnik dr. Leopold Boštjančič, odvetnik 
v Mariboru; 

Narok za sklepanje poravnave pri imenovanem 
sodišču v sobi š t 80 dne 

. . . . . 7. d e c e r n b r a 1 9 2 1 . 
ob enajstih. 

Rok za oglasitev do dne 
1. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 31. oktobra 1921. 

C 238/21—1. 1в9& 

Okllo. 
Janoš Horjan, posestnik v Turnišču št. 95, toži 

Štefana S m e j a iz Turnišča zaradi opravičbo pred-
zaznamenovane lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
16. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 22. 
Ker je bivališče Štefana Smeja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Viljem Némethy, odvetnik 
v Dojnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek П., 
dne 23. oktobra 1921. 

Cg I 212/21—4. 
Oklio. 

lGiH 

Ivana Löhner, rojena Fischer, v Majšpergu pri 
Ptuju, je vložila zoper Ernesta L ö h n e r j a, knji-
garniŠkega uslužbenca, poprej v Kremsu, sedaj ne
znanega bivališča, zastopanega po kuratorju drju. 
Rudolfu Ravniku, odvetniku v Mariboru, tožbo za
radi razveze zakona. 

Ernest Löhner se sodno pozivlje, naj se zglasi 
tekom enega leta, ker bi se, sicer ta razprava na^ 
daljevala. okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 29. oktobra 1921. 

C 306/21—1. 1558 
Oklio. 

Dr. Ferdo Cerne, odvetnik v Murski Soboti, je 
vložil zoper Jakoba M o r g e n s t e r n a, nekdaj po
sestnika in trgovca v PetrovCih, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi 950 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dae 
28. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Jakoba Morgensterna neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Aleksander Kerčmar, 
posestnik in župan v Gornjih Petrovcih, ki ga b* 
zastopal na njega nevarnost in stroške, dokler se ne 
zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek П , 

dne 27. septembra 1921. 

T 93/21—3. 1706 

Amortizaoija. 
Na predlog Neže J e r m a n o v e v Sodinji vasi 

št. 20 se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je predlagateljica baje izgu
bila: Hranilna knjižica št. 3746 mestne hranilnice v 
Črnomlju v vrednosti 5916 K 58 v, glaseča se n» 
ime: Neža Jerrran. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravite tekom š e s ti. h m e s e c e v , kor bi sicer 
hranilna knjižica po tem roku izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I , , 
dne 1. novembra 1921. 

к < а а v..: K. 
• ' • ' : • • - ' • • . . " • • . - ; . M * . 
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Ne V 843/21—2. 1685 

Amortizaoija. 
Po prošnji Hermana W ö g e r e r j a , tvorničarja 

T Mariboru, &e uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih devet carinskih izvoznih deklaracij, glavne 
carinarnice v Mariboru, ki jih je prosilec baje iz-
çubil: 

1.) št. 1749 z dne 5. oktobra 1920. o vagonih 
It. 122.370, 32.355 in 1402; 

2.1 št. 2137 z dne 21. oktobra 1920. o vagonih 
št. 25.040 in 1151; 

3.) št. 2814 z dne 18. novembra 1920. o vagonu 
St. 31.425; 

4.) št. 1950 z dne 28. septembra 1920. v vagonih 
it. 11.767 in 22.509; 

5.) št. 4650 z dne 31. januarja 1921. o vagonih 
St. 225.007 in 225.910; 

6.) št. 5142 z dne 19. februarja 1921. o vagonu 
It. 226.973; 

7.) št. 5235 z dne 22. februarja 1921. o vagonu 
St. 225.009; 

8.) št. 7606 z dne 10. maja 1921. o vagonu 
št. 125.929; 

9.) št. 432 z dne 18. junija 1921. o vagonu St. 5670. 
Imetnik teh deklaracij se pozivlje, naj uveljavi 

»voje pravice tekom e n e g a l e t a , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da deklaracije niso več ve
ljavne. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 19. oktobra 1921. 

Ne I 831/21—1. 
Objava. 

1678 3—2 

V neki občini metliškega sodnega okraja je 
našel nekdo listnico z nekaj gotovine, kar je vse 
shranjeno pri okrajnem sodišču v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 28. oktobra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l i s t a e e, n a s t o p n i f i r m i : 

343. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Dolenjske železnice. 
Namen in področje: Družba 

л) obratuje železniške proge, navedene v § 1. pra
vil, in sicer: lokomotivno železnico iz Ljubljane 
v Stražo, priklopljono ljubljanski postaji družbo 
južne železnice,, z odcepom v Kočevje in lokalno 
železnico iz Trebnjega v Št. Janž (Krmelj); 

b) gradi in obratuje odcepne in nadaljevalne prog?; 
«) gradi in obratuje z dovolitvijo državne uprave 

dovlačnice, ki vežejo industrijska podjetja s pro
gami, navedenimi v odstavkih a) in b). 
Sedaj obratuje družbene proge in odcepne do

vlačnice zakupno uprava državnih železnic na lastni 
račun v zmislu pogodbe z dne 28./30. maja 191:5., 
odobreno dne 22. maja 1913., št. 18.914, navedene. 
T § 1. družbenih pravil. 

Delniška družba «Dolenjske železnice» prestane, 
ko mine koncesija; razdruži pa se že prej, če njene 
Železnice! država odkupi ali če jih družba proda. 

Oblika družbe: delniška družba. 
Ta delniška družba je bila osnovana pod firmo: 

«Actiengesellschaft-der Unterkrainerbahnen» na pod
stavi koncesijske listine z dne 16. decembra 1921.., 
drž. zak. št. 9 ex 1892., prejšnje avstrijske države 
in dovolitve c. kr. ministrstva za notranje zadeve 
iete države z dne 30. aprila 1892., št. 9091, odnosno 
koncesijske listine z dne 23. maja 1908., drž. zak. 
št. 105, in na podstavi pravil, odobrenih po mini
strstvu iste države z dne 30. aprila 1892., št. 9091, 
izpremenjenih po odloku notranjega ministrstva z 
dne 18. januarja 1916., št. 40.637, klavzule na pra
vilih in posvedočbe z dne 19. maja. 1913., št. 5383. 

, Pravila, končnoveljavno odobrena vsled poobla
stitve ministra za trgovino in industrijo v Beogradu 
T. dne 20. novembra 1920.. VI št. 3317, po ministr
stvu za trgovino in industrijo, oddelku v Ljubljani, 
z odlokom z dne 11. aprila 1921., št. 1925/21, je 
sprejel občni zbor dne 9. julija 1921. 

Koncesijska doba je bila skrčena z razglasom 
železniškega ministr&tva z dne 18. junija 1913., drž. 
zak. š t 115, in velja do dne 1. decembra 1966. Druž
ba se pa razđruži že prej, Če njene železnice država 
odkupi ali če jih družba proda. 

Delniška glavnica sestoji iz 31.000 osnovnih del
nic, ki 6e glase na prinoenika, po 100 fl. ali 200 K, 

v skupnem znesku 3,100.000 fl. ali 6,200.000 K, t. j . 
šest milijonov dvestotisoč kron, od katerih so pre
vzeli udeleženci 6000 delnic v nominalnem znesku 
600.00 fl., t. j . šeststotisoč goldinarjev, ostalih 25.0UÜ 
osnovnih delnic v nominalnem znesku 2,500.000 П.. 
t. j . dva milijona petstotisoč goldinarjev, pa je pre
vzela državna uprava po tečaju al pari. 

Vse delnice imajo med seboj enake pravice. 
Nadalje je izdala družba ob pogojih, določenih 

po državni upravi, prioritetne obveznice v nominal
nem znesku 7,000.000 fl., t. j . sedem milijonov gol
dinarjev, ki se obrestujejo s 4 % in jih je poplačati 
do dne 1. decembra 1966. 

Družbeno firmo podpisujeta pod njenim natisnje
nim ali po komerkoli napisanim besedilom kolek
tivno dva upravna svetnika ali en upravni svetnik 
in en uradnik družbe, ki mu je poverjena prokura, 
le-ta s pristavkom, označujočim proküro. 

Člani upravnega sveta so: 
a) gospodje, izvoljeni na občnem zboru z dne 9. ju

lija 1921.: Fran Šuklje, dvorni svetnik v p. v Kan-
diji pri Novem mestu; Ivan Knez, predsednik 
trgovsko in obrtniške zbornice v Ljubljani, Anton 
Kajfež, veletržec v Kočevju; dr. Ivan Tavčar st., 
bivši župan ljubljanski v Ljubljani: 

b) po deželni vladi v Ljubljani z odobritvijo mini
stra za promet imenovana Anton Klinar, 
gradbeni ravnatelj v Ljubljani; Rajko Golob, 
ravnatelj državnih železnic v p. v Ljubljani, in 
kot zastopnika deželnega odbofa imenovana 
dr. Karel Triller, odvetnik v Ljubljani; Matija 
Zamida, višji ravnatelj v Ljubljani; 

c) po Kranjski hranilnici imenovana Dragotin Hri
bar, veletržec in tvorničar v Ljubl.iani, predsed
nik Kranjske hranilnice, in dr. Josip Lavrenćić 
odvetnik v Ljubljani; 

č) po trboveljski družbi imenovani Rihard Skubec, 
ravnatelj in reprezentant družbe v Ljubljani. 
Objave družbe se vrše pravnoveljavno v «Urad-

nem listu pokrajinske uprave za Slovenijo». 
L j u b l j a n a , dne 15.septembra 1921. 

144. Sedež Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica u Za

grebu, podružnica Ljubljana (hrv.); Erste kroatische 
Sparkasse in Zagreb, Filiale Ljubljana (nem.); Elsö 
horvàt takarétpénztar Zagrebban, Pioküzlete Ljub
ljana (madž.); Première Caisse d'Epargne Croate à 
Zagreb, Succursale Ljubljana (franc); First Croatian 
Sawings Bank in Zagreb, Branch Office Ljubljana 
(angl.); Prima cassa di Risparmio croata in Zagreb, 
Filiale Ljubljana (ital.). 

Obratni predmet je izvrševanje vseh bančnih po
slov, ki so navedeni v § 7. pravil ter spadajo v pod
ročje mobüarnih bank, a z izključitvijo vseh pravih 
hipotekarno-bančnih opravil. 

Oblika družbe je delniška družba na podstavi 
pravil, ki se po potrdilu kr. sudbenega stola v Za
grebu z dne 8. junija 1921., br. 574/1902, hranijo 
pri kr. sudbenem stolu kot trgovinskem sodišču v 
zvezi z odloki ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, z dne 13. novembra 1920. 
št. 9236/20, z dne 31. decembra 1920., z dne 12. fe
bruarja 1921., št. 10.212/20, in z dne 20. junija 
1921., št. 4468/21. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Firma je podružnica glavnega zavoda, ki obstoji 

pri kr. sudbenem stolu kot trgovinskem sodišču v 
Zagrebu, ter ima firmo: Prva hrvatska štedionica; 
Erste kroatische Sparkasse (nemški); Elsö horvât. 
takarékpénztar (madžarski); Première Caisse 
d' Épargne Croate (francoski); • First Croatian Sa
wings Bank (angleški); Prima Cassa di Risparmio 
croata (italijanski). 

Delniška glavnica znaša 120,000.000 K ter jo raz
deljena na 60.000 popolnoma vplačanih delnic po 
2000 K nominalne vrednosti, ki se glase na pri
nosnika. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno natisnjeno, napisano ali štampiljirano bese
dilo svoj podpis bodisi 
a) en član upravnega odbora obenem z upraviteljem 

aH njegovim namestnikom, ko bo upravni odbor 
imenovan; 

b) upravitelj obenem s svojim namestnikom ali 
c) upravitelj, odnosno njegov namestnik, obenem z 

enim za to pooblaščenim uradnikom ali 
č) dva upravitelja ali 
d) dva upraviteljeva namestnika, 

Reprezontacijske posle za Slovenijo opravljata 
Peter Majdič, veleindustrijec v Celju, in dr. Josip 
Hacin, odvetnik v Ljubljani. 

Objave podružnice se izvršujejo v «Uradnem list« 
pokrajinske uprave za Slovenijo» v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

145. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: «Bistra», kovinska in lesna indu

strija, družba z omejeno zavezo v Domžalah: 
Vpisal se je poslovodja Friderik Bärwald, obra-

tovodja v Domžalah, izbrisal pa se je poslovodja 
Ignacij Honik, strojni inženjer v Domžalah. 

S prokuro je poverjen Milan Bogady, ravnatelj 
Slovenske eskomptne banke v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

146. Sedež: Jarše-Mengeš. 
Besedilo firme: Grajsko kolovska lesna indu

strija Feliks Stare, Kolovec: 
Imetnik odslej: inž. Vladimir Stare na Kol ovcu. 
Prokura inž. Vladimira Stareta se je izbrisala. 
L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. : 

147. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češka industrijalna banka, po

družnica v Ljubljani (Ceskâ prumysloVâ banka, fl-
lialka v Lublan): 

Za prokurista sta bila imenovana dr. Karel Sla-
deček in dr. Josef Prunar, ki smeta v zmislu statu
tov in veljavnih pravil podpisovati per procura» 

L j u b l j a n a , dne 24. septembra 1921. 

148. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Sava», lesna trgovska in indu

strijalna družba z o. z; v Ljubljani: 
Po sklepu občnega zbora z dne 30. marca 1921. 

se je sklenila izprememba §§ 7. in 8. družbene po
godbe v tem, da se je osnovna glavnica, znašajoč» 
1,405.000 K, zvišala za 15.000 K, torej znaša sedaj 
1,420.000 K, ter. je popolnoma vplačana in poslo
vodjam na prosto razpolago. Tudi se je § 12. dodala 
nova točka št. 11. 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

149. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Vnovčevalnica za živino in mast 

v Ljubljani: 
Izbrisal se je ravnatelj Rado Legvart. Firmo pod

pisovati je upravičen odslej samo ravnatelj Miroslav 
Češnik v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 15.septembra 1921. 

150. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
Ustanovitev teh-le podružnic: 
1.) po sklepu okrožnega kot trgovinskega sodi

šča v Mariboru z dne 7. junija 1921., Firm. 273/21, 
Rg. B I 14/1, podružnice v Mariboru; 

2.) po sklepu okružnoga kao trgovačkog suda т 
Splitu z dne 3. maja 1921., Firm. 157/21, Rg. B 1150, 
podružnice v Splitu; 

3.) po- sklepu sudbenoga stola kao trgovačkog 
suda v Somboru z dne 10. januarja 1921., Br. Fol. 
569/1921, podružnice v Somboru; 

4.) po sklepu kotarskoga kao trgovačkog suda v 
Djakovu z dne 28. maja 1921., R 1921/218, podruž
nice v Djakovu. 

L j u b l j a n a , dno 15. septembra 1921. 

151. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene papirnice Vevče, Gori-

čane in Medvode, d. d. v Ljubljani: 
Občni zbor z dne 8. junija 1920. je sklenil delni

ško glavnico zvišati od 20,000.000 K na 40,000.000 K, 
kar sta odobrila minister za trgovino in industrijo z 
odlokom z dne 29. oktobra 1920., VI št. 3049, in mi, 
nistrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v Ljub- ' 
Ijani, z odlokom z dne 8. novembra 1920., št. 8994/20. 
Po eklepu za to pooblaščenega upravnega sveta z 
dne 11. junija 1921. se glasi sedaj § 5., odstavek i.,, 
družbenih pravil: Delniška glavnica je znašala pr
votno 20,000.000 kron, razdeljenih na 50.000 v goto
vini popolnoma vplačanih delnic po 400 K nominalo, 
glasečih se na imetnika, ter znaša na podstavi sklepa, 
izrednega občnega zbora z dne 8. junija; 1920. 
40,000.000 K, razdeljenih na 100.000 delnic po 400 K 
nominalo, ki so v gotovini popolnoma vplačane ter 
se glase na imetnika. 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. marca 1921., 
odobrenem z odlokom ministra za trgovino in indu-. 
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êtrijo z dne 2. julija 1921., VI št. 3379, odnosno z 
odlokom ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka v Ljubljani, z dne 22. avgusta 1921., št. 5466 
iz leta 1921., sta se izpremenila §§ 10., lit. č), in 23. 
družbenih pravil; zadnji določa, da znaša odslej naj
večje število članov upravnega sveta 15 namesto 
do&edanjih 12. 

L j u b l j a n a , dne 15. septembra 1921. 

Št. 983/P. 

Razpis službe za učiteljico ženskih 
ročnih del. 

Po odredbi višjega šolskega sveta v Ljubljani z 
dne 12. oktobra 1921., št. 8727, se razpisuje služba 
za učiteljico ženskih ročnih del na sestrazredni 
•osnovni šoli z dvema vzporednicama pri Sv. M a r 
k u n i ž e P t u j a v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

3 0. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
pri krajnem šolskem svetu pri Sv. Marku niže Ptuja. 

Okrajni šolski svet ptujski, 
dne 2. novembra 1921. 

Predsednik: dr. Pirkmaier s. r. 

i t . 40.492/G.—1921. 16S2 3—1 

Natečajni razglas. 
Podpisana direkcija državnih železnic razpisuje 

s tem javni natečaj (licitacijo) za dobavo službene 
obleke, in sicer: 

1.) 304 zimskih suknenih bluz za poduradnike, 
2.) 319 zimskih suknenih bluz za služabniško 

osebje, 
3.) 500 suknenih plaščev za poduradnike, 
4.) 500 dolgih kožuhov za izprevodnike, 
5.) 232 zimskih kaputov, s krznom podloženih, 
6.) 300 kosmatih kap, 

. 7.) 200 parov čevljev, s klobučino podloženih, 
8.) 200 parov čevljev samo iz usnja. 
Pogoji za dobavo se dobivajo med uradnimi ura

mi v ekonomskem (G) Oddelku podpiane direkcije 
(Mihauovićeva ulica št. 12), dobe pa se lahko tudi 
po pošti, ako se pošljejo 3 dinarji za stroške in pošt
nino. 

Ponudi o, kclkovane s kolkom za 20 dkurjav, 
morajo najkesneje do dne 

15. n o v e m b r a l 9 2 1 . 
ob dvanajstih dospeti v ekonomski oddelek pod
pisane direkcije. Vpoštevale se bodo samo pravilno 
ir. i-o nabavnih pogojih sestavljene ponudbe. Na za
htevo onih, ki namerjajo oferirati, pošlje direkcija 
potrebne pogoje. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 15. novembra 1921. 
ob dvanajstih. O dospelih ponudbah se sestavi za-
pknik. Otvoritvi ponudb smejo prisostvovat^ tudi po
nudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po
nujenega materiala, morajo položiti ponudniki do dne 
13. novembra t. 1. ob dvanajstih, sklicevaje se na 
Številko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane 
direkcije v Zagrebu. 

Rok za dostavitev vsega zgoraj navedenega ma
teriala je do konca meseca decembra 1921. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 29. oktobra 1921. 

8t. 26.260. - 1705 
Razglas. 

Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za
kona bo prodajala glavna ljubljanska carinarnica 
dne 10. n o v e m b r a 1 9 2 1 . ob devetih v svojem 
skladišču: 

1323 kg praznih vreč in 
178 kg jelovih desak 

v skupni vrednosti 4030 dinarjev. 
Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilno vred

nosti 
Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 

dne 26. oktobra 1921. 

8t. 26.643. 
Razglas. 

1701 

Na podstavi členov Ì28. in 129. carinskega za
kona bo prodajala glavna ljubljanska carinarnica 
dne 10. n o v e m b r a 1 9 2 1 . ob devetih v svojem 
•kladišču: ' 

2 zaboja J. H. Nr. 150 in 169 103 lcgTaznih delov 
glasbenih instrumentov in strun, v vrednosti lull1 

dinarjev. 
Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilne vred

nosti. 
Iz pisarne ljubljanske glavne carinarnice, 

dne 26. oktobra 1921. 

Razne objave. 
Št. 6298—m. 1698 

Razglas. 
ČeškoslovaSko-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v le o v. 
Z veljavnostjo izza dne 1. novembra 1921. do pre

klica, a najdalje do konca meseca novembra 1921., 
se znižujejo delni vozninski stavki odsečne tablice B 
(tarifski odsek C na straneh 194 do 199) « p r o v i 
z o r n e ž e l e z n i š k e t o v o r n e t a r i f e » , ve
ljavne izza dno 1. marca 1921., za 40 % (štirideset 
odstotkov). 

Pri izračunavanju delnih vozarinskih stavkov se 
zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 1.novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 6726—П1. 169!) 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v . 
Z veljavnostjo izza dno 1. novembra 1921. do pre

klica, a najdalje do konca meseca novembra 1921., 
se znižujejo vozninski stavki' provizorne železniške 
tarife, veljavne izza dne 1. februarja 1921., nadalje 
vozninski stavki, razglašeni v okviru te tarife v 
Uradnem listu 

62 z dne 9. junija 1921. pod št. 3239—III, 
78 z dne 7. julija 1921. pod št. 2017—III, 
86 z dne 26. julija 1921. pod št. 2526—III, 

112 z dne 15. septembra 1921. pod št. 5829—III, 
za 40 % (štirideset odstotkov). I 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro
žajo ulomki centesimov na cele centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 1.novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 7194— Ш. 1700 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v z a b o m b a ž . 
Z veljavnostjo izza dne 1. novembra 1921. do pre

klica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najdalje 
do konca meseca januarja 1923., se znižujejo za 
20 % (dvajset odstotkov) vsakokrat veljavni voz
ninski stavki izjemne tarife 13 železniške tovorne 
tarife, veljavne izza dne 1. marca 1921., za bombaž, 
ki prihaja v Trst preko morja in ki se preda v prevoz 
po železnici, ako se izpolnijo določila in pogoji, ki 
jih navaja ta tarifa, v prometu iz Trsta do postaj: 

Benešov nad Ploučnici Hradec Krâlové 
Bernun v Čechach Hrob 
Bohusudov Hronov 
Broumov Chocefi 
Bubeneč Chomutov bustëhradské nâ-
Bubny stâtni nadraži dražf 
Bystfany Chomutov stâtni"nadraži 
Čcrnožice Jilemnice-Martinice 
Češka Kamenice Jilové u Podmoke 
Češka Lipa stâtni nadraži Jirkov 
Češka Skalice Josefov-Jaromëf 
Češka Tfebovâ Kinšperk nad Ohff 
Dečin severni nadraži Koâtany 
DečiD severozâpadnf nadraži Krashce horni nadraži 
Dolnf Grand n Varnsdorfu Krâsnâ Lipa 
Doudleby Krâsné Bfezno 
Dnsni'ky Kfivoklât 
Dvûr Krâlové nad Labem Kunčico 
Einsiedel Laznë Bëlokrad 
Falknov nad Ohff Libava 
Franzenthal v čechach Libenseverozâpadnfnâdrazi 
Georgswalde-Ebersbach Libeü stâtni nadraži 
GrftrtliHl Č. S. D. Libcrec Č. S. D. 
Iloiikovice v Liberce Libštal 
Iliirni Litvinov Litomëfice severozâpadnf 
Ilonvjšf Jifetfn nadraži 
U.stinné Litomèrice teplické nadraži 

Lodenice 
Mala Skala 
Mezi meštf Č. S. D. 
Mitielsteine 
Mladâ Boleslav , 
Most stâtni- nadraži 
Most teplickó nadraži 
Mostek 
Nâchod 
Nfimecké Jablonné 
Nova Paka 
Novy Bydzov 
O'dficho* 

Smfchov stâtni nadraži 
Smifice 
Svarov-Veîké Hamry 
Sviitoûovico Ûpice 
Šluknov 
Tanwald-Sumburk 
T*plice-Sanov 
Teplice-Waldthor 
Teplico zâmeckâ zahrad» 
Terczin-Bohušovica 
Trntnov 
Tnrnov 
Tynistë 

Opava vychodnf nadraži Upeîiny 
Opoèno u Nâchoda Usti nad Labem, ekspozi-
Plzciì f tura Č. S. D. 
Plzeü Skodovy zâvody Usti nad Labem severo-
Podmokly Č. S. D. zapadni nadraži 
Police nad Metujf Usti nad Labem'stâtni na-
I'ostfclmov draži 
Praha Denisovo nadraži Usti nad Labem teplickć-
Praha Masarykovo nadraži nadraži 
Praha Wilsonovo nadraži Usti nad Orlici 
Rabstein Usti nad Orlici, mesto 
Raspenava Varnsdorf č. S. D. 
Röhrsdorf Velké Bfezno 
Rumburk Yelky Šenov v Čechach 
Rychnov n Jablonce stâtni Vrajt-Jânské Lâznë 

nadraži ' Yrchlabi 
Retenice Vysocany 
Sehònfeld-Horn Chfibskâ Zâbfeh na Morave 
Seidenberg Zlice 
Semily-Podmoklico Zvodava-Davidsthal 
Slany Zelezny Brod. 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro
žajo ulomki centesimov na cele centesime. 

Kolikor je za posamezne relacije določena v tarifi 
prevozna pot preko Podbrda-avstrijskih zveznih že-
leznic-Horni DvoriStë-Cesky Heršlak, je instradirati 
pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi teh voznin
skih stavkov, preko Trbiža-avstrijskih zveznih že-
leznic-Horni Dvoristë-Cesky Heršlak. 

V L j u b l j a n i , dne 1.novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1701. Št. 7195—Ш. 

Razglas. 
Avstrijsko-jadianski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i z a s l a d k o r i z T r аЧ *;. 

Z veljavnostjo izza dne 1. novembra 1921. do pre
klica, a najdalje do konca meseca novombra/1921., 
se računijo v okviru « p r o v i z o r n e ž e l e z 
n i š k e t a r i f e » , veljavne izza dne 1. februarja 
1921., za sladkor pozicije Z—12—d klasifikacije bla
ga, ki prihaja v Trst preko morja in se tam oddaja x 
prevoz po železnici kot tovorno blago, ako se plača 
vozniua najmanj za 10.000 kg za tovorni list in voz, 
ti-le vozninski stavki: 
iz Trsta v Gradec gl. k. . 644 centesimov za 100 kg, 
iz Trsta na Dunaj j . k. . 700 centesimov za 100 kg. 

V L j u b 1 j a n i, dno 1. novembra 192lJ 

Družba južne železnice v imenu udeleženih иргат. 

Št. 7196—П1. 1702. 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v z a j a b l o n -
s k o b l a g o . 

Z veljavnostjo izza dne 1. novembra 1921. do pre
klica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najdalje 
do konca meseca januarja 1923., se znižujejo vsako
krat veljavni vozninski stavki izjemne tarife 1 (ra&< 
novrstno blago) za jablonsko blago (bisere, zapest
nice, gumbe in bižuterijo) izza dne 1. marca 1921. 
veljavne « p r o v i z o r n e ž e l e z n i š k e t o v o r 
n e t a r i f e», ako se vpoštevajo določila ш 
pogoji te tarife, v prometu od postaj Hod-
kovice v Liberce, Jablonec-Brandl stâtni nâdrazi, 
Jablonec n. N. stâtni nadraži, Libérée C. S. D., Rycu-
nov u Jablonce stâtni nadraži, Tanwald-Sumburk, 
Turnov in Zelezny Brod v Trst za 20 % (dvajset 
odstotkov). 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro
žajo ulomki centesimov na cele centesime. 

Pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi teh voz
ninskih stavkov, se vodijo preko postaj: Horni Dvo^ 
fistë-Cesky Heršlak-Trbiž. 

V L j u b l j a n i , dne 1.novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav.. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



135. 
FcštnSna з>!абаиа -v gotovini 

V Ljubljani, dne 10. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

1ЛСЧ1 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

7r ^ , n ' „ n . 1 vtl 11 *?i " m , , . " 8 , r 8 k , ' P a s ' e ' * ' l e , , e "ddelkoT nuniMwvs za travino in Штпјо v Ljubljani in т Splitu Razpis т-ern в anovaneldm odborom, 
nr,lr»ï, . ï . »nrZ « ^ Т * •« r V 1 , " k U - Z a " " ^ . " " J 8 «,<,,оЛ1 » , , i k '"'L '* ^ Л - ^ - а ..k..n» o <ir?av„i ,r„l.rioi, t.kaah iu p.i».ojb..afa. Popravek k .«.»«DÌ tanfi - На**1аЛ 
« W ? f Ä ™ î « i « » , , J . B " 8 ° , 1 ! P r e T , n h l , 0 ^ 0 • č l , ' n a 4 i )- pwTiJw-a z» i«rr«ev»iije i)..|..*l o taksab i« гЛимџ* zakona i. tn.brini, tak*ab in priifojl.ii.ah. Razpii 
K . i s i«« I? TP T ' aD0vljeBfm, >»Т»1«1вк«чп dom» » Chu. M » , o Rt„nju zivabn», k»*..ih bnle«i.i v 81...eu.ji a d«, 6 novembre 1921. - Ratifia« «dnt*rt»eDen 
оааека i» Slovenijo, lecienski ukuz o nalezljuih bolemib iia oaemiju pokrajinske npra.e «a SI..«etiijo od due 9. do due 15 oktobra 1921. - Radiasi raznih drugib nraduT in 

oblastev. — Razne obiave 

Uredbe osrednje vlade. 

3 2 3 . 
Naredba ministrskega sveta 

s dne 17. oktobra 1921., št. 2178, 
glede oddelkov ministrstva za trgovin« in in

dustrijo v Ljubljani in v Splitu.* 
Člen i . 

Posle, ki spadajo na ozemlju Slovenijo in Dal
macija v pristojnost ministrstva za trgovino in indu
strijo, opravljata oddelka ministrstva za trgovino in 
Industrijo v Ljubljani in v Splitu, oddelek za trgo
vino in industrijo pokrajinske vlade za Dalmacijo pa 
80 ukinja. . 

Člen 2. 
_ . . . ' zaradi enotnega m pravilnega postopanja v takiii 
, . . . . a m m , s t r s l v a za trgovino in industrijo v primerih in na podstavi členov 35. in 37. omenjenih 

Ljubljani in v Splitu sta sestavna dela ministrstva uredb se torej naroča starmvanskim odborom — ob-
ta trgovino in industrijo 1er sta izključno in edinojlaetvom — naj odslej postopajo po tem pojasnilu 
L T 8 ™ °d^"j6*!"* _ И t r ? o v i n o i n industrijo, poslu- j V B e o g r a d u, dne 26. oktobra 1921.; 

Tako dovoljujejo neredkoma stanovanski odbori 
— stanovanska oblastva — dodeljevanje stanovanj 
-• rekvizicije — tudi onih prostorov, v katerih sta
nuje posestnik sam, ki se je vselil vanje, še preden 
sta STO]'ili v veljavo rečeni uredbi, samo ako se 
ugotovi, da jo postal posestnik pozneje, nego jo to 
določeno v firmi 14. uredbe z dne 21. maja 1.Г-21. in 
člena 15. un.dte z dne 8. aprila 1921. 

Tako t( Juihčinje je nepravilno in zop'jr zmistl 
omenjenih uredb, ki poudarjata v členu 1. načelo 
stalnosti stanovanskih najemnikov, potemtakem tudi 
onih posestnikov omenjene vrste, ki so se do dne, 
ko sta stopili obe uredbi v veljavo, vselili v svoje 
hiše. Tem bolj, ako se niso posestniki vselili v take 
hiše na .škodo stanovanskega najemnika. 

Izpolnitev pogojev o času, kdaj postane posestnik 
lastnik hiše, se zahteva samo, če zahteva posestnik 
zase vselitev, zaradi katere bi se moral najemnik iz
seliti iz stanovanja. 

jeta pa pod njegovim nadzorom in po njegovih na
r e d a h in navodilih. 

Člen 3. 

Za predlogo splošnega značaja ali za predloge, 
ki se nanašajo na službeno osebje, morata oddelka 
vprašati za mnenje pokrajinskega namestnika pred 
ministrovo odločbo. 

Člen 4. 

., Minister za trgovino in industrijo izda posebno 
, naredbo glede poslovanja oddelkov. 

Člen 5. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca>. 

Namestnik predsednika ministrskega sveta, 
minister priprave za ustavotvorno skup

ščino in izenačitev zakonov: 

M. N. Trifković s. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

3 2 4 . 
Razpis vsem stanovanskim odborom, 

nradom* in oblast vom.** 
Iz mnogih konkretnih primerov glede dodelje

vanja stanovanj, ki so bili predmet mojega reše
vanja, sem opazil, da se predpisi uredbe o stano
vanjih z dne 8. aprila 1921.*** in z dne 21. maja 
1921+ ne uporabljajo enako in po zmislu teh uredb. 

št. 67.661. 

3 2 6 . 
Popravek k izvozni tarifi. 

V izvozni tarifi z dne 23. septembra 1921., Ur. L 
306, je v točki 18. pomotoma izostala beseda: 

črni. Ta točka se glasi torej pravilno: 
18. Crni premog 1-—din. za 100 kg. 

št, 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s. r. ' 

3 2 5 . 
Popravki k pravilnika za izvrševanje do
ločil o taksah iz začasnega zakona o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah.* 

V točki 4. člena 14. naj se na koncu namesto: 
«vscti> postavi: «vsoti vsake posamezne osebe». 

V točkah 10. in 30. b) člena 47. naj se namesto: 
«točke 63.» postavi: «točke 64.». 

V točkah 32. in 33. členu 47. naj se namesto: 
«po točki 65.5 postavi: «po točki 66.». 

V točki 40. člena 47. naj se namesto 
47.» postavi: «po točki 48.». 

V točki 42. člena 47. naj se namesto 
60.» postavi: «po točki 61.». 

V točki 48. člena 47. naj se namesto: 
38. in 39.» postavi: «točkama 39. in 40.»., 

V točki 68. člena 47. naj se namesto: «po točkah 
60., 61., 62., 63. in 64.» postavi: «po točkah 61., 
62., 63., 64. in 65.». 

«po točki 

«po točki 

«točkama 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 30.212/21. 
Razglas. 

Finančni minister je odredil z odločbo št. 15.282 
z dne 1. oktobra 1921., da se mora točka 1. člena 
49. pravilnika za izvrševanje določil o taksah in za
časnega zakona o trošarini, taksah iz pristojbinah 
(Ur. 1. št. 268 iz leta 1921.) odslej glasiti tako-le: 

«1.) Po taj-, post. 100. taksne tarife se plačuje 
taksa za prijavo vseh vrst avtomobilov, fijakerskih 
voz in biciklov (bodisi motornih, bodisi navadi i,., •:.••• 
glede na to, ali se uporabljajo za prevažanje pok 
nikov, prenašanje blaga, za spekulativne namene ali 
zgolj za osebne potrebe. Vozovi na vzmeteh plaču
jejo to takso samo, če se uporabljajo zgolj za osebo-
in rodbino dotičnega lastnika (za luksus), ne pa, £e 
se uporabljajo za prevažanje blaga, kakor: mleka, 
zelenjave itd.; v tem primeru plačujejo takso po
točki 20. tega člena. Spediterski vozovi na vzmeteh-
plačujejo takso za prijavo.» 

V L j u b l j a n i , dne 27. oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
Pr. 1017/21—4. 

Razpis. 
Pri novoustanovljenem invalidskem domu v Celju 

se razpisuje mesto upravitelja IX., eventualno Vili. 
činovnega razreda. 

Prosilci z dovršeno srednjo šolo morajo izkazati, 
da so popolnoma izvežbani v upravni in računsko-
administiativni službi za bolnice, zdravilišča in po-

V točki 76. člena 47. naj se namesto: «po točki d o b n e Z3-V°đe ter kvalificirani za samostojna upra-
70.» postavi: «po točki 71.». j viteljska mesta, nadalje da so jim vsi zakoni o oskr-

V točki 77. člena 47. naj se namesto: «po točki I b i i n validov, vdov in shot dobro znani. Prosilci naj 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevim-
ßrba, Hrvata i Slovenaca» št. 247, izdanih dne 3oga 
novembra 1921. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
•Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 248, izdanih dne 4. no
vembra 1921. 

*** Ta uredba se tiče samo stare kraljevine Srbije. 
in Črne gore. 

t Uradni list pod št. 202 iz*Ieta 1921. 

44.» poetavi: «po točki 45.» 
V členu 66. naj se namesto: «iz tar. post. 157.». 

postavi: «iz tar. post. 154. do 159.». 
i V točki 20. člena 83. naj se namesto: «kvarte» 
postavi: «domine». 

: # V točki 63. člena 97. naj se namesto: «v naše 
internacionalne vode» postavi; «v 
vode». 

V točki 1. člena 134. naj se namesto: «iz točk 
19-, 70. in 75.» postavi: «iz točk 19., 71. in 76.», v 
točki 5. c) tega člena pa naj se namesto: «v točkah 
23. in 70.» postavi: «v točkah 23. in 71.». 

* Priobčeni v «Službenih NovSnah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 241, izdanih dne 27ega 
oktobra 1921. — Tu so ponatisnjeni samo oni, ki 
niso bili že popravljeni v slovenskem» besedilu (Urad
ni list pod št. 268). 

še navedejo, ali so že opravljali samostojna upra
viteljska mesta v enem izmed zgoraj navedenih i&< 
vodov. 

Vojni invalidi imajo ob isti izobrazbi, zmožnosti 
in kvalifikaciji prednost. 

Svojeročno spisane prošnje, pravilno kolkovane 
naše nacionalno i n opremljene z dotičnimi izpričevali —"pri prosilcih, 

ki niso v javni službi, zlasti z nravstvenim.izprice-
valom — naj se vlože najkesneje do dne 

1 5. n o v e m b r a 1 9 2 1. 
pri podpisanem oddelku. 

V L j u b l j a n i , dne 5.novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno skrbstvo. 
' Po naročilu pokrajinskega namestnik» 

šef oddelka za socialno skrbstvo: 
Ribnikar s. r. 
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i L 4080. vet. 

lika» o stanili živalskih knžnih bolezni 
? Siovenui t dne 5 novembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajih glavarjev in mestr.ii 
magistratov so natisnjena з debelejšimi, imena občii-
pa E navadnimi É.rkami. Številka pred dvoj.ičje». 
znati število lakuženih krajev, številka za dvo 

pičjem število zakuženib dvorcev v občini. 

Obstoje: 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a , 
Brežice: Artiče 7=23, Bianca 1:1, Kapele 1:3, 

Videm 5:27, Zakot 3:9. Kranj: Stara Oslica 1:1. 
Krško: Raka 1:2, Studenec 1:9. Litija: Konj 1:1. 
Ljubljana okolica: Borovnica 1:2, Hoiiulj 1:1, Iska 
•as 1:14. Vrhnika 4:57. Logatec: Blake 1:1, Uu-
lenji Logatec 5: 45, Gorenji Logatec 3:18, llotedr-
èica 2:25 Planina 4:53, Rakek 3:12. Kovt« 3:40, 
Btari t rg '1 :7 , Žiri 5:8. Radovljica: Bohinjska Bi
etrica 2° 17. Ljubljana mesto 1:1. 

V r a o i č n i p r i s a d . 

Murska Soneta: Cernclavci 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Podsreda 1:1. Kamnik: Vodice 1:1. 
Konjice: Ljubnica 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1, Ve
liki Uaber t : 1. Logatec: Rovte 1: 1. Murska t>obota: 
Pertoča 1:1. Novo mesto: Zagradec 1:1. Ptuj: Breg 
1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S t e k l i n a , 

Ptuj: Ormož 1:1. 

S v i n j s k a k u g a. 
Krško: Raka 1:13, Št. Jernej 1:1. Ljubljana 

ekolica: Log 1:1. Maribor: Krčevina 1:1, Rdeči breg 
1-1 Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:3, {Spodnji 
Porcič 1:3. Ptuj: Stojnci 1:1. Slovenjgradec: Zgor
nja Gortina 1:1, Zgornja Kaplja 1:1. Maribor 
mesto 1.. •. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Gotovlje 1:1, Skofja vas 1:1. Kamnik: 

Podgorje 1:1. Ljubljana okolica: Brezovica 1. 1, Do-
brunje 1:1, Rudnik 1:1. Ljutomer: Bolehneci 1:1, 
Gerlava 1:1. Ptuj: Stoperce 1:1, Salovci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Krško: Cerklje 2:2, Sv. Kriï 2: 4. Ljubljana oko-
- Uea: Brezovica 1:1. Ljutomer: Bučečovci 1: <- Mur-

, aka Sobota: Tišina 1:1. Ptuj: Ormož 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Konjice: Konjice trg 1:1. Murska Sobota: Bel

tinci 1:1, Rakičan 1:1. 

Gn i l o b a č e b e L 

Ljutomer: Karaenščak 1:1. 

Prestale so: 
' V r 8 n l č n i p r i f » a d . 

Črnomelj: Tanca gora 1:1. Konjice: Konjice oko-
lica 1:1, Konjice trg 1:2. Slovenjgradec: Šmartno 
O b P a k i 2 : 2 . 

G a r j e o v a c . 
Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 2:2. 

S v i n j s k a k u g a . 

Krško: St. Jernej 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Rađovlfici: Ovpišče 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 5. novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek td kmetijhtvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
Paulin 8.r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 12.519/21. "• 

Teden-iki izkaz o nalezliivlh boleznih na 
otemlju pokrajinske uprave sa Slovenijo. 

(Od dne 9. do dne 15. oktobra 1921.) 

O fc r a j 

Kad "ira 
"»filila . , 
T.biivlje 
I o Ica . . . 
Km-lnvi'e . 
S». Kr»tüf. 
(tećic* . . 
ij.će . . . 
ài. Lenart . 
.1 III k Ici ter 
S» Vi.! . 
(iiimilstio 
OUI'»»» . . 
S». Peter ob Savinji 
8r.l?»icipriPreJ»«wu 
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Razsodilo. 
V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 

K r a l j a ! 
Podpisana sodiščo je na predlog državnega 

pravdništva razsodilo: 
Vsebina besedila St. 12 tednika «Naša moč>, iz

hajajočega v Ljubljani,.z dne 6. novembra 1021., in 
sicer na prvi strani z naslovom: «Vlada, vrhovna 
oblast» 1.) od besed: «kdor rabi oko za hudo» do 
besed: «mi dajamo danes prednost izobčencem» (7., 
8. in 9. odstavek), 2.) v 14. odstavku od bcs'id: «A T 69/21—6. 
kako naj ropar» do besed: «jo ima», 3.) v 15. od
stavku od besed: «A po naši krivdi» do besede: «ob
last», 4.) v 19. ostavku od besed: «Mi smo krivi» do 
breeder «volkovom» izziva k verskemu in plemen
skemu razdoru (člen 138. ustave kraljevine Srbov, 
Hrv&tov in Slovencev). 

Za-vi'.:i tednika «Naša moč» št. 12 z dne 0. no-
v m b r a 1921., odrejena po policijski direkciji v Ljub
ljani, se v zmislu člena 13. ustave v zvezi s § 489. 
k. p. r. potrjuje in obenem se prepoveduje nadaljnje 
razširjanje t.e li-kovine (§ 36. tisk. zak.). Nadaljo s.» 
odreja po §§ 36. in 37. sedai veljavnega tiskovnega 
zakona, da se morajo uničiti doslej zaseženi izvodi 
imenovane tiskovine kakor tudi oni, ki s e š e zasežejo, 
da se mora razmetati dotični tiskarski stavek in da 
je objaviti ta izrek. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
oddelek VII., 

dne 6. novembra 1.921. 

ad c): Zavaiovalna listina St. 457.683, ki jo je 
dne 20. junija 1911. za zavarovalno vsoto 3000 X. 
izdala Assicurazioni generali v Trstu, generalni za-
stX4> v Ljubljani^ 

Imetniki teh vrednostnih papirjev se poživljajo, 
naj uveljavijo svoje pravice tekom Š e s t i h m e s e 
c e v izza dne 1. decembra 1921., ker bi se sicer po 
tom roku izreklo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш , 

dne 29. oktobra 1921. 

O k li o. 
16Б6 

Š k r l a t n i k a ( S c a r l a t i n a ) 

Tusodni sklep z dne 2. septembra 1921., орт. 
št. T 69/21—3 (Ur. 1. 110, str. 561), se popravlja v 
tem, da iina hranilna knjižica Kmetske posojilnic* 
ljubljanske okolice, glaseča se na imer Marija Go-
rene z vlogo 5398 K 99 v, številko 19.777 iu ne šte
vilke 1077. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 29. oktobra 1921. 

čnirmelj 
CVlj« m>-ito 

luinjice 
Ljiiblmuu mesto 

Lj'iti'uatr 

Maribor mento 
Maribor okolica 

KadovljiOa 

Metlika . . . 
' pij« . . . . 
Kozjak . . . 
I.JlHllj'iR» . . 
L intonier . . 
Ka.lii-la ci . . 
M i r bor . . . 
rekel . . . ; 
liuiofrka Bela 

D a t i r a 

Črnomelj 
Cri)* okoli«!* 

Kr»nj 
Ljubljm» inetto 

Ljutomer 

Novo mento 
Buiìi'vljea 

Logatee 

Brpžiee 
Kruuj 

Legatee 

i D p h t e r i a ' . 

Snhor. . . 
: ЧЛ . . . . 
Škof ja l / ika 
Lj'H'ljiU» . 
i'tv»ika 
l>ijt>.r>VCÌ 
Ha n»oci 
ОгеЦо»1га 
I.PB''C . . 

Kakek 

Trabora 
Brežic» 
pele.* 
Ko»or I . 
te rknci 

1 
1 

1 

. . 

. 

-.'_ 

. 

• 1 
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Zdravstveni odsek ta Slovenijo v Ljubljani, 

оде 28. oktobra 1921. 

Sauiuani M : dr. Krajec a. t 

S 3/11/1083. П07 

Konkurz Glavne posojilnice, 
r . z z n . z . f L j u b l j a n i . 

Na predlog namestnika upravitelja konkurzneg.a 
sklada, drja. F e 11 i c h a, se sklicuje na dan 

2 9. n o v e m b r a 1 9 2 1 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 140 zbor up
nikov. 

Razpravljati in sklepati bo o tem: 
1.) da se terjatev, ki je zavarovana na hišah drja. 

Hudnika na Dunaju, cetliraj Zadružni zvezi v Celju 
proti cosijski valuti 25.000 jug. kron; 

, 2.) da se terjatev zoper Tomaža PavSlerja prodaj 
na javni dražbi; • 

3.) da se s cesijeko valuto po. 25.000 jug. kron in 
z ostankom glavnice 49.807 kron 15 v izplačaj up
nikom 8%na tangenta, ostanek pa prepusti namest
niku konkurznega upravitelja v kritje njegovih 
stroškov. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dno 28. oktobra 1921. 

T 202/21—S. ~ 1 7 2 i 

Amort'zaoija. 
Na predlog Jerneja C u n t e v Vipavi se uvaja 

postopanje za amortizacijo nastopne hranilne knji
žice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica 
Kraniske deželne banke, glaseča se na ime: Jernej 
Cunta v Vipavi št. 542 z vlogo 12.000 K glavnice 
z obrestmi izza dne 31. decembra 1920. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza 
dne 1. decembra 1921., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

, Dežžlno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 28. oktobra 1921. 

~.-.w* #iafltw 

Razglasi drugih uradov in oblaste v. 
(Prede. 1466/4/21—1. 8—3 

Razpis. 
Ođđ» ве meeto sodnega Bluge pri deželnem sodi-

SJhi v Ljubljani ali pri artigem sodišču, kjer bi se 
- tako meeto izpraznilo po premestitvi 

Rok z» vložitev prošenj do dne 
1 2 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

obširnejši razpis glej v Uradnem lista 133. 

Prcdaedaištvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 28. oktobra 1921. 

St. 40.492/O.—1921. 1632 3—« 

Natečaj nI rar glas. 
Podpisana direkcija državnih železnic razpisuje 

s tem javni natečaj (licitacijo) za dobavo službene 
obleke, in sicer: 

1.) 30-1 zimskih suknenih bluz za poduradnike, 
2.) 319 zimskih suknenih bluz za služabniAko-

•*ebje, 
3.) 500 suknenih plaščev za poduradnike, 
4.) 500 dolgih kožuhov za izprevodnike, 
5.) 232 zimskih kaputov, s krznom podloženih, 
6.) 300 kosmatih kap, 
7.) 200 parov čevljev, s klobučino podloženih, 
8.) 200 parov čevljev samo iz usnja. 
Pogoji za dobavo se dobivajo med uradnimi ura

mi v ekonomskem (G) oddelku podpiane direkcije 
^Mihanovičeva ulica št. 12), dobe pa se lahko t u d i 
po pošti, ako se pošljejo 3 dinarji za stroške in požt-
nino. 

Perniili o, kclkovane s kolkom za 20 dinarjev, 
morajo najkesneje do dne 

1 5 . n o v e m b r a l 9 2 1 . 
nb dvanajstih dospeti v ekonomski oddelek pt«i-
[isane direkcije. Vpoštevale se bodo samo pravilne 
it, po nabavnih pogojih sestavljene ponudbe. Na za
htevo onih, ki namerjajo oferirati, pošlje direkcij»^ 
potrebne pogoje. 

Ponudbo se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 15. novembra 1921. 
ob dvanajstih. O dospelih ponudbah se sestavi za-
pitnik. Otvoritvi ponudb smejo prisostvovati tudi p<«-
uudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po
nujeni ga materiala, morajo položiti ponudniki do dne 
13. novembra t. 1. ob dvanajstih, sklicevaje se n» 
številko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisaue 
direkcije v Zagrebu. 

Rok za dostavitev vsega zgoraj navedenega ma
teriala je do konca meseca decembra .1921. 

Direkcija državnib železnic v Zagrebu, 

dne 29. oktobra 1921. 

Št. 119/22. 
Rizglas. 

T 144/21—6, T 191/21—б in T 200/21—3. 1723 

Amortizacije. 
Na prošnjo1: a) Alojzije S e t n i k a r j e v e na 

Brezovici št. 8, b) Sidonije K a l i s t r o v e v Mari
boru, Frankopanska cesta št. 15, c) drja. Rudolfa 
T r e n k 1 e r j a, višjega štabnega zdravnika v Ljub
ljani, Strossmayerjeva ulica št. 3, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopnih vrednostnih papir
jev, ki so jih pi «siici baje izgubili: 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: * 
Ad a): Vložna knjižica mostne hranilnice IJUIH 

1,'апбке št. 52.901 z vlogo 2500 K glavnice, glaeeča 
se na ime: Anton Kršinar; 

ad b;: Delnice hotelske delniške družbe «Tri
glav» št. i l l , 112,118,114 in 115 kupon 1910, izdane 
v Ljubljani dne 20. novembra 1909., glaseče se na 
ime: Anton Kalister; 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri polt-
Cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 15. d * 

dne 31. oktobra 1921. 

4 ročne torbice z vsebino od 400 K» do 30.000 K; 
1 zavitek smotk; 1 damska bluza; 1 zlata naprsna 
igla; 3 denarnice z vsebino od 54 K do 350 K; eua 
temnwjava boa; 1 zlat poročni prstan; 3 listnice t 
vsebino od 40 K do 9000 K;, l zavoj kranjskih klo
bas; 1 zlata zapestnica; 1 vozni listek za vožnjo v 
Ameriko; 1 srebrna doza; 1 črn damski dežnik; ena 
temna pompadura z manjšo vsoto denarja; 2 zlat* 
uhana; 1348 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli« 
c.jski direkciji v Ljubljani v času od dne 15. *»• 

dne 31. oktobra 1921. 

2 palici: 4 denarnice z vsebino od 16 K do .311)9 
kron; 2 ključa; 1 ročna torbica s srednjo vento de
narja; 1 siva čepica; 1 damski dežnik; 1 zlat moški 
prstan; 1 delavska knjižica s srednjo vsoto denarja: 
1 mlad pes; 1 bel damski čevelj; 1 uenjata rô&m 
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torbica; 162 K denarja v različnih bankovcih. — V 
yozovih na glavnem kolodvoru so se našli ti-lc pred
meti: 2 ?avitka obleke; 2 palici. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 3. novembra 1921. 

«t. 12.243—21. 
.Razglas. 

1713 2—2 

V zmislu odloka direkcije plena v Beogradu z 
dne 22. oktobra 1921., št. 18.569, se bo prodajalo 
dne 2 2. n o v e m b r a 1 9 2 1 . na ofertalni licitaciji 
okoli 430 ton bakrenega kamena z vsebino približno 
21 % čistega bakra, ležečega pri državni cinkarni v 
Celju. 

Ofertalne ponudbe, ki morajo biti v zatvorjenem 
zavitku pod ptčatom, opremljene z 20dinarskim kol
kom, bo sprejemal podpisani urad imenovanega dru
do enajstih v pisarni ravnateljstva državne cinkarne. 
O ostalih dražbenih pogojih se interesenti lahko in
formirajo pri okrajnem glavarstvu v Celju, v sobi 
št. 7, med uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Celju, 
dne 7. novembra 1921. 

Razne objave. 
niš Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov In 
Slovencev. 

Stanje dne 31. oktobra 1921. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 424,919.358 72 
Posojila 624,574.269 80 
Dolg države 4.423,729.781 47 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2,138,377.163- — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

„ . • 7.611,600.572 99 
Pasiva : 

(Jlavnica 10,385.100- — 
Rezervni fond 821.571-25 
Novčanice v tečaju 4.495,432.420-
Razne obveznosti 742,144.374 91 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
8aldo raznih računov . . . . 224.439.943-83 

7.611,600.572 99 

St. 6673—Ш. 1709 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet, 

Znižba vozninskih stavkov za železo 
od postaje v S vino v u-Vi tk ovi c ah. 

Z veljavnostjo izza dne 7. novembra 1021. do 
preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najdalj'! 
do konca meseca januarja 1923., se znižuje v provi
zorni železniški tovorni tarifi, veljavni izza dne 
1. marca 1921., vsakokrat veljavni vozninski stavek 
— za železo, namenjeno za izvoz preko morja — raz-
prcdeia izjemne tarife 47—B, zaznamenovanega z *, 
ako se izpolnijo določila in pogoji te tarife — v pro
metu od postaje v Svinovu-Vitkovicah do Trsta za 
20 % (dvajset odstotkov). 

V L j u b l j a n i , dne 5.novembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 
\ 

6t. 7844—111. • m 0 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v z a s l a d . 
Z veljavnostjo, izza dne 7. novembra 1921. do 

preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najdalje 
do konca meseca januarja 1923., se znižujejo za 
20 % (dvajset odstotkov) v železniški tovorni tarifi 
izza dne 1. marca 1921. vsakokrat veljavni vozninski 
Btavki izjemne tarife 34 za slad, namenjen za na
daljnji prevoz preko morja, ako se izpolnijo določila 
in pogoji te tarife, v prometu do Trsta od postaj: 
Bokuslavice-černčice Bubny stdtni nadražf 
Bolebošt Holoubkov 
Borohrddek Chomutov bustëhradské 
Bnbeneč nddraži 

Praha Masarykovo- nadraži 
Praha Wihsonovo nadraži 
Roudnice 
Smychov stâtnî nadraži 
Stidnov-Krnsko 
Vysoéany 
Zabreh na Moravč 
Zlonice 

Chomutov stdtni nadraži 
Libeiì Bcverozapadnf na

draži 
Libeu stdtni nadraži 
Opava vvehodni nadraži 
Opava zapadni nadraži 
Peruc 
Plzefi 
Praha Denisovo nadraži 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-
žajo uloniki centesimov na cele centesime. 

Kolikor je za posamezne relacije določena v ta
rifi prevozna pot preko postaj Homi DvcriSië-Cesky 
Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, 
je instradirati pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi 
teh vozninskih stavkov, preko postaj Homi Dvoii-
ste-Öeeky Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in 
Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 5.novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

S:. 7295—m. 1711 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v za s l a d 

k o r . 
Z veljavnostjo izza dne 7. novembra 1921. do 

preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najdalje 
do konca meseca januarja 1923., se znižujejo za 
20 % (dvajset odstotkov) v železniški tovorni tarifi 
izza dne 1. marca 1921. vsakokrat veljavni vozninski 
stavki izjemne tarife 33 za sladkor, namenjen za na
daljnji prevoz preko morja, ako se izpolnijo določila 
in pogoji te tarife, v prometu do Trsta od postaj: 
Bukov 
Becvary 
Berçai v Cechâch 
B šice u Kourimö 
Brandys nad Labem 
Bubeneč 
Cr-rckvice-Ceska Hrušovd 
Cerlu-n ce cukrovar 
Čako ice 
Č'-Iakovice 
Č'-rnožice 
Češka Lipa stdtni nadražf Mëstec Kr&lové 
Č''>kd Lipa tepliekó nadraži Mlađa i'oleslav 

Liberi stdtnf nadraži 
Liliii e 
Liblice-Byiice 
Li bilo \ es 
Libochovice 
Louny 
Lavoäice stdtnf nddražf 
Lavosice teplicki nadraži 
Lužec 
Lysd 
Mčlnik 

Ci'sky Brod 
Dašicc-Koštčnicc 
Dobrovicc 
Dobrenice-Sjrovdtka 
Doksany cukrovar 
Dolni Berkovice 
Dolni Bousov 
Dolni Cetn1» 
Dolni Dobra Voda-Bašnice 
Duchcov 
Dvmokury" 
Hdy 
Ilradec Krdlovó 
11 robce 
Ilronov 
Chocoii 
Choltice 
Chomûtov bustëhradské 

nadražf 
C omütov stdtni nadraži 
Chotčtov 
Clirastccky Dvür 
Jičfn severozdpadnf nadraži Plaûany 

Mnichovo Hrudišto 
Mncliov 
Modf.iny 
Moravany 
Moravska Ostrava-PFivoz 
Most etâtni nddraži 
Most teplické nadražf 
Neruloviue 
Nuštoiiiice tovdrny 
Noutonice 
Novy Bydzov 
Nymbark 
Ny m burk mistnf nddraži 
Obora 
Opava vychodnf nddraži 
Opava Zdpaclnf nddraži 
Opočno u Ndchoda 
Ostromëf 
Otržice 
Pardubice 
Pecky 
Pcruc 

Kadaii 
Kadaii-PrnneFov 
Kaštice 
Klobuki v čechdch 
Koleč 
Kolin 
Kopidlno 
Kostclec nai Orlici 
Kouf-fm 
Kralnpy buštčhradskd 

drdha 
Kralupy stdtnf nddraži 
Krasne Brezno 
Krdsny Dvür 
Krupâ 
Labokâ Tynice-ZdboFf 
Ldznè Podëbrady 
Ldznö Touseü 
Ledvice 
Lenršico 
Libdri-Psinice 

-Počeradce 
Praha Denisovo nddraži 
Praha Masarykovo nadražf 
Praha Wilsunovo nddraži 
Pród merice 
Pf-elouč 
Radomce u Kadanô 
Radotin 

'Ratbor 
Rosice 
Roudnice 
Roždalovice 
Rir/упб 
Sado>d-Dohalice 
Sadskd cukrovar 
Satalice 
Slany , 
Sinichov Btdtm nddraži 
Sinidary 
SmiFice 
Štfiti 

Terezin-Bohušovice Velvary 
Tni>ice Velync 
Trčbovice Vikava 
Trčmešnd ve Slezsku Vraiïany 
Up'-finy Vršovice-Nusle 
Usti nad Labem esposi- Vrustice 

tura Vysocany 
Usti nad Labem severo- Vysoké My to 
_ ydpadni nddraži Vysoké Veseli 

Usti nad Labem stdtni Zdkolany 
nddraži Zdice 

Usti nad Labem teplickč Zlonico 
nadražf Zvoleuevps 

Uval Žati-c bustëhradské nadražf 
Vdorovice cukrovar Zatec stdtni nddraži 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-
žajo ulomki centesimov na cele centesime. 

Kolikor je za posamezne relacije določena v ta* 
rifi prevozna pot preko postaj Horni Dvofište-českjf 
Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, 
je instradirati pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi 
teh vozninskih stavkov, preko postaj Horni Dvori-
Ste-Česky Heršldk, avstrijskih zveznih žoleznic ia 
Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 5'.novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 7156/19—19. 1715 

Razpis dobave železniških pragov. 
Razpisuje se dobava lesnega materiala za leto 

1922. v teh-le množinah in dimenzijah: 
13.100 2-4 X 1 5 X 1 5 X 2 0 navadnih hrastovih 

pragov, 
600 2-4 X 15 X 18 X 30 hrastovih sklepnih pra-

3500 1 - 6 X 1 4 X 1 3 X 2 0 hrastovih ozkotirnih 
pragov, 

700 kretniških in mostnih hrastovih pragov т 
predpisanih dimenzijah in dolžinah, 

1200 mostnih plohov in dosak v predpisanih dol-
УАПЉ in dimenzijah. 

Za navadne, sklepne in ozkotirne prage je na
vesti ceno po kosu, za kretniške in mostne prags, 
za deske in mostne plohe pa ceno m". 

Dobava se mora izvršiti do dne 1. septembra 
1922. 

Ponudbe naj se pošljejo obratnemu ravnateljstvu 
južne železnice, oddelku V/o •— cbrat lokalnih malih 
železnic, v Ljubljani do dne 2 0. n o v e m b r a t. 1. 

Dr. Luce Treo s. r., 
državni nadzornik lokalnih železnic v Sloveniji 

Razglas. 1683 

Ker se je zadruga cSpar- und Vorschuseverein für 
St. Ëgydi in W.-B.» s sklepom občnega zbora z dn* 
22. septembra 1921. razdružila in je prešla v likvi
dacijo, se pozivi jejo v zmislu § 40. zadružnega za»-
kona vsi člani in upniki, naj sprejmejo to razglasil 
tev na znanje. 

Izplačila hranilnih vlog izza dne 1. januarja 1922. 
Izplačila deležev izza dne 22. septembra 1922. . 
V Št. II j u v S l o v e n s k i h g o r i c a h , dn» 

27. oktobra 1921. 
Franc Fischereder s. r., likvidator. 

Objava. 1674 2 - 1 

Jugoslovanski poslovni koledar za leto 1922. je 
izšel ter se naročnikom razpošilja. Cena 30 K. Pre*. 
prodajalci dobivajo popust. 
Založništvo Jugoslovanskega poslovnega koledarja 

v Ljubljani, na Bregu št. 20. 

Liberi severozdpadnf nddraži Škrochovice-Burmovice 

Objava. 1 6 9 e 

«Slovensko bralno društvo v Litiji» se je na-
podstavi sklepa občnega zbora z dne 25д maja 1921. 
prostovoljno razšlo ter je prepustilo svoje imetje 
prosvetnemu odseku «Sokola» v Litiji-Šmartnem. 

Dr. Ivan Mazek s.r., bivši predsednik. 

Razglas. 1 7 U 

Izobraževalno društvo «Lipa» pri Sv. Marjeti ob 
Pesnici, ustanovljeno dne 12. julija 1914., se je kma
lu po ustanovitvi razšlo. t 

I. S. Senekovič s.r., bivši predsednik.. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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PoStnina plaSana • gotovini, 

V Ljubljani, dne 12. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V««bl»a>: Iapn-membe » osebju. — Rn/.nlaei "srednje »lade Rarglae glede izvoza selitvenih «Tari. — Razglasi pokrajinske nprave «a Sloveni jo : Razglas o Teterinarno pnlieijekik 
«dredbali za z»tirnDJe slinavke in parkljevke. OdobiiteT gi.lske knjige. JzpopoluiteT i/pri,8-valne komisije za ljudske in za mesčauske Sole » Ljubljani. Razglas glede vidimnja petnih 
litt»? bolgarskih državljanov. Razglas, da se imeduje кгајетма ol'ćiua Truovci odslej «Rucmauci». — Razglasi delegacije ministrstva tiDaoc v Ljubljani; Razglas o proizvajinja 
iganja in pokvarjene iežane (pekmeza, marmelade) in drugega pokvarjenega sadja. Razglas o pouudni obravnavi za dobavo potrebičin finančue kontrole. — Razglaai raznih dragih 

uradoT in oblastev. — Razne objave. 

Izpremembe v osebju. 
Bogomir K o b a l , vladni koncipist pri okraj-

»em glavarstvu v Litiji, jo imenovan za okrajnega 
komisarja na dosedanjem službenem mestu. — Na
dalje 8o imenovani: za provizorne vladne koncipiste 
•a dosedanjih službenih mestih konceptni prakti
kanti Dominik D e r e a n i pri okrajnem glavarstvu 
T Litiji; Adolf M o r i č pri okrajnem glavarstvu 
T Sloven jgradcu; Matija M a 1 e s i č pri okrajnem 
glavarstvu v Murski Soboti; Ivan B a v d e k pri 
«krajnem glavarstvu v Krškem; Anton K a p p u s 
ori okrajnem glavarstvu v Kočevju; dr. Fran M1 i-
a a r - C i g a l e pri okrajnem glavarstvu v Ljuto-
»eru; dr. Ludovik L o b e pri okrajnem glavarstvu 
T Radovljici; Vladimir ' S u š a pri oddelku za no
tranje zadeve v Ljubljani; Josip T o m S i č pri okraj
nem glavarstvu v Krškem. Hribar 

Višji pisarniški oficial Josip M e c h o r a pri 
•krajnem sodišču v Metliki in kanci istin ja Lujiza 
P a 1 o u c pri deželnem sodišču v Ljubljani sta na 
lastno prošnjo stalno upokojena. _, „ „ 

1 ' Kavčnik s. r. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo je imenoval drja. 
Ггапса V i r a n t a za asistenta, splošne bolnice v 
Ljubljani in abiturienta Josipa Š u š t a r š i č a za 
•«pravnega praktikanta pri upraviteljstvu obče jav-
« bolnice v Ljubljani. Dr. Krajec s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas glede izvoza selitvenih stvari.* 
E zakonom o izvozu in izvoznih carinah jo urejen 

kroz vseh predmetov. Zato smejo oni, ki 8e izselja-
rajo iz naše kraljevine v inozemstvo, izvažati selit-
Tcne stvari — pohištvo — bodisi da so te stvari 
«ove, bodisi da so se že rabile, kolikor ni treba zanjo 
plačati izvozne carine ali jim ni prepovedan izvoz 
ali nieo zavezane zavarovanju valute, povsem prosto 
in brez predhodne dovolitve podpisane direkcije. 
Take stvari se morajo izvažati po rednih izvoznih 
predpisih. 

V zmislu določil razpisa C br. 19.742 z dno 
.1. aprila 1921. («Službene Novino kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca> št. 87/1921.)* in C br. 27.707 
•i dne 25. aprila 1921. («Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 199/1921.)** vlagajo 
predhodno prošnjo pri tej direkciji samo oni, ki iz
ražajo ob selitvi stvari, po carinski tarifi zavezane 
plačilu izvozne carine ali prepovedane za izvoz, kakor 
ludi za stvari, ki so zavezano zavarovanju valute. 
Va ostale so ne uporabljajo določila omenjenih raz-
JRÌBOY. 

h pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 31. oktobra 1921.; C br. 76.770. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 3964. 

Razglas. 

* Uradni list pod št. 44 t dne 26. aprila 1921. 
** «radni list pod št. 138. 

Ker se slinavka in parkljevka vedno bolj širi in 
ker preti nevarnost, da se ta zelo nalezljiva živalska 
kužna bolezen ne zatrosi še v druge, do seda; neza-
kužene okraje, kar bi končno.zahtevalo, da se ustavi 
vsak promet s parkljato živino, torej tudi izvoz v ino
zemstvo, zaukazuje pokrajinska uprava na podstavi 
§§ 2., 10., 11., 23., 24., 31. in 32. zakona o živalskih 
kugah z dne 6. avgusta 1909., drž. zak. št. 177, in 
izvršilne naredbe k temu zakonu z dne 15. oktobra 
1909., drž. zak. št. 178,. nadalje na podstavi § 1. za
kona z dne 1%. julija 1879., drž. zak. št. 108, in mini
strskih naredb z dne 7. avgusta 1879., dr/, zak. 
št. 109, in z dne 21. februarja 1906., drž. zak. št. 30, 
dokk-r 6e ne odredi dingače, te-le odredbe: 

Za zakužena okoliša se proglašajo: 
a) vse občine političnega okiaja l o g a š k e g a in 

občina V r h n i k a sodnega okraja vrhniškega; 
b) vse občine sodnega okraja b r e ž i š k e g a in ob

čine A r n e š k o, A n ž e, B i a n c a , G o r i c a , 
R a j h e n b u r g, S e v n i c a in S t o l o v n i k 
sodnega okraja s e v n i š k e g a . 
V obeh označenih okoliših je zategadelj prepove

dan promet s parkljato živino, t. j . z govedi, ovcami, 
kozami in prašiči iz teh okolišev in vanju. 

Prevoz žive parkljate živine skozi zakužena oko
liša, kolikor je to na podstavi veljavnih zakonitih 
predpisov sploh dopustno, je dovoljen le po železnici. 

Promet s parkljato živino v zakuženih okoliših je 
dovoljen samo, če ga zaradi obstoječe slinavke in 
parkljevke v posameznih zakuženih krajih in obči
nah ni popolnoma prepovedalo pristojno okrajno 
glavarstvo, odnosno če ne veljajo zanj posebni pred
pisi. 

Posebno je prepovedano: 
a) vršiti živinske sejme in prirejati razstave; 
b) nakupovati parkljato živino, če je namenjena za 

trgovino ali za izvoz in če ве nakupuje od kraja 
do kraja in od dvorca do dvorca; 

c) izdajati živinsko potne liste za parkljato živino; 
č) goniti govedo, prašiče in drobnico; 
d) skupno pasti živino iz različnih hlevov. 
e) Osebam, označenim v § 15. zgoraj navedenega 

zakona o živalskih kugah, odnosno v izvršilni 
naredbi k temu zakonu, ki prihajajo pri svojem 
opravilu v dotiko s tujo živino, z živalsko mrho
vino ali z živalskimi odpadki in produkti, je pre
povedano stopati na dvorce, kjer je parkljata 
živina. . 

Istotako se prepoveduje lastnikom zakuženih 
dvorcev in hlevskemu osebju hoditi v druge 
hleve. 

f) Prepoveduje se nakladati, in izkladati parkljato 
živino na železniških postajah v zakuženem oko
lišu. • . 
D* se ob teh omejitvah prometa e parkljato ži

vino omogoči preskrbovanje in odpravljanje potreb
ne živine v aprovizacijske namene, se pooblaščajo 
pristojna okrajna glavarstva, da dovolijo potrebne 
olajšave ob primernih varnostnih odredbah, toda sa
mo, če eo dotične živali popolnoma zdrave, če iz

virajo iz nezakuženih dvorcev in če ni nevarnosti, 
da bi -se med transportom zakužile. 

П. 

Kolikor odredbe prvega poglavja tega razglasa 
ne prihajajo v poštev, veljajo ti-le predpisi: 

1.) V vseh drugih krajih, ki niso navedeni v 
I. poglavju, prvem odetavku, tega razglasa, se sme* 
jo vršiti živinski sejmi izključno le pod živinozdrav» 
niškim nadzorstvom. 

Ako sejmski opravičenci ne skrbe za tako naoV 
zorstvo, se mora sejem prepovedati. 

Na živinske sejme se smejo pripuščati živali šole, 
ko jih je natančno pregledal nadzirajoči živino-
zdravnik. 

2.) Vse trgovske transporte parkljate živine mora 
preiskovati vsakih pet dni pristojni uradni živino-
zdravnik ob lastnikovih stroških. 

Ako poteče po zadnji živinozdravniški preiskavi 
več nego pet dni, se take živali ne smejo pripustiti 
v javni promet brez ponovne preiskave. 

3.) Predpis tukajšnjega razglasa z dne б. oktobra-
1921., št. 3629, da se morajo brez izjeme vsi trana- {: 

porti živine, ki se prevažajo po železnici, pregledati 
po živinozdravnikih pri nakladanju in razkladanju, 
ostane še nadalje v veljavi. 

V vsem območju pokrajinske uprave se morajo D» . 
vse železniške vozove po raztovoritvi parkljate ži
vine nalepiti listki z oznamenilom: «Poostreno raz
kužiti». 

Vselej, ko se živina naloži ali razloži, je tako) 
temeljito osnažiti in obenem razkužiti klančine in 
stopnice, ki so se uporabljale. Razkužijo naj se za
nesljivo najkesneje v 24 urah, gotovo pa pred po
novno uporabo klančine in stopnic. 

Za razkužilo naj se rabi sveže napravljen belel 
(20% na raztopina živega apna v vodi ali 3%n» 
mešana raztopina kreozota in žveplove kisline ali 
2%na formalinova raztopina). 

Razkužiti je tudi gnoj in steljo ali drugo, kar Js 
bilo v dotiki z razloženo ali naloženo živino ali ka» 
izvira od nje; razkužitev je izvršiti tako, kakor je 
to predpisano glede gnoja in stelje iz železniških 
živinskih voz. 

П1. 

S temi odredbami se ne razveljavljajo one od
redbe, ki so jih zaukazala politična okrajna oblastva 
(mestni magistrati) glede zakuženih dvorcev, krajev 
(vasi) in pašnikov. 

IV. 
Prestopki tega razglasa, ki stopi v veljava a 

dnem razglasitve v Uradnem listu, ве bodo kazno
vali po določilih Vin. poglavja zakona o živalskiB 
kugah z dne 6. avgusta 1909., drž. zak. št. 177, od
nosno po § 12. zakona z dne 19. julija 1879., št. 108» 
po izpremembah v zmislu zakona z dne 6. avgust* 
1909., š t 184. 

V L j u b l j a n i , dne 28.oktobra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Pokrajinski namestnik: 

Iv. Hribar B. r. 
Št. 5824. 

Odobritev šolske knjige. 
Pokrajinska uprava, oddelek za proevoto in vere, 

je z razpisom z dne 29. oktobra 1921., št. 5824, odo
brila šolsko knjigo: «Aritmetika za nižje razrede 
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eređnjih šol, sestavila BI. M a t e k in A. P e t o r 
l i n Prodajua cena vezanemu izvodu 12 dm. — 
48 K. Založila Ig. pi. Kleinmayr & Fed. Bamberg v 
Ljubljani 19^1.» 

V L j u b 1 j a n i, dne 29. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosvoto in vere. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. r. 

S t 5S83. 
Izpopolnite* iipraeev&lne komisije za ljudske 

in za meàcansfca Sole v Ljubljani. 
Z odlokom pokrajinske uprave, oddelka za pro-

sveto in vere, z dne 29. oktobra 1021., št. 5«83, ao 
bili za tekočo poslovno dobo, t. j . do konca šolskega 
leta 1421 /1922., že imenovani za člane izprasevalne 
k o m i k e za ljudske in za meščanske šole v Ljuo-
liani: Rudolf A r n š e k, telovadni učitelj, Lmil A d a-
m i č . dasbeni učitelj, in Ludovik V a z z a z , g a v r a 
u č i t e l j a državnem moškem učiteljišču v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 29. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

'• Pokrajinski namestnik: 

Iv. Hribar s. r. 

St. 30.94S/21. 

Razglas. 
Postavka «Bolgarija» v razglasu deželne vlade z 

dne 25. februarja 1921-, št. 4178 (Ur. 1. 28), se m 
podstavi razpisa ministrstva za notranje zadeve 1. a. 
š t 32.836 z dne 17. oktobra 1921. izpreminja tako-le: 

«Bolgarija 55 (petinpetdeset dinarjevj». 
V L j u b l j a n i , dne 27. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
• Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r 

St. 31.197. 

1697 8—2 Št. B Ш 103/61 ex 1921. 

Razglas. 
Dne 1 0 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih bo pri 

delegaciji ministrstva financ v Ljubljani, Krekov trg 
št. 1, v II. nadstropju (.soba št. 18), 

, , nonudna obravnava 
za dobavo r 

1.) 238 štirioglatih napisnih tabel iz pločevine v 

Razglas. 
Krajevna občina T r n o v c i v političnem okraju 

ptujskem, v sodnem_ okraju ormoškem, se imenuje 
odslej « R u c m a n ci» . 

V L j u b l j a n i , dne 31. oktobra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega n a m e t n i k a : 
I Kremenšek s. r. 

velikosti 60 X 30 cm za oddelke finančne kontrole; 
2.) 24 ovalnih napisnih tabel iz pločevine v veli

kosti 65 X 50 cm za oblastni inspektorat in okrajne 
uprave finančne kontrole; _ _ 

3.) 143 pečatnikov iz medi z lesenim držajem; 
4.) 644 pečatnikov iz medi z majhnim kovinastmi 

držajem; , ,. x ! 
5.) 143 štampiljk iz kavčuka za urade finančne' 

kontrole. 
Podatke in pojasnila dobivajo interesenti ob de

lavnikih med deseto in dvanajsto uro pri strokov
nem oddelku П1 delegacije ministrstva financ v 

Ljubljani. 
Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane s 

kolkom za 20 dinarjev, opremljene s potrdil cm, cla 
je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani vplačan 
vadij v znesku 5 % ponudne vsote, in z izjavo, da 
noiiudnik v celoti sprejme dobavne pogoje. 
' Ponudb ki ne bi bile pravilno kolkovane, od-
noc-no opremljene, delegacija ne bo vpoštevala. 

Xa naslovni strani zavitka, v katerem se odposlv 
ponudba, naj se napiše: Ponudba za dobavo potreb
ščin za finančno kontrolo. 

Licitacija se vrši posebe za pečatnike m tam-
pilje in posebe za napisne table po določilih zakona 
o državnem računovodstvu. 

Država si izrecno pridržuje pravico, da sme ntr 
vedeno število pečatnikov znižati na polovico. 

Izlicitirani predmeti se morajo dobaviti najkes-
neje v treh mesecih od dne obvestitve, da se je po
nudba odobrila. Za vsak celi ali pričeti teden, v ka
terem se dobava zakesni, se odtegneta od pogojene 
vsote po 2 % v korist fonda za finančno kontrolo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s.r. 

za amortizacijo nastopne srečke, ki jo je protlteljic* 
baje izgubila: Turška državna srečka za 400 frankor 
iz leta 1870., št. 1,680.575. 

Imetnik te srečke se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. de
cembra 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, d* 
je srečka brez moči. 

Deželno eodišče v Ljubljani, oddelek 1IL, 
dne 25. oktobra 1921. 

T 207/21—5. 1724 

Amortizaolja. 
Na prošnjo Ivana S t a r k e ž a, premikaca v Lu

kovici št. 18, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec bajo iz
gubil: Vložna knjižica Ljubljanske kreditno bank« 
št. 8452 z vlogo 3227 K 25 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uvoljavi svoj« 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v to dno 1. de-
c-mbra 1921., ker bi se s i c e r y o tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 4. novembra 1921. 

Ne I 331/21—1. ~~ i e 7 8 3 — * 

Objava. 
V neki občini metliškega sodnega okraja Џ 

našel nekdo listnico s nekaj gotovine, kar je vse 
shranjeno pri okrajnem sodišču v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 28. oktobra 1921. 

P 36/21—1. 171* 

Razglasitev preklioa. 
S sklopom podpisanega sodišča z dne 27. oktobra 

1921., opr. št. L 4/21—8, je.bil Anton Ž n i d a r š i 6, 
posestnik, prej stanujoč v Kruščem š t 3, zaradi 
slaboumnosti popolnoma preklican. 

Skrbnik mu je Alojzij Žnidaršič, posestnik т 

Kruščem št. 3. 
Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 

dne 5. novembra 1921. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

gazatasi drugih uradov in oblaste«. 
—— 17°1 

T 182/21—5. , ш - t 

Amortizaolja. 
^ Л ^ ^ Х ^ ^ ^ l a l k o h ^ ' ( ^ n c ë v a n j a ) omejeno ртекНсап. 

št. eu/14 ex m i . Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem n a t e č a j n : 

lttft P VII 221/21—1. 

Razglasitev preklioa. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 27. sep

tembra 1921., opr. št. L VII 1 1 / 2 1 - 5 , je bil Fran« 
V i n d i š, posestnik v Repičah št. 40, zaradi zlorab« 

1716 

8 t B Ш 1497 ex 1S21. 

Razglas. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija, po-

srednjih davkov, je opozorilo z raapisom st. lfa.098 z 

dne 12. oktobra 1921. na to-le: 
Cestokrat vlagajo posamezniki prošnje za do

volitev proizvajanja žganja iz pokvarjene cežane 
(pekmeza; marmelade) in drugega pokvarjenega 
S i j a , za katero je alkoholni pridobitek že določen 
v točki 28. pod d) člena 116. troSannekega pravil
nika ali pa ga je določiti po istem P « ^ . f ^ « | 
šele potem, ko so te snovi že namočili m pripravili 
za žganjekuho. . . . . 

Po točki 28., lit. d), člena 116. trosarmskega pra
vilnika- se mora, da se komu podeli t a dovolitev, 
prej dokazati, da so bile te snovi pokvarjene, da so 
u ljudsko hrano neuporabne in da ni osnovan sum, 
da so bile namenoma pokvarjene; to pa se ne a a 
ugotoviti, če so snovi že namočene. Zato razglasa 
eeneralna direkcija posrednjih davkov, da ne bo 
odobrila nobene žganjekuhe iz pokvarjene cežane 
(prkmeza, marmelade) in pokvarjenega sadja, ako so 
bile te snovi namočene, preden je bila dovolitev aa 
feaniekuho zaprošena in preden je bila ta dovoljena. 

V tem zmislu morajo postopati tudi pristojna 
oblastva, navedena v točki 28.. lit. d), člena 110. 
trošarinskega pravilnika. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 29. oktobra 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

1* 

Kraj, ulica, hišna Številk» 
gedauje tr»öke_ 
in davčni okraj 

Rateče št. 17 
Rs. teče St 60 

(davčni okraj Radovljica) 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Koemati dobiček v kadnjem 
letu pri 

tobaku 

Ćeinjira St. 16 
(davčni okraj Badovljica)^ 

Srednja vas Št. 23 
(davčui okrBJ__Rad»»ljic*)_ 

selca St. 7 
(davčni okraj Škof ja Lokaj 

Lese St. 15 
б (davčni okraj Radovljica^ 

Jesenice 

Bistrica St. 16 
(davi'ni okraj Tižič) 

4608 
5f>40 

kolkih poštnih 
znamkah 

K 

Ponuilbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

do dne ure 

Jamičine 
je položiti 

1U048 I 59 

3020 

4586 

Kranj 

Jesenice 

8* 

Gorenja vas St. 2 
(davčni okraj L"gatec)_ 

Ig-8tudenec št. 35 
lg-Stutlenec St. 43 

(davčni okraj Ljubljana 
okolica) 

Kranj 

Cerk ica 

6383 

1626 

27 

23 

62 

31 

41 

1773 

4515 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

3614 
1878 48 

5192 48 

2./12.1921. 

3./12. 1921. 

6./12. 1921. 

10 

10 

10 

1700 

500 

6./12. 1921. 

7./12.'1921. 

10/12. 1921. 

12/12. 1921. 

10 

10 

10 

10 

750 

S00 

300 

300 

760 

14./12.1921. 10 900 

* Te dve trafiki se združita т eno samo novo trafiko. М „ Ј Л „ : 

Pri e-ÄÄWWÄÄ?iS 
finančne kontrole. . . . ^ .__ а _- „ л т 1 пгЉ n a nredoisanih obrazcih, d a 

Vsi p o d - o b n e « podatki, n a katere s e j e ozirat, pri " P ™ * ™ ™ ^ K d n i iz cs lo tnega 'na
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, 6 ° £ f V ^ 
tečajnega razglasa, ki je nabit na u r a d m d e d a p n « » ^ » " » ^ 3 ^ to l e posebe. opozarjajo, 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na j 

Finančno okrajne ravnateljstvo v Ljnbljani, dne 4. novembra ia<5i. 
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Za pomočnika mu je postavljen Janez Mere, po
sestnik v Repičah St. 37. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VII., 
dne 27. oktobra 1921. 

L 4/21—5. 1727 
Preklic. 

Uršula L o k a r, užitkarica v Pristavlji vas» št. 5, 
občina St Vid, se je zaradi slaboumnosti popolnoma 
preklicala. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek I., 
dne 9. avgusta 1921. 

P 81/21—1. 1687 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 29. septem
bra 1921., opr. št. L 5/19—50, je bil Franc V e r 
bi č, posestnik na Stari Vrhniki št. 30, zaradi za-
pravljivosti in pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Tomaž Grom, 
posestnik na Stari Vrhniki št. 24/68. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek L, 
dne 28. oktobra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

152. Sedež: Leskovec pri Krškem. 
Besedilo firme: Vodopivec & Ivanuš. • 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

10. oktobra 1919. 
Osebno zavezana družbenika: Makso Vodopivec 

in Edvard Ivanuš, oba trgovca v Leskovcu pri Kr
škem. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika, 
vsak samostojno. 

Firma se podpisuje tako, da pristavlja eden iz
med družbenikov njenemu besedilu, odtisnjenemu s 
Stampiljo, svojeročni podpis. 

N o v o m e s t o , dne 25. oktobra 1921. 

153. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Cerar & Komp. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

13. septembra 1921. 
Družbenika: Josipina vdova Cerar in Josip Cerar, 

oba v Ljubljani, Sv. Petra cesta št. 49. 
Za zastopanje sta upravičena oba družbenika, 

Tsak samostojno. 
Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje firmo 

samostojno. 
L j u b l j a n a . , dne 27. septembra 1921. 

154. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Franzi In sinovu 
Obratni predmet: izdelovanje pletenin na tvor-

niški način in. trgovina s pleteninami na drobno in 
na debelo. 

Družbena, oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. maja 1921. * 

Družbeniki: Marija Franzi, posestnica, Feliks 
Franci, posestnik, in Franc Vodnik, posestnik — vsi 
v Ljubljani, 

Za zastopanje je upravičena Marija Franzi. 
Podpis firme: Marija Franzi z zapisom njenega 

besedila. 
L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

155. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ing. Lavrenčič & Co., stavbeno 

podjetje v Ljubljani. 
Obratni predmet: izvrševanje stavbinskega obrta. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. septembra 1921. 
Družbeniki: inž. Alojzij Lavrenčič, stavbnik, Mi

hajlo Kuštrin, veletržec, in Štefan Križaj, ravnatelj 
Ljudske posojilnico, r. z. z n. z. — vsi v Ljubljani. 

Za zastopanje sta simultanno upravičena vedno 
po dva družbenika. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta simultanno ved
no po dva družbenika. 

L j u b l j a n a , dne 24. septembra 1921. 

156. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Ostrina», družba z o. z., v Ljub

ljani 

Obratni predmet: tvorniško izdelovanje in trgo
vanje z žagami, strojnimi noži in drugimi orodji, 
stroji in tehničnimi potrebščinami. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne. 
14. julija 1921. 

Družbena pogodba z dno 14. julija 1921., posi, 
št. 12.109. 

Temeljna glavnica 500.000 K, že vplačana v go
tovini. 

Poslovodji sta oba družbenika Odon Koutny, 
trgovec v Ljubljani, in Viljem Fritz, trgovec v Rem-
scheidu. 

Družbo zastopa vsak poslovodja samostojno ter 
jo tudi samostojno podpisuje tako, da postavlja pod 
njeno kakorkoli napisano, natisnjeno ali stauipiljira-
no besedilo svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

157. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Triglav», jugoslovanska izdelo-

valnica perila, Genica & Drago Vojska. 
' Obratni predmet: izdelovanje perila in ženske 
konfekcije na tvorniški način. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza due 
3. junija 1921. 

Družbenika: Drago Vojska in njegova soproga 
Genica Vojska, oba v Ljubljani, Poljanski nasip 
št. 10. 

Za zastojKinje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Družbenika podpisujeta vsak sa
mostojno pod njeno besedilo svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 15. septembra 1921. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

158. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: R. Bunc in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

debelo in na drobno. 
S prokuro je poverjen Ante Kozina v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 24.septembra 1921. 

159. Sedež. Ljubljana. 
Besedilo firme: Medica, Kremzir & Comp.: 
Izstopili so Artur Kremzir, Alojzij Drašček in 

Anton Klun. Imetnik odslej samo Fran Međica, po
sestnik v Ljubljani, Tržaška cesta št. 4. 

L j u b l j a n a , dne 16. septembra 1921. 

160. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: F. P.Vidic & Comp. 
Obratni predmet: komisijska in agenturna trgo

vina in opekarna na Viču pri Ljubljani: 
Obratni predmet je odslej samo še: komisijska 

in agenturna trgovina. Izbrisalo se je besedilo: ope
karna na Viču pri Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 15. septembra 1921. 

Ш. I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

161. Sedež: Breg pri Ptuju. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska tovarna za 

usnje in čevlje, dražba z o. z. na Bregu pri Ptuju. 
Vsled preosnovo v delniško družbo s sedežem v 

Ljubljani. 
M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

162. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmer L. Gerkman. 
Obratni predmet: prodaja usnja. 
Vsled opustitve trgovine. 
L j u b l j a n a , dne 24. oktobra 1921. 

B. Vpisi v zadružni register. 1693 

I. V p i s a l e so s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

163. Sedež: Dobrova pri Ljubljani. 
Besedilo firme: Elektrarna na Dobrovi pri Ljub

ljani, r. z. z o. z. 
Namen zadrugi je, zgraditi in vzdrževati skupno 

elektrarno, oddajati članom električni tok in raz
svetljavo in gonilno silo, nabavljati kmetijske stroje 
in jih posojati zadružnikom. 

Zadruga je oprta na pravila z dme 13. marca 
1921. 

Zadružni delež znaša 400 K. 
Zadružniki jamčijo z dvakratnim zneskom svojih 

deležev. 
Javna razglasila zadruge in sklic občnega zbora 

se vršo po enkratni objavi z naznanilom na urado-
valnici na Dobrovi. 

Načelništvo sestoji ii načelnika in osmih od
bornikov, ki jih voli občni zbor za dobo treh let. 

Člani prvega načelništva so: Jakob Trobec, po
sestnik in sedlar v Kozarjah št. 6; Janez Bizjan, po
sestnik na Dobrovi št. 2; Peter Dolničar, krojač v 
Šujici št. 24; Anton Vampelj, posestnik na Dobrovi 
št. 40; Josip Kušar, posestnik v Dražovniku Št. 3; 
Franc Cerne, posestnikov sin v Kozarjah št. 7; Ja
nez Marinko, posestnik v Stranski vasi št. 1; Matija 
Dolničar, posestnik v Podsmr&ki št. 31; Juri Suha-
dolc, posestnik v Gabrijah š t 3. 

Zadružno firmo podpisujeta po dva člana načel
ništva kolektivno. 

L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

164. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jugoslovanska gospodarska unija 

v Ljubljani, r. z. z o. z. 
Zadrugi je namen, da pospešuje gospodarstvo, 

trgovino in obrt zadružnikov; zato 
1.) nakupuje za evoje člane po njih naročilu ia 

na njih račun vse gospodarske in gospodinjske po
trebščine — izjemoma sme te potrebščine tudi naku
povati za svoj račun tor jih prodajati članom — ter 
posreduje take kupčije; 

2.) spravlja in prodaja kmetijske, obrtne in indu
strijske pridelke in izdelke svojih članov po njih 
naročilu in na njih račun; posebno pa prevzema na 
račun članov ali na svoj račun dobavo takih pri
delkov in izdelkov za. državo, okraje, občine, druž
be in druge velike odjemalce ter posreduje take kup
čije; 

3.) v dosego teh namenov si oskrbuje potrebne 
stavbe in tehnične naprave ter si pridobiva potrebne 
koncesije; 

4.) ustanavlja podružnice in skladišča. 
Zadruga je oprta na pravila z dne 11. maja 1921. 
Zadružni delež znaša 200 K. Zadružniki jamčijo 

s svojimi deleži in še z njih enkratnim zneskom. 
Upravni svet sestoji iz predsednika in petih do 

sedmih članov, ki jih izvoli občni zbor z absolutno 
večino za dobo treh let. 

Firma se podpisuje tako, da se pod zadružno 
firmo kolektivno podpisujeta predsednik in še еи 
upravni svetnik. 

Sklic občnega zbora je objaviti vselej vsaj 14 dni 
prej po vabilu, nabitem v zadružni pisarni, in v časo
pisih, določenih po upravnem svetu. Tako se objav
ljajo tudi drugi razglasi. 

Člani prvega načelništva so: Anton Pesek, po
sestnik in tiskarnar v Ljubljani, predsednik; Zorko 
Fakin, urednik v Ljubljani; Drago Žabkar, skladišč
nik v Celju; Ivan Hiter, uradnik mestne hranilnice 
v Ljubljani; Dominik Čebin, tiskarnar v Ljubljani; 
Fran Žal er, ravnatelj Jugoslovanskega kreditnega 
zavoda v Ljubljani; Karel Urbančič, poštni uradnik 
v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

165. Sedež: Ljubljana. 
Eesodilo firmo: Osrednja vinarska zadruga » 

Jugoslavijo, registrirana zadruga z omejeno zavez» 
v Ljubljani. 

Obratni predmet: Zadruga posreduje direktne 
kupčijske zveze med člani (producenti) in odjemalci-
konsumenti ter s tem pospešuje interese .producentov 
in konsumentov. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 12. septembra 
1921. 

Opravilni delež znaša 20 K. Vsak zadružnik jam
či s svojim opravilnim deležem in pa z njega enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po nabitku razglasa v za
družni poslovalnici in po objavi v Jjstu, ki ga določi 
odbor. 

Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani na
čelništva so: Anton Komljanec, glavni tajnik, Anton . 
Marinček, zadružni tajnik, Alojzij Kocmur, prad-
sednik I. delavskega konsumnega društva — vsi v 
Ljubljani 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
dva člana načelništva pod zadružno firmo. 

L j u b l j a n a , dne 27.septembra 1921. 
166. Sedež: Železniki. 

Besedilo firme: Pašna zadruga za občine Selce, 
Železniki in Sorica, registrovana zadruga z omejen» 
zavezo. 

Zadrugi jo namen, pospeševati živinorejo za
družnikov. 

Zadružna pogodba z dne 15. avgusta 1921. 
Opravilni delež znaša 200 K ter se mora. plačati 

takoj ob sprejemu. Zadružniki jamčijo s petkratnke. 
zneskom posameznih deležev. 
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Oznanila бе izvršujejo po razglasu v «Uradnom 
listu pokrajinske uprave za Slovenijo» v Ljubljani. 
Občni zbor je razglasiti vselej обет dni prej. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 
tajnika, ki je obenem blagajnik, in Štirih odborni-
fa>Y, ki jih voli občni zbor za dobo troh let. 

Člani načelništva so: Luka Markelj v Skovinah 
ät. 21: Franc Bernik v Podlonku št. 4; Karel Dolenc 
» Železnikih št. 24; Franc Nastran na Martinjvrhu 
Jt. S: Ivan Smid v Podlonku žt. 12; Peter Pavlic v 
Prtovču žt. 18; Jernej Kejžar na Ostrem vrhu št. 11. 

Zadružna firma se podpisuje tako, da se pori 
njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo 
podpisujeta dva člana načelništva. 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

M. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

167. Živinorejska zadruga v Borovnici, regLstrova-
na zadruga z omejenim poroštvom v likvida
ciji: 

Zadruga se je izbrisala vsled končane likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 27. septembra 1921. 

1€8. Kmetijsko društvo v Gorjah, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Ivan Mevželj, vstopil 
fa je v načelništvo Franc Jan, posestnik Mevkužu 
it. 6. 

L j u b l j a n a , dne 16. septembra 1921. 

1*9. Hranilnica in posojilnica za Izlake in okolico, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Alojzij Izlakar, vstopil 
f» je v načelništvo Franc Osolnik, kaplan v Izlakah. 

L j u b l j a n a , dne 27.septembra 1921. 

170. Tiskovno društvo v Kranju, registrovana za
druga z omejeno zavezo:* 

Izpremenila so se zadružna pravila v §§ 7., S., 
12. in 13. 

Členi 24. do 26. so se izpustili. 
Odslej sestoji načelništvo iz štirih članov. 
Dan, uro, kraj in dnevni red vsakega občnega 

abora je treba razglasiti najmanj osem dni prej z 
•aznanilom, nabitim na vratih družbene piearne. 

L j u b l j a n a , dne 6.septembra 1921. 

171. Nakupovalna zadruga za konzumne in produk
tivne zadruge in zavode, v Ljubljani, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani, in 
Se v dveh drugih jezikih: 

Besedilo firme odslej: Nakupovalna zadruga, r. z. 
z o. z. v Ljubljani. 

Izpremenila sta se tudi §§ 1. in 9. zadružnih 
pravil. 

Izstopili so člani načelništva: Anton Kristan, 
*r. Milan Korun, Bihard Skubec, dr. Ivan Kavčnik, 
•stopil pa je v načelništvo Alojzij Lenček, podrav-
«atelj Jadranske banko, podružnice v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 27.septembra 1921. 

172. Občekoristna zadruga za stavbe in stanovanja 
v Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno 
eavezo: 

Izstopila sta iz načelništva Ivan Skušek in Vinko 
Nedeljko, vpisala pa sta se Mat ko Röthl, višji poemi 
iontrolor v Ljuhljani, in Ivan Pibeniik, davčni upra-
Titelj v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

173. Weinbaugenossenschaft Pettau, registrierte Ge
nossenschaft mit unbeschränkter Haftung: 

S sklepom občnega zbora z dne 19. septembra 
1921. ee je zadruga razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. Likvidatorji*. Ivan Perko, posestnik; Iva-i 
Steudte, posestnik; Anton Jurca, trgovec; Pavel 
Ornig, trgovec — vsi v Ptuju. 

Likvidacijska firma: Weinbaugenossenschaft in 
Pettau, registrierte Genossenschaft mit unbeschränk
ter Haftung v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida-
djsko firmo skupno. 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

174. Kmetijsko društvo v Sv. Vidu nad Cerknico, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Franc Steri e, vstopil' pa 
je • načelništvo Jožef Bečaj, posestnik v Reparjih 
št. S. 

Iapremenila 80 se zadružna pravila glede § 31. 
L j u b l j a n a , dne 16. septembra 1921. 

175. Živinorejska zadruga v Vodicah, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Janez Debovc, vstopil 
pa je v načelništvo Janez Jeraj, posestnik v Do-
bruši št. 5. 

L j u b l j a n a , dne 7. oktobra 1921. 

St. 40.492/G.—1921. 1682 3—3 

Natečajnl razglas. 
Podpisana direkcija državnih železnic razpisuje 

s tem javni natečaj (licitacijo) za dobavo službene 
obleke, in sicer: 

1.) 304 zimskih suknenih bluz za poduradnike, 
2.) 319 zimskih suknenih bluz za služabniško 

osebje, 
3.) 500 suknenih plaščev za poduradnike, 
4.) 500 dolgih kožuhov za izprevodnike, 
5.) 232 zimskih kaputov, s krznom podloženih. 
C.) 300 kosmatih kap, 
7.) 200 parov čevljev, s klobučino podloženih, 
8.) 200 parov čevljev samo iz usnja. 
Pogoji za dobavo se dobivajo med uradnimi ura

mi v ekonomskem (G) oddelku podpiane direkcije 
vMihanoviceva ulica št. 12), dobe pa se lahko tudi 
po pošti, ako se pošljejo 3 dinarji za stroške in pošt
nino. 

Ponudi (., kolkovane з kolkom za 20 diaArjov. 
morajo najkesneje d e dne 

1 5. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
ob dvanajstih dospeti v ekonomski oddelek pod
rivane direkcije. Vpoštevale se bodo samo pravilno 
ii. po nabavnih pogojih sestavljene ponudbe. Na za
htevo onih, ki namerjajo oferirati, pošlje direkcija 
potrebne pogoje. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 15. novembra 1921. 
ob dvanajstih. O dospelih ponudbah se sestavi za
pisnik. Otvoritvi ponudb smejo prisostvovati tudi po
nudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po
nujen* ga materiala, morajo položiti ponudniki do dne 
13. novembra t. 1. ob dvanajstih, eklicevaje se na 
številko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane 
direkcije v Zagrebu. 

Rok za dostavitev vsega zgoraj navedenega ma
teriala je do konca meseca decembra 1921. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
duo 29. oktobra 1921. 

ako se izpolnijo določbe in pogoji te tarife y pro 
metu iz Plzna v Trst. 

Pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi tega r o v 
ninskega stavka, se instradirajo preko post&J: Homi 
DvoriStë-Cofcky HeršlaUt-preko avstrijskih zveznih žc-
leznic-Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 8. novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeležena uprav. 

Št. 7341—111. 17» 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i z a m a g n e z i t . 
Z veljavnostjo izza dne 10. novembra 1921. d» 

preklica, odnosno do- proizvodbe po tarifi, a najdalje 
do konca meseca novembra 1921., se računijo za si
rovi, tudi žgani in mleti magnezit (tudi do 12 % 
pomešan s katranom) [magnezitno-katranova masfc 
in nagnezitna malta] v okviru « p r o v i z o r n o že
l e z n i š k e t o v o r n e t a r i f e » , veljavno izzs 
dne 1. marca 1921., ob plačilu voznine najmanj -ea 
tovorno težo uporabljenega voza v prometu do Tr~ 
sta od niže navedenih postaj ti-le vozninski stavki: 

St. 12.243—21. 
Razglas. 

1713 2—2 

V zmislu odloka direkcije plena v Beogradu z 
dne 22. oktobra 1921., št. 18.569, se bo prodajalo 
dne 2 2. n o v e m b r a 1 9 2 1 . na ofertalni licitaciji 
okoli 430 ton bakrenega kamena z vsebino približno 
21 % čistega bakra, ležečega pri državni cinkarni v 
Celju. 

Ofertalne ponudbe, ki morajo biti v zatvorjenem 
zavitku pod pečatom, opremljene z 20dinarskim kol
kom, bo sprejemal podpisani urad imenovanega dne 
do enajstih v pisarni ravnateljstva državne cinkarne. 
O ostalih dražbenih pogojih se, interesenti lahko in
formirajo pri okrajnem glavarstvu v Celju, v sobi 
št. 7, med uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Celju, 
dne 7. novembra 1921. 
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Y Trst od postaj : 
Hnuštianska magnesitovâ to

varna 
Chyznâ Voda 
Jelžava 

Razdalje se izračunavajo preko odsečne točke I 
ter znašajo (od severa) do te za postaje: 

Hnuštianska magnesitovâ tovarna . 868 km, 
Chvžna- Voda 411 km, 
Jelžava 406 km. 
Pošiljke je instradirati preko poti, ki je • tariS 

zaznamenovana št. 1, in sicer preko postaj: Vrûtky-
fcilina - Marchegg - Dunaj južni kolodvor - Špilje - Po
stojna. 

V L j u b l j a n i , đne 7. novembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih «prav. 

Razne objave. 
St. 6673—Ш. 1725 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v za ž i 6 -
n i k e iz P l z n a . 

Z veljavnostjo izza dne 10. novembra 1921. do 
preklica, odnosno do proizvodbe po tarifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., se znižuje; za 
20 % (dvajset odstotkov) v provizorni cželezniški 
tovorni tarifi», veljavni izza dne 1. marca 1921., vsa
kokrat veljavni vozninski stavek za žičnike (žeblje 
iz žice), ki so namenjeni za izvoz preko morja, raz-
predela izjemne tarife 47—B, zaznamenovanega z *, 

Vabilo na Izredni občni zbor 
delničarjev 

Delnice družbe združenih pluovaren 
ŽOIEC in Laško v Laškem, 

ki bo v vtorek dne 2 9. n o v e m b r a 19 21. ob dpsetik 
v Celju v. posvetovalni dvorani posojilnica v Celj». 

S p o r e d : 
Izdaja novih delnic. 1729 
V L a š k e m , dno 9. novembra 1921. 

Upravni svet. 
* * * 

§ 17. pravil: Vsaka delnica ima pri občnem zbori 
svoj glas. 

§ 18. pravil : Delnice, za katere se hoče izvršenu" 
pravica glasovanja, se morajo založiti najkesneje šest: 
dni pred občnim zborom pri poslovalnicah, označeni! 
v pozivu, in sicer proti legitimaciji, ki se glasi nit 
položnikovo ime in iz katere mora biti razvidno tudi 
število delničarju pristoječih glasov. Založene delnic» 
morajo biti opremljeno s še nezapadlimi kuponi. 

§ 19. pravil: Vstop k občnemu zboru je do*olje» 
le proti pokažu legitimacije. 

Razglas. 1668 3-a 

* Ta razglas jo v popravljeni obliki ponatisnjen 
iz Uradnega lista 124 na strani 629. pod točko 44. 

Ker eo je zadruga «Spar- und Vorschuseverem fte 
St. Egydi in W.-B.> s sklepom občnega zbora z dR* 
22. septembra 1921. razdružila in je prešla v likvfc 
dacijo, se pozivljcjo v zmislu § 40. zadružnega za* 
kona vsi člani in upniki, naj sprejmejo to razglas 
tev na znanje. 

Izplačila hranilnih vlog izza dne 1. januarja 1929, 
Izplačila deležev izza dne 22. septembra 1922. 
V St. I l j u v S l o v e n s k i h g o r i c a h , dne 

27. oktobra 1921. 
Prane Plschereder s.r., Kkrid**otr 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 



137. 
Poštarina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 15. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaeblxt»: Uredbe o*redi.je vl*do: Pratili.)k: o prijavi in odjavi plovnih objektov v rečoib. prUtaniščih kraljevine 8rhov, Hrvatov in Slovencev. Odločba o pobiranj.1 nadavka na 
uvozno carino. - Razglas, osrednje vlade : Razglas, da je smatrati ohrt proizvajala sodav.ce in limonade za trgovinski obrt. - Razglasi pokrajinske nprave za 8lo<-enijn : I * 
praêevalna kom.eija za nbce ljubke in za meščanske Sole; dopolnitev za angleščino. Razpust društva «Deutscher Verein für Marburg und Umgebung». R»zglae o odlaji vinskih trt 
ii državnih trtuih nasadov. - Raggiasi zdravstvenega o;)»eka r a Sloveaijo: Tedenski i g k s z o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 16. do dne 

Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. * 22 oktobra 1921. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 2 7 . 

Pravilnik o prijavi in odjavi plovnih ob
jektov v rečnih pristaniščih kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
1. Splošna določila. 

Člen 1. 
Ta pravilnik dopolnjuje člene 21., 25., 26., 27., 

39. in 40. «Uredbs o pristaniških kapetanijah».** 
Določila pravilnika se tičejo domačih plovnih 

objektov, ki imajo več nego 50 metrskih ton nosil
nosti, in vseh tujih objektov brez razlike. 

Člen 2. 

Poveljniki omenjenih plovnih objektov se morajo 
pri svojem dohodu v pristanišče po možnosti takoj, 
najkeencje pa v 16 urah, prijaviti pristojnemu pri-
ataniško-prometnemu oblastvu. 

V obmejnih pristaniščih morajo izvršiti to dolž
nost takoj, ko so privezali ali zasidrali plovni objekt. 

Člen 8. 

Poveljniki omenjenih plovnih objektov morajo 
takoj, ko izvrše svoje posle v pristanišču, o tem ob
vestiti pristaniško oblastvo ter prijaviti svoj odhod 
— ako jim, je dovoljeno oditi. 

Člen 4. 

Za prijave in odjave v pristaniščih, kjer ni pri-
'etaniško-promc.tnih oblastev, veljajo posebne odred
be. (Glej oddelek 6.) 

zvezi s prijavo in 

Člen 5. 
Predpisani obrazci tiskovin v 

odjavo so: 
1.) prijava dohoda (posebna za domačo in^poseb-

na za inozemske plovne objekte); 
2.) dovolilo za promet z obalo; 
,3.) U-govskc-operacijski list; 
4.) prijava odhoda (posebna za domače in po

sebna za inozemske plovne objekte); 
5.) dovolilo za odhod. 
Tiskovine pod 1.), 3.) in 4.) predlagajo stranke 

pristaniško-prometnim oblastvom, tiskovini pod 2.) 
In 5.) pa izdajajo pristaniška oblastva strankam. 
Poveljnik vsakega objekta mora imeti izvestno ko
ličino obrazcev,' navedenih pod 1.), 3.) in 4.), ki jih 
laliko nabavi pri vsaki kapetaniji (podkapetaniji) za 
predpisano ceno. 

Člen 6. 

Poveljnik vsakega plovnega objekta/ki dospe v 
pristanišče po kakršnemkoli opravilu razen po 
trgovskem, mora predložiti «prijavo, dohoda» kakor 
tudi neposredno ' pred odhodom «prijavo odhoda», 
točno izpolnjeno v vseh razpredelkih. 

Te prijave ostanejo v arhivu pristaniško-promet-
nih oblastev. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 239, izdanih dne 25ega 
oktobra 1921. 

** Uradni list pod št. 93 iz leta 1921. 

Člen 7. 
Ako prispe plovni objekt' v pristanišče zato, da 

opravi trgovske po?le, mora njegov poveljnik razen 
obrazcev, navedenih v prejšnjem členu, izpolniti in 
izročiti pristaniškemu oblastvu pred svojim odho
dom še «trgovsko-operacijski list». Ta listina isto-
lako ostane v arhivu pristaniško-prometnega ob
lastva. 

Člen 8. 
Pristaniško - prometno oblastvo izda vsakemu 

plovnemu objektu, ki je po kakršnemkoli opravilu 
dospel v pristanišče,, «dovolilo za promet z'obalo». 

Dokler plovni objekt ne dobi tega dovolila, ne 
sme pričeti nobenih operacij; tudi ne sme njegova 
posadka priti na obalo, razen poveljnika, ki gre 
prijavljat dohod. 

Istotako ne sme pred tem nobeno drugo oblastvo 
ali privatna oseba stopiti na plovni objekt, razen 
če ni to določeno v drugih državnih zakonih. 

Šele, ko je dobil plovni objekt «dovolilo za pro
met z obalo», smejo druga oblastva pričeti svoje 
uradno poslovanje. Šele potem sme ladijska posadka 
stopiti na obalo in smr-jo druge osebe stopiti na 
plovni objekt, kolikor ne' veljajo posebne omejitve 
— odredbo drugih oblastev (kakor carinarnice, poli
cije itd.). 

«Dovolilo za promet z obalo> velja samo za ono 
pristanišče, za katero je izdano. Na njem j« treba 
označiti: kraj, ki je začasno določen plovnemu ob
jektu: kraj, ki se mu določi,za raztovoritev ali na-
tovoritev onega dne, ko pride na vrsto; rok, v kate
rem mora dovršiti natovoritev; potem še pripombe, 
ki se tičejo carinskih dolžnosti, predpisov, odredb 
in podobnega. 

Ako se zdi prista.niško-prometnemu oblastvu iz 
pristaniško-policijskili ali zdravstvenih razlogov po
trebno, sme vselej odvzeti «dovolilo za promet z 
obalo». Odvzem je lahko delen ali popoln. 

Delni odvzem nastopi: 
a) če se ladijski posadki za kazen prepove stopiti 

na obalo, plovnemu objektu pa dopusti oprav
ljati trgovske operacije; in 

In če ?e plovnemu objektu prepove opravljati tr
govske operacije, ladijskemu osebju pa dopusti 
promet z olalo. 
To sr. .<im: zgoditi iz kakršnihkoli razlogov ali 

na kakršnekoli carinske, politične in podobne za
hteve. 

Popolni odvzem nastopi, ako se prepove er.c in 
drugo (pod al in bj). 

Pristaniški uradnik mora na «dovolilu za promet 
z olalo» c/r,ačiti ta odvzem, poveljnik objekta pa 
mora to označiti na «prijavi odhoda». 

Člen 9. 

Najkrsneje v 24 urah p 0 končanih trgovskih 
operacijah mora poveljnik objekta pristaniško-pro-
motnr-nm oblastvu predležiti «prijavo za odhod» in 
zahtevati «dovolilo za odhod». Ako odredi pristani
ško oblastvo, se mora objekt takoj oddaliti od 
obale. To odredbo označi pristaniško oblastvo na 
«dovolilu za promet z obalo». 

Ko predloži poveljnik objekta pristaniškemu ob
lastvu «prijavf odhoda», mu to izda «dovolilo'za 
odhod». Brez wga dovolila.ne sme noben plovni 
objekt nadaljevati svojega potovanja. 

«Dovolilo za odhod» služi za dokaz, da je objekt 
zadostil dolžnostim-plovitve, policijskim, carinskim 
in^ drugim predpisom kakor tudi da je plačal vse 
pristaniške takse, eventualno globe in drugo. 

• Po svojem dohodu v pristanišče mora poveljnik 
objekta razen ostalih papirjev pokazati «dovolilo za 
odhod», ki ga je dobil v pristanišču, iz katerega pri
haja. 

' Člen 10. 

Ker se «trgovskcooperacijski list» izpolnjuje sa
mo talcrat, kad.ar plovni objekt opravlja v pristani
šču trgovske operacije, se predlaga ta list samo pri 
opravljanju onih poslov, ki jih določa pravilnik za 
izvrševanje določil začasnega zakona o državni tro
šarini, taksah in pristojbinah. («Službene Novino 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 167 iz leta 
1921.)* 

Člen 11. i 

Remorkerji izpolnjujejo, če prihajajo z vlako, 
»trgovsko-operacijski list» sàmo takrat, kadar v 
dotičnem pristanišču opravijo trgovsko operacijo. 
Drugače pa predlagajo samo «prijavo dohoda» in 
«prijavo odhoda». 

Člen 12. 

Remorkerji, ki puščajo v pristanišču samo del 
vlake, pa takoj radaljujejo pot tako, da niti ne pri
stanejo k obali niti se ne mude v pristanišču dalje 
časa, nego jim je treba, da opravijo potrebni ma
never, niso dolžni — ker jim nj mogoče — pred
lagati kakršnokoli prijave. Zate pa morajo, čim do
spejo v prvo pristanišče, kjer je pristaniško-promet-
no oblastvo, izročiti «trgovsko-operacijski list» po-
sebe za vsa ona pristanišča, kjer ga niso predložili. 

Poveljniki objektov, ki jih je remorker tako pu
stil v pristanišču, morajo vsak zase predložiti «pri-
javo dohoda» po členu 6. tega pravilnika. 

Člen 13. 

Ako dospe remorker z vlako, pa se hoče tudi 
sam muditi v pristanišču več nego pel ure ali tudi 
za krajši čas dobiti «dovolilo za promet z obalo», ?e 
mora njegov poveljnik prijaviti pristaniško-promet-
nemu oblastvu. Predloži mu svoje ladijske papirje 
kakor tudi «prijavo dohoda» posebe za vsak objekt, 
ki je v njegovi vlaki, kakor tudi njih «dovolila za 
odhod» iz prejšnjih pristanišč. V tem primeru izpolni 
remorker «trgovsko-operacijski list» samo v svojem' 
imenu. V tem listu mora poveljnik remorkerja na
vesti vse one objekte, ki jih ostavlja, kakor tudi ' 
one, s katerimi nadaljuje pot, in njih namembo. 

Objektom, ki nadaljujejo pot s tem remorkerjem, 
se izda «dovolilo za promet z obalo» samo po po
trebi na njih posebno zahtevo. Ti objekti morajo pri 
svojem odhodu predložiti «prijavo odhoda». Ako 
imajo «dovolilo za odhod» enega izmed prejšnjih' 
pristanišč, se jim to dovolilo vidh-a; ako ga nimajo, 
se jim izda novo. 

Oni objekti, ki ostanejo v pristanišču, zaradi ope-
racije, postopajo po členu 7. tega pravilnika. 

Cleu 14. 

Ako ne odpotuje plovni objekt onega dne, z» 
katerega je dobil «dovolilo za odhod», se mora nje
gov poveljnik prihodnjega dne prijaviti pristaniške
mu oblastvu, ki mu za nadaljnjih 24 ur podaljša 
«dovolilo za odhod» (na nahrbtni strani dovolila), 
ako ni zoper njegov odhod posebnih razlogov. Ako 
mine tudi teh 24 ur, se mora poveljnik iznova javiti 
pristaniškemu oblastvu, ki mu dovoli, da podaljša od
hod do zahtevanega novega roka, ter mu pred fak
tičnim odhodom izda novo «dovolilo'za odhod». 

Uradni list pod št. 268. 

'l&dk$ei,M. 
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Te naknadne prijave so združene 8 pristaniškimi 
taksami, ki jih mora objekt plačati za vse one dni, 
katere je prebil v pristanišču. 

Na cdovolUu odhoda> označi pristaniško obla-
etvo točno uro in trenutek, ko ga izda. 

Člen 15. 
Brez posebnega dovolila pristaniškega oblastva 

je etrogo prepovedano vsako pristajanje in oprav
ljanje trgovskih operacij na krajih rečne obale, ki 
so zunaj pristanišča. 

2. Določila za plovne objekte v prometu z inozem
stvom. 

Člen 16. 
Vsem plovnim objektom (domačim in inozem

skim), ki prihajajo iz inozemstva, izdaja pristaniško-
prometno oblastvo našega obmejnega pristanišča 
pri odhodu «dovolilo za odhod». V ostalih pristani-

ш Ш», kjer se mude na poti, pa ne opravljajo trgov-
' skih operacij, se jim to dovolilo samo vidira na ua-

hrbtrii strani. 
Toda v pristaniščih, kjer opravljajo objekti tr

govske operacije, se jim odvzema staro «dovolilo 
odhoda> ter se jim izdaja novo pri odhodu. — Od
vzeto «dovolilo za odhod» se hrani v arhivu prista-
niško-prometnega oblastva skupaj z ostalimi listi
nami dotičnega objekta. 

Člen 17. 
Ako poveljnik objekta — iz kakršnegakoli raz

loga — ne more sam izpolniti teh tiskovin, jih smo 
po njegovih podatkih izpolniti kdo drugi, pa tudi 
pristaniški uradnik. Tedaj mu mora poveljnik pla
čati 3 dinarje. 

Poveljnik ladje je vedno materialno in kazensko 
" odgovoren za pravilnost podatkov, navedenih v tej 

lifetmi. 
' Clcn 18. 

Objekti, ki se dotaknejo obmejnih pristanišč naše 
države samo zaradi zacarinjanja, morajo predložiti 
«prijavo dohoda». «Trgovsko-operacijski list» izpol
ni remorker sam od sebe in na njem točno označi, 
katere objekte je privlekel, katere ostavil in katere 
odvleče. 

Objekti, ki ostanejo v pristanišču, izroče «pri
javo dohoda» ter dobe na njeni podstavi «dovolilo 
za promet z obalo». Pri odhodu predlože * prijavo 
odhoda» in vidira se jim «dovolilo za odhod». 

Člen 19. 
Objekti z manjšo nosilnostjo nego 50 ton, ki. 

vzdržujejo' potniški ali tovorni prome.t med obmej
nim pristaniščem naše in sosednje države, ne pred
lagajo posebne «prijave dohoda» in «prijave od-

• hoda» ali «trgoveko-operacijskega lista». Njim se 
izdaja samo «dovolilo za promet z obalo». 

Da ti objekti zadoščajo določilom tega pravil
nika, mora imeti vsak knjigo, overovljeno po pristoj-

l nem pristaniškem oblastvu. Nanjo se prilepi kolek 
za 25 dinarjev. Na prvi strani te knjige označi pri-
etaniško oblastvo: 

1.) ime, sestavo in vrsto objekta; 
2.) ime lastnika ladje, njega priimek, bivališče, 

domovinstvo in državljanstvo; . 
3.) ime poveljnikovo, njega priimek, bivališče in 

domovinstvo kakor tudi število posadke; 
4.) mere dolžine, širine in višine; 
5.) nosilnost v tonah in njegovo čisto prostor

nino v kubičnih metrih; 
6.) domovinsko pristanišče objekta; 
7.) kakšne vožnje opravlja, t. j . ali potniške ali 

tovorne ali oboje; 
8.) področje, odnosno progo, na kateri vzdržuje 

promet; 
9.) številko, pod katero je vpisan v pristojni re

gister. 
.Ta knjiga sme imeti največ sto (100) listov in 

Obliko približno 19 X 26 centimetrov. 
Pri vsakem svojem dohodu se mora poveljnik 

objekta s to knjigo prijaviti pri pristojnem oblastvu. 
Pristaniški uradnik mu vpiše v knjigo dohod, koli
čino raztovorjenega ali natovorjenega blaga, število 
pripeljanih in odpeljanih potnikov in odhod. 

Poveljniki teh objektov morajo postopati po 
členu 22. tega pravilnika. 

Ko je ta knjiga popisana, se da hraniti onemu 
pristaniškemu oblastvu, ki jo je izdalo. Vsako pri
staniško oblastvo vodi o teh izdanih knjigah po
seben register. 

Kazen z omenjeno knjigo morajo biti vsi taki 
objekti opremljeni tudi z našim «zdravstvenim li
stom», ki se jim vidira vsakih 8 do 10 dni. 

Vsak objekt, ki ne bi imel take knjige, mora 
predložiti vse listine, predpisane s tem pravilnikom. 

3. Določila za potniške ladje. 

Člen 20. 

Potniški parniki, ki vozijo po stalnem voznem 
redu izključno v mejah naše države, ne predlagajo 
nobenih prijav. Njih poveljniki morajo po vsaki do
vršeni vožnji pristojnemu pristaniškemu oblastvu 
odhodnega pristanišča podati kratko ustno ali pis
meno poročilo o vožnji. V njem morajo navesti vóe 
važnejše dogodke na ladji (n. pr. promet blaga in 
potnikov med postajami; opažanja in pripombe, ki 
se tičejo plovitve, vodne poti, signalizacije in po
dobnega; ali je bilo med vožnjo predloženo poročilo 
o havarijah, kakšno in kje). 

Ob važnejših dogodkih (n. pr. če se pripoti ha
varija, smrt itd.) predloži poveljnik, ladje takoj po 
dohodu v prvo pristanišče, kjer je pristaniško obla
stvo, pismeno poročilo. 

Člen 21. 
Poveljniki potniških ladij, ki vzdržujejo z ino

zemstvom plovitev po stalnem redu, niso dolžni 
osebno prijavljati dohoda v pisarni pristaniškega 
oblastva. Pristaniški organ pričaka na pristajali-
škem mostu tako ladjo ter stopi pred vsemi organi 
drugih oblastev prvi nanjo. Poveljnik ladje mu na 
kratko ustno poroča o okolnostih, ob katerih j<*. vozil, 
o važnejših dogodkih na ladji, ki so se eventualno 
pripetili med vožnjo itd. 

Dotični organ pristaniško-prometnega oblastva 
mu ustno dovoli «promet z obalo». Isti organ mu 
tudi izda «dovolilo odhoda», odnosno na nahrbtn; 
strani vidira «dovolilo odhoda» ter v dotičnem raz-
prcdelku navede eventualne izpremembe na ladji. 
Te izpremembe se nanašajo na izpremembo števila 
ladijsko posadke, vkrcanih ali izkrcanih potnikov, 
natovorjenega ali raztovorjenega blaga in podobno. 
Ti- parniki dobivajo vedno novo «dovolilo za odhod» 
v svojem prvotnem odhodnem pristanišču, odnosno 
ako prihajajo iz inozemstva, v prvem pristanišču 
naše države, v katerem se mude. V ostalih prista
niščih nâ poti se to «dovolilo» samo vidira, ako ni 
posebnih vzrokov, da bi se moralo odvzeti. 

«Trgovsko-operacijski list» za potniške ladje vse 
vrste izpolnjuje pristojna agentura po členu 21. ured
be o pristaniškUi kapetanijah. 

da samo, бе je v dotičnem okraju zdravstveno 
stanje povoljno. Drugače pa mora voditelj spla
va plačati stroške za zdravniški pregled. 

c) Vsak splav (domači in inozemski) mora imoti 
«splavarsko potrdilo», ki ga izda direkcija reč
nega prometa. To potrdilo mora stranka zalit* 
vati s predpisano prošnjo, in sicer: za domaČe 
splave pošiljatelj ali prejemnik, za splave, ki pri
hajajo iz inozemstva, pa samo prejemnik. Ta 
mora «potrdilo» poslati pošiljatelju v inozem
stvo, da ga izroči doličnomu splavu. 

V prošnji je treba točno označiti ime ali znek 
splava, s katerim bo vozil, kakor tudi vse drugü 
podatke, ki so navedeni v tem členu tor so po
trebni za «prijavo dohoda». 

č) Vsak splav mora imeti na vožnji tablo, na kateri 
je napisano njega ime ali znak. Ta tabla mora 
biti postavljena na splavu vzdolž njega «redine 
1-50 metra nad površino; črko morajo biti naj
manj 15 centimetrov velike. 
Pristaniška oblastva izdajajo splavom pri njih 

dohodu «dovolilo za promet z obalo». V pristanišču, 
kjer se splavi razdevajo, izpolnjujejo njih voditelji 
«trgovsko-operacijski list».-

5. Končna določila. 

Člen 22. 
Poveljniki potniških ladij v lokalnem prometu 

morajo tedensko predlagati poročilo, navedeno v 
členu 20. 

Člen 23. 
Vsa poročila, navedena v prejšnjih členih, mo

rajo biti z ozirom na promet blaga in potnikov se
stavljena posebe za vsako vožnjo (turo), vsak od
hod in povratek. V to svrho izročajo agenti posa
meznih postaj, preden ladja odide, točno poročilo 
te-le vsebine: število vkrcanih potnikov na tej po
staji za posamezne drugo postaje. 

4. Določila za splave. 

Člen 24. 
Splavi, ki dohajajo iz inozemstva, kakor tudi do

mači se morajo ustaviti v prvem pristanišču, kjer 
je pristaniško oblastvo, ter predložiti za vsak splav 
posebno pismeno «prijavo dohoda» te-le vsebine: 

1.) ime splava (znak, številka itd.); 
2.) ime voditelja splava, število posadke; 
3.) odkod prihaja in za kam je določen; 
4.) ime pošiljateljevo in prejemnikovo in njiju 

priimek; 
5.) meri dolžine in širine splava; 
6.) količina gradiva v kubičnih metrih. 
Kot prilogo tej prijavi je treba dodati: 

a) Seznamek o posadki splava, ki mora obsezati 
uno in priimek, starost, domovinstvo in narod
nost vsake osebe na splavu. Ta seznamek vidira 
pristaniško oblastvo, kjer jo splav na prehodu, 
izroči pa ga voditelj splava onemu pristaniške
mu oblastvu, kjer se splav razdene. Vsaka po
samezna oseba posadke na splavu mora: mieti 
zase posebno legitimacijo ali potno listino, s ka
tero se na zahtevo oblastva legitimira. 

b) «Zdravstveni list», Id ga izda pristaniško ob
lastvo, kjer pa tega ni, občinski zdravnik onega 
kraja ali okoliša, odkoder se splav spusti. 

Splavom, ki prihajajo iz inozemstva brez 
«zdravstvenega lista», izda ta- list obmejno pri
staniško oblastvo brez nadaljnjih formalnosti, to-

Clen 25: 
Vsak prekršek predpisov in določil tega pravil-

l ika se kaznuje po § 48. uredbe o pristaniških ka
petanijah. 

Člen 26. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi, ter razveljavlja vso dosedanjo predpise in 
uredbe, kolikor nasprotujejo, določilom tega pravil
nika. 

Člen 27. 
Pravilnik se dobiva za predpisano ceno pri vsa

kem pristaniškem oblastvu. 

6, Dodatek. 

A. 
Poveljniki plovnih objektov, katerih so tičejo 

določila tega pravilnika in ki potujejo v pristanišče 
aH iz pristanišča, kjer ni pristaniškega obiastva. 
morajo predpisano prijavo in odjavo izvršiti pri 
onem pristaniškem oblastvu, 'lei ga smatrajo po okol
nostih za najpripravnejše. To oblastvo je lahko nižje 
ali višje, tudi ne glede na to, v čigav okraj spada 
pristanišče, za katero opravlja' navedene dolžnosti. 

Nikoli ne smeta biti prijava in odjava starejši 
nego 10 dni od dne, ko je objekt zapustil pristani
šče, kjer ni pristaniškega oblastva. Izjema so raz
logi višjo sile, o čemer odloča pristaniško oblastvo. 

B. 
Ako odhaja plovni objekt iz pristanišča, kjer j? 

pristaniško oblastvo, v pristanišče, kjer ni takega 
oblastva, se opravi dolžnost prijave in odjave za to 
pristanišče pred' odhodom iz pristanišča, kjer je pri
staniško oblastvo. 

V takih primerih je postopati tako-le: 
1.) Ako odhaja n. pr. ladja vlačilnica iz Novega 

Sada, da bi natovorila ali raztovorila blago v Slan-
kamenu, opravi pred odhodom iz Novega Sada ra
zen prijavo odhoda za Novi Sad še tudi vse formal
nosti prijave za Slankamen, t. j . predloži «prijavo 
dohoda», izpolni «trgovsko-operacijski list» v njega 
prvem delu ter ga vzame s seboj. 

Istotako dobi že v Novem Sadu «dovolilo za pro
met z obalo» za Slankamen. Po izvršenih operacijah 
v Slankamenu utegnejo nastati te-le tri kombina
ciji!: a) ali se vrne v Novi Sad, b) ali odide v drugo 
pristanišče, kjor je tudi pristaniško oblastvo, in c) 
ali odide v pristanišče, kjer ni pristaniškega obla
stva. 

V primeru, navedenem pod c), se postopa po 
točki 2.) tega pravilnika, v primerih pod a) in b) pa 
tako-le: 

Poveljnik dotičnega objekta izroči izpolnjeni ^tr
govsko-operacijski list» in «prijavo odhoda» tudi že 
za Slankamen. Seveda mora plačati eventualne pri- ( 

staniške takse ter izpolniti vse ostale dolžnosti, ki 
so tičejo pristaje v Slankamenu. 

2.) Ako odhaja objekt iz pristanišča, kjor ni pri
staniškega oblastva, v pristanišče, kjer ga istotako 
ni, opravi dolžnosti prijave in odjavo za vsako po
samezno pristanišče pri onem pristaniškem oblastvu, 
kamor dospe najprej. 

N pr.: Objekt odhaja iz Slankamena v Grocko, 
iz (дгоске pa v Dubravico in potem v Beč. Na poti 
se ustavi y pristanišču, kjer je pristaniško oblaatvo, 
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kakor n. pr. v Zemunu ali Bezdanu. Tedaj opravi 
objekt v teh krajih vse dolžnosti prijave in odjave 
ta vf-ако pristanišče, kjer je pristal, posebe, pa ni 
imel prilike izpolniti navedenih formalnosti. Tako iz-
poliJ in izroči poveljnik takega objekta za vsako 
piifctanišče posebno cprijavo dohoda> in Tprijavo 
odhoda», ako pa je v katerem teh pristanišč oprav
ljal trgovske operacije, razen tega še «trgovsko-
operacijski list*. 

Pristaniško oblastvo mu izda cdovolilo za od
hod . samo za ono pristanišče, iz katerega prihaja, v 
tem primeru za Dubravico, suspendira .pa cdovolilo 
sa i romet z obalo» in «dovolilo za odhod> v vmes
nih pristai-iščih. ., 

C. 

Inozemski objekti,.ki potujejo v naše nacionalne 
vod", dobivajo instrukcije «ad hoc» od pristaniške
ga oblastva ob vhodu v nacionalne vode. 

: C 
Ako сргал lja pristaniško, oblastvo enega ali dru

gega okraja formalnosti prijave in odjave objekta 
za pristanišče, kjer ni pristaniškega oblastva, a ne 
«pada v njegov okraj, pošlje vso prejete listine do-
tičnemu pristaniškemu oblastvü, v čigar okraj 
sp:i la dotično pristanišče. V teh primerili ne zapi
suje pristaniško oblastvo, ki: izdaja listine na -дЗип 
drugr-ga pristaniškega oblastva, teh objektov v svo
je registre dohoda in odhoda, nego vodi o njih sa
mo [-osebno evidenco (izjema je register izdanih 
tiskovin). 

To je važno zaradi toga, da ne bi dve pristani
ški oblast vi o enem in istem objektu in za ista pri
stanišča dajali dvojnih statističnih podatkov. 

('• D-

Dasi spada izdajanje «dovolila za promet z oba
lo», «dovolila za odhod» in vidiranje «zdravstvenega 
lista» izključno v pristojnost vsakega posameznega 
pristaniškega oblastva za lastni okraj, se vendarle 
dovoljuje drugim pristaniškim oblastvom izdajati 
omenjena dovolila in vidirati «zdravstveno liste», 
dokler je v dotičnem okraju zdravstveno stanje nor
malna 
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trgovino in industrijo je odločil gospod minister za 
trgovino in industrijo po zaslišanju pristojnih zbor
nic, da je smatrati obrt, proizvajanja soda vice in 
limonade za trgovinski obrt v zmislu obrtnega za
kona. 

Iz pisarite ministrstva za trgovino in industrijo 
v Beogradu, 

dne 4, novembra 1921.; Ш br. 3252. 

-*«»—e—.+—. 

Odločba 
o pobiranju oadavka na n vozno carino.* 
Na podstavi člena 2. zakona o splošni carinski 

tarifi in člena 174. začasnega finančnega zakona za 
loto 1920./1921., odrejam, 

da se smejo izza dne .10. novembra 1921. uvozna 
-carina in postranske takse, ki se pobirajo v zlatu, 
plačevati tudi v dinarskih ali dinarsko-kronskih ban
kovcih po kurzu: 

100 zlatih dinarjev = 500 dinarjev v dinarskih ali 
dinarsko-kronskih bankovcih, t j . z nadavkom 4U0 
odstotkov. 

Ta nadavek se pobira na vse blago, za katero 
<Jo vštetega dne 9. novembra 1921. še ni vplačana 
uvozna carina. 

Pri plačevanju uvozne carine na blago, ki se po 
•carinskih postavkih zacarinja ad valorem (po vred
nosti), se nađavek ne pobira. 

S to odločbo prestane veljati odločba ministra za 
finance z dne 30. junija 1921., C br.'44.009 (št. Ш> 
< Službenih Novin kraljevine Srba Hrvata i Slove
naca» z dne 16. julija 1921.)** 

V B e o g r a d u , dne 31. oktobra 1921.; 
6t. 76.230. „ T . ., 

Namestnik ministra za financ*, 
minister za gozde in rudnike'. 

dr. H. Krizman s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
fiazfllas, da je smatrati obrt proizvajanja soda-

vice in limonade za trgovinski obrt.*"* 
Na podstavi člena 1., odstavka 2., obrtnega za

kona in člena 8. uredbe o ustroju ministrstva za 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca* š t 251, izdanih dne 9. no
vembra 1921. 

** Uradni ,lkt pod. št. 239 iz leta 1921. 
*** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 251, izdanih dne 9. no
vembra 1921. 
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Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 6046. ~ 

Iipraševalna komisija za obče ljudske in za 
meščanske sole; dopolnitev ža angleščino. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z odlokom z dne 5. novembra 1921., št. 6046, 
imenovala Frana J e r o v š k a, profesorja 'v p., m 
izpraševalca angleščine, v izpraševalni komisiji za 
obče ljudske in za meščanske šole v Mariboru, in 
sicer za tekočo dobo, t. j . do konca šolskega leta, 
1921./1922. 

V L j u b l j a n i , dne 5.novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Pokrajinski namestnik: 

Iv. Hribar s. r. 
št. 8592/TV. 

Razglas. 
Društvo «Deutscher Verein für Marburg und 

Umgebimg» se razpušča, ker no ustreza več pogojem 
svojega pravnega ostanka* 

V L j u b l j a n i , dne 4. novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr Baltic s. r. 
Št, 6742—21. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 12.646/21. 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske oprave za Slovenijo. 

(Od dne 16. do dne 22. oktobra 1921.) 

O k r a j O b č i n » 

i •Z 
P M 

5 » 

J.) cepijenke la 
ce p] jenke Ha 

2.) korenjaki la 
korenjaki IIa 

3.) ključi la . 
ključi Ha . 

S tem se daje vinogradnikom na znanje, da i<e 
bodo spomladi leta 1922. .oddajale trte iz državnih 
trtnih nasadov v Sloveniji (vinarsko nadzorništvo v 
Mariboru ima na razpolago okoli 70.000 cepljenk, 
25.000 korenjakov in 200.000 ključev, vinarsko nad
zorništvo v No.vem mestu pa 20.000 cepljenk, 86.000 
korenjakov in 400.000 ključev) po teh-le cenah, iu 
sicer: 

. 100 izvodov za 350 K; 

. 100 izvodov za 150 K; 

. 100 izvodov za 70 K; 

.100 izvodov za 35 K; 
. 100 izvodov za 20 K; 
. 100 izvodov za 10 K. 

Te cene veljajo le za manj imovite posestnike, ki 
predlože dotično potrdilo pristojne občine. Vsem 
drugim naročnikom se zaračunijo trte 75 % draže. 
Nasprotno se cena ob dokazanem siromaštvu izje
moma zniža za 25 %. Nadalje veljajo te cene le na 
oddajnem mestu v pristojni državni trtnici. Omot in 
dovoz nà železnico ali pošto se računi posebe. 

Trte dobe le vinogradniki iz Slovenijo, ki se za
vežejo, da jih bodo sadili na lastni zemlji. 

Pri dodelitvi korenjakov se bodo vpoštevali v 
prvi vrsti oni naročniki, ki nam&rjajo zasaditi svoj 
lastni matičnjak, pri dodelitvi ključev pa oni, ki ce
pijo trte za svoj lastni vinograd in ne za prodajo m 
ki predlože dotično potrdilo pristojne občine. 

Naročila so sprejemajo pri državnih trtnih nasa
dih in pri pristojnem vinarskem nadzornišfvu (v Ma
riboru ali v Novem mestu), in sicer najkesneje do 
dne 2 5. r. o v e m b r a 1 9 2 1 . 

Po tem roku se razdele trte sorazmerno mod vse 
upravičene naročnike, katerim se dopošlje dotična 
nakaznica. 

Vsak naročnik, ki se mu nakažejo naročene vrstr 
trt, je zavezan, te trte prevzeti in plačati. Naročniki, 
ki se jim dodele v nadomestilo druge vrste, nego so 
jih naročili, morajo nakaznice, ako ne žele dodelje
nih vrst, v 14 dneh s priporočeno pošto vrniti, dru
gače so tudi oni zavezani, nakazane trte prevzeti in 
plačati. 

V L j u b l j a n i , dne 8. novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

, Oddelek za kmetijstvo. 
Sef: Sancir« s. r.j 

T r e b u š n i t i f 
Brežioe 

us ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Črnomelj 

Celje okolic» 

Celje mesto 
Kranj 

Kočevje 
Kotijice 

Ljubljanu okolic« 
Ljubljana mesto 

Litija 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Bado v) j ICH 

Murska Sobota 

Logatec 

Brežire 
Anice 
Mostec 
Črnomelj 
Dublice 
Kot 
Sem é 
i.oba 

B raslo vče 
Gomileko 
ST. Peter ob Savinji 
8v. Pare) pri Preboldu 
Nova c e r k e v . . . . 
Laško 
Mozirje 
èkofja v a t . . . . . 
Celje 
Bi ara. Loka . . . . 
Stražišće. . . . . . 
Kranj 
Sv. Križ 
Fura . . . . . . . 
Grušbvje 
Stranice 
Borovnica . . . . . 
Ljubljana . . . . . 
PolSnik 
Ljutomer 
Muribor 
Ji'seuice 
Ribao 
Bohinjska Bistrica . 
tlratouci. . . ' . . . 
PeteSovci 
Begunje 

Griža (Dyeenteria). 
ВгеКев 

Črnomelj 
Celje okolica 

Brežire . . * . . 
Bianca 
Selnica 
Globoko. . . . . 
Venice 
ZahukoTJe . . . . 
Videm . . . . . 
Uueljako . . . . 
Mr<*na sela . . . 
Pisece. . . . . . . 
Dobje. • 
Koprivnica . . . 
Št. Prter . . . . 
Veliki Kamen . . 
Senovo 
Galierje 
Vetrnik . . . ' . . 
Kapele . . . . . . 
Artiče , 
S Ja , 
Viretanj 
Zakot 
Pluoiueka vas . . . 
Zdole . 
Вгежје 
Metlika 
T.bovlje 
Loka 
Braelovco 
Rećica . < . . . . 
Luce . . . . . . . 
St. Lenart 
Jurkloster 
Sv. Vid 
Gomilsko 
Solčava . . . . . . 
Se. Peter ob, Savi uji 
Sv. Pavel pri Prebolim 
S' . Rupert 
Rogi: ska gorca . . 
Celje okolica . . . 
Kal.,bje . . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah . 
Slivnica 
Slaiika gora . . . . 
Ponikva . . . . . . 
Lusko 
Mozirje 
'8v. Juri ob Taboru . 
Zusem . . . . . . 
Polzela 
Dol 
Kokarje 
Sv. Peter . . . . . 
Lemberg 

2, 

12 
2 
1 
8 
1 
4 

1! 
3 

в 
4 
1 

18 
2 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
6 
1 
4 
1 
1 

4 
6 
3 
2 
2 
12 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
3 

i 
2 
9 
Ï 
7 

Î 
2 
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O k r a j O b ë i n a 

Celje okolic» 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Kriko 

Косетје 

Konjic« 

Ljubljana, okolica 
Ljabljaoa meato 

Litij» 

Ljutomer 

Maribor okolic» 

Maribor mesto 
MOT« mesto 

Ptaj okolica 

Ptuj mesto 
I Badorljica 

S». KriStof 
Žnloc 
Celje 
Dolsko 
Križ 
M' tuik 
Velika vas 
K rau j 
Preudvor 
Strafece 
Belca 
Smlednik . . . . : 
Šenćur 
Triić 
Serica 
Nuklo 
Jezersko 
Cerklje t 
Velesovo 
Krško. . . . . . . 
Raka 
ST. Križ 
Radeče . . . . . . 
Buck». 
Kostanjevica. . . . 
Št. JiLŽ 
Studenec 
Cerklje 
Št Rupert 
ST. Jernej 
Ribnica 
Косетје 
Kbcevska Reka . . 
Videm 
Bušje 
GrueoTJe . . . . . . 
KoDJice trg ; . , . 
Konjice okolica . . 
Loče 
Zbelovo 
Brezovica 
Ljubljana 
hrka 
Žalna . . . . . . . 
Ariise 
Polica 
Kotredež 
Polšnik 
Luce 
Si&mDJak . . . . 
Stara cest» . . . 
Ljutomer . . . . 
Noriioci 
ČreSnjevci . . . . 
Ap&Ctf ' 
Kimensč&k . . . 
Hoče ; 
Tinje 
Vrbole 
Slorenska Bistrica 
Zgornja Polskata. 
Creiujevci . . . . 
Badvanje . . • • 
From . . . • •• • 
Pekre". 
Ranče. 
Pećke • 
Luporje . - . . . • 
Maribor 
Brncniee . . . • 
Dobrni če 
Velika Loka . . . 
ŠmiLel Stopiče . . 
Mirna 
No»o mesto . . • 
Št Peter • • •, • 
Prečna . . . . ' • 
Zsgradec t • • • 
Toplice 
Trebnje 
CTelkuTci . . . . 
Crmožise . . . . 
Donačka gor» . . 
Gorenjski vrh . . 
Gradito 
Jurovci 
Ki car 
Lahonci 
Levanjci . . . • 
Moskaajci. . . • 
Podgorci . . • • 
PodviDci 
Poland 
Poleušak . . • • 
Pu le nei 
Ragnznica . . • • 
Ruoeč 
Slatina okolic». • 
Slom 
PT. Rok ob Sotli . 
ST. Urban . . . . 
Turski »rh . . • 
Varejft- . . . . ' . 
Zamrsani . . . . 
Zgornja Pristava . 
ZaTrč 
Žerorinci . . . . 
Zetale 
Ptnj 
Jesenice 

S u 

O J ! 
m 

*• C 

3!l 

i 
i 

26 
2 

10 

2 
1 

5 
1 
6 

10 
7 
16 
5 
4 
17 i 
n ! 
3 i 

l l i 
i ! 

3 
3 
Ö 
4 
2 
2 
5 

13 
3 
5 
4 

7 
4.9 
1 
4 

1*9 
15 
9 
1 

6 

24 

«kraj Občina 

RadoTljica 

Slorenjgradec 

Preval j e 

Murska Sobot» 

Logatec 

Bled 
Gorje 
Predtrg 
Ribno 
Bohinjska Bistrica 
Slovehjgmdec . . 
Marenberg. . . . 
ST. Andraž . . . 
Vuzenica . . . . 
Prcvalje. . . '. . 
Mežica 
Črua 
Koprivna . . . . 
l.ibuče 
Beltinci 
Žižki 
TršanoTci . . . . 
TuruiSče . . . . 
Cerkuica . . . . 
St. Vid 
Stari trg . . . . 

*si 

10, 1 
1 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 

Črnomelj 

Krško 
Ljubljana oknliea 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Maribor okolic» 
Maribor mesto 

Radovljica 
Murska Sobota 

BožjakoTO . . 
Metlika . . . 
ST. Križ. . . 
M oe t e . . . . 
Ljubljana . . 
Ljutomer . . 
Kadielavci . . 
Pekel . . . . 
Maribor . . . 
KoroAka Bela 
Lipovci . . . 
Dokležovje . 

1 
2 
1 
4 
4. 

i 
1 
1 

. 

4 
1 

i 
1 
4 

. 

, 
. 

2 

i 

, 
-
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Celje okolica 

Kranj 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 
Murska Sobota 

Logatec 

Brežice 
Kranj 

Dol 
Kokarje . . . 
Sv. Peter . . 
Tržič . . . . 
Skofja Loka . 
Ljubljana . . 
Presika . . . 
LogeroTci . . 
Radenci. . . 
Cven . . . . 
Maribor. . . 
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rajo dokazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
ali drugi pukovski okružni komandi, odnosno po 
enem ali drugem vojnem okrugu naše državo. 

Voini prostovoljci se opozarjajo na členo 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1019,, 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920. 

Ker se oddadio tudi mesta, ki se morda isprazni-
jo po objavi natečaja ali po premestitvi, naj invalidi 
in prostovoljci v svojih prošnjah izrecno navedejo 
vsa mosta, za katera prosijo, ako bi se izpraznila, 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dnè 11. novembra 1921. 

IV. VII 60/21—1 in Pr. VII 61/21—1. 1740 

V imenu Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav • •-. 
nega pravdništva v Ljubljani po zmialu člena l ä . 
ustave:' 

I. a) Vsebina članka periodične tiskovino «Jugo-
slovenski Sovjet*., izhajajoče v New Yorku, z dne 
16. oktobra 1921., z naslovom: «Jugoslavija pred 
važnim dogodjajima i promjenama» od besede: «Pa
riz» do besede: «ovako», in 

b) vsebina članka periodične tiskovine «Frosve-
ta», izhajajočo v Chicagu, z dno 13. oktobra 1921., 
z naslovom: «Aleksander se odpove prestolu» od be
sede: «Regent» do konca članka 

ustanavljata v vsem obsegu objektivni učin kaz
nivega dejai-ja po členu 13. ustave kraljevin© Sr
bov, Hrvatov in Slovencev in po § 91. srb. k. s. 

II. Potrjuje se torej po zmislu člena 13. ustave 
in po § 489. k. pr. r. zaplemba obeh imenovanih 
člankov. 

III. Po zmislu členov 13. in 138. iste ustave se 
prepoveduje razširjanje obeh zaplenjenih tiskovin. 

IV. Po §§ 30. in 37. tiskovnega zakona se odreja, 
da jo uničiti vse izvode teh tiskovin, ki so se žet. za
segli, kakor tudi one, ki se še zasežejo. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, odd. VII.,. 
dne 11. novembra 1921. 

Logatec 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 

dne 2. novembra 1921. 
Sanitetni šef: dr. Krajec a. r 

Razne objave, 

Razglasi drugih uradov in oblaste«. 
Preds. 1259/6/21—1. $~x 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega pomočnika pri okrož

nem sodišču v Mariboru, odnosno pri drugem so
dišču, kjer bi ,se tako mesto izpiaznilo po objavi 
natečaja ali po premestitvi. Pisarniški pomočnik bo 
prejemal dnevnico po 3 K ŽO v in draginjsko dokla-
do dnevno po 56 K. 

Pravilno kolkovano in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

2 4. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, se morajo 
izkazati s šolskimi izpričevali, da. so dovršili ljudsko 
šolo in da so zmožni slovenskega jezika v govoru in 
pisavi; tudi morajo svoji prošnji priložiti rojstni in 
domovinski list, nravstveno izpričevalo in uradno 
izpričevalo državnega zdravnika, da so za zaprošeno 
mesto sposobni. Končno morajo izkazati, da so iz
polnili aktivno vojaško dolžnost aH pa da so je 
trajno oproščeni. 

Prosilci s prvim pisarniškim izpitom in oni, ki 
so vešči strojepisju in slovenski stenografiji, imajo 
prednost. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne «vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se' je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo-

$t. 7 3 7 5 - I H . П 3 8 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet, 

Z n i ž b a t a r i f e z a s t e k l o v p l o š f i a h . 
Z veljavnostjo izza dne 15. novembra 1921. do 

preklica, odnosno do proizvedbo po tarifi, najdalje 
j pa do konca meseca januarja 1923., se znižujejo v 

«provizorni železniški tovorni, tarifi», veljavni izza 
dne 1. marca 1921., za 2 0 % (20 odstotkov) vsako
krat veljavni vozninski stavki izjemno tarife 41—C 
(5 in 104) za okensko steklo nebrušeno, prevlečeno, 
nadalje brušeno, za steklo za izložbena okna in šipe 
za ogledalna okna, tudi prevlečene, namenjene za 
izvoz preko morja, ako se izpolnijo določila in po
goji te tarife, v prometu v Trst od teh-le postaj: 

Buina stâtnf nađražf 
Bili na teplické nâdrazî 
Cidice 
Duchcov 
Falknor nad OhH 
Helenenschacht skiârna 
Kostany 
Mëlafk 
Most stâtnf nađraži 
Most teplické nddražf 
Nové Sedlo bustëhradskâ 

draha 
OldFichov 
Olovf « 
Plzeîi , 

Eetenice 
Stupno-Bfasy 
Svčtpc-G1 otöjovica 
Teplice-Šanov 
Teplice -Waldthor 
Teplicp-zâmcckâ zahrađa 
Tfemošna u Plznô 
Usti nad Labern expozitura 

Č. S. D. 
Usti nad Labem severo-

zâpadni nadražf 
Usti nad Labem stâtnf na

đražf 
Usti nad Labem teplicke* 

nadražf 
Pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi teh voz-

ninskih stavkov, se vodijo preko postaj: Horni Dvo-
nsté-Cesky Heršlak, preko avstrijskih zveznih že- . 
leznic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 11.novembra 1921. 

Družba Južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Razid društva. " » ' 
«Trgovsko jn obrtno društvo za Kranjsko» • 

Ljubljani se je prostovoljno razšlo. 

Viktor Rohrmann e.r., predsednik-

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. r LJubljani. 



138. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 17. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske nprave za Slovenijo. 

Vsebina: uredba o ureditvi zavarovanja delavce? zoper bolezen in nezgode. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Bazne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

329. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

Petpa I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Mi 

Alekeandep, 
prestolonaslednik, 

na predlog Našega ministra za socialno politiko in 
po zaslišanju Našega ministrskega sveta smo odre

dili in odrejamo 

Uredbo o ureditvi zavarovanja delaycev 
zoper bolezen in nezgode,* 

ki ima moč zakona ter se glasi: 

I. d e l . 

Stvarna določila. 
I. poglavje. 

Splošna določila. 

. * « •(• \ 

§ I-
S to uredbo se ureja v kraljevini Srbov, Hrvatov 

in Slovencev enotno, v zakonu že določeno obvezno 
zavarovanje delavcev zoper bolezen in nezgode. 

' § 2. 
Zavarovanje delavcev za onemoglost in za sta

rost, posmrtno zavarovanje rodbinskih članov zava
rovanih oseb kakor tudi zavarovanje ob brezposel
nosti se uvede z zakonom. 

II. poglavja. 
Obveznost zavarovanja zoper bolezen in nezgode. 

§ 3 . 
Vse osebe, M dajo v območju kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev stalno ali začasno in na pod
stavi kakrSnegakoli delovnega razmerja svojo teles
no ali duševno moč v najem, so zavarovane, no glede 
na spol, starost in državljanstvo, po določilih te 
uredbe zoper bolezen in nezgode. 

Med osebe, zavezane zavarovanju, spadajo tudi 
učenci (vajenci), vežbeniki (praktikanti, volonterji), 
učenci v delavnicah javnih učnih zavodov (obrtnih 
šol itd.), a tudi take osebe, ki zaradi nedovršena 
izobrazbe vobče ne dobivajo plače ali mezde ali pa 
jo dobivajo manjšo od običajne. 

Zavarovanju so zavezani tudi oni, Id se bavjjo z 
najeirnim delom v svoji lastni delavnici ali' na svo
jem lastnem stanovanju po naročilu in na račun dru
gih oseb, katere se bavijo z obrtom, trgovino ali in
dustrijo (hišni delavci), če nabavljajo sirovine in po
možni material sami in če postransko dalajo tudi na 
svoj lastni račun. 

Pri mornarstvu se razteza dolžnost zavarovanja 
na vso posadko domačih ladij in na vse osebe, Id 
se bavijo s pridobitnim delom v pomorskem ribar
stvu, tudi če bivajo v inozemstvu. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 184, izdanih dne 20ega 
*vgueta 1921. 

Pri pomorskih ladjah, ki nimajo več nego 50 
brutto ton prostornine in se ne morejo gibati s po
močjo pare ali strojnih motorjev, a delujejo samo
stojno, je zavezan zavarovanju tudi delodajalec, ako 
spada k ladijski posadki. Istotako so zavezani za
varovanju tudi delodajalci ladij pomorskega ribar
stva, ča so te ladje brez parnega ali strojnega mo
torja ali če imajo samo pomožni motor in če pripa
dajo delodajalci k ladijski posadki. 

Vse osebe, ki se bavijo z domačo industrijo, so 
istotako zavezane zavarovanju zoper bolezen in ne
zgodo po tej uredbi. Minister za socialno politiko 
predpiše s posebnim statutom, v katerih krajih naj 
se izvede to zavarovanje. 

§4. 
Osebe, ki niso zavezane zavarovanju po tej ured

bi, se smejo prostovoljno zavarovati po tej uredbi 
samo na način in ob pogojih, ki jih predpiše mini
ster za socialno politiko z naredbo. 

Osebe, ki so po dosedanjih zakonitih določilih 
prostovoljno zavarovane zoper bolezen in nezgode, 
smejo podaljšati prostovoljno zavarovanje po dolo
čilih te uredbe, dokler bivajo v območju naše dr
žave. 

g o . 

Za sedaj se po tej uredbi obvezno ne zavarujejo 
zoper bolezen in пз/gođe te-le osebe: 

1.) kmetijski delavci in uslužbenci v kmetijskem 
delu; 

2.) osebe, ki so nastanjene v poboljševalnicah 
ali so zaprte v kazenskih zavodih; 

3.) osebe, ki so samo ob priliki in nestalno zapo-
pione v hišnem gaspodarstvu, kakor dninarji, da ob
delujejo vrtove, čistijo stanovanja, žagajo drva, pe
rejo perilo itd. 

Minister za socialno politiko predpiše sporazum
no s prizadetimi ministri s posebnim statutom na
čin in ustroj zavarovanja oseb, navedenih v tem 
paragrafu. 

Dokler se ne izvede zavarovanje kmetijskih de
lavcev s posebnim statutom, se morajo pri kmetij
skih podjetjih, ki uporabljajo parne kotle ali na
prave, goDJene z elementarno silo (vetrom, vodo, 
paro, svetilnim plinom, razgretim zrakom, z elektri
ko in podobnim) ali z živalsko silo, po predpisih te 
uradbe zavarovati oni delavci, ki jim preti nevarnost 
od kotla ali pogona. 

C Osebje državnih prometnih naprav je izvzeto iz 
j tega zavarovanja, ako mu nudi ministrstvo za pro-
tmet vsaj iste podpore ob bolezni in nezgodi, ki jih 
Uživajo po tej uredbi ostali nameščenci, in ako ima 
Db določanju podpore osebje one pravice, ki jih do
loča ta uredba. Minister za promet izda sporazumno 
z ministrom za socialno politiko uredbo o zavaro
vanju osebja državnih prometnih naprav. 

Začasno se po tej uredbi ne zavaruje obvezno 
udi osebje pomorskega ribarstva, za katero določi 
inister za socialno politiko sporazumno z ministrom 

a kmetijstvo in vode in z ministrom za promet rok, 
o se prične zavarovanje.. 

§ 6 . 

Osebe, ki so nameščene pri oblastvih (uradih), za
vodih (napravah) ali podjetjih države, pokrajine, žu
panije; okrajev (okrugov,' srezov, kotarov), mest, 
trgov, političnih (upravnih) občin, cerkvanih (bogo-
štovnih) občin, imovinskih občin in zemljiških za-
jednic, zadrug, ustrojenih na podstavi zakona o 
vodah, in vobče vseh javnih korporacij, zakladov 

(zadužbin) in zavodov, istotako nameščenci javniH 
železniških in ladijskih prometnih podjetij se nißo 
dolžni zavarovati zoper bolezen, ako dobivajo na 
podstavi službenih predpisov, ki veljajo zanje, svoje 
prejemke ob bolezni najmanj, za 26 tednov potem, 
ko se je pričela bolezen. 

Obveznost zavarovanja zoper nezgode se ne raz
teza na one uradnike in nameščence zgoraj nave
denih podjetij, uradov, javnih zavodov, kateri imajo 
sami in katerih rodbina ima ob' nezgodah pravico 
do pokojnine, ki ustreza odškodnini v zmfelu IX. po
glavja te uredbe. 

Minister za socialno politiko določi sporazumno 
s prizadetimi ministri z naredbo natančneje, kateri 
nameščenci so na podstavi tega paragrafa oproščeni 
obveznosti zavarovanja. 

Nameščencam, ki so po tem paragrafu oproščeni 
obveznosti zavarovanja zoper bolezen, in njih rod
binam se zagotove s posebnim statutom zdravniška 
pomoč in zdravila kakor tudi podpora ob porodu 
in smrti. 

Nameščenci, naši državljani, Id so stalno zapo
sleni v inozemstvu na račun naših podjetij, so zave
zani zavarovanju na način, predpisan v §§ 3. do 6., 
razen če so že zavarovani v zmislu zakona one dr-
žave, v katere območju so zaposleni. 

Ako so taki nameščenci začasno zaposleni v ino
zemstvu, uživajo vse pravice po tej uredbi, razen če 
so zavarovani po zakonu one.države, v kateri delajo. 

Z inozemskimi državljani, zaposlenimi v naši dr
žavi, je postopati kakor z našimi. Toda za pripad
nike držav, v katerih obstoji zavarovanje delavcev, 
zoper bolezen in nezgode, ki pa z našimi tam zapo
slenimi državljani glede tega zavarovanja ne posto
pajo tako kakor s svojimi državljani, sme ininieter 
za socialno- politiko predpisati posebna določila. 

HI. poglavje. 

Prijava in odjava zavarovanja. ,•] 

§8. 
Vsak delodajalec, ki zaposluje v svojem poslu 

(obratu, podjetju) navadno več nego pet nameščen
cev, zavezanih zavarovanju, ali dela v svojem obratu 
s stroji, ki jih goni motorna sila, mora prijaviti svoj 
obrat po predpisanem obrazcu pristojnemu okrožne
mu uradu za zavarovanje delavcev, in sicer v 14 
dneh, odkar je iznova pričel obrat ali odkar je poetai 
njegov obrat zavezan prijavi, odnosno odkar je do
bila ladja pravico do domače zastave. 

Minister za socialno politiko sme obveznost pri
jave z naredbo razširiti tudi na one obrate, ki niso 
obseženi v 1. odstavku, ako to zahtava večja ne
varnost obrata. 

Delodajalec mora rc.dalje v 8 dneh istemu uradu 
prijaviti vsako izpremembo prijavljenih okolnosti 
in vsako drugo izpremembo v. obratu, ki vpliva na 
uvrstitev v nevarnostni razred ali odstotek ali bi
stveno zvižuje nevarnost obrata za zdravje na
meščencev, zlasti vsako izpremembo v tehničnem 
ustroju obrata. 

V istem roku mora delodajalec okrožnemu uradu 
javiti tudi prestanak obrata. 

Pri pomorskem brodarstvu velja za izpremembo 
v obratu, ki jo je treba prijaviti, tudi postavitev 
ladje v službo. 

Ako je ladja v. inozemstvu, teče rok za prijava 
od dne, ko je delodajalec zvedel za izpremembo. 

.MÌA.' 
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§ 9 . 
Delodajalec mora vsako osebo, ki je nameščena 

pri njem in ki je zavezana zavarovanju, najkesneje 
v 8 dneh, ko vstopi v obrat, mornarje pa, Id so v 
inozemstvu, odkar je delodajalec zvedel zanje, po 
predpisih prijaviti okrožnemu uradu za zavarovanje 
delavcev. 

Delodajalec mora nadalje v 8 dneh istemu uradu 
prijaviti vse izpremembe v prijavljenih okolnostih, 
namreč vse izpremembe, ki vplivajo na obveznost 
zavarovanja ali vizino prispevkov, kakor izpr> 
membe v položaju (svojstvu) nameščencev, v plačali. 
mezdah in prejemkih, izpremembo lastnika ali de
lodajalca obrata itd. 

V istem roku mora po predpisih odjaviti tudi 
nameščencev izstop iz obrata. 

Osebe, ki so najete za manj nego 8 dni, mora de
lodajalec prijaviti, ko vstopijo v obrat. Ta prijava 
lahko obseza tudi dan, ko prestane najemno raz
merje, in se tedaj smatra obenem za odjavo. 

§10 . 
Oni delodajalec, ki v določenem roku ne pred

loži prijave ali predloži neresnično prijavo, mora 
uradu za zavarovanje delavcev plačati brez pravice 
do povračila od nameščencev: 

1.) prispevke, ki so dospeli od dne, ko so na
meščenci vstopili v obrat, do dne, ko dejansko pred
loži prijavo, ali če bi prestalo delovno razmerje 
prej, dokler je trajalo to delovno razmerje; 

2.) denarne podpore in zdravilne stroške, kateri 
so nastali vsled bolezni zavarovanca, ki ni prijav
ljen v zakonitem roku, in sicer le vsled bolezni, ki 
je nastala, preden se je učinila prijava, ali najkes
neje 8 dni po izvršeni zakesneli prijavi; 

3.) škodo, ki se je provzročila, ker se ni prijavila 
izprememba v delovnem razmerju ali ker se je uči
nila neresnična prijava; 

4.) stroške postopka. 
Za plačilo odškodnin po določilih tega para

grafa izdaja plačilni nalog okrožni urad za zava
rovanje delavcev, zoper katerega se sme prijaviti 

' pritožba v 8 dneh po vročitvi osrednjemu uradu 7a 
zavarovanje delavcev, zoper odločbo osrednjega 
urada pa v istem roku ministru za socialno poli
tiko. 

Ako delodajalec opusti odjavo v zakonitem 
roku, mora poravnati prispevke v celoti, dokler 
se odjava dejansko ne predloži. 

§ H -
Delodajalci, pri katerih je zaposlenih več nego 

20 nameščencev, zavezanih zavarovanju, smejo z 
dovolitvijo okrožnega urada za zavarovanje de
lavcev vršiti prijave in odjave, predpisane v § 9., 
z mezdnim zapiskom, s katerim izplačujejo dejan
sko plačo svojim nameščencem, ki pa ne sme ob-
sezati daljšega časa nego 14 dni. 

Mezdni zapiski morajo v tem primeru obsezati 
vse podatke, ki jih morata imeti prijava in odjava 
za posameznika. Predlagati se morajo, podpisani 
po prijavitelju, okrožnemu uradu za zavarovanje 
delavcev najkesneje tretji dan po izplačilu. 

§ 1 2 . 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev potrjuje 

delodajalcu učinjene prijave in odjave. 

§ 1 3 . 
Za prijavo in odjavo delavcev, ki delajo za več 

delodajalcev, je odgovoren vsak posamezni delo
dajalec, na čigar račun delajo. 

§14. 
. Ce zahteva član pri okrožnem uradu za zava

rovanje delavcev podpore, ki mu pripadajo po tej 
uredbi, mora dokazati s potrdilom delodajalčevim, 
da je, resnično, zaposlen. 

To potrdilo mora delodajalec vsakemu na
meščencu na zahtevo izdati takoj in brezplačno. 

§ 15. 
Osrednji urad, oziroma okrožni uradi za zava

rovanje delavcev smejo delodajalce - kontrolirati, 
ali izpolnjujejo dolžnosti, ki so jim predpisane po 
tej uredbi. V to svrho smejo v vsakem času izvr-
8Ш- r*egtei O ^ in podjetij. 

Delodajalci morajo-na, način, ki ga predpiše 
minister za socialno politiko, voditi točne in pra-
vilne mezdne zapiske. Zavezani so pokazati orga
nom ministrstva za socialno politiko, osrednjega 

in okrožnega urada za zavarovanje delavcev, so
dišč delavskega zavarovanja in organom obrtnega 
nadzorništva (inspekcija rada) seznamke delavcev 
in mezdne zapiske, jim dovoljevati vpogled v poslo
vanje, poslovne knjige in evidence, ki se tičejo po
slovanja: nadalje jim morajo dajati na razpolago 
podatke o prijavah in odjavah članov in o vplačilih 
prispevkov; naposled so dolžni seznamke delavcev 
in mezdne zapiske hraniti tri leta. Oni delodajalci, 
ki v svojih obratih redoma ne zaposlujejo več nego 
pet delavcev, niso zavezam voditi seznamka delav
cev in mezdnih zapiskov ter jih tudi ne hraniti. 

Će delodajalec v zakonitem roku ne predloži 
prijave v zmislu tega poglavja ali če ne da pred
pisanih podatkov v celoti ali deloma v roku, ki 
mu ga je določil urad za zavarovanje delavcev, je 
pristojni urad za zavarovanje delavcev upravičen, 
da sam ob stroških delodajalčevih na licu mesta 
zbere podatke, ki jih delodajalec ni prijavil. 

Zoper odlok okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev o zbiranju podatkov ob stroških delo
dajalčevih se sme vložiti pritožba v 8 dneh od 
vročitve pri osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev, zoper odlok osrednjega urada pa v istem 
roku pri ministrstvu za socialno politiko. 

§16. 
Vsa oblastva, ki izdajajo obrtna dovolila (za 

obrte, tvornice itd.); dovolila za zidanje (gradbena 
dovolila) itd., morajo izdana dovolila v prepisu 
predložiti okrožnemu uradu za zavarovanje delav
cev ter mu dovoliti vpogled v dotične akte. 

Vsa pomorska registrska oblastva morajo v 8 
dneh javiti okrožnemu uradu za zavarovanje delav
cev vsak vpis pomorskih ladij v register kakor 
tudi vse izpremembe vpisa. 

§ 17. 
Glede dolžnosti, ki jo predpisuje ta uredba, se 

smatra za delodajalca oni, ki jemlje telesno ali 
duševno delovno moč v najem; v pridobitnem delu 
podjetnik, odnosno lastnik obrata ali oseba, na ka
tere račun se vrši obrat; pri gradbenih podjetjih 
podjetnik, odnosno pooblaščeni prevzemnik (obrt
nik) in ako takega ni, naročitelj stavbe; pri ladij
skih podjetjih lastnik ladje. 

§18 . 
Ako lastnik ladje ne stanuje na sedežu regi

strskega oblastva ali poglavarstva luke in pomor
skega sanitetnega poglavarstva, v čigar okrožju 
je luka, kamor pripada ladja, mora določiti na tem 
sedežu zastopnika, čigar ime mora priobčiti regi
strskemu oblattvu in osrednjemu uradu za zavaro
vanje delavcev. 

Solastniki ladij in lastniki ladij — pravne ose
be — morajo v vsakem primciu imeti svojega za
stopnika. 

Zastopnik zastopa podjetje pri sodišču in izvun 
sodišča napram osrednjemu uradu za zavarovanje 
delavcev in njegovim krajevnim organom ter izvr
šuje prijave in plačuje prispevke. 

Ta predpis ne velja za delodajalce, omenjene 
v petem odstavku § 3. te uredbe. 

§19. 

Za osebe, združene v pomorsko-ribarskih pri
dobitnih zadrugah, velja ,za delodajalca zadruga 
tako za člane, ki delajo sami, kakor tudi za člane 
delodajalce in za njih nameščence. Zadruga vpla
čuje prispevke za vse svoje člane in njih na
meščence, ima pa na podstavi pogodb pravico za
htevati odškodnino od članov podjetnikov. Minister 
za socialno politiko -sme, če je neizogibno treba, 
zadrugo oprostiti te obveznosti. 

IV. poglavje. 

Osnova za odmero prispevkov in podpor. 

§20. 

Zaradi zavarovanja se uvrščajo zavarovane 
osebe po velikosti zaslužka v mezdne razrede. Za
varovana mezda vsakega mezdnega razreda služi 
za osnovo odmeri prispevkov in podpor. Za zava
rovano mezdo velja najnižja mezda posameznega 
mezdnega razreda. 

Mezdne razrede določa minister za socialno po
litiko na predlog osrednjega urada za zavarovanje 
po potrebi tako, da se najvišja zavarovalna mezda 
približno ujema z dvakratnim zneskom povprečne 
zavarovane mezde vseh zavarovanih oseb. 

Za sedaj se odrejajo nastopni mezdni razredi: 

ÏÏÎ« Viiba » b i k » na dan **££* 

I. do 2 din. 50 p. 2 din. — p. 
II. preko 2 » 60 » do 3 din. — p. 2 » 50 » 

III. » 3 » — » » 3 » 60 > 3 » — » 
IV. > a » 60 v » 4 » 40 » 3 > 60 > 
V. > 4 * 4 0 » » 6 » 40» 4 > 4 0 > 
VI. » б » 40 » » 6 » 60 » ô » 40 » 
VII. » 6 » 60 » » 8 » — » 6 » 60 » 
Vili. » 8 » — » » 9 » 60 » 8 » .-t- » 
IX. » 9 » 60 » » 11 » 60 » 9 » 60 » 
X. , li » 60 » » 14 » — » 11 » 60 » 
XI. » 14 > — » » 16 » 80 » 14 > — » 
XII. » 16 » 80 » » 20 » — » 16 » 80 » 
XIII. » 20 » — » » 24 » — » 20 » — » 
XIV. » 24 » — » > 28 » 80 » 24 » — » 
XV. » 28 » 80 » » 34 » — » 28 » 80 » 
XVI. » 3 4 » — » » 4 0 » — » 3 4 » — » 
XVII. » 40 » — » 40 » — » 

Ako ni zaslužek določen na dan, nego za drug 
čas, je višino dnevnega zaslužka računiti e še-
stinko tedenskega, s petandvajsetinko mesečnega 
ali s tristotinko letnega zaslužka. 

Ako ni zaslužek določen po času (akordna pla
ča, plača od kosa, dajatve tretjih oseb), se določa 
zaslužek po znesku, ki bi povprečno pripadal ali 
običajno pripada na dan, teden ali mesec. 

Osebe, ki ne dobivajo za svoje delo nobene na
grade, se uvrščajo v najnižji mezdni razred. 

§ 2 1 . 
Ko se določa višina zaslužka v zmislu te uredbe, 

je vpoštevati vse prejemke, do katerih ima na
meščenec pravico po pogodbi o namestitvi, za do
ločeni redni delovni čas (mezdo, plačo, stanarino, 
draginjske in rodbinske doklade, dividende, tan
tieme in podobno, pa tudi dajatve tretjih oseb, 
kolikor vplivajo na višino pogojene plače). 

Ako dobiva nameščenec namesto plače ali 
mezde v celoti ali deloma naturalne prejemke, ka
kor stanovanje, oskrbo, alimentacijo, deputate in 
alieno, je treba, ko se določa višina dohodkov, ja-
mati гл osnovo ekvivalent naturalnih prejemkov s 
plačo ali mezdo v denarju vred. Denarni znesek tega 
ekvivalenta določa za vsako okrožje osrednji urad 
za zavarovanje delavcev, odobruje pa ga minister 
za socialno politiko. 

Istotako se mora vračunavati v dohodke tudi 
razlika, ki se kaže med ceno, po kateri dobiva na
meščenec od delodajialca Življenake potrebščin© in 
druge ugodnosti, in denarnim ekvivalentom, ki je 
določen zanje. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme z 
odobritvijo ministra za socialno politiko in po za
slišanju zastopnikov delavcev in delodajalcev za 
posamezne kategorije delavcev, katerih dohodki 
r.iso bistveno različni, v posameznih okrožjih v na
prej določiti mezdne razrede. 

V. poglavje. ~* 
Prispevki za zavarovanje zoper bolezen. 

§ 22. 
Pri zavarovanju zoper bolezen se mora prispe

vek zavarovanih članov plačevati po zavarovani 
mezdi (§ 20.). 
p Prispevek zavarovanih članov, ne sme biti te-
ûensko manjši od 30 % in ne večji od 50 % zava
rovane mezde. Višino odstotka (procenta) določa 
kiatut osrednjega urada za' zavarovanje delavcev. 

Prispevek se mora plačati za ves teden. Ako 
ne traja delovno razmerje ves teden, se mora pla
čati ustrezni del prispevka; vsak pričeti dan se 
računi za celega. Prehodne prekinitve, ako ee z 
njimi ne razvezuje delovno razmerje, se ne vpo-
števajo. 

Ako se z določenim odstotkom prispevka ne 
morejo pokriti izdatki, združeni s podporo v zmislu 
statuta osrednjega urada za zavarovanje delavcev, 
se mora odstotek prispevka v mejah, določenih v 
drugem odstavku, zvišati do potrebne mere. 

Ako pa more urad za zavarovanje delavcev tudi 
ob manjšem odstotku prispevka, nego je doiožen 
v statutu, zadoščati svojim dolžnostim in «vrbam, 
predpisanim v statutu, se mora odstotek prispevka 
znižati do najmanjšega zneska, določenega v dru
gem odstavku. 

Ali naj se odstotek prispevka zviša ali 'zniža, to 
se sme določiti za vse območje osrednjega urada m 
zavarovanje delavcev ali pa samo za območje posa
meznih okrožnih uradov za zavarovanje delavcev, 
odnosno za posamezne bolniške blagajne prometsmb 
podjetij. 

Tod je tja, ki so posebno škodljiva za zdravje za
varovanih oseb in ki so združena s posebne nevar
nostjo, da te osebe obole, zaveže osrednji urad » 



џв. 
zavarovanje delavcev, dà plačujejo razen prispevka, 
Si ga mora trpeti delodajalec, še poseben prispevek, 
И jè potreben, da se pokrivajo stroški zavaro
vanja zoper bolezen za njih nameščence (§ 32.). 
Zoper odločbo o tem prispevku se sme v 8 dneh 
po priobčitvi vložiti pritožba pri ministrstvu za so
cialno politiko. 

Za vkrcane mornarje določi, osrednji urad za 
«»varovanje delavcev v svojem statutu z ozirom 
& zmanjšane podpore za dobo, dokler so via-cani, 
•toi manjši prispevek za ta''čas.' 
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§ 23. 
Člana, ki oškoduje urad za zavarovanje delav

cev s tem, da se dela bolnega ali da uporabi pod-
pbra na : ' protipraven način, zaveže okrožni urad, 
jirfetojén za kraj zavarovanja, da plačuje, dokler 
sé' né" 'poravna" prozročena ' Skoda, naknaden pri
spevek, ki ne sme biti večji od dvakratnega zneska, 
njegovih rednih prispevkov. Ta naknadni prispe
vek mora placati delodajalec obenem z rednim 
prispevkom tega člana; toda delodajalec ga je upra
vičen v celem гпезки odbiti, od njegovega zaslužka. 

Ako pa je član ali nečlan z vednostjo in pripo-
s»očjo delodajalčevo ali po malomarnosti delo
dajalčevi provzročil škodo uradu za zavarovanje 
delavcev, mora delodajalec sam trpeti ves naknadni 
prispevek. 

Ako je član v času, ko se je ugotovilo, da se 
je provzročila škoda, prijavljen pri dragem okrož
nem uradu, mora ta izterjati ugotovljeni naknadni 
prispevek. 

Zoper odločbe okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev o naknadnem prispevku' se sme vložiti 
pritožba pri osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev v 8 dneh po vročitvi odločbe; zoper odločbe 
«srednjega urada pa v istem, roku pri ministru -,;a 
socialno politiko. 
'"' "" § 24. 

Prispevki, določeni v tem poglavju uredbe, ka
kor tudi drugi dohodki, ki se pobirajo na podstavi 
te uredbe za zavarovanje zoper bolezen, se smejo 
uporabljati izključno: 

' J.) za podpore, določene v VIII. poglavju te 
uredbe, in za zdravilne zavode, ki se ustanavljajo 
v zvezi s tem (zavodi za ordinacije, ambulatoriji, 
lekarne, bobice, sanatoriji, okrevališča); 

2.) za ustanavljanje posebnih prihran (rezervnih 
fendpv); 

o.) za kritje upravnih stroškov. 

je pristojna glavna skupščina osrednjega urada za, 
zavarovanje delavcev, katere odločbo odobri po! 
zaslišanju - delavskih, trgovskih, industrijskih inj 
obrtnigkih zbornic minister za socialno politiko. 

Ako ne bi osrednji urad za zavarovanje delavcev 
v enem letu po odrejenem petletnem roku revidiral, 

{odnosno izpremenil nevarnostne tabele, stori to mi
nister za socialno politiko. 

Dokler osrednji Urad ne izda svoje nevarnostne 
tabele,' velja nevarnostna tabela, ki jo predpiše mi
nister za socialno politiko. 

§ 28. 
Ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 

delavcev preizkuša na podstavi prijav in eventual
nih • popravkov in dopolnitev v prijavah obrate s 
stališča obstoječe nevarnosti, jih uvršča v ustrezne 
nevarnostne razrede ter jim v teh razredih po raz
merah obrata določa nevarnostni odstotek. Ako je 
v posameznih delih istega obrata nevarnost po 
nezgodah različna, se morajo ti deli obrata uvrstiti 
v različne nevarnostne razrede; toda ravnateljstvo 
osrednjega urada sme p 0 pristanku delodajalčevem 
uvrstiti obrat v en nevarnostni razred, pri čemer 
vzame za osnovo povprečno število nevarnosti kot 
prispevno postavko. 

Ako zve osrednji urad po uvrstitvi za okolnosti, 
Ki vplivajo na uvrstitev dotičnega obrata y nevar
nostne razrede ali odstotke, se sme obrat po zasli
šanju delodajalčevem uvrstiti v drug nevarnostni 
razred ali odstotek. 

O obratih, ki so uvrščeni, vodi osrednji urad 
evidenco posebe za vsak okrožni urad za zavaro
vanje delavcev in posebe za vsako stroko obratov. 

V te evidence se vpiše vsaka izprememba, ki 
je nastala v osebi delodajalčevi. 

O uvrstitvi obrata se morata z odlokom obve
stiti delodajalec in pristojni okrožni urad za zava
rovanje delavcev. 

Odločba ravnateljstva osrednjega urada, s ka
tero se obrat uvršča v višji nevarnostni razred ali 
odstotek, ima povratno moč do časa, ko je večja 
nevarnost dejansko nastopila. » 

Zoper odločbe osrednjega urada o uvrstitvi 
obrata je dopustna pritožba v 15 dneh po vročitvi 
na ministrstvo za socialno politiko. 

§ 29. 

' § 25. 
(Osrednji urad za zavarovanje delavcev mora 

za kritje izdatkov, provzročenih po izrednih okolno-
stih, za zavarovanje zoper bolezen ustanoviti po
sebno pribrano, ki se sme nalagati samo v mobilne 
vrednosti. 

Dokler ne doseže pribrana enoletne povprečne 
vsote izdatkov, ki jih je osrednji urad izplačal v po
slednjih petih letih za bolezenske podpore, se mora 
aajmanj 2 5 % čistega dohodka urada iz zavaro
vanja zoper bolezen uporabljati za ustanovitev pri
brane. 

, VI- poglavje. 
Prispevki za zavarovanje zoper nezgode, uvrstitev 

v nevarnostne razrede. 

§ 26. 
Prispevki za zavarovanje zoper nezgode se mo

rajo plačevati po zavarovani mezdi zavarovanih 
oseb (§ 20.) in po nevarnostnem odstotku, po ka
terem je obrat uvrščen (§§ 28. in 30.), in na pod
stavi prispevne tarife (§ 31.). 

Ako se prijava o izpremembi obrata zakesni, 
jo računiti uvrstitev v nevarnostni razred od časa, 
ko je nastala izprememba obrata. 

Ako izprememba obrata ukinja obvezna zavaro
vanja, se ukinitev obveznosti, tudi če se je prijava 
zakesnila, računi samo od časa prijave. 

§ 30. 
Za obrate, ki niso zavezani prijavi, velja nevar

nostni odstotek, določen v nevarnostni tabeli 
(§ 27.). 

§ 31. 

Prispevne tarife določa minister za socialno 
politiko na predlog osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev. 

Prispevki morajo biti p 0 načelih zavarovalne 
tehnike zadostni za glavnično kritje vseh obvez
nosti, ki izvirajo na podstavi te uredbe iz podpor, 
določenih v IX. poglavju za kritje upravnih stro
škov, kolikor jih ne trpi država, kakor tudi za 
ustanavljanje zavarovalne rezerve, katere višino 
predpiše minister za socialno politiko in ki ne sme 
presezati 10 % fondov, potrebnih za kritje zakonitih 
obveznosti osrednjega urada ob nezgodah. 

§ 27. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev mora, 

da se uvrste obrati v nevarnostne razrede, sestaviti 
nevarnostne tabele o nezgodah za posamezno za
varovalne stroke poklicev in poslov in sorazmerne 
»evarnostne številke posameznih razredov. V tej 
tabeli je treba zavarovane stroke poklicev, in obra-
,tov po nevarnostni stopnji razporediti tako, da so 
razmerja nevarnosti posameznih razredov in obratov 
izražena v odstotkih razmerij nevarnosti najnevàr-
BejSih obratov. 

Nevarnostna tabela se sme predrugačiti, čim je 
ta izprememba potrebna zaradi števila nezgod, ki 
so se pripetile v raznih obratih. Istotako mora 
esrednji urad nevarnostne tabele vsakih pet let z 
ozirom na nezgode, ki so se pripetile, iznova pre
gledati in predrugačiti, kolikor je to potrebno. Za 
določitev nevarnostne tabele, odnosno za izpre- nameščencem ima aeioaajalec i 
»embo in določitev poznejših nevarnostnih' tabel, I prispevke zanje zadruga (§ 19) 

VII. poglavje. 
Plačilna dolžnost. 

§32 . 

Vsi prispevki po tej uredbi se morajo plačevati 
pkrožnemu uradu za za varovan je delavcev. 

Plačevati jih' mora delodajalec na podstavi pla
čilnega naloga okrožnega urada redoma naknadno 
za mesec dni v roku dospelosti in na način, ki je 
predpisan s statutom osrednjega urada Z3 zavaro
vanje . delavcev. 

Qsebe, za katere ne plačuje prispevkov delo
dajalec, k 6 r s o s a m e samostojni podjetniki, morajo 
.plačevati svoje prispevke mesečno v naprej. 

.Polovica prispevkov ob bolezni odpada na delo
dajalca, polovica na nameščenca; to zadnjo polo
vico, pa sme delodajalec odtegniti od nameščenčo-
vega zaslužka. Isto pravico do odtegljaja svojim 
nameščencem ima delodajalec tudi, če je plačala 

Letnik 111. 

Prispevke za zavarovanje zoper nezgode trpi 
izključno delodajalec in ni mu dopuščeno iz na
slova teh prispevkov ničesar odtezati od 'delav
čevega zaslužka, ali pa te prispevke kako drugače-

\v celoti ali deloma prevaliti na delavce. 
Ako delodajalec ni odtegnil prispevka, ki od

pada na nameščenca, ob prvem izplačilu .zaslužka 
po dospelosti tega prispevka, sme ta neodtegnjeni 
prispevek pozneje odtegniti samo, ako ni od dotici 
nega izplačila še minil en mesec, odnosno nista' 
minila dva meseca., če dobiva nameščenec plačo ali 
mezdo mesečno. 

Za osebe, omenjene v drugem odstavku § 3.. 
kakor tudi za osebe, katerih plača v gotovini ne* 
doseza zavarovane mezde najnižjega mezdnega razp
reda, plačuje delodajalec ves prispevek iz svojih 
sredstev. . • •-••«. 

Za prispevke delavcev, navedenih v, § 13. je 
odgovoren vsak posamezni delodajalec, да čigar 
račun delajo. -

• Zoper plačilni nalog, omenjen v drugem odstav
ku, je dopustna pritožba v 8 dneh po vročitvi. Ako 
okrožni urad za zavarovanje delavcev ne more ugo
diti zahtevam pritožbe, jo pošlje v rešitev osred
njemu uradu za zavarovanje delavcev. Zoper od
ločbo osrednjega urada je dopustna pritožba v istem 
roku na ministrstvo za socialno politiko. Pritožb» 
nima odložilne moči. ;' ;•'•••/ 

§ 33. 
Ako delodajalec dvakrat zaporedoma v roku 

dospelosti opusti vplačilo prispevkov za zavaro
vanje zoper bolezen in ako se ti prispevki zaradi 
neimovinstva ne morejo administrativno ' izterjati 
od njega, mu sme okrožni urad za' zavarovanje de* 
lavcev prepovedati, da bi od zaslužka nameščencev 
odtezal polovico prispevkov za zavarovanje zoper 
bolezen. 

V tem primeru plača delodajalec samo polovico 
prispevkov za zavarovanje zoper bolezen; toda nje
govi nameščenci morajo svojo polovico prispevkov 
za zavarovanje zoper bolezen po predpisani dospe
losti plačevati neposredno okrožnemu uradu. Od
ločba okrožnega urada se mora delodajalcu in vsem 
njegovim nameščencem vročiti pismeno; zoper tö 
odločbo pa je dopustna "pritožba na osrednji urad 
za zavarovanje delavcev. 

§ 34. 
Od vseh podjetij, ki po naravi svojega obrata 

izpreminjaja svoje sedeže (potujoče družbe, cir
kusi, panorame itd.), sme okrožni urad za zavaro
vanje delavcev v naprej pobrati predjem na prispe
vek za zavarovanje zoper bolezen in nezgode, čim 
prično ta podjetja v njegovem okrožju z obratom. 

Zoper plačilni nalog po tem paragrafu pritožba 
ni dopustna. - • • « 

§ 35. 
Dokler je zavarovani član vsled bolezni nespo

soben za pridobivanje, ni dolžan niti on niti delo
dajalec plačevati prispevkov za zavarovanje zoper 
bolezen in nezgode. 

§ 36. 
Pogodbe med delodajalcem in njegovim name

ščencem, ki nasprotujejo določilom § 32., so prepo
vedane in nične, kolikor so za zavarovanca škod
ljive. 

§ 37. 
Za vse prispevke, ki jih mora po tej uredbi pla

čevati delodajalec, odnosno lastnik obrata, razen 
prispevkov, ki se plačujejo za zavarovane podjet-
nike po tretjem odstavku § 32. in ki se tudi ne za
htevajo za več nego za 15 dni nazaj, jamči soli
darno zakonski drug, ki živi z njim v. skupnem go
spodarstvu. 

Istotako jamči kot glavni podjetnik oni, ki je 
prevzel izvršitev posla solidarno z vsemi podjet
niki, katerim je izročil izvršitev posameznih delov 
prevzetega posla. 

Ako je prevzel posel drugi delodajalec, jamči 
novi delodajalec solidarno s, starim za vse njegove 
dolgove, ki jih je bil na podstavi te uredbe dolžan 
plačati. 

Pri gradbenih podjetjih jamči solidarno s pod
jetnikom gradnje naročitelj gradnje odnosno oni, 
na čigar račun se izvaja gradnja. 

Za realiziranje svojih terjatev po določilih tega 
paragrafa mora osrednji, odnosno okrožni urad za 
zavarovanje delavcev solidarnim porokom izdati 
plačilni nalog. 

Zoper ta plačilni nalog je dopustna pritožba po 
predpisih, ki veljajo za pritožbe glavnega dolžnika. 



138. 

Vložena pritožba ima odložilno moč. Pritožbo je 
odkloniti, ako se opira na izgovor, da se od glav
nega dolžnika vobče ni zahtevalo plačilo ali da - e 
je zahtevalo prepozno. 

§ 38. 
Ako se prispevki za zavarovanje zoper bolezen 

in nezgode ne plačajo v roku dospelosti, se morajo 
placati 6%ne obresti od dne dospelosti do dne pla
čila 6 stroški za izterjatev vred. 

§ 3 9 . 
Plačilni nalogi osrednjega urada in okrožnih 

uradov za zavarovanje delavcev so javne izvršne 
listine. 

Vse terjatve osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev in njegovih krajevnih organov ee pobirajo 
administrativno tako kakor državni davek. 

Razen tega se smejo tu. navedene terjatve ad
ministrativno pobirati po lastnih organih osrednjega 
urada. 

§ 40. 
Ob konkurzu se morajo terjatve osrednjega 

urada za zavarovanje delavcev uvrstiti v isto vrsto 
z državnim davkom. 

Vsa prvostopna sodišča (sodišča prve stopnje) 
morajo poslati pristojnemu okrožnemu uradu vse 
izdane odločbe o ustavitvi izplačil in otvoritvi kon-
kurza. 

§ 4 1 . 
Vse one terjatve osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev in njegovih krajevnih organov, ki 
jih je plačevati na podstavi te uredbe, zastarajo v 
petih letih od dne, ko se je vročil plačilni nalog. 

Ako se plačilni nalog ne vroči v treh letih izza 
konca prvega leta, ko je terjatev dospela, terjatev 
zastara. 

Vili. poglavje. 

Podpore ob bolezni. 

- § 42. 
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26 tednov, toda samo, dokler ima tudi zavaro
vani član pravico do podpore; 

b) ob porodu: do potrebne babične pomoči in zdrav
ljenja in do podpore za porodnice za štiri tedne 
pred porodom in štiri tedne po porodu v znesku 
1*50 dinarja na dan kakor tudi do podpore za 
dečjo opremo po točki 4. c). 
Za rodbinske člane je smatrati poročenega ali 

neporočenega zakonskega druga, zakonsko, neza
konsko ali usvojeno (adoptirano) deco, roditelje, 
deda, babico, vnuke, brate in sestre zavarovančeve; 

6.) ob smrti zavarovanega člana: do pogrebnine, 
in sicer v tridesetkratnem znesku zavarovane 
mezde. 

Podpore, označene v tem paragrafu in v § 43., 
dajo zavarovanim članom krajevni organi osred
njega urada za zavarovanje delavcev v znesku in 
na način, ki sta predpisana s Statutom osrednjega 
urada. 

§ 4 3 . 

Letnik Ш. 

§ 45. 

Člani, zavarovani zoper bolezen, imajo, če obo
le, pravico najmanj do teh podpor: i 

1.) do brezplačne zdravniške pomoči (§ 124.), 
dokler traja bolezen, zaporedoma za 26 tednov, pa 
tudi preko tega za čas, za katerega jim pripada 
hranarina; 

2.) do zdravil, kopeli, zdravilnih vodâ, potreb
nih obvezfl in pomožnih priprav za zdravljenje (na
očnikov, hodulj, podpasov, umetnih nog) istotako 
orezplačno za 26 tednov; toda te pomožne priprave 
se smejo pustiti bolnim; članom tudi preko tega 
casa, dokler so potrebne; 

3.) do hranarine, ako je bolezen združena s pri
dobitno nesposobnostjo in ako traja dalje nego tri 
dni, za čas pridobitne nesposobnosti od dne obole
nja, odnosno od dne nesposobnosti za delo, ako pa 
ne bi pridobitna nesposobnost prestala prej, 26 ted
nov, in sicer v znesku 2/» (dveh tretjin) zavarovane 
mezde na dan; 

4.) ob porodu: 
a) do potrebne babične pomoči in zdravljenja, ozna

čenega v točki 1.; 
b) do podpore za porodnice za čas 6 tednov pred 

porodom in 6 tednov po porodu s % (tremi če
trtinami) zavarovane mezde na dan;* 

c) do podpore za dečjo opremo, in sicer v štirinajst-
kratnem znesku zavarovane mezde, toda samo, 
če se je rodilo živo dete; 

6) do podpore za dojilje onim zavarovanim ženam, 
ki doje svoje otroke same, za 20 tednov po pre
stanku podpore za porodnice s У2 (polovico) za
varovane mezde, toda največ do zneska 3 dinar
jev na dan. 
One zavarovane žene, ki po zdravniškem potr-

dflu niso zmožne dojiti svojega deteta, dobivajo na
mesto pripadajoče podpore za dojilje (točka č) dečjo 
hrano, katere vrednost ne ame biti višja nego 
vrednost pripadajoče podpore za dojiljo. 

Kdor si v času, dokler ima pravico do podpore, 
kaj prisluži, nima za dni, ko si je kaj prislužil, 
pravice do podpore za porodnice, določene v 
točki b); 

5.) za rodbinske člane, ki nimajo dohodkov, a 
ove z zavarovancem v istem gospodarstvu: 
a) ob bolezni: do brezplačnega zdravljenja, zdravil, 

potrebnih pomožnih priprav za zdravljenje za 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme svo
jim zavarovanim članom na podstavi sklepa glavne 
skupščine po količini materialnih sredstev, s kate
rimi razpolaga, dajati tudi večje podpore, nego so 
določene v prejšnjem paragrafu. 

Toda: 
1.) hranarina ali podpora za porodnice ne sme 

presezati zavarovane mezde; 
2.) bolezenska podpora ne sme trajati dalje nego 

eno leto; 
3.) pogrebnina ne sme biti večja od petinštiri-

desetkratnega zneska zavarovane mezde; 
4.) podpora za porodnice ne sme trajati dalje 

nego 12 tednov po porodu; 
o.) ob siorti, ki se pripeti v zavarovančevi rod

bini (§ 42., točka 5.), se sme dati do zneska dejan
skih stroškov pogrebnina, ki ne sme biti za odraslo 
osebe večja od zneska, določenega v točki 6. § 42., 
za otroka do 14. leta pa ne večja od 200 dinarjev, 
za otroka do 4. leta ne večja od 100 dinarjev, za 
novorojeno dete pa ne večja od 50 dinarjev; 

* 6.) ženam ali porodnicam, dokler dobivajo 
podporo za dojiljo, potem članom, dokler se zdra
vijo za tuberkulozo, se sme brezplačno dajati po
trebno mleko. 

Bolezenskih podpor, večjih ali drugačne vrste, 
osrednji urad za zavarovanje delavcev ne sme 
dajati. 

V sklepu glavne skupščine, s katerim sevzmi&lu 
tega paragrafa zvišujejo podpore, predpisane v 
§ 42., se mora označiti kritje; kolikor pa bi se 
stroški večjih podpor ne mogli pokriti z dohodki, 
ki so bili dotlej na razpolagi, se mora sklep isto
časno razširiti tudi na potrebno zvišbo prispevnega 
odstotka. 

§ 44. 

Ako se zavarovana mezda izpremeni T štirik 
tednih pred začetkom pravice do podpore, se mora 
podpora v gotovini plačevati po prejšnji zavarovani 
mezdi. 

§ 4 6 . 
Oni član, ki ne more dokazati, da je bil т 

enem letu, preden je poslednjikrat pristopil k 
osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev, vsaj 
tri mesece član urada, sme imeti pravico do pod
pore za porodnice samo, ako se je primeril porod 
po neprekinjenem trimesečnem članstvu. 

§ 4 7 . 
Ako je podpora za porodnice porabljena, важ 

pa ostane še nadalje nesposoben za pridobivanje, 
se mu plačuje za nadaljnje trajanje pridobitne ne
sposobnosti hranarina (točka 3. § 42.). 

Dokler uživa član podporo za porodnice (§ 42., 
točka 4. b), se mu ne sme istočasno plačevati hra
narina (§ 42., točka 3.). 

§ 48. 

'* Točka b) je natisnjena po popravku, priobče-
nem v. cSlužbenih Kovinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 199, izdanih dne 8. septembra 1921. 

Do hranarine nima pravice oni član, ki je na
lašč provzročil bolezen. Hranarina kakor tudi pod
pora za porodnice se sme tudi odreči, ako se bolni 
član hote ne drži zdravniških navodil in s tem za
vlačuje ozdravitev. 

Istotako se ne sme dajati podpora onemu rod
binskemu članu, ki je hote provzročil bolezen ali 
smrt zavarovanega člana. 

Bolezenske podpore razen pogrebnine (§ 42., 
točka 6.), se ne dajo tudi mornarjem, dokler so 
na. ladji, nego šele od dne, ko se zaradi bolezni 
izkrcajo; toda lastnik ladje je dolžan, da daje 
vsaki osebi posadke, ki oboli med. potovanjem na 
ladji brezplačno oskrbo, t» j - zdravljenje po ladij
skem zdravniku, ako ga ladja ima, zdravila in pri
prave za zdravljenje, kolikor jih je mogoče naba
viti na potovanju. Isto velja tudi, če kdo izmed 
posadke v inozemskem pristanišču oboli samo to
liko, da ga ni treba definitivna izkrcati. Ako je 
bolniku, dokler se mudi ladja v pristanišču, po
trebna zdravniška oskrba na kopnem, ki ne za
držuje nadaljevanja vožnje z isto ladjo, trpi te 
stroške kakor tudi morebitne oskrbne stroške v 
inozemskem pristanišču lastnik ladje, v domačem 
pristanišču pa okrožni urad za zavarovanje delav
cev Lastnika ladje zadevajo tudi stroški za povra-
tek obolelih mornarjev v domače pristanišče, ako 
niso dobili brezplačnega prevoza od korporacij, ki 
so zavezane brezplačno prevažati siromašne domače 
mornarje. Oboleli inozemci, ako niso stalno za
posleni pri domačih podjetjih, dobivajo od lastni
kov ladij kot stroške za ppvratek v domovino 
dvomesečno plačo. Dotična določila §§ 5., 6. in 
9. člena VU. Editto politico z dne 25. aprila 1774. 
ne veljajo. 

Hranarino in podporo za porodnice jo placeva* 
tedensko za nazaj, podporo za dečjo opremo tri 
dni po porodu, pogrebnino pa najkesneje naslednji 
dan po članovi smrti. 

Hranarino je tudi izplačevati, akò je čla» 
oblastveno izoliran zaradi občenevame kužne ali 
nalezljive bolezni, zlasti kuge, kož in tifusa^ ter 
zategadelj izgubi možnost zaslužka, dokler traja 
izolacija, toda najdalje za 26 tednov, in sicer v 
znesku, določenem v točki 3. § 42. V tem primeru 
pa ima osrednji urad za zavarovanje delavcev 
pravico zahtevati od države povračilo izplačane 
hranarine iz sredstev, ki so določena v ta namen, 

Hranarino je plačevati upravičenemu članu; ak» 
pa dobiva zavarovani član ob bolezni pri deloda
jalcu stanovanje in popolno oskrbo, se sme hrana
rina izplačevati delodajalcu po pristanku upravi
čenčevem. 

Ako zavarovanim članom ni mogoče dajati 
brezplačnega zdravljenja in brezplačnih zdravu, 
se hranarina, ki jim pripada, zviša na dvakratni 
znesek. 

§49 . 
Pogrebnino je izplačati zakonskemu drugu, ak» 

pa ga ni, rodbinskim članom. Ako so poskrbeli za 
članov pogreb drugi, se morajo dotičnim osebam. 
izvzemši javne zaklade, dejansko učinjeni pogrebiu 
stroški povrniti do vsote pogrebnine. Ako umrli 
član nima sorodnikov, sme okrožni urad za zava
rovanje delavcev do zneska pogrebnine sam oskr
beti njegov pogreb. 

§ 50. 
Namesto podpore, ki je predpisana v točkak 

l .do3., 4. a) in b) in 5. § 42., sme urad za zavaro
vanje delavcév dajati zdravljenje v bolnicah: 

1.) onemu bolniku, ki živi v zakonu ali s čla
nom svoje rodbine v istem gospodarstvu ali lahko 
iz kakršnegakoli razloga uživa zadostno domač* 
oskrbo, samo, če pristane oboleli član na zdrav
ljenje v bolnici ali če je bolezen nalezljiva ali take 
naravi, da zahteva zdravljenje v bolnici, ali če se 
član ne drži zdravniških nasvetov in e tem zavla
čuje ozdravitev; 

2.) vsakemu drugemu bolniku brezpogojno. 
V brezplačno zdravljenje v bolnicah je šteti 

tudi brezplačno odpremo bolnikovo v bolnico, na
dalje potne stroške iz bolnice, ako je uporabil čla« 
za zdravljenje bolnico izvun sedeža svojega obrata. 

Za potne stroške iz bolnice se sme s statutom 
določiti maksimalni znesek. 

§ 51. 
Stroške zdravljenja zavarovanih članov v jav

nih bolnicah, na vseučiliških klinikah in v babiških 
šolah plačuje osrednji urad za zavarovanje delav
cev po najnižjem oskrbnem razredu samo, ako je 
člana napotil na to zdravljenje ali pa je nakaadn» 
pristal ha tako zdravljenje. V obeh primerih določi 
obenem osrednji urad, odnosno njegovi krajevni or
gani, dobo zdravljenja, toda najdalje do onega dne, 
ko mora prestati podpora, določena z uredbo ali • 
statutom. 

Stroške zdravljenja v bolnicah za rodbinske 
člane plačuje urad ob istih pogojih najdalje za 
štiri tedne. 

Stroške bolniškega zdravljenja v privatnih bolr 
| nicah in zdravilišča» plažuje osrednji med po p*» 

i,m 
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godW, т lastnih takih zavodih pa po določilih, ki 
jih izda o tem ravnateljstvo osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev. 

Stroške zdravljenja v bolnicah zavarovanih 
članov kakor tudi članov njih rodbine, bolnih za 
veueriönimi boleznimi, trahomom, na umu in za 
tuberkulozo, povrača osrednjemu uradu za zava
rovanje delavcev država, kolikor je po dosedanjih 
predpisih zavezana trpeti te stroške. 

RodbinsJd člani zavarovanega člana, ki nimajo 
zaslužka iii žive z njim v skupnem gospodarstvu, 
dobivajo, doklej- se oskrbuje njih član v bolnici, 
polovico hranarine, ki pripada članu, ako bi se oskr
boval doma. 

Ce ne bi član uporabljal zdravnika ali če upo
rablja privatno bolnico ali zdravilišče, s katero, 
odnosno s katerim osrednji urad za zavarovanje 
delavcev ni poprej siklenil pogodbe za zdravljenje 
svojih Članov, ne zadevajo stroški, provzročeni s 
tem zdravljenjem, razen dokazanih nujnih prime
rov, osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Toda članu, ki v nujnem primeru uporabi zdrav
nika, s katerim ni osrednji urad za zavarovanje 
delavcev poprej sklenil pogodbe, se «mejo v mejah 
točke 1. do 3. § 42. izplačati dokazani stroški 
zdravljenja in hranarina za oni čas bolezni, za ka
terega potrdita urad in zdravnik pridobitno ne
sposobnost. 

§ 52. 
Članstvo in z njim pravica do bolezenske pod

pore se prične z dnem, ko je član vstopil v službo, 
ki ga zavezuje zavarovanju, četudi prijava ni iz
vršena. 

Samo za podjetnike, ki so po petem odstavku 
§ 3. te uredbo zavezani zavarovanju in za katere ni 
nobena zadruga prevzela delodajalčevih dolžnosti, 
se prične pravica do bolezenske podpore šolo z 
dnem prijave, odnosno z dnem, ko poteče karenčni 
rok; to sme osrednji urad za zavarovanje delavcev 
predpisati s statutom, toda ne za več nego za 
14 dni. 

Članstvo in s tem pravica do bolezenske pod
pore prestane z dnem izstopa iz službe, pa tudi z 
dnem, ko izgubi ladja značaj domače ladje. 

Oni član, ki izstopi iz službe, katera ga zave
zuje, da mora biti član, ostane še nadalje član 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev, ako v 
starih tednih po izstopu Да službe vplača vse do
spele prispevke. Tak član ostane Član, dokler biva 
v območju naše države in vplačuje dospele pri
spevke. 

Ako so zavarovani podjetniki, omenjeni v 
drugem odstavku, zaostali s prispevki več nego štiri 
tedne, počiva njih pravica do bolezenske podpore 
ter se prične iznova s plačilom prispevkov šele po 
zvršetku predpisanega karenčnega roka, ne dalj-
Sega nègo 14 dni. 

§ 53. 

Clan, ki je bil v enem letu vsaj šest mesecev 
zavarovan pri osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev in ki zato, ker nima zaslužka, ne more vpla
čevati članskih prispevkov, uživa pravico do naj
manjše zakonite bolezenske podpore (§ 42 ) ' akc 
biva v območju naše države, tri tedne po izstopu 
iz službe. Ako je bil član v dveh letih zavarovan 
najmanj 12 mesecev, uživa pravico do teh podpor 
šest tednov po izstopu iz službe. Ob določanju t3n 
rokov je vračuniti tudi čas zavarovanja, preden jé 
stopila ta uredba v veljavo. 

Ako je član pozvan na orožne vaje, članstvo 
zaradi tega ne prestane. Tak član ni dolžan plače
vati prispevka za čas vaj, toda v tem času nima 
pravice do podpore. Po preteku orožnih vaj dobi' 
član iznova pravico do podpore in tudi za ono 
bolezen, ki jo je dobil- na orožnih vajah. 

Dasi za čas orožnih vaj počiva članska pravica, 
ima čli-n vendarle pravico zahtevati podpore, ki mu 
pripadajo za člane njegove rodbine po točki 5. § 42. 
te uredbe. 

Z vstopom za odslužitev vojaškega roka in 
vobče z vstopom v vojsko med vojno prestane 
članstvo. 

§ 5 4 . 

Pravica 'dospeâp&r, označenih v § § 4 2 . in '43. 
te ttré&be, zastara v enem letu od dospelosti pod
pore. 

§ 5 5 . 

Za člana, ki je izčrpal bolezenske, podpore, pò 
tej uredbi, se. plača pogrebnina samo, ako je na
s t o p smrt kot posledica bolezni, za katera je 
dobival podporo, in ako je nastopila v dveh letih 
od tedaj, ko je prestala podpora. j 

71.3, Letnik m. 
§ 56. 

Člani, ki so popolnoma, izčrpali podporo, katera 
jim. pripada po tej : uredbi ali po statutu, smejo za
radi iste bolezni dobiti novo podporo šele, ako so 
bili po prestanku podpore vsaj osenf tednov v 
službi, odnosno bili sposobni za pridobivanje ter 
bili v tem času člani osrednjega urada za zava
rovanje delavcev. 

Ako pa član ni popolnoma izčrpal podpore, ki 
mu pripada po uredbi ali statutu, a v štirih tednih 
po prestanku- podpore zopet oboli za isto boleznijo, 
se računi začetek nove podpore od dne, ko je 
obolel prvikrat. 

§ 57. 
Nihče ne more biti po tej uredbi večkrat zava

rovan zoper bolezen. Ce je zavarovan večkrat, dobi 
član samo eno denarno podporo, in sicer večjo. 

§ 58. 
Ako biva član ob času, ko se ga loti bolezen, 

izvun območja naše države, mu mora delodajalec 
izplačati podporo, ki mu pripada po tej. uredbi. 

Za mornarje in rečne brodarje ima to dolžnost 
pristojni konzularni urad, ki tudi po svojem zdrav
niku ob stroških okrožnega urada izvršuje kon
trolo bolnikov ter skrbi za primerno zdravljenje. 
V ta namen mora komandant domače ladje, čim 
zaradi bolezni izkrca obolelega mornarja v inozem
skem pristanišču, takoj obvestiti pristojni konzu
larni urad ter mu priobčiti podatke o pravici do 
podpore in o višini podpore. Ako v tem pristanišču 
ni konzularnega urada, mora komandant ladje 
razen tega dali na račun lastnika ladje vse po
moč^ potrebne bolniku, do mogoče intervencije 
obveščenega konzularnega urada. 

Delodajalec in konzularni urad smeta zahtevati 
povračilo dejansko izplačanih in dokazanih zako
nitih podpor ter morata v, tem primeru takoj ob
vestiti pristojni okrožni urad za zavarovanje de
lavcev. 

Odškodnina za. podpore, omenjene v točkah 
1. in 2. § 42., pripada največ do zneska hranarine, 
ki se mora izplačevati zavarovanemu članu. 

§ 59. 
Zahteve, ki pripadajo po tej uredbi, odnosno 

Statutu osrednjega urada za zavarovanje delavcev, 
zavarovancu zaradi bolezni, se ne smejo prenesti 
na drugega, zastaviti, zapleniti in tudi ne pobotati 
(kompenzirati). Vsak pravni posel, s katerim se 
zavarovancu v celoti ali deloma odreče podpora, 
ki mu pripada po tej uredbi ali po statutu osred
njega urada, nima pravne veljave. 

Ako pa se z naknadnim prispevkom po § 23. te 
uredbe ne more povrniti škoda, ki jo je član pro-
vzročil osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev, 
seTnu sme znesek te odškodnine odtegniti od hrana
rine, ki mu pripada ob poznejši bolezni, ali od 
podpore za porodnice ali od pogrebnine. Toda ta 
odtegljaj ne sme biti večji nego četrtma dnevne hra
narine ali podpore za porodnice ali polovica po
grebnine. 

V primeru poslednjega odstavka § 48. se sme 
polovica dvakratne hranarine do zneska zdravniške 
nagrade in uporabljenih zdravü izplačati neposredno 
lečecomu zdravniku in lekarni; eventualni ostanek 
pripade uradu za zavarovanje delavcev. 

§ 60. 
Ako je dal osrednji urad za zavarovanje de

lavcev svojim članom tako podporo, ki bi jo bil 
moral dati kdo drugi, ima pravico zahtevati od
škodnino za izdane podpore. 

Ako je bolezen hote provzroču delodajalec ali 
njegov pooblaščenec, mora osrednjemu uradu po
vrniti izdano, podporo. 

Ako je nastala bolezen zato, ker nista delo
dajalec ali njegov pooblaščenec ukrenila tega, kar 
je oblastveno odrejeno za zaščito zdravja in živ
ljenja delavcev, je delodajalec dolžan, osrednjemu 
uradu za zavarovanje delavoev povrniti stroške 
bolezni in stroške postopka. Ako je delodajalčev 
pooblaščenec to opustil v svojem rednem poslov
nem področju zoper nalog delodajalčev, zadeva 
obveznost povračila njega. 

Ako pripada Članu zaradi bolezni pravica do 
povračila proti komu drugemu, prehaja ta zahteva 
do zneska danih podpor na osrednji urad. 

Zahteve osrednjega urada za zavarovanje. delav
cev, ki se smejo po tem paragrafu uveljavljati 
zoper delodajalca ali njegovega pooblaščenca, se 
realizirajo po redni sodni poti. Zastarevajo v treh 
letih od konca leta, ko se je končala bolezen. i 

^_ IX. poglavje. ^ 

Podpore in rente ob nezgodah^ 

§ 61. 
Namen zavarovanju zoper nezgode je, da se 

povrne ona škoda, ki je nastala zbog telesne po
škodbe ali smrti, provzročene z nezgodo, ako. je 
zadela nezgoda zavarovano osebo pri delu ali pri 
takem poslu, ki ga opravlja po nalogu delodajal
čevem aH po nalogu njegovega pooblaščenca ali 
v interesu obrata. 

Istotako se mora dati odškodnina tudi za ne
zgodo, ki zadene zavarovano osebo na poti od sta
novanja do delovišča in nazaj, kolikor zavarova
nec ne prekine te poti v lastnem interesu ali iz 
razlogov, ki niso v zvezi z delovnim razmerjem. 

Mornarjem in rečnim brodarjem se daje odškod
nina tudi za nezgode, ki jih zadenejo pri poslu na 
domači ladji, tudi takrat, kadar ne pripadajo njeni 
posadki, istotako za nezgode, ki zadenejo domače 
mornarje, ostale brez ; sredstev, če se vračajo do
mov ali če jih sprejme na krov domača ladja, toda 
no za nezgode, ki jih zadenejo v času, ko so zunaj 
ladje na dopustu in ko se brez dovolitve oddalijo 
od ladje. 

Za nezgodo se smatra tudi obolenje za kolero, 
kugo, rumeno mrzlico in beriberi, ki se prime mor
narjev ob izvrševanju njih posla, nadalje zastrupitev 
s svincem, živim srebrom in fosforjem, kolikor je 
nastopila zastrupitev vsled opravila- s temi Marina
mi v obratu. 

Minister za socialno politiko sme sporazumno в 
prizadetimi ministri! razširiti odškodnino tudi na 
obrtne zastrupitve z drugimi tvarinami. 

§ 62. 
Za nezgodo, ki je združena s telesno poškodbo, 

pripada zavarovancu ta-le odškodnina: 
1.) brezplačna zdravniška pomoč, zdravila in po

možne priprave za zdravljenje na način, predpieaa 
v točkah 1. in 2. § 42.; 

2.) hranarina po točki 3. § 42. do konca zdrav
ljenja, najdalje do konca 10 (desetih) tednov po po
škodbi; 

3.) renta, dokler traja nesposobnost za delo ali 
zmanjšek sposobnosti, za. delo, i*za enajstega tedna 
ali, če prej prestane izplačilo hranarine, omenjene v 
točki 2., od časa, ko se ustavi Irranarina. 

Renta znaša ob popolni nesposobnosti za delo io. 
za čas, dokler traja, kot popolna odškodnina, letni 
zaslužek zavarovančev; ob deloma zmanjšani spo
sobnosti za delo pripada zavarovancu za čas, dokler 
traja zmanjšek njegove sposobnosti za delo, oni del 
popolne rente, ki sorazmerno ustreza izgubljeni spo-
sobnosti za delo. Toda do take delne odškodnine ima 
poškodovanec pravico samo, ako preseza zmanjšek 
njegove sposobnosti za delo 10 %. 

Ako zadene zavarovanca, ki uživa delno rento, ' 
nova nezgoda, je treba odškodnino določiti na pod
stavi vseh posledic nezgod in po zaslužku, ki je 
vzet za osnovo določitvi prve rente, razen ako je 
bil ob času poslednje nezgode poškodovancev zaslu
žek večji. Ako je poetai poškodovanec vsled ne
zgode ne samo za. delo nesposoben, nego je tudi tako 
onemogel, da zahteva stalno oskrbo in strežbo, je 
rento, dokler traja onemoglost, zvišati največ za 
Vs (eno tretjino) njegovega zavarovanega "letnega 
zaslužka. • 

§ 63. 

Ako zavarovanec umre vsled nezgode, se топц 
ne glede na čas, ko je nastopila smrt, razen odškod
nine, ki mu je dana po § 62., izplačati še: 

1.) pogrebnina v znesku, določenem v VIII. po-
glavju te uredbe; 

2.) letna renta, ki se mora izplačevati rodbini 
umrlega zavarovanca po §§ 64. do 69. od dne smrti 

Ako zavarovanec, ki uživa delno rento vame 
vsled ponovne poškodbe, se določi renta njegovih' 
sorodnikov пд. podstavi zaslužka, ki se je vzela za 
osnovo določitvi rente ob prvi poškodbi, razenafca 
je vbil zavarovančev zaslužek, uživan ob času ptt-
novne nezgode, večji. 

Ista podpora se da rodbini mornarja, И je bil 
na potopljeni, ali,.pogrešani ladji, ako je minilo od 
dne, ko se je ladja potopila, aH od poslednje vestì 
o pogrešani ladji, leto dni ter ni došla verodostojna 
vesto živi jenju pogrešanega zavarovanca. Ürad sme 
v tem primeru zahtevati od rodbine prisego pred 
sodiščem, da nima. o, pogrešanem zavarovancu no
benih drugih vesti razçn jrijavljenih." 

Renta teče od dne, ko .se je ladja potopila, pri 
pogrešanih ladjah pa od 16. dne, odkar je došla 
zadnja vest o pogreSani ladji. 
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§64. §88. 

Kenta obvdovele zakonite ali nezakonite žene 
znaša Jo njene smrti ali ponovne možitve Vu (eno 
tretjino) zavarovanega letnega zaslužka zakonskega 
druga, umrlega vsled nezgode. 

Renta obvdovelega moža — ako je bila njegova 
žena zavarovana in ga je, vsled popolne aH delne 
nesposobnosti za delo, vzdrževala — znaša, dokler 
traja njegova nesposobnost za delo, V» (eno tretji
no) zavarovanega letnega zaslužka žene, umrle vsled 
nezgode. 

Renta preostale deco, zakonske ali nezakonske, 
kakor tudi renta dece, pred poškodbo zakonito 
vzrte za svojo, znaša do dovršenega 16. leta za vsa
kega otroka Yi (eno četrtino) zavarovanega letnega 
zaslužka umrlega roditelja; za sirote brez roditeljev 
in za otroke, ki so osiroteli naknadno, znaša renta 
Vs (eno tretjino) zavarovanega zaslužka za vsakega 
otroka. 

Ob smrti, ki je nastopila izza zakona, sklenjenega 
po nezgodi, ima vdova pravico do odškodnine samo, 
ako ima iz tega zakona zakonsko ali pozakonjeno 
deco. 

Žena, ki uživa rento, dobi kot odpravnino (izpla
čilo v enem znesku), ako se omoži iznova, enoletni 
zavarovani zaslužek svojega umrlega zakonskega 
druga. 

'Nezakonita žena ima pravico do teh podpor, «'c 
je živela pred nezgodo leto dni v skupnem gospo
darstvu z umrlim zavarovancem ali če -inu je rodila 
dete. 

Žena, ki je od svojega moža zakonito ločena, ali 
ki je neposredno pred smrtjo svojega moža živela 
leto dni ločeno od njega, ima pravico do odškodnine 
samo, ako ima pravico do vzdrževalnine (alimenta
cije), katero ji je prisodilo sodišče. V tem primeru 
se plačuje renta največ do zneska vzdrževalnine. 

Ako je več žen, ki imajo pravico do vdovskih 
rent, se deli znesek na enake dele. 

Ako ostanejo otroci brez očeta in matere, pa sta 
jim bila oba roditelja zavarovana, se vzame za 
osnovo njih rente zaslužek onega roditelja, ki je imel 
večji zaslužek. 

Otroci umrlega zavarovanca, čigar vdova nima 
pravice do rente, se smatrajo glede določitve rente 
za sirote brez roditeljev. 

Ako se otroci, ki uživajo rento, oskrbujejo ob 
javnih stroških v zavodu, se njih renta za čas njih 
bivanja v zavodu nalaga na obresti. 

Za otroke, ki uživajo rento, se sme zaradi na
daljevanja njih učenja dovoliti renta, odnosno pod
pora, tudi za čas preko 16. leta njih starosti do 
polnoletnosti. 

§ 65. 
Roditelji, ded in babica, zakonski ali nezakonski 

otreci, odnosno vnuki, dobivajo, ako je za njih vzdr
ževanje pretežno skrbel oni, M je vsied nezgode 
umrl, kot letno rento do smrti, odnosno dokler so 
navezani na podporo, V* (eno tretjino) zavarovanega 
letnega zaslužka umrlega zavarovanca. 

Vnuki, bratje in sestre dobivajo, ako je za njih 
vzdrževanje pretežno skrbel oni, ki je vsled nezgode 
umrl, kot letno rento do dovršenega 16. življenskega 
leta х/з (eno tretjino) zavarovanega letnega zaslužka 

, zavarovančevega. 
§ 66. 

Letne rente preostalih svojcev ne smejo pre-
sezati skupaj vsega zavarovanega zaslužka umr
lega zavarovanca. Ako bi bil znesek rent večji od 
tega, je treba letne rente zakonskih dragov in otrok 
sorazmerno znižati. 

Roditelji, ded in babica, vnuki, bratje in sestre 
imajo pravico samo, ako in kolikor rente prežive
lega zakonsKega druga in preostalih otrok ne dc«e-
zajo najvišjega zneska. Njih rente ne smejo pre-
eezati Vs (ene tretjine) zavarovanega letnega za
služka, četudi je več pravnih upravičencev. V takem 
primeru imajo roditelji pravico do rente pred de
dom m babico, ded in babica pred vnuki, vnuki pa 
pred brati in sestrami. 

Rente otrok, vnukov, bratov in sester se morajo 
podaljšati tudi po 16. življenskem letu, ako so 
vsled telesne ali duševne hibe nesposobni za vsako 
pridobitno delo. 

§ 67. 
Ako je poškodovani zavarovanec namenoma 

povzročil j4)ško'dbo, izgubi vsako pravico do oil
s' Hcodnine za to poškodbo. Ako pa poškodovanec 

umre, dobiva njegova rodbina vendarle zakonite 
podpore in rente. Toda če je poškodbo namenoma 
provzrocü sorodnik, ki ima po zakonu pravico do 
rente, izgubi tak sorodnik veako pravico do od-
gkodnine, ako zavarovanec umre veled poškodbe. 

Ako odide sorodnik, M ima pravico da rente, 
v inozemstvo, se mu ustavi renta do njegovega po
vratka. Ako se vrne sorodnik v treh mesecih na 
stalno bivanje, se mu morajo izplačati pridržani 
rentni obroki. 

Ako odide tak sorodnik v, inozemstvo na stalno 
bivanje, mu sme osrednji urad za zavarovanje de
lavcev na njegovo prošnjo v utemeljenih primerih 
dovoliti odpravnino v višini njegove enoletne rente. 

Ako se tak sorodnik vrne v našo državo, se 
njegova pravica do rente obnovi tudi v, tem pri
meru; toda znesek izplačane odpravnine se mora 
odtegniti od rente, ki se mu izplačuje po njegovem 
povratku. Odteza se mu v obrokih, odtegljaj pa ue 
sme biti večji od polovice dospelih rent 

§ 69. 
Sorodniki inozemskih zavarovanih državljanov, 

umrlih vsled nezgode, ki so bili v inozemstvu, ko 
se je pripetila nezgoda, imajo pravico do odškod
nine samo, ako postopa dotična tuja država s so
rodniki tam zavarovanih in umrlih naših državljanov 
na isti način. 

Ako odidejo taki sorodniki inozemskih državlja
nov, ki uživajo rento, na stalno bivanje v inozem
stvo, sinejo zahtevati odpravnino, ki znaša trikratni 
znesek njih letne rente. Ako pa se vrnejo v državo, 
nimajo pravice do nadaljnje rente. Glede rente takih 
inozemskih državljanov pa je drugače istotako 
odločilen pogoj vzajemnosti 

§ 70. 
Zavarovani letni zaslužek v zmislu te uredbe; 

je enak tristokratnemu povprečnemu znesku zava
rovane mezde (§ 20.) poškodovančeve v poslednjem 
letu pred nezgodo. Ako pa poškodovanec v letu 
pred nezgodo nt bil zavarovan za trideset tednov, 
se računi povprečni znesek zavarovane mezde na 
podstavi tridesetih tednov tako, da se jemlje za 
čas, ki manjka do tridesetih tednov, v račun za
varovana mezda onih nameščencev, ki so v istem 
ali podobnem obratu iste vrste in ob istem času 
opravljali podoben posel. 

Pri vajencih, vežbenikih in 1 osebah, ki vsled. 
nedovršene izobrazbe sploh ne dobivajo plače ali 
mezde ali jo dobivajo samo manjšo od običajne, 
se mora, ako jim je sposobnost za delo zmanjšana 
preko 33 Va % in ako umro, v letu, ko dovršujejo 
18. življensko leto, odnosno ko bi v tem letu mo
rali dovršiti svojo izobrazbo, uradoma zvišati do
ločena renta tako, da se vzame za osnovo izračunu 
rente povprečna zavarovana mezda pcjlnoplačanih 
nameščencev v tej dobi življenja, ki opravljajo 
iati posel, katerega se je poškodovani ali umrli 
zavarovanec učil. 

Ako se vsled zmanjšane draginje povprečna 
zavarovana mezda vseh zavarovanih oseb (§ 20.) 
zmanjša za več nego 10 %, sme minister za socialno 
politiko po zaslišanju osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev odrediti hkrati z izpremembo mezd
nih razredov tudi zmanjšek tekočih rent, določe
nih na podstavi starih mezdnih razredov. 

§ 71. 
Za zdravljenje poškodovančevo skrbi do popolne 

ozdravitve pristojni okrožni urad za zavarovanje 
delavcev, odnosno bolniška blagajna prometnih 
podjetij. . . . 

Vse stroške, ki jih provzroča zdravljenje in iz
plačevanje hranarine, trpi po petem tednu zavaro
vanje zoper nezgode, do začetka petega tedna pa 
zavarovanje zoper bolezen. 

Zavarovanje zoper nezgode trpi tudi pogreb
nino zavarovanca, ki je umrl vsled nezgode. 

zakonu ali oblastvu, mora vse stroške nezgode po
vrniti, osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev, 
Ako je pooblaščenec to opustil v svojem rednem, 
področju zoper navodilo delodajalčevo, zadeva ob
veznost, da se povrne škoda, izključno pooblaščenca» 

Osrednji urad sme v takih primerih zahtevati 
glavnično vrednost priznane odškodnine. 

Terjatve osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev po tem paragrafu se realizirajo po redni 
sodni poti. Zastarevajo v treh letih od dne, ko 
postane izvršna kazenska razsodba, ki je ugotovila 
kaznivo dejanje, odnosno opustitev delodajalčev:» 
ali pooblaščenčevo. 

§ 74. 
Delodajalec ali lastnik podjetja ni dolžan da

jati odškodnine onim, ki so zavarovani po. tej 
uredbi, ali njih rodbinam. Ako pa je delodajalec 
ali njegov pooblaščenec, za čigar postopek je de
lodajalec odgovoren, s kazensko obsodbo spoznan 
za krivca nastale nezgode, je tak delodajalec dol
žan dati odškodnino zavarovancu ali njegovim 
sorodnikom. 

V takih primerih se sme odškodnina zahtevati 
samo za oni znesek, za katerega poškodba, priso-
jena po redni sodni poti, preseza wlÊkodnïno, ki 
pripada zavarovancu ali njegovim sorodnikom po tej 
uredbi. 

Ako pripada zavarovancu ali njegovim sorod
nikom vsled nezgode pravica . do odškodnine po 
tretji osebi, prehaja ta pravica do zneska dejanske 
izdanih podpor in odškodnin na osrednji urad za 
zavarovanje delavcev. 

§ 7 5 . 

Pravica do odškodnine, omenjena v §§ 73. in 
74. te uredbe, se sme tudi realizirati civilnopravdno 
in brez izvršne kazenske odsodbe, ako ni bila taka. 
obsodba mogoča iz vzroka, ki tiči v osebnosti onega, 
kateri je s kaznivim dejanjem ali opustitvijo pro-
vzročil poškodbo. 

Terjatve osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev v § 73. zastarajo v tem primeru v treh letih 
po nezgodi. 

X. poglavje. 
Prijavljanje in preizkušanje nezgod, postopek z* 

določanje odškodnin. 

§ 72. 
Ako se mora zdraviti poškodovanec, ki ni za

varovan pö uredbi zoper bolezen, mu je istotako 
dati podporo v zmislu točke 1.) ш 2.) § 62. Toda 
v tem primeru mora delodajalec vrednost danih 
podpor od dne nezgode do konca četrtega tedna 
povrniti osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev. 

§ 7 3 . 
Ako je delodajalec ali njegov pooblaščenec na

menoma provzročil nezgodo, mora vse stroške ne
zgode povrniti osrednjemu uradu za zavarovanje 
delavcev. • , , , - , 

Ako se pripeti nezgoda zato, ker m delodajalec 
ali njegov pooblaščenec — za čigar postopek je de
lodajalec odgovoren, kolikor se opira na njegov 
naloo- — ukrenil varnostnih odredb, predpisanih po 

§ 76. 
Delodajalec ali njegov pooblaščenec mora <* 

vsaki nezgodi, ki se pripeti v obratu in ki bo imela 
bržkone za posledico smrt ali zmanjšek sposob
nosti za delo, kateri traja več nego tri dni, izvzem-
ši obrtne zastrupitve, v 24 urah, ko zve zanjo, vlo
žiti prijavo po predpisanem obrazcu pri okrožnem 
uradu za zavarovanje delavcev. 

Delodajalec je odgovoren, ako njegov pooblašče
nec ne izvrši prijave. 

Delodajalec ali njegov pooblaščenec mora ob 
vsaki taki nezgodi pozvati zdravnika, ki izjavi v 
poročilu, katero je treba sestaviti o nezgodi, ali 
utegne poškodba provzročiti smrt ali zmanjšati spo
sobnost za delo in koliko časa bo trajalo zdrav
ljenje. 

Ako se pripeti taka nezgoda na ladji ob poto
vanju, jo je vpisati in na kratko opisati v dnevniku 
ladje, ako pa za ladjo ni obveznosti, da bi vodila 
dnevnik, v posebnem izkazu o nezgodah na ladji. 
Prepis vsakega opisa je treba dati v prvem prista
nišču overiti po pristaniškem, odnosno konzular
nem uradu ter ga poslati pristojnemu okrožnemu 
uradu za zavarovanje delavcev. 

Predpisi četrtega odstavka ne veljajo za ladje, 
omenjene v petem odstavku § 3.; te ladje morajo 
prijaviti nezgodo, čim prispejo v pristanišče. 

§ 77. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev mora 

odločiti takoj, ko prejme prijavo o nezgodi ali zve 
drugače zanjo, ali naj se izvrši preiskava o tej ne
zgodi. . 

Preiskava se mora izvršiti na licu mesta v pri
merih, na katerih podstavi se bo verjetno zahte
vala po tej uredbi odškodnina (renta), ali o katenk 
je zahteval preiskavo osrednji urad za zavarovanje 

Okrožni urad sme izvršiti preiskavo po <™ojiK 
lastnih organih ali pa sme zahtevati, naj jo ш ™ 
po kraju obrata pristojno redarstveno (policijsko), 
rudarsko, pomorsko ali pristaniško oblastvo. 
' Stroške teh preiskav plačuje osrednji urad za 
zavarovanje delavcev, in ti stroški se morajo po
staviti v proračun osrednjega urada. ^ 

O času preiskave je pravočasno obvestiti: delo
dajalca, poškodovanca, odnosno o smrti njegovega. 
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najbližjega : sorodnika in pristojnega okrožnega 
obrtnega (pridobitnega) nadzornika (inšpektorja 
rada), tako da lahko osebno ali po zastopnikih 
sodelujejo pri njej. Na preiskavo se smejo pozvati: 
zdravnik, ki zdravi poškodovanca, in drugi stro
kovnjaki. Poškodovanec ima pravico, da je zasto
pan pri preiskavi. 

Preiskava se razen ugotovitve osebnih podatkov 
poškodovanega ali umrlega zavarovanca- razteza 
tudi na to-le: 

1.) na čas in vzrok nezgode; 
2.) na narav in posledice nezgode; 
3.) na kaznivo dejanje, malomarnost ali ne

pazljivost delodajalca ali njegovega pooblaščenca, 
poškodovanca ali tretje osebe. 

Ako je izvršilo preiskavo redarstveno, rudarsko 
ali pristaniško oblastvo, mora zapisnik o preiskavi 
v 8 cbieh vročiti pristojnemu okrožnemu uradu. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev mora 
vsak zapisnik o preiskavi popolniti s podatki, ki 
jih je ugotoviti s primernim postopkom: 

1.) o starejših telesnih hibah poškodovančevih 
in posledicah starejših poškodb; 

2.) o zavarovanem zaslužku zavarovanega ali 
umrlega člana; 

3.) o pravicah upravičenih sorodnikov poškodo
vanega ali umrlega člana po tej uredbi; 

4.) o znesku rente, ako jo ima poškodovani ali 
umrli član eventualno vsi ed prejšnje poškodbe ali 
jo je imel. 

§ 78. 
Nezgodo, ki se pripeti na potovanju, odnosno 

izvun okraja obrata, mora zdravnik, ki je dal prvo 
pomoč, prijaviti v 24 urah onemu prvostopnemu 
policijskemu oblastvu, v čigar območju se je prij» 
tila ali kjer je poškodovanec po nezgodi dobil pr -o 
zdravniško pomoč. 

Redarstveno oblastvo obvesti v takem primeru 
oni okrožni urad' za zayarovanje delavcev, ki jo po 
kraju obrata pristojen. 

Isto redarstveno oblastvo izvede v takem pri
meru tudi preiskavo, ki je popisana v § 77. 

§ 79. 

Postopek za prijavo in preiskavo nezgode, ki 
se pripeti izvun naše drzaxe osebam, zavarovanim 
po tej uredbi, predpiše minister za socialno politiko 
z naredbo. 

§ 80. 
Na podstavi zapisnika o preiskavi nezgode ka

kor tudi na podstavi prijave, prejete od delodajalca, 
izda okrožni urad za zavarovanje delavcev v svo
jem področju, določenem s to uredbo, ki ga je tre lia 
natančneje predpisati v statutu osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev, odločbo: 

1.) o določitvi bolezenskih podpor, po točkah 
1. in 2. § 62.; 

2.) o določitvi in izplačilu pogrebnine; 
3.) o določitvi in nakazilu začasnih rent (§ 85.). 
Stalne rente odmerja in nakazuje osrednji mad 

za zavarovanje delavcev. 
Okrožni urad, odnosno osrednji urad za zava

rovanje delavcev mora glede odškodnine nemu
doma odločili v primeru poškodbe, ki se je končala 
z nesposobnostjo za delo in z zmanjškom delovne 
sposobnosti, tako da more poškodovanec v času, ko 
se mu ustavi hranarina (točka 2. § 62.), že poteg
niti prvi dospeli znesek svoje rente. 

Ako se trajna nesposobnost za delo ali stopnja 
zmanjška delovne sposobnosti ne more ugotoviti 
dokončno, kakor tudi ako se mora poškodovanec 
zdraviti še nadalje, se mora zanj določiti začasna 
renta. 

Odločba o odškodnini se opira na izpričevalo 
onega zdravnika, ki je zdravil poškodovanca, in na 
izpričevalo zdravnika okrožnega urada za zavaro
vanje delavcev. Za izrekanje take odločbe smejo 
ravnateljstvo osrednjega urada in ravnateljstva 
okrožnih uradovi za zavarovanje delavcev izvoliti 
posebne odbore Štirih oseb, ki morejo odločati samo 
enoglasno. Ako se taka; odločba ne more izvesti, 
odloči ravnateljstvo samo. 
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Pri obrtnih zastrupitvah se mora vložiti prijava 
v enem letu, odkar je nameščenec izstopil iz obrata, 
v katerem je delal s strupenimi tvarinami, pri po
grešanih mornarjih v dveh letih, odkar se je pričela 
pravica rodbine do rente (§ 63., četrti odstavek). 

Ako se taka prijava ne vloži pri pristojnem 
okrožnem uradu za zavarovanje delavcev, jo je treba 
temu nemudoma vročiti, prijavitelja pa obvestiti o 
tem. 

§82. 
Ako spozna ravnateljstvo osrednjega urada za 

zavarovanje delavcev, da je prijavljena nezgoda take 
naravi, da ne daje pravice do odškodnine, mora to 
odločbo z razlogi vročiti interesentom in okrožnemu 
uradu za zavarovanje delavcev. 

Zoper to odločbo se sme v treh mesecih od vro
čitve vložiti pritožba pri sodišču delavskega zava
rovanja po pristojnem okrožnem uradu. 

/ § 81. 
Oni, ki ima pravico dof odškodnine, ali njegov 

pooblaščenec smo svojo pravico, ako ni bila dolo
čena na do sedaj opisani način, realizirati s prijavo 
pri osrednjem uradu za zavarovanje delavcev ali 
pri kateremkoli okrožnem uradu. 

Prijava ee mora vložiti x enem letu, odkar so se 
pojavile posledice nezgode, toda najkesneje v dveh 
letih po nezgodi. 

§ 83. 
Ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 

delavcev odloča, ko ugotavlja pravico do odškod
nine, tudi o njeni višini. 

Ta odločba se mora izdati onemu, ki zahteva od
škodnino, skupaj s priobčitvijo o znesku rente ka
kor tudi o računu, ki je služil za podstavo; v pri
merih nesposobnosti za delo, odnosno zmanjška de
lovne sposobnosti, pa razen tega tudi s priobčitvijo 
one stopnje delovne nesposobnosti, ki se je vzela za 
podstavo odškodnine. , 

Zoper odločbo ravnateljstva se sme v treh mese
cih od vročitve vložiti pritožba po okrožnem uradu 
pri sodišču delavskega zavarovanja. 

Zoper odločbo okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev, ki se tičejo bolezenskih podpor in začas
nih rent, se sme po uradu vložiti istotako pritožba 
pri sodišču delavskega zavarovanja v 15 dneh po 
vročitvi. 

Pritožba ne ustavlja izvršitve. 
Ako okrožni ali osrednji uratl za zavarovanje 

delavcev brez razloga zavlačuje odločbo o pravici do 
odškodnine, se sme pravni upravičenec obrniti ne
posredno na sodišče delavskega zavarovanja, da 
realizira svojo pravico. Ako spozna sodišče delav
skega zavarovanja, da urad z odločbo neopravičeno 
odlaga, mu sme z izključitvijo pritožbe določiti rok, 
do katerega je dolžan izreči odločbo. Ako urad v 
določenem roku ne bi izdal odločbe, odloči sodišče 
meritorno o zahtevi pravnega upravičenca. 

8 84. 
Delodajalci morajo na zahtevo osrednjega ali 

okrožnega urada za zavarovanje delavcev v 8 dneh 
dati na razpolago podatke, ki se zahtevajo od njih 
zaradi določitve odškodnine. 

Ako delodajalec ne predloži zahtevanih podatkov 
niti na ponovno zahtevo v nadaljnjih 5 dneh, je osred
nji ali okrožni urad za zavarovanje delavcev, po
oblaščen, ob stroških delodajalčevih poslati na lice 
mesta svojega organa, da zbere potrebne podatke 
(§ 15.). 

§ 85. 
Okrožni uradi morajo osrednjemu uradu pošiljati 

poročila o določenih začasnih rentah. 
Pogrebnine .se morajo izplačevati v roku, dolo

čenem v § 48. 
Povračilo predpisno izplačane rente se ne sme 

zahtevati. 
Obroki rente zastarevajo v enem letu od dospe 

losti. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

določi sporazumno z ministrom za notranje zadeve 
in z ministrom za pošto in brzojav z naredbo po
stopek za izplačevanje rent in denarnih podpor po 
poštni hranilnici in občinah. 

. § 86. 
Ako nastopijo v stanju poškodovanca, ki uživa 

rento, izpremem.be, ki vplivajo na določitev odškod
nine, ima poškodovanec pravico, v treh mesecih od 
te izpremembe zahtevati od ravnateljstva osrednjega 
ali okrožnega urada za zavarovanje delavcev, da 
se njegovo stanje iznova preišči in določi nova od
škodnina. 

Tudi ravnateljstvo osrednjega urada je dolžno v 
istem roku, odkar je zvedelo za izpremembo, odre
diti obnovo postopka. V tem primeru se mora uži
valec rente odzvati pozivu osrednjega urada, da so 
ugotovi njegovo stanje; drugače izgubi pravico do 
rente, dokler se ne odzove temu pozivu. 

Tudi za obnovljeni postopek! veljjajo določila 
§ 83. te uredbe. 

Letnik Ш. 

Ponovna odločba o ustavitvi, žnižbi ali zviôbi 
rente stopi v veljavo v roku prvega izplačila, ki za
pade, ko se je vročila odločba. 

Pritožba zoper to odločbo ne ustavlja njene iz
vršitve. 

§ 87. 
Pravica do rente prestane: 
1.) ako je uživalec rente obsojen na zapor preko 

enega meseca ali se odda v poboljševalnico, dokler 
traja kazen ali bivanje v poboljševalniei. Njegovi 
sorodniki, ki imajo, ako bi umrl, pravico do rente, 
dobivajo, dokler je uživalcu rente vzeta .svoboda, 
rento, ki jo uživa, toda ne večje od rente, Id jim 
pripada, ako bi poškodovanec umrl; 

2.) ako odide uživalec rente v inozemstvo, do 
njegovega povratka; ako se vrne v treh mesecih na 
stalno bivanje, se mu morajo ustavljeni obroki rente 
naknadno izplačati; 

3.) ako je uživalec rente inozemski državljan, pa 
se vrne na stalno bivanje v domovino, se mu mora 
izplačevati renta tudi nadalje, ako postopa dotična 
država istotako z našimi državljani. 

Rodbinske rente pogrešanih mornarjev presta* 
nejo, ako se dokaže, da zavarovanec, ki se je sma
tral za pogrešanega, živi: 

§ 88. 
Ob delnem zmanjšku delovne sposobnosti sme 

poškodovanec, ki uživa rento, ako renta ne preseza 
20 %. popolne odškodnine (§ 62.), zahtevati, da se 
mu daj namesto rente odpravnina. 

Ključ za izračunavanje odpravnin predpisuje 
osrednji urad za zavarovanje delavcev, odobruje pa 
ga minister za socialno politiko. 

Prošnje za izplačilo odpravnine sme ravnatelj* 
stvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev vpon 
števati na podstavi prejšnje zdravniške preiskave o 
verjetnem trajanju poškodovančevega življenja, in 
sicer samo, ako občina, ki ji pripada poškodovanec, 
pristane na izplačilo odpravnine. 

Ko vloži kdo prošnjo za odpravnino, ga je treba 
opozoriti na to, da izgubi, ako dobi odpravnino, pra
vica do vsake druge odškodnine, tudi ako bi se 
mu stanje vsled poškodbe, za katero je že dobil 
odškodnino, pozneje poslabšalo. 

Odločba ravnateljstva je izvršna. Prosilcu se 
vroči po pristojnem okrožnem uradu za zavarova
nje delavcev. Ako prosilec ne pristane na določeno 
odpravnino, dobiva še nadalje svojo rento. 

§ 8 9 . 

Glede pravic, ki pripadajo vsled nezgode zava
rovancu po tej uredbi in statutu osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev, se mora uporabljati prvi 
odstavek § 59., izvzemši zahtevo oseb, ki imajo po 
tej uredbi kot sorodniki pravico do odškodnine ter 
jo realizirajo, da jih na ta način uživalec rente 
vzdržuje. 

IX. poglavje. 

Higienske in tehnične odredbe za zaščito življenja 
in zdravja nameščencev in za preprečevanje nezgod. 

§ 90. 
Vse obrate, katerih nameščenci so zavezani za

varovanju zoper bolezen in nezgode, nadzira osred
nji urad za zavarovanje delavcev po lastnih organih, 
ali so izvedena določila obrtnih (pridobitnih) in dili
gili zakonov o zaščiti zdravja in življenja zaposlenih 
nameščencev in odredbe za preprečevanje nezgod, 

S to določbo pa se vendar ne poseza v področje 
obrtnih oblastev (pridobitnih oblastev) in obrtnih 
nadzornikov (inšpektorjev rada), ki je odrejeno z 
določili obrtnih (obrtnega zakona) in drugih poseb
nih zakonov. 

§ 91'. 
Na podstavi poročil, odnosno predlogov okrož

nih uradov za zavarovanje delavcev in svojih last^ 
nih organov o opaženih nedostatkih pri izvajanju 
določil za zaščito zdravja in življenja zaposlenih na
meščencev! in odredb za preprečevanje nezgod 
skrbi ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev, da se ti nedostatki odpravijo. 

V ta namen sme: 
1.) za vse obrate, ki niso v državni upravi, iz

dati sporazumno s pristojnim obrtnim nadzornikom 
(inšpektorjem rada) potrebne odredbe, da se izvedejo 
vse po. veljavnih zakonih določene in predpisane 
zdravstvene in tehnične odredbe za zaščito življenja 
in zdravja nameščencev in za preprečevanje nezgod; 

2.) za vse obrate, ki so v državni upravi, poda
jati po ministru za. socialno politiko predloge pri
stojnim obla&tvom, da ee v teh obratih tudi izvedejo 
vse potrebne zaščitne odredbe; 

Л 
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3.) po ministim za socialno politiko zahtevati, 
naj. se predpišejo splošne varnostne odredbe, ki so 
potrebne za zaščito zdravja in življenja nameščen
cev in za preprečevanje nezgod. 

§ 92. 
Delodajalca, ki ni v svojem obratu izvedel od

redb za zaščito zdravja, določenih po ravnateljstvu 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev ali dru
gem pristojnem ohlastvu na podstavi zakona ali ve
ljavne naredbe, obveže ravnateljstvo osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev, da plača naknaden 
prispevek. Ta naknadni prispevek sme doseči tudi 
dvakratni znesek njegovega prispevka za zavaro
vanje zoper bolezen, delodajalec pa ga ne sme od
tegniti od zaslužka zavarovanih nameščencev. 

Zoper odločbo ravnateljstva, s katero se v zmi-
elu točke 1. drugega odstavka § 91. določajo za
ščitne odredbe, kakor tudi zoper odločbo ravnatelj-
Btva, s katero še določa naknadni prispevek, sme 
delodajalec prijaviti pritožbo ministru za socialno 
politiko v 15 dneh, ko prejme odločbo. S pritožbo 
se ne ustavlja izvršitev. 

§ 93. 
Ako delodajalec ne izvede predpisanih varnost

nih odredb ali ne postavi zaščitnih naprav, sme rav
nateljstvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
nezavisno od postopka, ki je eventualno uveden 
zoper njega na podstavi § 92., uvrstiti njegov obrat 
• višji razred nevarnostne tabele; ako pa je bil do
tični obrat že prej uvrščen v najvišji razred, ga sme 
obremeniti z dvakratnim zneskom ustrezne pristoj-
bmske postavke. 

Zoper to odločbo ravnateljstva se sme v 15 dneh 
prijaviti pritožba ministru za socialno politiko. 0 tej 
odločbi je treba obvestiti pristojni okrožni urad za 
zavarovanje delavcev. 

§ 9 4 . 
Predpisane varnostne odredbe mora delodajalec 

v vseh delavnicah obrata nabiti na vidnem kraju. 
Poleg strojev, ki so se spoznali za nevarne, se mo
rajo razen uporabljenih zaščitnih naprav nabiti po
sebna svarila, katerih besedilo določi nadzorno ob-
laetvo. Ta svarila se predlože v vidiranje onemu 
oblastvu ali uradu, Id je odredilo, odnosno odredil, 
da se nabijejo dotična svarila. 

I I . d e l . 

Ustroj. 
-' ' ХП. poglavje. 

' :. Ustroj zavarovanja. 

" § 9 5 . 

Za izvajanje zavarovanja zoper bolezen in ne
zgode se ustanavlja po določilih te uredbe za vso 

' kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev osrednji 
urad za zavarovanje delavcev s sedežem v Beogradu. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev je edini 
nosilec zavarovanja po tej uredbi. Njegovi krajevni 

ni, po katerih se izvršuje zavarovanje, pa so: 
okrožni uradi za zavarovanje delavcev; 
blagajne za zavarovanje delavcev prometnih 

aj. 
ХШ. poglavje. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev. 

§ 9 6 . 

11.) da izdaja potrebne odločbe za izvajanje po 
veljavnih zakonih določenih in predpisanih higien
skih in tehničnih odredb za zaščito življenja in 
zdravja nameščencev in preprečevanje nezgod; da 
kontrolira izvajanje svojih odredb kakor tudi od
redb obrtnih oblastev in obrtnih nadzornikov (in
špektorjev rada) in izvajanje zakonskih naredb v 
tem oziru; 

12.) da uredi službene, plačilne in pokojninske 
razmere svojih nameščencev in nameščencev okrož
nih uradov za zavarovanje delavcev. v 

§ 9 7 . 

Krajevni organi osrednjega urada za zavarova
nje delavcev morajo vzajemno delovati pri podpi
ranju in kontroli bolnih zavarovanih članov ter nad
zirati, ali delodajalci in nameščenci izvršujejo svoje 
dolžnosti po tej uredbi. 

Sporna vprašanja, ki bi mogla v tem oziru na
stati med dotičnimi organi, rešuje ravnateljstvo 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev je javna 
ustanova, osnovana na načelu samouprave. Njegovi 
samoupravni organi so: glavna skupščina, ravnatelj
stvo in nadzorni odbor. 

§99 . 
Glavno skupščino tvorijo odposlanci krajevnih 

organov, izvoljeni na glavnih skupščinah krajevnih 
organov tako, da volijo zavarovani člani in delo
dajalci v enakem številu svoje delegate ločeno iz
med sebe in sorazmerno s številom zavarovanih 
člam.-v. 

Skupno sorazmerno število delegatov, način njih 
volitve, čas njih delovanja, način, kraj in čas sklica, 
glavne skupščine, konstituiranje, področje in ugo
tavljanje sklepčnosti določa statut osrednjega urada 
za zavarovanje dtelavcev. 

Ravnateljstvo voli po vrsti in izmenoma za dobo. 
določeno s statutom, izmed delodajalskih in na-
meščenskih članov ravnateljstva predsednika, ki 
obenem predseduje tudi glavni skupščini. Po istem 
načelu volijo delodajalski in nameščenski člani rav
nateljstva po enega podpredsednika. 

Področje ravnateljstva se razteza na vse posle, 
ki niso z zakonom ali statutom pridržani glavni 
skupščini ali upravi (administraciji) osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Zdravniki okrožnih uradov in blagajn za zavaro
vanje delavcev prometnih podjetij volijo izmed 
sebe stalen zdravniški sosvet iz največ 18 članov, 
ki je posvetovalni organ ravnateljstva glede skrb
stva za zdravje zavarovanih članov. Ta stalni zdrav
niški sosvet sme delegirati v ravnateljstvo osred
njega urada tri svoje člane, ki imajo glede skrbstva 
za zdravje zavarovanih članov posvetovalen glas. 

Število članov ravnateljstva in stalnega zdrav
niškega sosveta, način njih volitve, dobo njih de
lovanja, način, kraj in čas za konstituiranje, sklice
vanje in vršenje sej ravnateljstva in stalnega zdrav
niškega sosveta, njiju področje in ugotavljanje 
sklepčnosti določa statut osrednjega urada, za za
varovanje delavcev. 

§102. 
Glavna skupščina, in sicer delodajalski in zava-

rovanski odposlanci ločeno, voli izmed sebe in po 
načelu paritete nadzorni odbor. 

Število članov nadzornega odbora, način njih vo
litve, dobo njih delovanja, konstituiranje in njih 
področje določa statut. 

Namen osrednjemu uradu za zavarovanje delav
cev je: 

1.) da zavaruje po načelu vzajemnosti zoper bo
lezen nameščence, zavezane zavarovanju; 

2.) da določa prispevke za zavarovanje zoper 
bolezen; 

3.) da uredi podpiranje zavarovanih članov po 
enakih načelih in na enak način za vso državo; 

4.) da omogoča uporabljanje skupnih zdravnikov 
in skupno nabavljanje zdravil in zdravniških na
prav in da ureja vse zadeve, ki so s tem v zvezi; 

6.) da skrbi za lastne uradne lekarne, bolnice, 
ordinacijske zavode, zdravilišča in okrevališča; 

6.) da ustvarja prihrane za zavarovanje zoper 
bolezen: 

7.) da izvaja po načelu vzajemnosti zavarovanje 
zoper nezgode; 

8.) da ustvarja prihrane, določene za zavarovanje 
zoper nezgode; 

9.) da po lastnih organih opravlja izterjevanje 
svojih, terjatev; 

10.) da rešuje sporna vprašanja, ki spadajo po tej 
uredbi v njegovo področje; 

§ 100. 
V področje glavne skupščine spada to-le: Glav

na skupščina x 

1.) sprejema in izpreminja statut; 
2.) določa višino podpor, ki se morajo dajati ob 

bolezni, in odloča o zvišbi (odnosno razširitvi) ali 
znižbi podpor kakor tudi o načinu njih kritja; zvi
šuje ali znižuje odstotek prispevkov za zavarovanje 
zoper bolezen; 

3.) sklepa o zvišbi in uporabi prihrane zavaro
vanja zoper bolezen; 

4.) sklepa o postavljanju bolnic in sanatorijev, 
uradnih lekarn kakor tudi o vseh zadevah, ki se 
tičejo skrbstva za zdravje zavarovanih članov, ako 
je za to treba večje glavnice; istotako o nakupu in 
prodaji nepremičnih imovin in prevzemu njih obvez
nosti, združenih z večjo obremenitvijo urada, katere 
znesek se določi s statutom. 

5.) določa in izpreminja nevarnostne tabele za 
zavarovanje zoper nezgode; 

6.) določa, kako se pobira in uporablja prihrana 
za zavarovanje zoper nezgode; . 

7.) voli člane ravnateljstva in nadzornega od
bora osrednjega urada za zavarovanje delavcev ka
kor tudi prisednikov kasacijskega sodišča delavske
ga zavarovanja; 

8.) določa letni proračun uprave; 
9.) pregleduje letne zaključne račune zavaro

vanja zoper bolezen in nezgode; odloča p podelitvi, 
odnosno odklonitvi razrešnice (absolutorija); 

10.) odloča v zadevah, ki spadajo po uredbi v 
njeno pristojnost, ali ki so ji dodeljene s statutom. 

Sklepi pod 2.) veljajo samo, ako jih sprejmeta s 
tajnim glasovanjem dve tretjini prisotnih odposlan
cev na glavni skupščini, sklepi o predmetih pod 1., 
2., 5. in 8. pa veljajo šele, ko jih odobri minister 
za socialno politiko. Ako pri prvem določanju bole
zenskih podpor ni dvetretjinske večine, odredi vi
šino teh podpor, dokler se ne določi po redni poti, 
minister za socialno politiko. 

§ 103. 
Predsednik in en podpredsednik osrednjega ura

da kakor tudi najmanj ena tretjina članov ravnatelj
stva, stalnega zdravniškega sosveta in nadzornega 
odbora se morajo voliti' izmed oseb, ki stanujejo v 
kraju, kjer je nastanjen osrednji urad za zavaro
vanje delavcev. 

§104. 
Za opravljanje uradnih poslov postavlja ravna

teljstvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
plačane osebe. 

Službeno razmerje teh nameščencev določi rav
nateljstvo s službenim in disciplinarnim pravilni
kom, njih prejemke pa s pravilnikom o prejemkih. 

Nameščenci osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev so javni uslužbenci; njih službeni stališ 
in prejemki ne .smejo biti neugodnejši od stanšev 
in plač državnih uradnikov in uslužbencev in zatr 
se jim morajo vse pravice in ugodnosti kakor tudi 
vsi prejemki, vse doklade itd., ki jih uživajo državni 
nameščenci, zajamčiti z dotičnimi zakoni in s pra
vilniki o njih plači in službi. Istotako ee mora z 
zakonom zajamčiti nameščencem-uradnikom osred
njega urada, da se jim, ako prestopijo v državno 
službo, vštejejo-službena leta pri osrednjem uradu za 
leta državne službe. 

Službeni in disciplinarni pravilnik kakor tudi 
pravilnik o prejemkih int pokojninah nameščencev 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev odobruje 
minister za socialno politiko. 

§ 101. 
Statut določa število članov ravnateljstva, ki ne 

sme biti večje od 36, kakor tudi število njih namest
nikov. Voli •- jih glavna skupščina tako, da so posa
mezne kategorije delodajalcev in nameščencev v rav
nateljstvu zastopane sorazmerno. Pri tem volijo delo
dajalci in zavarovani člani posebe izmed sebe in na 
paritetni.podstavi, tako da so v ravnateljstvu delo
dajalci in zavarovani nameščenci v enakem številu. 

§ 105. 
Za odposlanca glavne skupščine, člana ravna

teljstva in nadzornega odbora kakor tudi za na
meščenca osrednjega urada se sme izvoliti samo 
državljan' kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki 
je zmožen arbskohrvatskega ali slovenskega jezika. 
Izvoliti se ne sme oni, ki ni dovršil .18. leta, ki je 
pod skrbstvom ,ali v konkurzu, ki je bil s sodno 
razsodbo obsojen zaradi hudodelstva ali pregreška. 
učinjenega iz koristoljubja, ali naposled oni, ki je 
bil obsojen na izgubo službe, odnosno političnih pra
vic, za dobo, določeno s sodno razsodbo. 

Ako pride izvoljen član ravnateljstva ali nad
zornega odbora aH nameščenec urada pod ekrbs t v 0 

ali v konkurz ali se sodno kaznuje zaradi hudodel
stva ali pregreška, učinjenega iz koristoljubja, ah 
se obsodi na izgubo službe, odnosno političnih pra
vic ga ravnateljstvo urada razreši dolžnosti, od-, 
nosno odpusti iz službe brez vsake odškodnine. 

Ako se zoper člana ravnateljstva ali nadzornega 
odbora ali nameščenca urada uvede kazenska pre
iskava zaradi hudodelstva ali pregreška, učinjenega 
iz koristoljubja, ga ravnateljstvo začasno odstavi 
(suspendira) do končane preiskave. 

Zoper odločbo ravnateljstva o tej stvari, je do
pustna pritožba na ministra za socialno politiko, 
toda s tem se ne ustavi izvršitev odločbe. 



138. 717 Letnik 111. 

§ 106. 
Predsednika ravnateljstva in ravnatelja osred

njega urada potrjuje v službi minister za socialno 
politike. 

§ 107. 
Služba članov glavne skupščine, predsednika in 

Članov ravnateljstva in nadzornega odbora je častna 
in kot taka ni epojena s posebno nagrado; toda de
narni izdatki, učinjeni v uradnem poslu, se povra-
Čajo na način in v obsegu, ki ju določa statut osred
njega urada za zavarovanje delavcev. 

Razen tega se jim sme zaradi zamude časa da
jati posebna nagrada, ki jo na predlog ravnateljstva 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev in v 
breme upravnih stroškov urada določa minister za 
socialno politiko. 

.§ 108. 
O povračilu škode, ki sta jo provzročUa z malo

marnostjo ali zlorabo ravnateljstvo in nadzorni od
bor osrednjega urada za zavarovanje delavcev, ali 
so jo provzročili nameščenci urada, veljajo izdani 
zakoniti predpisi in povračilo škode se mora izvr-
Siti sodno. 

§ 109. 
Upravljanje (administracija) osrednejega urada 

za zavarovanje delavcev se vrši — kolikor ta uredba 
ne obscza o tem obveznih določil — po določilih 
Statuta. 

Statut mora obsezati v prvi vrsti določila.: 
1.) o sestavi glavne skupščine, ravnateljstva in 

njegovega predsedništva, nadzornega odbora kakor 
tudi stalnega zdravniškega sosveta; o volitvi samo
upravnih organov s tajnim volilnim postopkom; o 
konstituiranju in področju samoupravnih organov; 
o načinu posvetovanja in sklepanja; o postopku pri 
upravljanju urada kakor tudi pri volitvi pTisednikov 
pri sodiščih delavskega zavarovanja, Id se marajo 
voliti s tajnim volilnim postopkom; 

2.) g'!(;đe zavarovanja zoper bolezen: o višini 
prispevkov; o višini podpor; o ustanavljanju lekarn 
ш zdravstvenih naprav; o nameščanju (postavljanju) 
in službenem razmerju zdravnikov; o organizaciji in 
poslovanju okrožnih uradov za zavarovanje delav
cev in blagajn za zavarovanje delavcev pri promet
nih podjetjih kot krajevnih organov osrednjega 
urada; o področju in delovanju ekspozitur in orga
nov krajevnega posredovanja zavarovanj, omenjenih 
v § 120. te uredbe, in o organizaciji ekspozitur; o 
postopku pri obračunavanju s krajevnimi organi; o 
zbiranju in uporabljanju prihran zavarovanja zoper 
bolezen; o načinu in postopku pri nalaganju imo
vine osrednjega urada in njegovih krajevnih orga
nov; v obče o postopku pri zavarovanju zoper bo
lezen; 

3.) pri zavarovanju zoper nezgode: o določanju 
nevarnostnih tabel; o postopku pri uvrščanju obra
tov v nevarnostne razrede in odstotke; o postopku 
pri ugotavljanju nezgod, pri določanju, priznavanju 
in dajanju podpor in rent; o delovanju in postopku 
krajevnih kot posredniških organov, njih kontroli 
in polaganju računov; o postopku pri zbiranju in 
uporabljanju zavarovalne rezerve; o načinu in po
stopku pri nalaganju imovine; in vobče o postop
ku pri zavarovanju zoper nezgode; 

4.) o postopku osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev glede izvajanja in kontrole zdravstvenih 
in tehničnih odredb za zaščito zdravja delavcev in 
za odvračanje nezgod; 

6.) 6 administraciji (upravljanju) osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev in njegovih krajev
nih organov; o postavljanju in premeščanju na
meščencev; o ureditvi službenih 'in disciplinarnih 
razmerij kakor tudi pokojnin uradnikov in uslužben
cev osrednjega urada in okrožnih uradov za zava
rovanje delavcev; 

6.) o računovodstvu zavarovanja zoper bolezen 
in nezgode; o postopku, kako se vodi evidenca in 
zbirajo statistični podatki; 

7.) o načinu, kako se sestavljajo, pregledujejo 
In odobrujejo letni zaključni računi; 

8.) o postopku pri izpremembi statuta. 
V pravilnik se ne smejo sprejeti določila, ki na

sprotujejo uredbi in določilom, izdanim na podstavi 
uredbe ali ki nimajo zveze z namenom in nalogo 
«avaxovanja. 

§ no. 
Za kritje upravnih stroškov osrednjega urada 

sa zavarovanje delavcev, v katere spadajo tudi pri
spevki urada za pokojninski fond, stroški za glav. 
ne skupščine, seje ravnateljstva in nadzornega od
bora, stroški za preiskavo nezgod in stroški za so-

, dišča delavskega zavarovanja, o katerih govori 
XVI. poglavju te uredbe, kakor tudi za kritje iz

datkov za amortizacijo ustanovnih stroškov daje 
država subvencijo v znesku najmanj 1,000.000 di
narjev na leto, ki obremenja proračun ministra za 
socialno politiko, v čigar letni proračun ga je vsta
viti. 

V ta namen se proračun, sprejet na glavni skup
ščini osrednjega urada, predlaga v odobritev mi
nistri za socialno politiko. 

§ 111. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev vodi lo

čene račune, evidence in statistike za zavarovanje 
zoper bolezen in za zavarovanje zoper nezgode. 

Na podstavi sklepa glavne skupščine osrednjega 
urada se smejo v skupnem namenu obeh strok za
varovanja ustanoviti skupne naprave (zavodi), ka
terih izdatki in eventualni dohodki se dele na obe 
vrste zavarovanja sorazmerno z njiju udeleževanjem 
pri učinjenih izdatkih. 

Upravni stroški, kolikor niso pokriti z državno 
subvencijo po § 110., kakor tudi manipulacijski 
stroški osrednjega urada za zavarovanje delav
cev, nadnlje vsi upravni in manipulacijski stroški 
okrožnih uradov za zavarovanje delavcev obreme-
njajo račune osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev, navedene v prvem odstavku tega paragrafa, 
ter se dele na obe stroki zavarovanja sorazmerno z 
vsoto njiju letnih prispevkov in izdatkov za bole
zenske podpore, odnosno odškodnine in dotacije ob 
nezgodah. 

Izredni manipulacijski izdatki: stroški za zasli
ševanje prizadetih oseb, prič, veščakov in za stro-
kovnjaške preglede itd. obremenjajo ono stroko za
varovanja, v katere interesu so učinjeni 

§ 112. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme kot 

pravna oseba prevzemati obveznosti ter pridobivati 
pravice. V področju, določenem z zakonom in sta
tutom, zastopata urad pred oblastvi in tretjimi ose
bami kolektivno predsednik in ravnatelj, odnosno 
njiju namestnika. To pravno zastopanje se razteza 
tudi na one pravne posle, za katere je po drugih 
zakonih treba posebnega pooblastila. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme v 
vsakem času prevzeti zastopanje svojih krajevnih 
organov pred sodišči in oblastvi brez posebnega 
pooblastila. 

XIV. poglavje. 
Okrožni uradi za zavarovanje delavcev. 

§113. 
Okrožni urad- za zavarovanje delavcev je kra

jevni organ osrednjega urada za zavarovanje delav
cev in njegov namen je, da na način, določen s to 
uredbo in statutom osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev: 

1.) izvršuje zavarovanje zoper bolezen in oprav
lja krajevne posle tega zavarovanja. V ta namen: 
a) kontrolira delodajalce ob izvrševanju prijavne 

dolžnosti; 
b) vodi v evidenci zavarovane člane; 
c) predpisuje in nabira prispevke ter skrbi, da se 

pobirajo; 
č) daje podpore, nudi zdravljenje in oddaja po

možne priprave za zdravljenje ter odreja obole
lim članom oskrbo v bolnicah; 

d.) vodi evidenco in statistiko o bolezenskih pod
porah; 

e) zastopa osrednji urad za zavarovanje delavcev 
ter opravlja, ako je pooblaščen, v njegovem 
imenu posle pri sodiščih in drugih oblastvih; 
2.) posreduje zavarovanje zoper nezgode. V ta 

namen: 
a) kontrolira, ali izpolnjujejo delodajalci predpise 

o prijavljanju obratov, prijavljanju nezgod in 
dajanju podatkov glede zaslužka svojih na
meščencev; 

b) vodi v evidenci osebe in obrate, v njegovem 
okrožju zavarovane zoper nezgode, posreduje pri 
prijavah po točki a), predpisuje in pobira pri
spevke ter skrbi, da se plačujejo; 

c) odreja preiskavo nezgod po svojih organih ali 
po drugih oblastvih; določa in izplačuje začasne 
podpore in začasne rente; 

č) vodi evidenco in statistiko nezgod; 
3.) kot javna ustanova in organ osrednjega 

urada za zavarovanje delavcev: 
a) kontrolira izvajanje odločb osrednjega urada 

za zavarovanje delavcev, obrtnih oblaetev in 
obrtnih nadzornikov (inšpektorjev, rada), izva
janje zakonitih naredb o odredbah za zaščito živ
ljenja in zdravja nameščencev in preprečevanje 
nezgod: 

b) izterjuje po lastnih organih svoje terjatve po tej 
uredbi; 

c) rešuje sporna vprašanja, ki spadajo po tej uredbi 
v njegovo območje. 

§ 114. 

Vse dohodke zbira in izdatke izplačuje okrožni 
urad v imenu in na račun osrednjega urada za za
varovanje delavcev; potemtakem se morajo tudi vse 
denarne zaloge okrožnega urada, ki niso potrebne 
za kritje tekočih izdatkov, izročati osrednjemu 
uradu za zavarovanje delavcev. 

S sklepom glavne skupščine okrožnega urada 
za zavarovanje delavcev se smejo od čistega let
nega prebitka pri poslovanju okrožnega urada upo
rabiti tri četrtine za ustanovitev zaklada za da
janje večjih podpor, določenih z uredbo (§ 43.), in 
za ustanavljanje in vzdrževanje zdravstvenih na
prav, ki jih upravlja ta okrožni urad. Sklepi o tej 
uporabi veljajo šele, ko jih odobri ravnateljstvo 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Letni primanjkljaj v poslovanju okrožnega urada 
mora pokriti osrednji urad za zavarovanje delav
cev; . ako pa se pokaže med letom, da razpoložna 
imovina okrožnega urada ne zadošča za redno da
janje podpor, mora ravnateljstvo osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev ta okrožni urad predjemo-
ma založiti s potrebnimi denarnimi sredstvi 

§ 115. 

Število, območja in sedeže okrožnih uradov za 
zavarovanje delavcev določa z odobritvijo ministra 
za socialno politiko glavna skupščina osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

§ 116. 

Zavarovani člani osrednjega urada, za zavaro
vanje delavcev izvršujejo svoje pravice in dolž
nosti po tej uredbi pri onem okrožnem uradu za 
zavarovanje delavcev, v čigar območju opravljajo 
posel, v katerem so zaposleni; delodajalci pa pri 
onem okrožnem uradu, ki je pristojen za njih name
ščence. Za posadko ladij je pristojen oni okrožni 
urad, v čigar območju je luka, kamor pripada ladja. 

Izjema so: 
1.) nameščenci onih prometnih podjetij, za ka

tera je ustanovljena posebna blagajna po tej uredbi 
(XV. poglavje); 

2.) nameščenci obratov, ki začasno opravljajo 
dela izvun območja okrožnega urada, kjer je sedež 
obrata. Taki nameščenci se smejo zavarovati pri 
okrožnem uradu, pristojnem po sedežu njih dela. 

§ 117. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev je javna 
ustanova, osnovana na načelu samouprave. Njegovi 
samoupravni organi so: glavna skupščina, ravnatelj
stvo in nadzorni odbor. 

Samoupravni ustroj in samoupravno delovanje 
okrožnega urada določa statut osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev analogno določilom, ki veljajo 
za samoupravne organe osrednjega urada. 

S tem statutom se zlasti določa tudi tajni volilni 
postopek pri volitvi odposlancev za glavno skup
ščino ob zaščiti manjšin. Glavna skupščina sestoji 
iz polovice izvoljenih odposlancev zavarovanih čla
nov in polovice izvoljenih članov nezavarovanih de
lodajalcev. 

§ 118. 

Sklepi skupščine ali ravnateljstva okrožnega 
urada za zavarovanje delavcev o nakupu ali odsvo-
jitvi nepremične imovine in o prevzemu obveznosti, 
spojenih z večjo obremenitvijo urada, katere zne
sek se ustanovi s statutom, veljajo šele, ko jih odobri 
ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev. 

§119. 
Ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 

delavcev sme: 
1.) razveljaviti vsak sklep ali vsako odločbo 

samoupravnih organov okrožnih uradov, ako na
sprotuje zakonu ali veljavnim predpisom in nared-
bam, ter izdajati potrebne odločbe, da se zavaruje 
izvajanje zakonov, predpisov in naredb; 

2.) izrekati denarne kazni do 600 dinarjev samo
upravnim organom, odnosno odgovornim osebam, 
ki ne izvršujejo zakona ali predpisov, izdanih na 
podstavi zakona. 

Razen se izterja upravno kakor državni davek. 

^4'i'.:J-' .<4№МГ'-1'Уљ .•:.' 
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§ 120. 

Mestna ali občinska poglavarstva so zavezana. 
sodelovati pri krajevnem posredovanju zavarovanja 
zoper bolezen in nezgode. Postopek in modalitete 
tega posredovanja določi z naredbo minister za so
cialno politiko sporazumno z ministrom za notranje 
zadeve. 

Koliko in ob kakšnih pogojih se sme krajevno 
posredovanje zavarovanja poveriti strokovnim dru
štvom, ki so do sedaj izvrševala obvezno zavaro
vanje zoper bolezen, določi minister za socialno po
litiko z naredbo. 

V krajih, kjer je več nego 500 oseb zavezanih 
zavarovanju, sme okrožni urad za zavarovanje de
lavcev z odobritvijo osrednjega urada ustanoviti 
svojo ekspozituro. 

Predpise o ustroju, področju in poslovanju eks
pozitur določi statut osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev. 

§121. 

Ravnateljstvo okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev jemlje za opravljanje uradnih poslov pla
čane osebe, ki so s -službenega stališča istotako na
meščenci osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 
Tudi zdravniki se smejo nastavljati za uradnike. 

Službeno razmerje teh nameščencev in njih pre
jemki so določeni v službenem in disciplinarnem 
pravilniku in v pravilniku o prejemkih nameščencev 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Sklepe ravnateljstva okrožnih uradov za zavaro
vanje delavcev o ustanavljanju (sistemiziranju) na-
meSčenskih mest in njih popolnjevanju odobruje 
ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev. 

§122. 
Določila §§ 105., 107. in 108. veljajo tudi za 

okrožne urnde za zavarovanje delavcev. 
Istotako veljajo določila § 108. glede odgovor

nosti za povračilo škode mestnih in občinskih na
meščencev kakor tudi občin samih (§ 120.). 

§ 123. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev sme v 

okviru, ki mu ga določata ta uredba in statut, 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev, prevze
mati tudi obveznosti in pridobivati pravice. Pr^d 
oblastvi in tretjimi osebami zastopata urad kolek
tivno, v okviru, določenem z uredbo in Statutom, 
predsednik ravnateljstva in ravnatelj, odnosno njiju 
namestnika. Ta pravica zastopanja se razteza tudi 
na take pravne posle, za katere je po drugih zako
nih treba posebnega pooblastila. 

Za honoriranje enega ali več tako nameščenih 
zdravnikov morata prispevati podjetje in okrožni, 
odnosno osrednji urad za zavarovanje delavcev. 

Višino prispevkov določa v spornfh primerih 
minister za socialno politiko. 

Ako podjetje ne namesti potrebnega zdravnika, 
poskrbi za zdravnika nameščencem tega podjetja 
osrednji urad za zavarovanje delavcev, in sicer na 
račun podjetja. 

Zoper odločbe osrednjega urada po tem paragrafu 
je dopustna pritožba v 8 dneh po vročitvi na mini
stra za socialno politiko. 

§ 126. 
Glavna skupščina osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev sme vsak okrožni urad za zavaro
vanje delavcev po potrebi razpustiti ter njegovo 
področje v celoti ali deloma priklopiti področju dru
gega okrožnega urada. 

Čista imovina razpuščenega okrožnega urada 
pripade onim okrožnim uradom za zavarovanje de
lavcev, ki prevzamejo posle razpuščenega urada. 

XV. poglavje. 
Blagajne za zavarovanje delavcev prometnih podjetij, 

§127. 
Prometna podjetja, katerih posel se razteza na 

področje več okrožnih uradov za zavarovanje delav
cev in ki imajo preko 1000 nameščencev, zavezanih 
zavarovanju, morajo ustanoviti blagajno za zavaro
vanje svojih delavcev. 

Ako prometno podjetje ne izpolni te dolžnosti, 
sme ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev odrediti s svojim sklepom, da se osnuj po
trebna blagajna. Zoper to sklep je dopustna pritožba 
v 15 dneh po vročitvi na ministrstvo za socialno 
politiko. 

Več prometnih podjetij sme ustanoviti skupno 
blagajno za zavarovanje svojih delavcev. 

Določila te uredbe, ki se tičejo samoupravnega 
ustroja, delovanja, poslovanja in razpustitve okrož
nih uradov za zavarovanje delavcev, veljajo analogno 
tudi za blagajne za zavarovanje delavcev prometnih 
podjetij. 

§ 128. 
Blagajne za zavarovanje delavcev prometnih pod

jetij so krajevni organi osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev, zasnovani na načelu • samouprave. 
Te blagajne niso javne ustanove. Zato opravlja pod
ročje, označeno v § 113., točki 3. a) do c), t« uredbe, 
osrednji urad za zavarovanje delavcev. 

§ 124. 
Vprašanje, ali izvršuje okrožni ги-ad za zavaro

vanje delavcev zdravljenje zavarovanih članov po 
nameščenih in določenih zdravnikih ali s prosto iz
biro zdravnikov, rešuje glavna skupščina okrožnega 
urada z odobritvijo ravnateljstva osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev. 

Ako se ne more skleniti pogodba med okrož
nim uradom in zdravniki za zdravljenje zavarovanih 
članov, so državni in samoupravni (občinski, mestni, 
okrožni itd.) zdravniki zavezani zdraviti člane proti 
plačilu po minimalnem cenovniku. 

V spornih vprašanjih, ki nastajajo med uradom 
in zdravniki glede izvrševanja zdravniških poslov 
in glede pogojene plače, odloča ravnateljstvo 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. Zoper 
odločbo osrednjega urada je dopustna pritožba v 
8 dneh po vročitvi na ministra za socialno politiko. 

§ 125. 
Ako je treba pri večjem podjetju ali po njegovi 

zahtevi ustanoviti ekspozituro okrožnega urada 2-a 
zavarovanje delavcev, in sicer v kraju, kjer dru
gače ni pogojev za ekspozituro, sme ravnateljstvo 
osrednjega urada zavezati podjetnika, da trpi del, 
največ do polovice, upravnih stroškov te ekspo
ziture. Ako ee na sedežu obrata ne morejo najti 
primerni prostori za to ekspozituro, se sme podjet
niku naložiti dolžnost, da da okrožnemu uradu na 
razpolago potrebne prostore (za urad, ambulatorij, 
stanovanje za nameščence in zdravnika). 

Ako v kraju takega podjetja ali v njegovi bli-
fini ni zdravnika, sme ravnateljstvo osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev zavezati podjetnika, 
da namesti zdravnika ter mu da na razpolago po
trebne prostore za stanovanje in ambulatorij. Več 
sosednjih podjetij se sme zavezati, da imajo skup
nega zdravnika. 

§ 129. 
Prometno podjetje je s svojim imetkom odgovor

no za zakonito upravljanje in poslovanje blagajne za 
zavarovanje svojih delavcev. 

Kolikor ne bi bila denarna zaloga blagajne za-, 
dostna za kritje tekočih izdatkov, mora podjetje 
primanjkljaj pokriti z brezobrestnim posojilom, a 
osrednji urad za zavarovanje delavcev mora to 
posojilo vrniti po sporazumu, ki ga sklene z delo
dajalcem. Ce nastane spor, odloči minister za so
cialno politiko. 

§ 130. 
Dohodki blagajne za zavarovanje delavcev pro

metnih podjetij se smejo uporabljati samo za pod
pore članom po določilih te uredbe. Vse stroške, 
združene z vodstvom blagajne, trpi podjetje. V pri
meru tretjega odstavka § 127. je te. stroške soraz
merno porazdeliti med dotična podjetja. 

* § 131. 
Vse terjatve, Id jih ima osrednji urad za zavaro

vanje delavcev proti podjetju in ki se tičejo uprav
ljanja blagajne za zavarovanje delavcev, obračunov 
ali zlorab, se morajo, ako nastane konkurz, uvrstiti 
v isti razred z državnimi davki. 

I I I . d e L 

Reševanje spornih vprašanj« 

XVI. poglavje. 

Postopek pri reševanju spornih vprašanj; sodišča 
delavskega zavarovanja. 

§ 132. 
Ona sporna vprašanja, ki nastajajo na podstavi 

te uredbe vobče med nameščenci in delodajalci glede 
prispevkov za zavarovanje, kakor tudi sporna vpra
šanja glede zahtev delodajalcev za odškodnino na 
podstavi § 58. rešuje okrožni, odnosno osrednji urad 
za zavarovanje delavcev.' 

Zoper odločbo okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev je dopustna pritožba v 8 dneh po vročitvi 
na osrednji urad za zavarovanje delavcev. Zoper 
odločbo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
je dopustna pritožba v istem roku na ministra za 
socialno politiko. 

§ 133. • 
Na sedežu vsakega okrožnega urada za zavaro

vanje delavcev se ustanavlja sodišče delavskega za
varovanja, ki jo pristojno za to okrožje. 

Ta sodišča so pristojna za vse spore, ki nasta
jajo med zavarovancem ali njegovimi zakonito upra
vičenimi sorodniki na eni strani in osrednjim uradom, 
odnosno okrožnim uradom za zavarovanje delav
cev ali blagajno za zavarovanje delavcev prometnih 
podjetij, ki ima svoj sedež v sodnem okrožju, na 
drugi strani glede onih podpor ali odškodnin ob 
bolezni in nezgodah, ki jih morajo poslednji dajati 
v svojem področju po tej uredbi. 

Iz pristojnosti teh sodišč so izločeni spori o rod
binskih razmerah med zavarovancem, umrlim vsled 
nezgode, in onimi, ki zahtevajo odškodnino.' Preden 
odloči sodišče delavskega zavarovanja o teh sporih 
glede odškodnine, napoti sodišče delavskega zava
rovanja interesente na redno civilno sodišče, da 
dokažejo svoje pravice. 

§134. 
Vsako sodišče delavskega zavarovanja sestoji iz 

prf dtednika, odnosno njegovega namestnika, in naj
manj 20 prisednikov (voljenih sodnikov) in enakega 
števila namestnikov. 

Predsednika kakor tudi po potrebi enega ali več 
njegovih namestnikov imenuje minister za pravo
sodje izmed sodnikov prvostopnih ali višjih sodišč, 
ki poslujejo na sedežu sodišča delavskega zavaro
vanja. Njih honorar določa z naredbo minister za 
pravosodje sporazumno z ministrom za socialno poli
tiko. Njih mandat traja tri leta, prestane pa,, če se 
tak sodnik prestavi na drugo sodniško mesto ali če 
prestane kot sodnik delovati na sedežu delavskega 
zavarovanja. Predsedniško mesto se sme po potrebi 
ustanoviti tudi kot posebno sodniško mesto, ki je v 
staležu (statutu) kraljevskega sodišča, katero, je na 
sedežu sodišča delavskega zavarovanja. 

Prisednike in njih namestnike volita za tri leta 
izmed sebe glavna skupščina okrožnega urada za 
zavarovanje delavcev in glavna skupščina blagajne 
za zavarovanje delavcev prometnih podjetij po šte
vilu svojih članov, in sicer posebe delodajalci in 
posebe zavarovani člani v enakem številu, tako da 
so posamezne kategorije sorazmerno zastopane. 

Člani ravnateljstva in nadzornega odbora ne 
smejo biti izvoljeni za člane sodišča delavskega za
varovanja. 

Administrativne posle sodišča opravlja oni urad
nik urada, ki ga odpošilja urad za zavarovanje de
lavcev, in sicer ob stroških urada. 

Prisedniki sodišča delavskega zavarovanja se 
smatrajo, dokler izvršujejo ta svoj posel, za javne 
uslužbence. 

Poslovanje teh sodišč delavskega zavarovanja 
nadzira minister za pravosodje. 

§135. 
Postopek pri volitvi prisednikov sodišča delav

skega zavarovanja predpisuje Statut osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Služba prisednikov je častna. Prisedniki dobivajo 
kot nagrado za zamude časa povprečnino, ki se ne 
sme odkloniti. Izvoljenim prisednikom, ki ne stanu
jejo v kraju sodišča, se razen tega povračajo njih 
potni stroški. 

Vsoto povprečni ne in predpise za izračunavanje 
potnih stroškov določi minister za socialno politiko 
z naredbo, ko prej zasliši osrednji urad za zavaro
vanje delavcev. 

§136. 
Za prisednika sodišča delavskega zavarovanja 

sme biti izvoljen samo državljan kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ki ima pogoje, določene v 
§ 105. 

Če bi se naknadno pokazale ali bi nastale take 
okolnosti, ki izključujejo izvolitev že izvoljenega pri
sednika v zmislu te uredbe, razreši predsednik sodišča 
delavskega zavarovanja tega člana njegove službe. 
Fazrešenec se sme zoper to odločbo pritožiti na mi
nistra za pravosodje, toda s pritožbo se ne zadrži 
izvršitev razrešitve. 

V tem primeru kakor tudi, če prisednik sodišča 
delavskega zavarovanja ia drugih razlogov odloži, 
odnosno izgubi sivoje mesto pred potekom volilne 
periode, pozove predsednik sodišča namesto njega 
onega namestnika, ki je na vrsti. 

M 
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Onega, ki ne opravlja svoje dolžnosti po izvršeni 
yolitvi brez utemeljenega razloga, ki neopravičeno 
in ponovno izoetaja od razprav sodišča, sme pred
sednik sodišča kaznovati v denarju do 100 dinarjev. 

Ako odide prisednik brez utemeljenega razloga 
iz že sestavljenega senata ter s tem onemogoči za
detek razprave ali razsodbo, ga obsodi predsednik 
sodišča delavskega zavarovanja na povračilo stro
škov preprečenega postopka. 

Zoper te odločbe predsednika sodišča pritožba ni 
•dopustna, denarna kazen in prisojeni stroški pa se 
pobero administrativno kakor državni davek. 

Ako se prisednik ponovno obsodi na denarno ka
zen ali na povračilo stroškov postopka, se zoper 
njega uporabijo določila drugega in .tretjega odstav
ka tega paragrafa, v poslednjem primera pa tudi, če 
je to njegov prvi pregrešek. 

§ 137. 
Prisedniki sodišča delavskega zavarovanja, ki 

.jih izvolijo zavarovanci, morajo svojemu delodajalcu 
vselej prijaviti poziv na sodno razpravo. 

Delodajalec mora takemu nameščencu dati mož
nost, da opravlja svojo dolžnost. Prejemki, ki jih 
nameščenec eventualno izgubi, ker. opravlja posle 
pri sodišču delavskega zavarovanja, se povračajo iz 
eredstev osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
<§ no.). 

§138. 
Poziv na razpravo pri sodišču delavskega zava--

rovanja se mora vročiti prizadetim strankam, odnos
no pričam, vsaj 8 dni prej. 

Sodišče delavskega zavarovanja sodi v senatu 
petih članov; senat sestoji iz predsednika ali njego
vega namestnika, dveh prisednikov delodajalčevih 
in dveh prisednikov zavarovančevih. Prisednike po
zivlje predsednik v prvi vrsti po oni stroki, ki ji pri
pada oboleli ali po nezgodi poškodovani zavarova
nec, ali po sorodni stroki, ako pa to ni mogoče, po 
vrstnem redu, določenem vsako leto v naprej. Ako 
odstopi od tega vrstnega reda, mora predsednik to 
obrazložiti v zapisniku razprave. 

§139. 

Predsednik .sodišča delavskega zavarovanja za-
obljublja prisednike, odnosno njih namestnike, da 
•bodo nepristransko vršili svoje dolžnosti. 

Za odklonitev članov, sodišča delavskega zavaro
vanja veljajo predpisi civilnosodnega postopka. O 
odklonitvi prisednikov odloča predsednik. 

§ 140. 

Na razpravo pri sodišču delavskega zavarovanja 
se morajo pozvati tudi zdravniki vselej, kadar je 
vsled bolezni nastopila pridobitna nesposobnost za
varovančeva ali kadar je vsled nezgode nastopila 
smrt, popolna ali delna nesposobnost za delo. 

Zdravnike, ki jih je treba uporabiti, in vrstni 
red, po katerem je treba ozn? cene zdravnike pozi
vati na razprave, določi začetkom vsakega leta za 
leto dni predsednik sodišča delavskega zavarovanja, 
in sicer na podstavi popisa, katerega dobi od mest
nega ali okrajnega fizika, ki je na sedežu sodišča 
delavskega zavarovanja. 

Določanje teh zdravnikov je treba po možnosti 
izvrševati tako, da se daje sodišču na razpolago več 
'zdravnikov iz posamezne stroke. 

Od določenega vrstnega reda se sme odstopiti 
samo izjemoma in to mora predsednik obrazložiti v 
zapisniku razprave. 

Zdravnik, ki je dal poškodovancu prvo pomoč 
•ali je zdravil poškodovanca, aH ki je že pri kakšnem 
uradu za zavarovanje delavcev oddal strokovno 
«nnenje o dotičnem predmetu ali je v pogodbenem 
razmerju z uradom ali z delodajalcem poškodovan-
-čevim, se ne sme pozivati na razpravo za veščaka. 

Zdravniku, ki je pozvan za veščaka, je dovoljen 
vpogled v vse razpravne spise. 

§ 141. 
Stroške za sodni postopek sodišč delavskega za

varovanja trpi osrednji urad za zavarovanje delav
cev, razen če spozna sodišče, da so nastali stroški z 
'Objestnim (zlobnim) postopkom onega, ki zahteva 
odškodnino. 

Stroške ki nastanejo s sodelovanjem veščakov, 
pozvanih na posebne zahteve onih, ki zahtevajo pod
poro, odnosno odškodnino, potem stroške za pravne
ga zastopnika plača vselej etranka, ki izgubi. 

Stroške, ki nastanejo s sodelovanjem veščakov, 
pozvanih na posebno zahtevo osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev, ietotako tudi stroške, ki na
stanejo iz zastopanja urada, trpi urad sam. 

Stroške za zastopanje strank po pravnem zastop
niku določa sodišče delavskega zavarovanja; za 
drugačno zastopanje se ne smejo računiti nobeni 
stroški. Ti stroški se smejo izterjevati edino sodno. 

Če je treba, sme sodišče delavskega zavarovanja 
odrediti ogled na licu mesta, in sicer samo za oni 
del obrata, kjer se je pripetila nezgoda. 

§ 142. 
Sodišče delavskega zavarovanja razsoja v tajni 

seji e prosto večino glasov. Razsodba se objavi takoj; 
najkesneje v 15 dneh od dne razsodbe pa mora so 
dišče vročiti strankam z razlogi utemeljeno razsodbo 
v prepisu. 

Ako prisodi sodišče delavskega zavarovanja ko
mu pravico do podpore ali odškodnine, mora določiti 
vsoto podpore in rente, pa tudi čas, od katerega 
teče. 

Za izvrševanje razsodb sodišča delavskega zava
rovanja je pristojno sodno izvrševalno oblastvo. 

§ 143. 
Razsodbo sodišča, delavskega zavarovanja se sme 

po pritožbi interesentovi razveljaviti samo iz teh-le 
razlogov; 

1.) ako je sodilo nepristojno sodišče; 
2.) ako ni bilo sodišče sestavljeno po predpisih 

ali ni bilo polnoštevilno; 
3.) ako predsednik sodišča ali kdo izmed članov, 

ki so glasovali pri razsojanju, ni prisostvoval vsej 
razpravi; 

4.) ako se je udeležil razsojanja predsednik ali 
kdo izmed članov, ki po predpisih o odklonitvi sod
nikov ne bi bil smel soditi v tem primeru; 

5.) ako je bila neopravičeno izključena javnost; 
6.) ako se je pravdal kdo, ki ni bil po zakonu 

za to sposoben ali ni bil upravičen; 
7.) ako je bila stranki z nezakonitim činom od

vzeta možnost pravde pred sodiščem; 
8.) ako je razsodba nepopolna ali neumevna ali 

se opira na krivo tolmačenje zakonov. 

§ 144. 
Pritožba se mora vložiti pismeno pri sodišču de

lavskega zavarovanja najkesneje v 15 dneh od- dne, 
ko se je vročila razsodba. 

§145. 
la, rešitev pravočasno vložene pritožbe je pri

stojno kasacijsko sodišče delavskega zavarovanja, 
ki se s to uredbo ustanavlja na sedežu osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Sodišče delavskega zavarovanja pošlje višjemu 
sodišču pravočasno pritožbo z akti o sporu vred. 

Prepozno vloženo pritožbo zavrne sodišče delav
skega, zavarovanja uradoma. 

§ 146. . 
Kasacijsko sodišče delavskega zavarovanja se

stoji iz predsednika in najmanj štirih stalnih članov, 
ki so državni sodniki, in 40 prisednikov in 20 njih 
namostnikov, ki jih izvoli glavna skupščina osred
njega urada za zavarovanje delavcev za tri leta iz
med sebe, in sicer posebe delodajalci in posebe za
varovani člani v enakem številu, tako da so posa
mezne kategorije sorazmerno zastopane. 

Za predsednika kasacijskega sodišča delavskega 
zavarovanja sme biti imenovan oni državni sodnik, 
ki izpolnjuje pogoje za sodnika kasacijskega sodišča, 
kateri se zahtevajo v zakonu o sodnikih. 

čin in plača predsednika kasacijskega sodišča 
delavskega zavarovanja sta enaka činu in plači sod
nika (člana) kasacijskega sodišča. 

Za stalne sodnike kasacijskega sodišča delav
skega zavarovanja smejo biti imenovani sodniki, ki 
izpolnjujejo pogoje, kateri se zahtevajo po zakonu o 
sodnikih za sođnike apelacijskega sodišča, odnosno 
za predsednika prvostopnih sodišč, in imajo potem
takem čin in plačo apelacijskih sodnikov. 

Od ostalega pomožnega osebja ima sodišče dva 
tajnika, arhivarja, potrebno število pisarjev in prak-
tikantov. 

Tajniki morajo biti diplomiram pravniki s sod
niškim izpitom ter imajo čin tajnika apelacijskega 
sodišča. 

Sodniki in predsednik se volijo na način, določen 
z zakonom o sodnikih za volitev sodnikov kasacij
skega in apelacijskega sodišča, ostalo osebje pa 
imenuje minister za pravosodje. 

§ 147. 

Kasacijjsko sodišče delavskega zavarovanja je 
pristojno reševati pritožbe zoper razsodbe sodišča 
delavskega zavarovanja. 

Kasacijsko sodišče delavskega zavarovanja soli 
v senatu, ki mora biti sestavljen iz predsednika in 
dveh članov, katera sta državna sodnika, in štirih 
prisednikov, od katerih morata biti dva izmed delo
dajalcev in dva izmed zavarovanih članov. 

Ako je predsednik sodišča zadržan predsedovati 
pri razpravi, ga nadomešča po činu najstarejši član 
sodišča — državni sodnik. 

Člane-prisednike določa predsednik tako, kakor 
je navedeno v § 138. te uredbe za člane sodišča de
lavskega zavarovanja. 

Predsednik kasacijskega sodišča delavskega za
varovanja ima napram prisednikom iste pravice, ki 
so s to naredbo določene za predsednika sodišča de
lavskega zavarovanja. 

Predsednik kasacijskega sodišča delavskega za
varovanja predpiše pravilnik za notranje poslovanje 
sofišča. 

§148. 

Ako spozna kasacijsko sodišče delavskega za
varovanja pritožbo za osnovano, razveljavi razsodbo 
in odredi novo razpravo pred sodiščem delavskega 
zavarovanja ter izda potrebna navodila. 

Toda kasacijsko sodišče delavskega zavarovanja 
sme, preden izda svojo odločbo, odrediti izpopolni
tev postopanja pri sodišču delavskega zavarovanja 
ter zahtevati potrebna pojasnila. 

Navodila kasacijskega sodišča delavskega zava
rovanja so za nižje sodišče obvezna. 

Zoper odločbo tega sodišča pritožba ni dopustna. 

§ 149. 
Vročitev pritožbe ustavlja izvršitev razsodbe. 

Ako pa bi mogla stranko vsled neizvršitve zadeti 
težka in nenadomestna škoda, sme sodišče delav
skega zavarovanja na zahtevo te stranke odrediti 
celotno ali delno izvršitev razsodbe. 

§ 150. 
Ureditev sodišč delavskega zavarovanja in po

stopek pred njimi, kolikor to ni določeno s to ured
bo, predpiše minister za pravosodje sporazumno z 
ministrom za socialno politiko. 

IV. d e l . 

Nadzorstvo. 

XVII. poglavje. 
Državno nadzorstvo nad izvajanjem zavarovanja, 

§151. 
Minister za socialno politiko izvršuje državno 

nadzorstvo nad osrednjim uradom za zavarovanje 
delavcev in nad krajevnimi organi tega urada ter ' 
odloča o onih spornih zadevah, ki se pojavljajo glede 
zavarovanja med osrednjim uradom za zavarovanje 
delavcev na eni strani in njegovimi krajevnimi or
gani na drugi strani. 

§ 152. 

Mmi«ter za socialno politiko sme vselej s po
močjo svojih organov na licu mesta pregledati po
slovno in imovinsko upravo, knjige, evidence, dopi
sovanje in spise osrednjega urada kakor tudi okrož
nih uradov za zavarovanje delavcev in blagajn za 
zavarovanje delavcev prometnih podjetij^ 

Razen tega sme pri uradih izvršiti nenaden pre
gled računov (skontriranje) ter sme zahtevati zaključ
ke in poročila o prometu obratov, članov ob bolezni 
kakor tudi o imovinskem stanju osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev in njegovih krajevnih orga
nov. Na ta način minister vobče kontrolira, ali iz
vršujejo ti uradi določila zakonov, statutov in drugih 
predpisov; ali zadoščajo svojim zakonitim obvezno
stim; ali uporabljajo svoje dohodke za namene, do
ločene z zakonom, in ali so dovolj varčni pri dolo
čanju upravnih stroškov. Nadalje sme odrediti, ka
dar hoče, da se skliče jo njih samoupravni organi, 
odnosno jih sme sklicati tudi sam, sej pa se sme 
udeleževati po svojem odposlancu. 

Minister za socialno politiko sme razpustiti samo
upravne organe ter odrediti novo volitev: 

1.) ako so samoupravni organi sestavljeni zoper 
predpise, odnosno zakonita določila; 

2.) ako postopajo samoupravni organi nezakonito 
ali na način, škodljiv izvrševanju zavarovanja. 

Minister za socialno politiko sme v teh primerih 
odrediti, da vodijo posle urada do nove volitve nje
govi organi, in sicer ob stroških onih organov urada, 
ki niso izpolnjevali svoje dolžnosti, ali ob stroških 
urada. 

•;.i-^-(fc/«šć?..^^.* 
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§153. 

Ce zavarovani člani in delodajalci ne izvolijo od
poslancev za glavno skupščino okrožnega urada ali 
če odposlanci za glavno skupščino okrožnega urada 
ne izvolijo odposlancev za glavno skupščino osred
njega urada za zavarovanje delavcev ali če ne iz
volijo članov ravnateljstva, nadzornega odbora ali 
prisednikov sodišča delavskega zavarovanja ali če 
se ta volitev ne more izvršiti iz drugih razlogov. 
sme minister za socialno politiko začasno imenovati 
dane samoupravnih organov, katerih volitev se je 
opustila, dokler se ne izvrši volitev po uredbi ali 
statutu. 

§154. 
Zapknik o vsaki seji glavne skupščine, ravna

teljstva, nadzornega odbora in predsedništva osred
njega urada za zavarovanje delavcev kakor tudi nje
govih krajevnih organov se mora v overovljenem 
prepisu predložiti ministru za socialno politiko naj-
kesneje v 14 dneh po seji. 

Vsi sklepi glavne skupščine, ravnateljstva ali 
predsedništva osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev se smejo, ako niso takoj izvršni, izvršiti, če 
ne dospe v 14 dneh potem, ko so se sklepi vročili 
ministru, odobritev, odnosno ustavitev izvršitve. 

§155. 
Minister za socialno politiko sme: 
1.) razveljaviti vsak sklep ali vsako odločba sa

moupravnih organov osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev in njegovih krajevnih organov, ki bi 
nasprotovala uredbi ali veljavnim predpisom in na-
redbam; v tem primeru, sme, da se zavaruje izva
janje uredbe in veljavnih predpisov, izdati potrebne 
naredbe, ki veljajo, dokler ne sklenejo pristojni sa
moupravni organi primernih odredb; 

2.) izrekati denarne kazni do 600 dinarjev zopef 
samoupravne organe, odnosno odgovorne osebe, ki 
ne izvršujejo uredbe ali predpisov, izdanih na pod
stavi te uredbe. 

Kazen se pobira upravno kakor državni davek. 

§156. 
Ako se v poslovanju osrednjega urada za zava

rovanje delavcev ali njegovih krajevnih organov po
kaže sum pregreška ali hudodelstva, mora minister 
za socialno politiko takoj učiniti prijavo pristojnemu 
sodišču ali oblastvu. 

§157. 
Minister za socialno politiko predpiše po zasli

šanju osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
obliko kakor tudi podrobnejše predpise, ki se tičejo 
prijav, odjav in plačilnih nalogov, določenih s to 
uredbo. 

Istotako predpiše minister za socialno politiko 
račune, evidence, statistiko in vse ostalo, kar mo
rajo za zavarovanje zoper bolezen in nezgode izvr
ševati osrednji urad za zavarovanje delavcev in nje
govi krajevni organi. 

Oterednji urad za zavarovanjje delavcev mora 
letne zaključne račune in statistične podatke o za
varovanju predložiti ministru za socialno politiko 
najkesneje do konca meseca junija vsakega leta. 

§158. 
Zoper odredbe, sklepe, odločbe in razsodbe mi

nistra za socialno politiko, učinjene, odnosno izre
čene v področju, ki mu je določeno s to uredbo, se 
ni mogoče pritoževati nadalje. 

Toda oni, ki je prizadet, sme civilnopravdno uve
ljavljati svoje pravice, ako se sklepi, odločbe ali raz
sodbe ne tičejo pravic in obveznosti osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev, njegovih krajevnih organov, 
njih članov kakor tudi ne pravic in obveznosti za
varovancev in delodajalcev po tej uredbi, ampak se 
tičejo pravic in obveznosti tretjih oseb, ki so v po
godbenem razmerju z osrednjim uradom za zavaro-
vsnje delavcev in njegovimi krajevnimi organi ali 
so upravičene kaj zahtevati na civünopravdni pod
stavi. 

V. d e l . 

Razna, kazenska, prehodna in zaključna 
določila. 

XVrn. poglavje. 
Razna določila. 

§ 159. 
d a n i samoupravnih organov in nameščenci osred

njega urada za zavarovanje delavcev in okrožnih 
uradov za zavarovanje delavcev kakor tudi blagajn 

za zavarovanje delavcev prometnih podjetij, člani 
in nameščenci sodišč delavskega zavarovanja, • urad
niki ministrstva za socialno- politiko kakor tudi stro
kovnjaki, pozvani na razprave, odrejene na podstavi. 
t3 uredbe, so zavezani kar najstrože čuvati pro
metne in poslovne tajnosti, za katere zvedo med 
razpravo ali pri ogledu na licu mesta. 

Ako se pregreši zoper dolžnost, čuvati tajnost, 
uradnik ali uslužbenec osrednjega urada in njegovih 
krajevnih organov ali sodišča delavskega zavaro
vanja ali uradnik ministrstva za socialno politiko, 
so mora poleg kazni, določeno v § 171. te uredbe, ob 
izgubi vseh pridobljenih pravic takoj odpustiti iz 
službe. Ako to stori izvoljena oseba, izgubi svoj 
mandat ter se ne sme več voliti; ako je zdravnik ali 
strokovnjak, se ne sme v tej lastnosti več uporab
ljati ne pri osrednjem uradu za zavarovanje delavcev 
ali pri kateremkoli krajevnem organu tega urada 
ne pri sodišču delavskega zavarovanja ne pri mini
strstvu za socialno politiko. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev, okrožni 
uradi in blagajne za zavarovanje delavcev prometa 
nih podjetij, njih organi in poslovne knjige in spisi 
se ne smejo pri državni finančni upravi uporabljati 
v nikakršni smeri. 

§160. 
Vii sklepi samoupravnih organov osrednjega ura

da za zavarovanje delavcev, ustanovljenega na pod
stavi te uredbe, kakor tudi njegovih krajevnih orga
nov, zoper katere je v zmislu te uredbe dopustna 
pritožba, istotako odločbe in sklepi, ki jih izreka 
minister za socialno politiko v področju zavarovanja, 
se morajo prizadetim uradom in strankam vročati 
pismeno v 30 dneh. 

Rok za pritožbe je, ako ni z zakonom predpisano 
drugače, 15 dni od dne, ko se vroči odločba ali raz
sodba. Pritožba se izroči onemu uradu ali sodišču, 
zoper čigar odločbo se vlaga pritočba. Vendar 
pa se smejo pritožbe zoper sklepe osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev izročati pristojnemu okrož
nemu uradu za zavarovanje delavcev ali blagajni za 
zavarovanje delavcev prometnih podjetij. Pritožbe se 
vlagajo pismeno, smejo še pa tudi protokolarno pri
javljati pri onem uradu, ki je vročil sklep, odločbo 
ali razsodbo, zoper katero gre pritožba. 

Ako se izroči pritožba pošti priporočeno, se sma
tra, da je tega dne vročena v uradu, ki mu je na
menjena. Ako se izroči pošti brez recepisa, velja, za 
dan izročitve oni dan, ko jo dejansko prejme urad, 
ki mu je namenjena. 

Pritoževati se smejo samo interesenti. Pravočas
na pritožba odlaga izvršitev izpodbijane odločbe, 
razen v primerih, za katere je e to odredbo določeno 
drugače. 

§101. 
Vsa javna (državna, sodna, mestna, občinska) 

oblastva, vsi javni uradi in zavodi itd. morajo, ustre
zati zahtevam osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev in njegovih-krajevnih organov in predsedni
kov sodišč delavskega zavarovanja ter jih podpirati 
v njih delovanju. 

§162. 
Oproščene so vseh vrst taks (kolkovine in pri

stojbin) vse razprave in.listine, ki se tičejo določanja 
in reševanja pravnih razmerij po tej uredbi med 
osrednjim uradom za zavarovanje delavcev in njego
vimi krajevnimi organi na eni strani in zavarovani 
člani ali delodajalci na drugi strani, nadalje med 
delodajalci m nameščenci,"istotako vse poslovne 
knjige urada, vse listine, vsi izkazi, vse prijave, 
vloge in opozoritve, ki se izdajajo ali vlagajo po 
določilih te uredbe. 

Osrednji urad kakor tudi okrožni uradi za za
varovanje delavcev in blagajne za zavarovanje de
lavcev prometnih podjetij so za svoje zgradbe, za
vode in svoja zemljišča, kolikor služijo svrham de
lavskega zavarovanja, oproščeni vseh vrst državnih 
in samoupravnih (mestnih, občinskih itd.) naklad, 
davkov, pribitkov in pristojbin. Istotako so proste 
davkov in pribitkov tudi vse bolezenske podpore in 
rente iz zavarovanja po tej uredbi. 

§ 163. 

Vsi redni prispevki in stroški, ki jih morajo plače
vati delodajalci po tej uredbi, se smatrajo za take 
poslovne izdatke, ki se morajo odtezati ob določanju 
čistega dobička. 

§164. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev, in 

okrožni uradi za zavarovanje delavcev so oproščeni 
vsake poštnine za navadna piema in dopisnice v 
medsebojnem občevanju in v. občevanju z oblaetvi 
in sodišči in s svojimi organi in delodajalci. Isto 

oprostilo od poštnine 'uživajo ; >tudi<' delodajalci v 
občevanju z osrednjim uradom^za'^varovanje de
lavcev in : njegovimi krajevnimi -organi, raaen z 
blagajnami; -za zavarovanje delavcev 'prometnih 
podjetij in s sodišči delavskega.zavarovanja. 

§ 165. 
Razen področja, določenega s to uredbo, se 

smejo osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev 
na podstavi posebnih zakonov odrejati tudi razni 
drugi posli, kolikor se tičejo ti posli zaščit« de
lavcev in njih interesov. Stroški tako odrejenega 
novega področja urada ne smejo zadevati zavaro
vanja zoper bolezen in nezgode. 

XIX. poglavje. 
Kazenska določila. 

§ 166. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, ге 

kaznuje v denarju od 5 do 20 dinarjev: 
1.) zavarovani član, ki ne uporablja zaščitnih 

priprav, katere so mu na razpolago, • ali ki se ne 
drži varnostnih odredb, predpisanih po oblastvu ali 
z delovnim redom; 

2.) oni, ki odstrani predpise o zaščitnih odred
bah, pmpovedi ali svarila, izvešena na podstavi 
§ 93., jih poškoduje ali naredi nečitljive. 

Takšno denarno kazen mora delodajalec odteg
niti od zaslužka zavarovanega i nameščenca, toda 
odtegljaj sme znašati največ četrtino enega izpla
čila. 

§ 167. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

kaznuje v denarju od 20 do 100 dinarjev: 
1.) delodajalec, ki vobče ne prijavi vstopa v 

obrat ali izstopa iz obrata svojega nameščenca, za
vezanega zavarovanju, in izpremembe, ki nastane v 
delovnem razmerju, ali ju ne prijavi'v zakonitem 
roku in v zmislu zakonitih predpisov; 

2.) delodajalec, ki vobče ne prijavi ali ne pri
javi v zakonitem roku in po zakonitih predpisih 
obrata in izprememb v osebi lastnika obrata, ki je 
zavezan prijavi za zavarovanje ;zoper nezgode. 

§ 168. - ..., 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

kaznuje v denarju od 20 do 200 dinarjev: 
1.) delodajalec, ki prijavi v večjem ali manjšem 

znesku zaslužek nameščenca, zavezanega zavaro)-
vanju; 

2.) zavarovani član^ ki s tem, da se dela bolnega, 
ali na drug protizakonit način zlorablja podporo' 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev in nje
govih krajevnih organov. 

§ 169. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

kaznuje v -denarju od 50 do 300 dinarjev, v po
novnem primeru pa do 600 dinarjev: 

1.) delodajalec, kateri pomaga oškodovati urad 
nameščencu, ki se delà bolnega ali ki na-drug proti
zakonit način oškoduje urad; 

2.) delodajalec, ki zadržuje svoje nameščence 
od izpolnjevanja njih prisedniško dolžnosti pri so
dišču delavskega zavarovanja ali od- članske dolž
nosti pri osrednjem uradu za zavarovanje delavcev; 

3.) delodajalec, ki ne izpolnjuje določil § 93. te 
uredbe o izvesitvi (nabitku) predpisov glede var
nostnih odredb in prepovedi; 

4.) delodajalec, ki zavarovanemu članu ne izda 
potrdila v zmislu § 14. 

§ 170. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

kaznuje v denarju od 60 do 400 dinarjev, v ponov
nem primeru pa do 800 dinarjev: 

1.) delodajalec, ki sklene s svojim nameščencem 
protizakonito pogodbo, izvršuje protizakonite od
tegljaje od zaslužka nameščencev, odteza več ali 
pozneje, nego je upravičen; 

2.) delodajalec, ki vobče ne prijavi nastalih iz
prememb obrata ali ne v zakonitem roku in po 
zakonitih predpisih; * 

3.) delodajalec, ki ne vodi rednih mezdnih za
piskov ali jih ne hrani do, predpisanega časa, kakor 
tudi oni, ki ne da organom, odposlanim po ministru 
za socialno politiko, po; obrtnem nadzorniku (in
špektorju rada) ali po osrednjem uradu za -zavaro
vanje delavcev in njegovih' krajevnih organih in 
po sodiščih delavskega zavarovanja, potnebnih po
jasnil, prepreči ogled na licu mesta ali- zabrani vpo
gled v Bvoje knjige in evidence; 

'*«' >fà 
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4.) delodajalec, ki ne izpolni določil te uredbe 
o prijavljanju nezgod ali ne pozove zdravnika k 
onemu, ki ga je zadela nezgoda; 

5.) delodajalec, ki protizakonito po dospelosti 
ne placa prispevkov za zavarovanje zoper bolezen 
in za zavarovanje zoper nezgode ali predpisanih 
predjemov. 

§171. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

kaznuje v denarju od 1Ó0 do 1000 dinarjev oni, ki 
prekrši obveznost, čuvati poslovno tajnost, predpi
sano v prvem odstavku § 159., ali oni, ki to, kar je 
rvedel, neupravičeno izkoristi. 

V teh primerih se sne uvesti postopek samo 
na zahtevo oškodovane stranke. Postopek, uveden 
v zmislu tega paragrafa, ne vpliva na pravico oško
dovančevo, da zahteva odškodnino od onega, ki je 
prekršil dolžnost, čuvati tajnost. 

§ 172. 
Ako namesti delodajalec v svojem obratu ali 

v evojem podjetju poslovodjo, je poslovodja odgo
voren za kazniva dejanja, ki se kaznujejo po tej 
uredbi. 

Ako pa se je kaznivo dejanje učinilo z vednostjo 
delodajalčevo, se morajo kazenska določila te 
uredbe uporabiti tudi na delodajalca. 

Pri uradih in javnih zavodih, navedenih v § 6., 
nadalje pri pravnih osebah in zavodih vobče kakor 
tudi pri njih podjetjih je kazensko odgovoren po 
tej uredbi odgovorni ravnatelj (upravnik, predstoj
nik, načelnik itd.) urada, odnosno zavoda ali pod
jetja. 

Delodajalca zadene v vsakem primeru imovin
ska odgovornost, ki izhaja iz učinjenega kaznivega 
dejanja. 

§ 173. 
Za izrekanje denarnih kazni po določilih t« 

uredbe so pristojna policijska oblastva. 
Te kazni se izrekajo v korist osrednjega urada 

za zavarovanje delavcev, ki jih uporablja za izred
ao podpore rentnikom. 

Zoper razsodbo policijskega oblastva so sme 
obsojenec pritožiti na prvostopno, odnosno okrajno 
(kotarsko) sodišče v treh dneh' po priobčitvi raz
sodbe. Pritožba se izroči onemu oblastvu, ki je iz
reklo razsodbo. To oblastvo mora poslati vse akte 
eodiSču v 24 urah. Sodišče mora odločiti v treh 
•dneh, ko prejme akte. Odločba prvostopnega, od
nosno okrajnega (kotarekega) sodišča je izvršna. 

XX. poglavje. 
Prehodne naredbe. 

§ 174. ' 
«Zemaljska blagajna za podpora bolesnih rad

nika i za osiguranje proti nezgodama u Zagrebu» 
postane dne 1. julija 1922. osrednji urad za zava
rovanje delavcev, določen po § 95. uredbe, ter 
mora prenesti svoj sedež v Beograd v roku, ki ga 
določi minister za socialno politiko z ozirom na 
dejanske potrebe in možnost prenosa. 

Samoupravni organi «Zemaljske blagajne za 
podpora bolesnih radnika i za osiguranje proti ne
zgodama u Zagrebu» prestanejo poslovati dne 30. ju
nija 1922. 

Prvo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev, ki bo sestavljeno iz 12 delodajalcev 
in 12 zavarovanih nameščencev, in prvi nadzorni 
odbor urada, ki bo sestavljen iz 5 delodajalcev in 
Б zavarovanih nameščencev, imenuje minister za 
:socialno politiko. 

Naloga prvega ravnateljstva bo: 
1.) da sestavi statut osrednjega urada za zava

rovanje delavcev in da ga predloži v odobritev mi
nistru za socialno politiko; 

2.) da izvede organizacijo krajevnih organov 
•osrednjega urada za zavarovanje delavcev v zmislu 
določil te uredbe; 

8.) da bo vodilo posle osrednjega urada za za
varovanje delavcev do prve glavne skupščine 
osrednjega urada, ki so mora sestati najkesneje v 
prvi polovici leta 1923. 

§ 175. 
Vse ostale blagajne in vsi ostali zavodi za 

podporo ali za zavarovanje.delavcev zoper bolezen 
in nezgode, ki poslujejo v območju kraljevine Sr-
W , Hrvatov in Slovencev, razen provizijskih od
delkov bratovekih skladnic, postanejo dne 1. julija 
1022. začasno krajevni organi osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev. 

Samoupravni organi teh blagajn in zavodov se 
morajo ob istem času preustrojiti v zmislu določil 
te uredbe. 

Dne 30. junija 1922. morajo vse te blagajne hi 
vsi ti zavodi zaključiti svoje poslovanje po dolo
čilih zakona, na katerem so osnovane, in dne 1. ju
lija 1922. pričeti poslovanje po določilih te uredbe 
ter poslovati, dokler ne ustanovi ravnateljstvo osred
njega urada za zavarovanje delavcev svojih kra
jevnih organov po določilih te uredbe in njih ne 
razreši. 

Likvidacijo in postopek pri likvidaciji razreše
nih blagajn in zavodov, opravljajo osrednji urad za 
zavarovanje delavcev, odnosno oblastva, ki jih za 
to določi minister za socialno politiko. 

Vsa premična in nepremična imovina razrešenih 
blagajn in zavodov, ki jo služila zavarovanju, preide 
dne 1. julija 1922. y last osrednjega urada za zava
rovanje delavcev. Nepremična imovina se mora na 
prošnjo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
vpisati v zemljiških (baštinskih) knjigah na njegovo 
ime. Vsi dolgovi razrešenih blagajn in zavodov pre
idejo v plačilno obveznost osrednjega urada za za
varovanje delavcev. 

Čisti imovinski presežek mora osrednji urad za 
zavarovanje delavcev voditi na posebnem računu 
za vsako dosedanjih pokrajin kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, in sicer posebe za zavarovanje 
zoper bolezen in posebe za zavarovanje zoper ne
zgode. Eventualni nepokriti dolgovi posameznih 
blagajn in zavodov ene pokrajine se morajo porav
nati iz nabrane imovine za to pokrajino. 

Preostalo imovino vsake posamezne pokrajine 
za zavarovanje zoper bolezen mora osrednji urad лл, 
zavarovanje delavcev uporabiti edino za zavarova
nje zoper bolezen po določilih te uredbe, in sicer 
v območju dotične pokrajine, kakor tudi za pri
spevke pokojninskemu fondu osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev, provzročene s tem, da se ob
veznosti tega fonda prevzamejo za pokojnine na
meščencev uradov, prevzetih iz te pokrajine. 

Imovina posameznih pokrajin za zavarovanje 
zoper nezgode se uporabi po določilih § 178. te 
uredbe. 

Zakladi, ki so z določenim, ali nedoločenim na
menom nabrani in izročeni v upravo razrešenih bla
gajn in zavodov, kakor tudi deli imovine, ki tvo
rijo last korporacije ali društva, ki je vzdrževalo 
blagajno, odnosno dotični zavod, ali privatnih oseb 
se smejo izročiti osrednjemu uradu za zavarovanje 
delavcev samo po pristanku onega, ki ima pravico 
do njih, ter se morajo dalje uporabljati za krajevne 
svrhe skladno s svojim prejšnjim namenom. Sporna 
vprašanja o lastninski pravici do teh delov imovine 
se rešujejo sodno. 

'Nameščence razrešenih blagajn in zavodov, de
finitivno nameščene pred dnem 1. julija 1921. — 
ako jim je bila ta služba glavni poklic — mora osred
nji urad za zavarovanje delavcev, priznavši jim do
sedanja službena leta, ki jim veljajo za pokojnino, 
in vse pridobljene pravice, namestiti s prejemki, ki 
so jih uživali dne 30. junija 1921. 

§ 176. 

Vse podpore ob bolezni članov bolniških blagajn, 
ki so postale krajevni organi osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev, izdaja za obolenja in porode, 
ki so se pripetili do dne 30. junija 1922., osrednji 
urad za zavarovanje delavcev po svojih krajevnih 
organih po dosedanjih predpisih v. neizpremenjenem 
znesku. 

Vse rente in pomoči ob nezgodah članov, zavo
dov in blagajn za zavarovanje zoper nezgode, ki 
se spoje z osrednjim uradom za zavarovanje delav
cev, bo izdajal osrednji urad za vse nezgode, ki so 
se pripetile do dne 30. junija 1922. (stari rentniki), po 
dosedanjih predpisih. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev prevza
me tudi izplačevanje rent za nezgode, ki jih kra
ljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
mirovnih pogodb in dodatnih dogovorov prevzame 
iz likvidacije zavodov dn blagajn za zavarovanje 
zoper nezgode v Avetro-Ograki. 

Kolikor kraljevina takih rent ne prevzame za 
svoje državljane, sme minister za socialno politiko 
osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev naložiti 
6krb za izplačevanje teh rent. V ta namen sme mi
nister z odobritvijo ministrskega eveta uradu nalo
žiti, da prevzame na svoj račun izplačilo kurzne raz
like med nominalno višino v kronah in faktično 
vrednostjo rent, izplačanih po inozemskih zavodih, 
v jugoslovanskih kronah. 

§ 177. 
Delavcem podjetij v Srbiji, ki so spadala pod 

obrtni zakon, istotako onim delavcem podjetij iete 
vrste v Macedoniji, Crni gori, Bosni in Hercegovini, 
ki so se izza dne 1. julija 1911. ponesrečili v obratu, 
kar je imelo za posledico smrt ali zmanjšek delovne 
sposobnosti za več nego 331/» %, bo dajal osrednji 
urad za zavarovanje delavcev, ako niso bili zava
rovani, podporo ob nastopnih pogojih: 

Renta se bo dajala poškodovanim delavcem in 
rodbini umrlih delavcev izza dne 1. julija 1922. v 
višini -/3 (dveh tretjin) pomoči, določene s to ured
bo; za letni zavarovani zaslužek bo veljal na leto 
preračunjeni zaslužek ponesrečencev ob času ne
zgode v obratu, v katerem se je ponesrečil. 

Renta se ne bo dajala za nezgode, ki so se pri
petile osebam, opravljajočim vojaško službo med 
vojno, niti ne onim osebam, ki ne dobivajo od ka
terekoli zavarovalnice ali kateregakoli fonda za to 
nezgodo rente vsaj v oni višini, v kateri bi jim pri
padala po teh določilih. 

Od rente se odbijejo vee rente, ki jih že odkoder-
koli dobiva poškodovana oseba ali rodbina umrle-
čeva za to nezgodo, druge javne dajatve, ki jih 
uživajo, pa toliko, kolikor preseza celokupni znesek 
vseh teh dajatev in rent znesek rente, ki bi jo 
mor&la ta oseba dobivati po svoji delovni sposob
nosti po določilih drugega odstavka. 

Enkratne odškodnine, ki jih je dobila poško
dovana oseba ali rodbina umrlečeva od delodajalca 
ali od zavarovalnice za to nezgodo, se vračunijo 
samo v toliko, v kolikor je odškodnina večja od 
zneska rente, ki bi pripadla tem osebam od dne ne
zgode do dne 1. julija 1922. s 5%nimi obrestmi 
vred. 

Te rente se bodo dajale samo na osnovi prijave, 
ki jo morajo poškodovanci, odnosno rodbina, osred
njemu uradu za zavarovanje delavcev predložiti naj
kesneje do dne 31. decembra 1922., za nezgode pa, 
ki so se pripetile šele leta 1922., v roku enega leta 
po nezgodi. Prijavi je treba priložiti overovljena 
dokazila, da je smrt ali zmanjšek delovne sposob
nosti res posledica nezgode, kakor tudi potrjeno iz
pričevalo delodajalčevo ali izpričevalo zavarovalne 
uitanove o višini podpore, ki jo je prejemal prosilec 
za nezgodo, in izpričevalo občine o odškodninah in 
javnih podporah prosilčevih, odnosno izpričevale, 
da ne prejema prosilec nobenih podpor. 

Rente se bodo dajale samo, ako bodo izpolnjeni 
pogoji za določitev rente. 

§ 178. 

Izdatke za podpore ob nezgodah po §§ 176. in 
177. se ne pokrivajo z rednimi prispevki (§ 37.), 
nego se vodijo za vsako pokrajino na posebnem 
računu. 

Za kritje stroškov služijo razen rezerv, dob
ljenih ob likvidaciji, v prvi vrsti za vsako pokrajino 
nabrana imovina razrešenih zavodov in blagajn za 
zavarovanje zoper nezgode, nadalje letni presežek 
oddelkov za zavarovanje zoper nezgode, razdeljen 
p> višini vplačanih premij za posamezne pokrajine, 
končno državna podpora, kolikor se postavi v pro
račun, sorazmerno z nepokritimi izdatki za te rente. 

Kolikor ne bodo vsa ta sredstva zadoščala za 
kritje teh rent, se bodo zalagali izdatki iz. imo
vine oddelka za zavarovanje zoper nezgode ter po
krivali s posebnim pribitkom na redne prispevke za 
zavarovanje zoper nezgode v posameznih pokraji
nah. Višino tega pribitka določi minister za socialno 
politiko z naredbo. 

§ 179. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme rent
nikom, katerih delovna sposobnost je zmanjšana za 
več nego ЗЗУз %, kakor tudi rodbini umrlih de
lavcev dajati draginjske doklade, kolikor je to ne
izogibno potrebno za vzdrževanje življenja, a tako, 
da rente z dokladami vred ne presezajo 2/ 3 zneska 
rente, ki bi pripadala delavcem iste vrste, odnosno 
njih rodbini, ko bi dobivali rente po tej uredbi in 
po sedanji mezdi. 

Iste doklade sme dajati osrednji urad za zava
rovanje delavcev tudi rentnikom državljanom kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki prejemajo 
ob njegovi kontroli rente iz inozemstva. 

Pravilnik za dajanje teh doklad odobri minister 
za socialno politiko. Z njegovo odobritvijo sme 
osrednji urad, kolikor ne zadoščajo druga sredstva, 
ki so mu na razpolago za ta namen, predpisati ia 
pobirati pribitke na redne prispevke za zavarovanj« 
zoper nezgode. 

•/: 
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§ 180. 
, Pogodbe o zavarovanju zoper nezgode, lei so jih 

dl^odäjalci sklenili na korist svojih nameščencev 
do vštetega'dne 30. junija 1921.. preidejo na osred
nji" urad za zavarovanje delavcev, ako jih je delo
dajalec, ki je opravil zavarovanje, prijavil pri rav
nateljstvu osrednjega urada za zavarovanje delav
cev v prvem, mesecu, ko prične poslovati ta urad. 

V tem primeru mora osrednji urad za zavaro
vanje delavcev plačati' pristojbine za zavarovanje 
J4 Es ostali čas pogojenega zavarovanja, dokler pri-
pSSäjo temu uradu odškodnino za eventualne ne-
qffotìe, ki se opijajo na prevzeto pogodbo. 

§ 181. 
Da bo mogel osrednji urad za zavarovanje de

lavcev vršiti svoje delo, mu mora minister za fi
nance dati na razpolago potrebno vsoto, ki jo vrne 
urad v dveh letih. 

XXI. poglavje. 

Zaključna določila. 

§ 182. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.> ^ 

Zavarovanje po tej uredbi se bo izvajalo šele 
izza dne 1. julija 1922. Tega dne izgube moč in ve
ljavo vsi zakoni, ki so v območju kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev veljali glede zavarovanja de
lavcev zoper bolezen in nezgode. 

§ 183. 
V pokrajinah, kjer zavarovanje zoper bolezen 

že ni izvedeno, sme minister za socialno politiko 
odrediti s svojo naredbo, da veljajo stvarna dolo-
fila za zavarovanje zoper bolezen že izza dne 1. j> 
marja 1922. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
sme z naredbo tudi pred dnem 1. julija 1922. zvi-
8ati podpore in prispevke za bolezen in nezgode, 
določene z dosedanjimi zakoni in naredbami za po
samezne pokrajine, toda v mejah podpor in prispev
kov te uredbe. 

§ 184. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da iz

vede to uredbo. 
Izvajanje te uredbe se sme v posameznih delih 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z odločbo 
ministrskega sveta odložiti najdalje do dne 1. ju
lija 1925. 

V B e o g r a d u , dne 27. junija 1921. 
Aleksander s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Kukovec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Prcds. 1259/6/21-1. 3—2 

Razpis. 
' Odda se mesto pisarniškega pomočnika pri okrož

nem sodišču v Mariboru ali pri drugem sodišču, kjer 
tri se tako mesto izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože do dne 
24. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu št. 137. 
Predsednižtvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 11. novembra 1921. 

b) Vsebina članka v št. 41 periodične tiskovine 
«Jugoslavija», izhajajoče v Milwaukeeju, z dne 
14. oktobra 1921., in sicer z naslovom: «Kralj Ale
ksander neče v Jugoslavijo» ustanavlja v vsem ob
segu od besed: «Kaj je» do besed: «v Parizu» ob
jektivni učin kaznivega dejanja po členu 13. ustave 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in pregreška 
po § 91. b) srb. k. z. 

c) Vsebina članka v št. 47 periodične tiskovino 
«Amerikanski Slovenec» z dne 14. oktobra 1921., 
izhajajoče v Joliet Ulinoisu, in sicer na p n i strani 
z naslovom: «Aleksander noče krone. Poslaništvo 
to zanika*, ustanavlja v vsem obsegu objektivni 
učin kaznivega dejanja po členu 13. ustave kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev in pregreška po 
§ 91. b) srb. k. z. 

č) Vsebina' članka v št. 42. periodične tiskovine 
«Glasilo K. S. K. Jednote», izhajajoče v Joliem 
(Amerika), z dne 12. oktobra 1921., in sicer na če
trti strani z naslovom: «Kraljestvo brez kralja» usta
navlja v delnem obsegu, in sicer v 3. odstavku od 
besed: «Nezakonsko dete» do besede: «naroda», v 
vsem 8. in 9. odstavku od besed: «Ko se je» do 
besede: «krone» in v vsem 10. in 11. odstavku od 
besed: «S tem smo» do besede: «opustoši» objektiv
ni učin pregreška po § 91. b) srb. k. z. 

•d) Vsebina člankov v št. 1/3 periodične tiskovi
ne «Delavske Novice», izhajajoče v Ljubljani, z dne 
11. novembra 1921., in sicer z naelovi: 1.) «Štiri-
letnica Ruske SoeijaKslične Federativne Sovjetske 
Republike»; 2.) «Lakota v Rusiji»; 3.) «Nova go
spodarska, politika po mestih»; 4.) «Znanstveno-teh-
nično delo v Rusiji»; 5.) «Zunanja politika sovjet
ske Rusije»; 6.) «Nove sile Rusije»; 7.) «Ruski 
učenjaki» — ustanavlja v vsem obsegu objektivni 
učin kaznivega dejanja po členih 13. in 138. ustave 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po § 65. a) 
k. z. in členu 1. zakona z dne 2. avgusta. 1921., 
št. 249 Ur. 1. iz leta 1921. 

JI. Potrjuje se torej po členu 13. ustave in po 
§ 489. k. p. r. zaplemba imenovanih člankov. 

III. Po členih 13. in 138. ustave se prepoveduje 
razširjanje zaplenjenih tiskovin. 

IV. Po §§ 36. in 37. tiskovnega zakona se odreja, 
da je uničiti vse izvode teh tiskovin, ki so se že za
segu, kakor tudi one, ki se še zasežejo. 
Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, odd. VII., 

dne 11. novembra 1921. 

Imetnik te knjižice se pozivlje., naj uveljavi,svoj« 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi, se .sic^r, 
po tem roku izreklo,.da.viožna knjižica ni.več.ve
ljavna, okrožno sodišče v. Maribora, 

dne 8; novembra 1921. 

Pr VH 56/21—1. Pr VH 57/21—1, Pr Vil 58/21 - 1 , 
Pr VH 59/21—1 in Pr Vil 62/21—1. 1747 

V Imenu Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav
nega pravdništva v Ljubljani po členu 13. ustave: 

I. a) Vsebina članka v št. 31 periodične tiskoviue 
«Avtonomist», izhajajoče v Ljubljani, z dne 7. no
vembra 1921., in sicer na tretji strani z naslovom: 
«Naša diplomacija» ustanavlja v vsem obsegu, in 
sicer od besed: «Mi imamo» do besed: «na vojsko», 
objektivni učin kaznivega dejanja po členih 13. in 
138. ustave kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, ker se v njem izziva k mržnji do države v ce
loti s tem, da se smeši naše zunanje zastopništvo. 

A I 181/21—29. 1730 

Oklio, e katerim se sklioujejo 
zapuščinski upniki. 

Mihael H o r v a t , župnik v p., je dne 5. maja 
1921. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatev do zapuščine, se pozivljejo, 
naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri tem 
sodišču dne H _ , , . „ 0 . 

15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
ob dvanajstih v sobi št. 17 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 
z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih terja
tev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 1. novembra 1921. 

A 315/21. 1743 

Razglasitev prostovoljne prodaje, 
zemljišča. 

V zapuščinski zadevi Marije Kollerjeve, rojene 
Murkovičeve, iz Dolnje Lendave se bo na predlog 
dedičev dne 

2 9. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi, 
v sobi št. 22, na javni dražbi prodajalo, zemljišče, vi. 
št. 324 katastralne občine dolnjelendavske, sestoječe 
iz parcel št. 670, 678 in 679 v skupni izmeri 1514 
kvadratnih stžnjev. Zemljišče je deloma vinograd, 
deloma sadni vrt. 

Izklicna cena znaša 70.000 K. Pod to ceno se ne 
bo prodajalo. 

Pri dražbi mora plačati vsak ponudnik varščino 
7000 K v gotovini. 

Zaostale pravice upnikov, vknjiženih na zemlji
šču, ostanejo nedotaknjene. Prodajalci eo si pridr
žali rok osmih dni za odobritev prodaje. 

Ostali dražbeni pogoji so na vpogled pri pod
pisanem sodišču, v sobi št. 18. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek I., 
dne 9. novembra 1921. 

T 205/21—4. 1741 

Amortizaoija. 
Na prošnjo Ivane S t r a k o v e , delavke v No

vem trgu št. 7, Kamniku, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je pro
silka baje izgubila: Hranilna knjižica mestne hranil
nice v Kamniku št. 7344 za 510 K, glaseča se :ia 
ime: Pavel Straka. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. de
cembra 1921., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. novembra 1921. ' 

T 243/21—4. 1731 
Amortizacija. 

Po prošnji Janeza W r a t s c h k a , posestnika v 
Kamnici št. 17, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Hranilna knjižica mestne hranilnice v Mari
boru št. 128.622, tek. št. 13.670, s stanjem 604.2 K 
71 v, glaseča se na ime: Janez Wratschko. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i n n e a 

176. Sedež centrale: Ljubljana. 
Sedež podružnice: Ptuj. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kreditne 

banke v Ptuju; Succursale de la Banque de Crédit 
de Ljubljana à Ptuj; Branch office of the Credit 
Bank of Ljubljana in Ptuj; Filiale der Laibacher 
Kreditbank in Ptuj; Succursale della Banca di Cre
dito di Ljubljana a Ptuj. 

Obratni predmet: Podružnica 
1.) eskontira in reeskontira menice in kakršne

koli druge terjatve; 
2.) dovoljuje akceptne, k on tok oren tne, davčne 

in pokrite kredite, posreduje in izvršuje vsakovrstne 
finančne in kreditne operacije za račun države, po
krajin, okrožij, občin, korporacij, družb ali zaseb
nikov in izvršuje opravila, ki so s temi operacijami 
v zvezi; 

3.) nakupuje in prodaja vrednostne papirje, de
vize, novce, kovine, drugo blago in sirovine vseh 
vrst in terjatve kakor tudi nepremičnine ter posoja 
na vse te reči za lastni in za tuj račun, a z izklju
čitvijo pravih poslov hipotečnih bank; 

4.) sprejema denarje aH na tekoči račun (tedaj 
sme razpolagati vlagatelj s svojo terjatvijo tudi po 
čeku) ali na vložno knjižico ali pa proti obre&to-
nosnim blagajniškim potrdilom z določenim odpo
vednim rokom; 

5.) nabavlja in prodaja tuzemske in inozemske-
privilegije za lastni ali pa za tuj račun; 

6.) ustanavlja, pridobiva in opravlja industrijska, 
trgovska, poljedelska in prometna podjetja ter se 
udeležuje pri njih; ustanavlja v pospeševanje ,teh 
podjetij gospodarskim svrbam namenjene delniške 
in drugeчdružbe, vodi njih posle ter,.prodaja njih 
delnice in deleže; 

7.) sprejema vrednostne papirje,' valute in druge 
pravne predmete v hranjenje in upravljanje; 

8.) nakupuje, prodaja, eskontira in lombardi/» 
lastne bančne zadolžnice, katerih prodajo si sme 
diužba pridržati ob dovoljevanju odnosnih posojil.. 

Višina osnovne glavnice: 50,000.000 K. 
Število in značaj.posameznih, delnic: 125.000 del

nic po 400 K, ki so popolnoma vpjačane ter,se glase 
na imetnika. 

Prokurist: Anton Matevžič, vodja .podružnice. v 
Ptuju. 

Pravne razmere družbe: Delniška družba na pod
stavi pravil z dne 21. avgusta 1900-, odobrenih po 
bivši c. kr. deželni vladi za Kranjsko dne 26. sep
tembra 1S13., št. 24.205, in ministrstvu za.trgovino 
in industrijo, oddelku v Ljubljani, dne 3. avgusta 
1920., št. 5287,. odnosno dne 30. aprila 1921., št. 2945-
iz leta 1921. 

Podružnica delniške družbe enakega .imena v 
Ljubljani. 
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Podpis firme: Pod natisnjenim ali napisanim be
sedilom, podružnične firme se podpisujeta en član 
predstojništva in dirigent ali pa njegov namestnik, 
zadnja dva kot prokurista s pristavkom «pp.». Na
mesto dirigenta, in njegovega namestnika sme pod
pisovati na isti način tudi drug uradnik, ki ga uprav
ni svet pooblabti za to. 

Fumo podružnice Ljubljanske kreditne banke v 
Ptuju zastopata in sopodpisujeta kot člana predstoj
ništva, Anton Jurca, komerčni svetnik v Ptuju, in 
Jekob Zadravec, industrijec v Središču. 

Razglasi, osobito vabila na občni zbor, se morajo 
\ objaviti vselej 14 dni pred zborovanjem v «Sloven

skem Narodu» in v «Uradnem listu pokrajinske 
uprave za Slovenijo»; navajati morajo dan, uro, kraj 
in namen občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

177. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Premogosledna družba Feriez in 

Schuster, družba z omejeno zavezo v Strancih. 
Obratni predmet: odkopavanje premogokopnih 

ležišč, njih ukoriščanje in prodajanje premoga in po
stranskih proizvodov. 

Družbena pogodba z dne 19. avgusta 1921., posi, 
žt. 14.806. Družbena doba je določena na 30 let. 

Višina osnovne glavnice: 280.000 K, od katerih 
je v gotovini vplačanih 10.000 K. 

Poslovodji: Ignacij Feriez, posestnik v Korači-
cah, in Ivan Schuster, posestnik v Gabrniku. 

Prokurist: Edvard Schuster, veletržec v Gabr-
mku. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji kolek
tivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skup
no oba poslovodji ali pa en poslovodja in prokurist 
Edvard Schuster, le-ta s pristavkom «p. p.». 

Razglasi družbe se izvršujejo s priporočenimi do
pisi, ki navajajo dnevni red zborovanja ter se mo
rajo posameznim družbenikom vročiti vselej 14 dni 
pred občnim zborom. 

M a r i b o r , dme 25. oktobra 1921. 

178. Sedež: Radovljica. 
Besedilo firme: slovensko: Slovenska tvornica 

orožja, preje P. Wernig, Borovlje, družba z o. z. v 
Radovljici; francoisko: Manufacture d'armes Slo
vène, jadis P. Wernig, Borovlje, société à respon
sabilité limitée à Radovljica; nemško: SlovonLsche 
Waffenlabrik, früher P. Wernig, Borovlje, Gesell
schaft m. b. H. in Radovljica; italijansko: Fabbrica 
d'armi Slovena, prima P. Wernig, Borovlje, società 
& responsabilità limitata, Radovljica. 

Obratni predmet: Družba 
a) izdeluje in prodaja vse vrste lovskega orožja 

vobče, orožje za varnost, ribiško orodje, lovske 
in ribiške potrebščine vseh vrst; 

fc) izdeluje in predeluje vse vr&te delov in potreb
ščin za zgoraj omenjeno orožje v raznih oblikah 
h", vrstah; 

«) izdeluje orožje za vojaštvo, orožništvo in strelska 
društva; 

>č) izdeluje in prodaja različne, kakorkoli imenovane 
lovske, orožne in ribiške pritekline (municijo, pa
trone, lovske torbice, jermene in dr.); 

•d) ustaravlja podružnice, se udeležuje pri podjetjih 
in namerja pridobiti podjetja enake vrste, zlasti 
podjetje P. Wernig, Borovlje, kolikor so to raz
teza na kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Delovanje družbe je omejeno na kraljevino Sr

bov, Hrvatov in Slovencev. 
Družbena pogodba z dne 5. septembra 1921., 

-St. 398. 
Temeljna glavnica 30.000 K je vplačana v goto

vini. 
Poslovodji: Leopold Fiirsager, trgovec v Radov

ljici, in Pavel Čemer, puškar pri orožnotvorniški 
družbi P. Wernig v Borovljah. 

Družbo zastopata poslovodji skupno (kolektiv
no) ter jo podpisujeta tako, da pristavljata njenemu 
«po'komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali štam-
piljiranemu besedilu svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 20. oktobra 1921. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

179, Sedež: Gorje nad Bledom. 
Besedilo firme: Tovarna pohištva in lesna trgo

vina «Vintgar» v Gorjah nad Bledom, družba z ome
jeno' zaveto: 

Na občnem zboru dne 29. septembra 1921. se je 
sklenila izprememba družbenih pravil v točkah 1., 
•2., 6., 7., 8., 9; in 10. Po teh je odslej sedež firmo 
v Ljubljani. 

Odstavek «Devetič» se glasi odslej: Poslovod
stvo sestoji iz enega do treh poslovodij, ki zastopajo 
družbo pred oblastvi in proti tretjim osebam. Če 
sta postavljena dva aH več poslovodij, zastopajo 
družbo tako, da zavezujeta in opravičujeta družbo 
pravnoveljavno že dva poslovodji kolektivno in pod
pisujeta družbeno firmo po dva poslovodji tako, da 
postavljata kolektivno pod njeno po komerkoli na
pisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo svoj 
podpis. 

Odstopila sta dosedanja poslovodji Milan Vav-
potič in Julij Haschka; odslej sta poslovodji nova 
družbenika Fran Golob, posestnik in tvorničar na 
Glincah št. 37, in Ciril Picek, trgovec z lesom v 
Ribnici št. 54. 

L j u b l j a n a , dne 21. oktobra- 1921. 

180. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Jadran» trgovska prometna 

družba z o. z. — Société du commerce à г. 1. — 
Handelsverkehrsgesellschaft m. b. H.: 

Obratni predmet doslej: propaganda z navad
nimi ali umetnimi oglasi in reklamnimi sredstvi, na
dalje trgovski promet, t. j . nakupovanje in proda
janje industrijskih pridelkov, računskih in drugih 
strojev, železnih polfabrikatov, predmetov iz alu
minija, špecerijskega in kolonialnega blaga, stekla, 
in stavbnega materiala sploh, volne in volnenih 
izdelkov, kemijskih in tehničnih produktov, dežel
nih pridelkov razen onih, ki spadajo pod koncesijo, 
potem uprava ilustrovanega lista «Beograd» in na
posled špedicija v zmislu trgovinskega zakona. 

Obratni predmet odslej: Namen družbi je trgov
ski promet, t. j . nakupovanje in prodajanje indu
strijskih izdelkov, strojev, avtomobilov, stekla, 
stavbnega materiala, kovin, zlasti železa in ba
kra, kemijskih in tehničnih izdelkov, polizdelkov, 
špecerijskega in kolonialnega blaga in deželnih pri
delkov. 

Družba temelji sedaj na družbeni pogodbi z dne 
17. januarja 1920., posL St. 1686, vsled odstopne po
godbe z dno 22. septembra 1921., posi. št. 811, in iz
premembe družbene pogodbe z dne 22. septembra 
1921., posi. št. 812, izpreanenjeni v točkah 2., 5., 3., 
9. in 15. 

Osnovna glavnica je zvišana od 20.000 K na 
100.000 K ter je v gotovini popolnoma vplačana. 

Izbrisal se jo dosedanji poslovodja Franjo Vor-
šič, vpisala pa sta se nova poslovodji Josip Majcen, 
trgovec, in inž. Ivan Friessnig — oba v Mariboru. 

Pravico zastopanja imata dosedanji poslovodja 
Miroslav (Friderik) Majdi č in nova dva posi ovo i ji 
Josip Majcen in inž. Ivan Friessnig skupno po dva. 

Podpis firme: Besedilo družbene firme podpisu
jeta kolektivno po dva poslovodji. 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

181. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Kristal», družba z o. z. 

. Obratni predmet: Družba • 
a) izdeluje zrcala vseh vrst, vse predmete, ki spa

dajo v to stroko, in izdelke, ki so v zvezi z njo, 
t. j . brušeno in barvano steklo vseh vrst, stekle
ni in smirkov papir, in trguje s temi predmeti; 

b) nakupuje, najema ali zakupuje nepremičnine in 
potrebni inventar v obratne svrhe. 
Družbena pogodba z dne 8. junija 1921., posi. 

št. 524, se je na občnem zboru družbenikov z dne 
20. avgusta 1921. izpremenila. "Višina osnovne glav
nice 100.000 K se je zvišala na J50.000 K; povišek 
50.000 K je v gotovini vplačan. 

Vpisal se je novi poslovodja Karel Robaus, pe
kovski mojster v Mariboru. 

Pravico zastopati firmo imata skupno po dva 
poslovodji. 

Besedilo firme podpisujeta skupno po dva po
slovodji. 

Ako se nastavijo prokuristi, podpisujeta firmo 
kolektivno tudi po en poslovodja in en prokurist, 
le-ta s pristavkom «p. p.». 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. ' 

182. Sedež: Maribor. 
Besedila firme: Mariborska eskomptna banka; 

Marburger Escomptebank; Banque d'escompte de 
Maribor: 

Vpisala sta se kot nova člana upravnega sveta 
Vladimir Arko, veleindustrijec, v Zagrebu, in Avgust 
Praprotnik, bančni ravnatelj v Ljubljani 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

183. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češka industrijama banka, po

družnica v Ljubljani. 

(Podružnica glavnega zavoda, poslujoeega v 
Pragi pod enako firmo): 

Izbrisala se je prokura, s katero so bili poverjeni 
Emil Bulman, Vkdimir Jefabek, Edvard Landy îa 
Vaclav Stichenwirtli. 

L j u b l j a n a , dne 21. oktobra 1921. 

184. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prometni zavod za premog, d. d.: 
Vpisala sta se kooptirana upravna svetnika Ju

lius Bellak, generalni ravnatelj Trboveljske premo-
gokopne družbe na Dunaju, L, Falkestrasse 1, in 
Bela Max, ravnatelj Trboveljske premogokopne 
družbe v Ljubljani, Nunska ulica š t 19. 

L j u b l j a n a , dne 21. oktobra 1921. 

185. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva slovanska tovarna igralnih 

kart, družba z o. z. y Ljubljani: 
Na občnem zboru dne 2. aprila 1921. se je izpre

menila družbena pogodba v §§ 1., 2., 3., 5., 6., 7., 
9., 12., 13., 14., 19., 23. in 25. in so se razveljavili 
§§ 30. do 35., na izrednem občnem zboru dne 24ega 
maja 1921. pa so se izpremenili §§ 4., 8., 10., 11., 
18., 20., 26. in 27. § 1 se glasi tako, da je besedilo 
firme odslej: 

Prva jugoslovanska tovarna igralnih kart, druž
ba z o. z. v Ljubljani. 

Po § 2. je predmet in namen podjetju ta-le: 
Družba 
a) izvršuje družbi pristoječe koncesije za izdelo

vanje kvart, razprodaja kvarte, obratuje čistil
nico kvart kakor tudi vse one obrate, ki so v 
zvezi z izdelovanjem in razpečavanjem kvart; 

b) izdeluje predmete, ki služijo za izdelovanje kvart 
in trguje z njimi; 

c) izdeluje kartonaže in papirnate izdelke in trguje 
z njimi; 

č) nakupuje, najema ali drugače prevzema, obrate, 
katerih predmet je izdelovanje enakih fabrikatov 
ali trgovanje z enakimi fabrikati, kakršni so fa
brikati lastnega, podjetja; 

d) napravlja, pridobiva, najema ali drugače prevze
ma podjetja ali objekte, ki so sposobni pospeše
vati namen družbenega podjetja, ter se udeležuje 
pri drugih enakih ali sorodnih podjetjih; 

e) ustanavlja podružnice, zaloge in agenture za iz
vrševanje, pospeševanje aH razširjanje družbe
nega obrata v tuzemstvu. 
§ 3. Osnovna glavnica je zvišana za 800.000 K 

ter znaša odslej 900.000 K namesto prvotnih 100.000 
kron. Vplačana je vsa v gotovini ter je poslovodjam 
na razpolago. 

Na izrednem občnem zboru so se imenovali poleg 
dosedanjih poslovodij Ladislava Pečanke, višjega 
ravnatelja Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani, 
in Alojzija Tykâca, ravnatelja iste banke, še Oskar 
Loewit, tvorničar na Dunaju, XIX., Peter Jordan-
Strasse 25; Franc Feliks Pollak, tvorniški ravnatelj 
na Dunaju, VIL, Siebensterngasse 37; Marija Šušter-
šič-Tičar, trgovka v Ljubljani, Šelenburgova ulica; 
Hugon Weiberger, ravnatelj banke «Wiener Bank
verein», hrvatske podružnice v Zagrebu. 

Glede zastopanja in podpisovanja družbe določa 
sedanji § 11. 

Pri vseh poslih, ki družbo opravičujejo, obreroe-
njajo ali zavezujejo, je poslovodstvo in podpiso
vanje firme kolektivno, in sicer na ta način, da pod
pisujeta firmo vedno dva poslovodji. Eden izmed 
teh podpisov mora biti Oskarja Loewita ali pa Fran
ca Feliksa Pollaka. Podpisuje se firma tako, da oni, 
ki so upravičeni za podpisovanje, pod njeno natis
njeno, štampiljirano ali po komerkoli napisano bese
dilo postavljajo svoje podpise. 

L j u b l j a n a , dne 7. oktobra 1921. 

186. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slovenska banka (in še v treh 

tujih jezikih): 
V upravni svet so vstopili vsled kooptiranja v 

seji upravnega sveta dne 2. julija 1921. Josip Ku-
. belka, linijski kapetan v p. v Ljubljani, in v seji 
upravnega sveta dne 29. januarja 1921;: Karel Dim
mer, upravni svetnik Pražske uvëmë banky v Pragi; 
Otakar Turna, generalni ravnatelj iste banke; Htigon 
Schwarz, upravni svetnik Anglo-avstrijske bank* na 
Dunaju; Pavel Engel, ravnatelj Anglo-avsfcrljske 
banke na Dunaju; Lav Kronfeld, generalni ravna
telj Banke za trgovinu, obrt i industriju v Zagrebu. 

L j u b l j a n a , dne 21. oktobra 1921. 

187. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Elektrarna Bon & Ko., družba 

z omejeno zavezo v Novem mestu: 



138. 724 Letnik Ш. 

Izbrisal se je družbenik Vinko Bon; njegov te
meljni družbeni delež je prevzel družbenik in poslo-
Todja dr. J. Tomšič v Ljubljani, ki prosto razpolaga 
z njim. 

N o v o m e s t o , dne 4. novembra 1921. 

188. Sedež: Vransko. 
Besedilo firms: Automobilna zveza Celje-Ljub-

ljana, družba z omejeno zavezo: 
Družba se je po sklepu občnega zbora z dne 

4. septembra 1921. razpustila ter. je prešla v likvi
dacijo. 

Firma se glasi odslej: Automobilna zveza Celje-
Ljubljana, družba z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Kot likvidatorja sta se vpisala Lavoslav Apat, 
veleposestnik v Podgorju, in Lavoslav Schwentner, 
trgovec v Ljubljani. 

Izbrisali so se dosedanji poslovodje Anton Ko-
lenc, Lavoslav Apat in dr. Mavricij Rus. 

C e l j e , dne 25. oktobra 1921. 

Popravek. 
Vpis družbe, objavljen v Uradnem listu 127. na 

strani 643. pod točko 87., je nepravilen, ker se bese
dilo firme ne glasi: «Kmetijska z a d r u g a v Rač
jem, družba z o. z.» nego: «Kmetijska d r u ž b a v 
Račjem, družba z o. z.». 

čevalo, da so za šolsko službo fizično popolnoma 
sposobni. 

Okrajni šolski svet v Kamniku, 
dne 7. novembra 1921. 

Predsednik: Loger s. r. 

Razne objave. 
Št. 7375—lil. 1726 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i z b a v o z n i n e z a v o t l o s t e k l e n o 
b l a g o . 

Z veljavnostjo izza dne 10. novembra 1921. do 
preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., se znižujejo aa 
20 % (dvajset odstotkov) vozninski stavki, vsakokrat 
veljavni v provizorni železniški tovorni tarifi izza 
dne 1. marca 1921., za votlo stekleno blago, ki je 
namenjeno za izvoz preko morja, razpredela izjemne 
tarife 41—D (pododdelka A in B), zaznamenovanega 
z *, ako se izpolnijo določbe in pogoji te tarife, v 
prometu v Trst od postaj: 

S t 2068/21. . 1728 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Karel S l o k a r z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 10.novembra 1921. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

St. 893. 
Razpis učiteljske službe. 

V zmislu odloka višjega šolskega sveta z dno 
19. oktobra 1921., št. 9168, se razpisuje na še&traz-
redni osnovni šoli s šestim kot zaključnim razredom 
v B r e ž i c a h služba za učitelja v stalno name
stitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpieani poti do dne 

3 0. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 6. шж-тгта 1921. 

Bakov 
Buina stâtni nâdrazî 
Bflina teplické nadraži 
Blatno 
Bor u Češke Li'py 
Breitany 
Bubeneč 
Bubny stâtni nadraži 
Cidice 
Častolovice 
Češka Kamenice 
Češka Lipa starni nadraži 
Dolni Lipova 
Dolny Polubny 
Doudleby 
Duchov-Liptice 
Falknov nad Ohff 
Grünthal Č. S. D. 
Helenenschacht sklârna 
HUlemühl 
Chomutov bustëhradské na

draži 
Chomutov stâtni nadraži 
Chfibskâ-Teichstatt 
Jablonec-Brandi stâtni na

draži 

Nova Hut u Berouna 
Nove Sedlo bustëhraskâ 

drâha mans, 
Oldftchov 
Olovi 
Plzeìi 
Podmokly Č. S. D. 
Praha Denisovo nadraži 
Praha Masarykovo nadraži 
Praha Wilsonovo nadraži 
Radnice 
Rakovnik 
Röhrsdorf 
Rychnov u Jablonce stâtni 

nadraži 
Betenice 
Schönfeld-Horni Chfibskâ 
Skalice u Ceské Lipy 
Smichov stâtni nadraži 
Smržovka 
Starà Paka 
Stfekov 
Stfekov Schichtovy zâvody 
Stupno-Brasy 
Svatonovice- Üpice 
Svëtec - Chotëj ovice 

pa do konca meseca januarja 1923., se znižujejo za 
20 .% (dvajset odstotkov) v «provizorni železniški 
tovorni tarii», veljavni izza dne 1. marca 1921., vsa
kokrat veljavni vozninski stavki razpredela izjemne 
tarife 43—B, zaznamenovanega z *, za porcelansko 
blago, ki je namenjeno za izvoz preko morja, ako 
se vpoštevajo določila in pogoji te tarife, v prometu 
v Trst od postaj: 
Blatno 
Bosefany 
Bubny stâtni nadraži 
Dalvice 
Doubi-Pirkenhammer 
Duchcov 
Friedland v Čechach 
Chodov buštohradske na

draži 
Chodov mfstnf nadraži 
Chomntov bustëhradské na

draži 

Marianské Lâznë 
Most stâtni nadraži 
Most teplické nadraži 
Neudau 
Nove Sedlo bustëhradekâ 

drâha 
Ostrov 
Plzen 
Podbofany 
Porzellanfabrik 
Praha Denisovo nadraži 
Praha Masarykovo nadraži 
Praha Wilsonovo nadraži Chomutov stâtnf nadraži 

Karlovy Vary bustëhradské Rakovnik 
nadraži Raspenava 

Karlovy Vary ustfedni nâ- Smichov stâtni nadraži 
draži Stara Rolc 

Klaäterec Tanwald-Sumburk 
Ledvice Telnice 
Libeû severozâpadnf nâ- Teplice-Šanov 

draži 
Liben stâtni nadraži 
Libérée Č. S. D. 
Loket 
Loket tovarna 
Louny 

Teplice-Waldthor 
Teplice zâmeckâ zahrada 
Vojkovice v Čechach 
Žaclef 
Žatec bustëhradské nadraži 
Žatec stâtnf nadraži 

Jablonec n. N. stâtnf nadraži Tanwald-Sumburk 

St. 522. 
Razpis učiteljske službe. 

Na podstavi odloka višjega šolskega sveta z dne 
31. oktobra 1921., št. 10.952, se razpisuje na Sest-
razredni osnovni šoli z eno vzporednico v R a j -
h e n b u r g u služba za učitelja v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti do dne 

10. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet sevniški v Brežicah, 
dne 9. novembra 1921. 

Jilemnice- Martinice 
Josefodol-Maxdorf 
Kamenicky Šenov 
Kinžvart Lâznë 
Kolfn 
Koätelec nad Orlici 
Kostany 

St. 1318/0. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisujejo 

v definitivno namestitev te-lo službe: 
1.) nadučiteljske službe v M e n g š u , V o d i 

c a h , V r h p o l j u in Č e m š e n i k u ; 
2.) po eno mesto za učitelje na šolah v K a m 

n i k u , K o m e n d i , M e n g š u in M o r a v č a h ; 
3.) po eno mesto za učiteljice na šolah v V r h -

p o l j u , Š m a r t n e m in Št . G o t a r d u . 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ

beni poti do dne 
1. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

pri podpisanem uradu. 
Prosilci, ki še niso bili do sedaj stalno name

ščeni, morajo priložiti tudi uradno zdravniško izpri-

Teplice-Šanov 
Teplice-Waldthor 
Teplice zâmeckâ zahrađa 
Trmice 
Tfehovice 
Tfemosnâ u Plznë 
Turnov 

Kolikor je za posamezne relacije v tarifi določena 
pot preko postaj: Horni Dvorište-Cesky Heršlak, 
preko avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, se 
vodijo pošiljke, odpravljene na podstavi teh voanin-
skih stavkov, preko postaj: Horni DvoriÊtë-Cesky 
Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 12. novembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1745 Splošna prometna banka, 
podrnžnioa v Ljubljani, prej J. C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižice. 

Stanje dne 1. oktobra 1921. . . . Kj. 9,033.452-9» 
Tricom meseca oktobra je vložilo 

45 strank . . Kj. 2,294.899-24 
Tekom meseca ok

tobra je dvigni
lo 75 strank . . Kj. 1,762.162-45 

Prebitek Kj. 532.736-7» 

Stanje dne 30. oktobra 1921. . . Kj. 9,566.189-72 

V L j u b l j a n i , dne 12.novembra 1921. 

KralupybuStëhradskâdrâha Üstf nad Labern expozitura 
Kralupy stâtnf nadraži 
Kryry 
Lâznë Podëbrady 
Ledvice 
Liben severozâpadni 

draži 
Liben stâtnf nâdrazî 
Libérée Č. S. D. 
Libochovice 
Marianské Lâznë 
Mëlnik 
Mladâ Boleelav 
Most stâtni nâdrazî 
Most teplické nadraži 

Č. S. D 
Usti nad Labem severo

zâpadni nadraži 
Usti nad Labem stâtni na

na- draži 
Usti nad Labem teplické 

nadraži 
Velké Brezno 
Votvovice 
Vrajt-Janské Laznë 
Wiesenthal nad Nieou 
Žatec bustëhradské nadraži 
Žatec stâtni nadraži 
Žfhle 

Kolikor je za posamezne relacije v tarifi dolo
čena pot preko postaj: Homi Dvoristé-Cesky Heršlak, 
preko avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, se 
instradirajo pošiljke, ki so odpravljene na podstavi 
teh voznmskih stavkov, preko postaj: Horni Dvo-
fište-Česky Heršlak, preko avstrijskih zveznih že
leznic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 9.novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 7375—Ш.. 1757 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v z a p o r c e 
l a n s k o b l a g o . 

Z veljavnostjo izza dne 15. novembra 1921. do 
preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, najdalje 

Objava. 1732 

Ker je «Konfekcijska tovarna», družba z o. z. v 
Ljubljani, po sklepu izrednega občnega zbora z dne 
1. septembra 1921. sklenila razdružitev in likvida
cijo družbe in to prijavila deželnemu kot trgovin
skemu sodišču, se pozivljejo družbeni upniki, naj se 
v 14 dneh javijo pri podpisanih likvidatorjih v pro
storih Jadranske banke, centrala Ljubljana, II. nad
stropje. 

V L j u b l j a n i , dne 9. novembra 1921. 
Derenda s. r. Skalar s.r. 

Razglas. 1742 3—1 

Ker se je zadruga «Weinbaugenossenschaft 
Pettau, registrierte Genossenschaft mit unbeschränk
ter Haftung», s sklepom občnega zbora z dne 19ega 
septembra 1921. razdružila ter je prešla v likviaa-
cijo, se pozivljejo po § 40. zadružnega zakona vé 
upniki, naj se zgla?e pri zadrugi. 

V P t u j u , dne 13. novembra 1921. 
Ivan Perko s. r., Pavel Ornig s. r., likvidatorja. 

Razld društva. " " 
Podružnica «Osrednjega društva stavbinskih de

lavcev» v Oplotnici se je prostovoljno razšla, ker je 
imela premalo članov. 

V O p l o t n i c i , dne 12. novembra 1921. 
Predsednik: Simon Perbll s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

•£№ 



139. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 19, novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V l e * ^ * ^ - 4 ^ S 1 " ! ^ e . D \ . N o v i n ^ ? 1 J e T i M Srba.» H r y a t a i, Slovenaca". — hpremembe v oeebju. — Naredba^pokrajinekega^ nameetnika ca Sitnarijo o pobiranju okrajnih đoklad 
и i...- Л_Ј. -̂  ejemke he 

jega ffleaa 
učitelja na kmetijski Soli na Grmu pri Novem "mestu. Razglas, da se odda hotel Šv. Jan"e7obrBohinjskenT jezeru ̂ y^tmT^barlmi^hAuo"eü.ain «vSskih* kužnih bolend 
v Sloveniji z dne 12. novembra 1921. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o ponudni obravnavi ca dobavo potrebščin finančne kontrole. Razglas, da M 
waejo stan živinski potni listi Se uporabljati do dne 1. januarja 1922. Razglas glede takse na izložbene omarice fotografov. Razglas o izpremembah v davčnem okraju brdskem in 
davčne» okrajnem oblastvu kamniškem. Razglas o taksi za strojnike, ki vodijo motorne »čolne, in za Šoferje. — Razglasi zdravstvenega odseka ca 81ovenijo: Tedenski izkac • 

nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave ca Slovenijo od dne 23. do dne 29. oktobra 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 250 z dne 7. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 27. oktobra 1921., 

s katerim se odlikujejo: -
z redom sv. Save III. vrste: Fran B o n a č in 

Dragotin H r i b a r , industrijca v Ljubljani; Vinko 
M a j d i č, industrijec v-t Kranju; Peter K o z i n a , 
industrijec v Tržiču; dr. Valentin K r i s p e r, od
vetnik v Ljubijani; 

z redom sv. Save IV. vrste: Ivan J e 1 a č i n in 
Avguštin Ž a b k a r, industrijca, in Josip C o s t a -
p e r a r i a, arhitekt — vsi trije v Ljubljani; 

z redom sv. Save V. vrste: Ivan R e b e k, obrt
nik v Celju; Engelbert F r a n c h è t t i , obrtnik v 
Ljubljani. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 27. oktobra 1921., 
s katerim so Matej D o l e n c , profesor učiteljišča v 
Mariboru, postavlja za ravnatelja na državni dvo-
razredni trgovski šoli v Mariboru. 

Objava generalne direkcije carin, da se je pro
glasilo mesto Tugomera K o š i r j a , carinika IV. raz
reda carinarnice v Kozaršah, za izpraznjeno.. 

Objava generalne direkcije carin, da jo Matija 
S c h e n k , upravnik III. razreda glavne carinarnici-
П. vrste v Prevaljab, dne 26. oktobra 1921. umrl. 

Zapisniki o 1., 2., 3., 4., 5. in 6. seji zakonodaj
nega odbora narodne skupščine kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z dne 3., 26., 28.. 28., 28. in 
30. julija 1921. 

Številka 251 z dne 9. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 26. oktobra 1921., 

s katerim se sprejema ostavka, ki jo je dr. Anton 
N o v a č a n, tajnik II. razreda pri ministrstvu za 
kmetijstvo in vode, podal na državno službo. 

Zapisnika o 7. in 8. seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 1. in 2. avgusta 1921. 

Številka 252 z dne 10. novembra 1921.: 
Objava generalne direkcije posrednjih davkov. 

da je Anton Z o r n , podihspektor finančne kontrole 
v Mariboru, upokojen. 

Zapisnika o 9. in 10. seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 20. in 22. septembra 1921. 

Številka 253 z dne lL.novembra 1621.: 
Zapisnika o 11. in 12. seji zakonodajnega odbora 

narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 23< in 80. septembra 1921. 

Številka 254 z dne 12. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 31. oktobra 1921., 

s katerim se imenujejo za carinike IV. razreda pri 
sporednih carinarnicah:^ Gorenjem Cmureku Anton 
P e б n i k in Fran J e k n e r, al», gimnazijska matu
ranta; V Žirih Fran P; a v l o v i 6, carinik istega raz
reda (po službeni potrebi). 

Zapisnika o 13. in 14. seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 30. septembra in dne 1. oktobra 
1921. 

Izpremembe v osebju. 
Minister pravde je imenoval : pisarniškega asi

stenta Rajka S t o j c a za pisarniškega predstojnika 
v X. činovnem razredu pri.deželnem sodišču v Ljub
ljani; kanclista Antona Z o r k a za pisarniškega 
predstojnika y X. činovnem razredu pri okrožnem 
sodišču v Celju; višjega pisarniškega oficiala Josipa 
R u s a za .višjega pisarniškega predstojnika y IX. 
činovnem razredu ad personam na mesto pisarniške
ga predstojnika pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu. , 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 
pravna praktikanta drja. Ivana P e t s c h e t a v 
Novem mestu in drja. Maksa Š n u d e r 1 a v Mari
boru za avskultanta. 

Na lastno, prošnjo sta premeščena Martin K r a j -
š e k, poduradnik v- оигагј« .j/ri Jelšah, k okrajnemu 
sodišču" V- Murski Soboti in Anton B e z j a k , sluga 
v Prevaljah, k okrajnemu sodišču v Gornji Rad
goni. — Imenovani so: za izvršilna uradnika: Anton 
V o l k , poduradnik v Celju, za okrožno sodišče v 
Celju in Edvard G r e g o r i o , sluga1 v Ljubljani, za 
okrajno sodišče v Murski Soboti; za poduradnike: 
Ivan T o n i , sluga v Tržiču, za okrajno sodišče v 
Dolnji Lendavi,'Jakob S m e r d e l j , sluga v Ložu, 
za okrajno sodišče v Metliki, Ivan B a m b i č, sluga 
pri okrajnem sodišču v Ptuju, na dosedanjem služ
benem mestu in I v a n . S a k s i d a , sluga v Ljubljani, 
za okrožno sodišče v.Celju; za sluge: sluge brez stal
nega službenega mesta: Franc S im o n i č za okraj
no sodišče y Murski Soboti, Marko V o l a u č n i k 
za okrajno sodišče v Preval jah, Gašper J e s e n o-
v e c za okrajno sodišče v Cerknici, Jakob K o r e n i , 
za deželno sodišče v Ljubljani, začasno sprejeti slu-' 
ga Franc P o d l e s e k za okrajno sodišče v Murski 
Soboti; vojni invalidi: Štefan A n ž 1 o v a r za okraj
no sodišče v Prevaljah, Anton N o v a k za okrajno 
sodišče na Vranskem, Franc P a v l i n za okrožno 
sodišče v Novem mestu, Ivan K l e m e n č i č za 
okrajno sodišče v Tržiču, Jakob Z u m e r za okraj
no sodišče v Ložu in Viktor G o d n j a v o c za 
okrajno sodišče v Mokronogu, nadalje Matija Š k a 
far , pomožni, sluga, in Davorin J u v a n , oba za 
okrajno sodišče v. Dolnji Lendavi. .„ •„ .. 

Kavcnik s. r. 
Z odlokom ministrstva za narodno zdravje z dne 

17. oktobra 1921., H br. 36.547, je bil Ivan F r e 1 i h, 
višji računski svetnik in predstojnik knjigovodstva 
zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani, na 
lastno prošnjo razrešen aktivne službe in stalno upo
kojen. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo' jô imenoval abi-
turienta Bogumila Ž g a j n a r j a z a upravnega prak
tikanta pri upraviteljstvu splošne bolnice v Mariboru. 

Dr. Krajec s. r. 

Inž. Bogdan P a l i ó r , asistent na"državnem kmf-
tijsko-kemijskem zavodu v Mariboru, je premeščen 
k deželni komisiji za agrarske operacije v Ljubljani, 
tehničnemu oddelku. 

Sancm s. r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

330. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

la Slovenijo 
o pobiranju okrajnih doklad т Ormoža u le t i 

Na podstavi § 2. c deželnega zakona štajerskega 
z dne 10. oktobra 1905., dež. zak. št. 105, se đ<H 
voljuje okrajnemu odboru ormoškemu, v letu 1921; 
za pokritje okrajnih potrebščin pobirati 80%nó do-
klado na direktne davke, razen na hišnonajemnia-
skega in na one davke, ki so po zakonu prosti 
doklad. 

V L j u b l j a n i , dne S&oktotea 1921, 
Pokrajinska uprava za Slovenijo.. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika:: 
Kremenšek e. r. 

331. 
Popravek tiskovne napake v pravilniku 
o stanovanjih In najemih zgradb vabče. 

V četrtem odstavku točke II. § 30. pravilnika 
o stanovanjih in najemih zgradb vobče (Ur. 1. št. 310 
iz leta 1921.) je pomotoma izostala ena vistai Tir 
odstavek se glasi pravilno: 

Ako smatra načelnik sklep za očito protizakonit* 
ga sme zadržati, toda mora ga s svojim mnenjefli 
vred predložiti stanovanskemu oblastvu П. stopnje 
v odločitev. 

Razglasi osrednje vlade. 
Postopek za dediščine in druge prejemke 

it Amerike.* 
Naš generalni konzul v New Yorku, v čigar ju

risdikcijo spadajo države: New York, Pennsylvania i 
OhiOj New Jersey, Virginia, West-Virginia, MatfSa*̂  

Miusetts, Connecticut, New Hampshire, Vermont^ 
Delaware, Maryland, Maine, South-Carolina, NorSk-
Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Floridi in.. 
Rh ode-Island, . ' " , : f 

daje nastopno navodilo za prejemanje déda in 
in drugih prejemkov iz Amerike: 

«Generalnemu konzulatu je čast, prositi to mV 
nistrstvo, da bi izvolilo po pristojni poti in po tieku ; 
poučiti naše državljane, naj ee e svojimi zahtevami 
nikoli direktno ne obračajo na ta konzulat. Ker ne 
vedo, kaj vse morajo priložiti svojim zahtevam, s 

* Razglašen v «Službenih Novinah' kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 250, izdanih dne 7. no
vembra 1921, 
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tem samo zavlačujejo svojo stvar ter obtožujejo 
opravila ne samo konzulatu (ki ima za sedaj za te 
posle na razpolago samo eno osebo), ampak tudi mi
nistrstvu za zunanje zadeve in celi vre^parrejenJh 
oblastev, ker prihaja na ta načm v iste roke ena 
stvar dvakrat namesto enkrat. Da ne bo več tako, 
naj se obračajo interesenti ,za vse na pristojno ob-
taetvo, ki jih takoj napoti, tla je treba poslati kon-
zàïatai vse listine. V glavni stvari, so te listine : 
p^WeljäVno poobìastub za konzulat; izpisek iz 
župnih ntatic o rođijmi onega, čigar шогШр, po-
smrtnmö ali kompenzacijo z3äiteva rodbina v spätem 
teraju; potrdilo vlade v Ëeogradu, da je dotični de
dič državljan ali da so dotični dediči državljani našo 
države. To je potrebno, ker je veliko denarja in 
druge imovine naših državljdhov poverjenočlifarjij 
neprijateljske imovine (The Аћеп Property Custo
dian), ki vedno že zahteva do nadaljnje odredbe 
taka potrdila. Splošno pravilo za vse primere bodi, 
da se prilože navedene listine. 

eiede kompenzacije za ponesrečence ali za one, 
ki-so se poSkodovaÜ pri delu, je treba vedno poleg 
zgoraj navedenih izkazi! še: 

A. Za ponesrečence: 
Kompenzacija se plačuje ženi,»nedoletnim otro

kom in drugim nedoletnim, poškodovanim, perma
nentno bolnim in ostalim osebam, katerih vzdrže
vanje je zavisno od ponesrečenčevega dela in njega 
podpore. V tem primeru morajo ü dediči zgoraj nave
denim lfetinain priložiti overovljena dokazila, da so 
•ree od pokojnika prejemali denarno podporo. Ta do
kazila jim lahko da pošta ali banka, odnosno pošta ir. 
banka, po katerih so prejemali denar iz Amerike. Na 
teb. potrdilih mora stati: znesek vsote, odkod je 
bua poslana in kdaj, kdaj je bila izplačana rodbini 
v kraju in komu. Ako ni mogoče dati takih dokazil, 
ne preostaja drugega, nego da pristojna občina po
trdi, da je pokojnik resnično skrbel za svojce doma. 
Ta občinska potrdila, če ni pravih dokazil, bi utegnila 
nekaj p< magati, dasi to ni gotovo. Ponesrečenčeva 
žena mora priložiti potrdilo, da je še vedno, vdova 
rečenega pokojnika. Istotako morajo imeti bolniki 
zdravriško izpričevalo, potrjeno po pristojnem ob-
îastvu, da so neozdravni in da sami ne morejo skr
beti za svoje vzdrževanje. Isto velja tudi za poško
dovance in stare roditelje, najsi bi bil to kdorkoli. 
Akro se podeli kompenzacija v mesečnih obrokih, se 
morajo ta izpričevala obnavljati trimesečno ali polu-
letno, kakor pač predpisujejo zakoni raznih držav. 
Sicer pa se to označi v vsakem posameznem pri
meru. 

B. Za onesposobljence: 
Onesposobljene osebe dobivajo ponekod vso kom

penzacijo naenkrat, ponekod pa v obrokih, kakor 
tu pr. tedensko po 10-00 za 4099 tednov. V takem 
primeru morajo onesposobljena predlagati trimeseč
no ali poluletno — kakor je to že določeno — po-
Ш o , da so še živi in da so še zmerom enako ne-

Sbni. 
<ie zahtevajo dediči kompenzacijo za ponesre

čenca, morajo vselej priložili overovljena ubožna 
izpričevala. Ce zahtevajo imovino, bodisi oporočno, 
bodisi neoporočno, morajo poleg onih listin, zahte
vanih od občine, priložiti tudi dedinske dekrete. 

V nekaterih ameriških državah predpisuje zakon, 
da ee mora imovina pokojnika, ki ni zapustil oporo
ke, vročiti onim, ki so pozvani za dediče, kar pogo-
Btoma nasprotuje našim veljavnim zakonom o dedi
ščini, in da morajo te osebe, preden se jim vroče 
dotični deli imovine, ki jim pripadajo, spisati pri
znanice sami ter jih poslati konzulatu. Seveda se 
te ne more j * , pošiljati v naprej, in v teh primerih 
j m mora konzulat vselej naknadno pisati, najsi je 
vse druge listine predhodno dobil od interesentov.» 
Iz ministrstva za socialno politiko, splošnega od

delka, v Beogradu, 
dne 28. oktobra 1921.; št. 65.323. 

glede ofertne licitacije la veleprodajo 
tobaka т Sloveniji.* 

tlpravni odbor samostojne monopolske uprave 
ni odobrii licitacije o veleprodaji tobaka za posa
mezne okoliše v Sloveniji, ki je bila dne 20. m, m., 
in sicer ne zaradi velikih, procentov, ponujenih za 
posamezne okoliše, in zato, ker je bil za nekatere 
okoliše santo po en ponudnik. Ta sklep upravnega 
odbora je tudi odobril gospod minister za finance 
ped št. 7125 z dne 7. t m. ter odredil, da se mora 

vršiti druga ofertalna licitacija za' zakup velepro
daje tobačnih izdelkov za dobo dveh let, t. j . od 
dne 1. januarja 1922. do vštetega dne 31. decembra 
1925., in sicer ob istih pt%ojih, ki so veljali za 
prvo Ucilacijo. 

Druga licitacija bo dne 2 6. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
za vse okoliše v Sloveniji, in sicer: 

1.) za окфШ Eâïnn'rk, 
2.) za okoEš Litijo, 
3.) za okoftš Krško, 
4.) za okoliš Radeče, 
5.) za okoliš Kobjice, 
6.) za okoliš Brežice, 
7.) za okoliš Smlednik. 
8.) za okoliš Velike Lašče, 
9.) za okoliš Laško, 

10.) za okoliš Marenberg, 
11.) za okoliš Prevalje, 
12.) za okoliš Rogatec, 
13.) za okoliš Sevnico, 
14.) za okoliš Slovensko Bistrico, 
15.) za okoliš Dolnjo Lendavo, 
16.) za okoliš Kranj s podzalogama v Kropi in 

Tržiču, 
17.) za okoliš Kočevje s podzalogama v Baiijiloki 

in Predgrađu, ' • 
18.) za. okoliš Cerknico s podzalogama v Ložu in 

Novi vasi, 
, 19.) za okoliš Novo mesto s podzalogami v Čr

nomlju, Metliki in Kostanjevici, 
20.) za okoliš Celje s poclzalogo v Mozirju, 
21.) za okoliš Lukovico s podzalogo v Moravčah, 

Sv. Le-

Ss-

22.) za okoliš Maribor s podzalogo pri 
D ar tu, 

23.) za okoliš Ptuj s podzalogo v Ormožu. 
24.) za okoliš Škofjo Loko s podzalogama v 

stranski vasi in Železnikih, 
25.) za okoliš Radgono s podzalogo v Ljutomeru. 

Ponudbe se bodo sprejemale in javno odpirale dne 
2 6. n o v e m b r a t. 1. ob enajstih; do vštetega tega 
roka se lahko tudi predlože v pisarni uprave tobač
ne tvornice v Ljubljani. 

Za kavcijo je položiti 5 % (pet odstotkov) letu,' 
porabe, označene v pogojih, do vštetega dne 25. no
vembra t. 1. pri blagajni uprave tobačne tvornice v 
Ljubljani. 

Pogoji' z golicanu za ponudbe se dobivajo v pi
sarni uprave tobačne tvornice v Ljubljani. 
Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 

dne 7. novembra 1921.; Pr. br. 33.671. 

* Priofecen v «SlüZfofcnin Kovinah» kraljevine 
Srba., Hrvata i Slovenaca» š t 254, izdanih dne 
12'. novembra 1921. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

Št. 4135/vet. ~ 
Razglas. 

Po odloku ministrstva za kmetijstvo in vode v 
Beogradu z dne 4. novembra 1.1., vt. št. 7922, se ob
javlja, da je v členu 9. uredbe ministrstva za no
tranje zadeve kraljevine I t a l i j e z dne 1. oktobra 
1914. predpisano: 

« P r e p o v e d a n j e u v o z k o n j s k e g a , 
p a s j e g a i n m a č j e g a m e s a (v I t a l i jo)». 

Interesenti se opozarjajo na to prepoved. 
V L j u b i j a n i, dne 8. novembra 1921. 

Pókrajlifeka tipravâ za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo in vode. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. r. 

Št. 11.194/IV. 
Razpust droštva. 

Društvo «Marburger Schützenverein» v Mariboru 
se razpušča iz državnih interesov. 

V L j u b l j a n i , dne 12. novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: 

Iv. Hribar s. r» 
Št. 11.645. 

Raspis. 
Pri knjigovodstvu oddelka za socialno skrbstvo 

pokrajinske uprave za Slovenijo v Ljubljani se 
razpisuje mesto r a č u n s k e g a p r a k t i k a n t a 
z ad jutom letnih 1200 K in .pripadajočo draginjsko 
doklado. 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože pri po
krajinski upravi, oddelku za socialno skrbstv» v 
Ljubljani, do dne 

kHX n d v e m b r a 1 9 2 1 . 
Prošnjam, je priključiti: 
1.) rojstni in krstni list; 
2.) domovnico; r .... 

•3.) -gìmìMzijsko ali realčno zreTošlioto ižpri^vsffo; 
4.) nravstveno izptìiSéValo; 
51) izpričevalo drzafàéga zdravnika* da 'je ''Џ*-

silec telesno zmožen za državno "službo'. . ' 
Pređseostvo pokräjYriske uprave za 'sfôvâuje 

v Ljubljani, 
dne 13. novembra 1921. 
Zastopnik pokrajinskega nameetnika: 

dr. Baltic s. r. 

Št. 1554/pr. 1921. 
Razpis. 

Na kmetijski šoli na Grmu pri Novem mestu se 
odda mesto 

p r e f e k t a i n u č i t e l j a 
za splošno.izobraževalne predmete s prejemki IX. 
činovnega razreda, s prostim stanovanjem in 'pri
padajočimi užitki. Prednost imajo prosilci z daljšo 
učiteljsko prakso, z usposobljenostjo za nadziranje 
internata in vzgojo učencev in eventualno tudi za 
pouk v čebelarski stroki in v petju. 

Pravilno opremljene prošnje s potrebnimi doka
zili naj se vložo pri pokrajinski upravi, oddelku ла 
kmetijstvo, do dne 

1. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

V L j u b l j a n i , dne 10. novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
šef oddelka: Sancin s.r. 

Št. 1967. 174« 

Razglas. 
H o t e l Sv. J a n e z o b B o h i n j s k e m j a 

z e r u se odda za večletno dobo v najem. 
Ponudbe, kolkovane z 2 dinarjema in opremljen* 

s takso 20 dinarjev, naj ee pošljejo do dne >. 
10. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

gozdarskemu oddelku pokrajinske uprave v Ljub
ljani. ' 

V L j u b l j a n i , dne 14. novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenija 

Oddelek za gozdarstvo. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Rustia s. r. 
Št. 4172. vot. 

Izkaz o staniti živalskih kužnih bolezni 
? Sloveniji s dne 12. novembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena, občin 
pa z navadnimi črkami Številka pred dvopičjem 
inači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem Število' zakuženih dvorcev v občini. 

< Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:34, Bianca 2:2, Kapele 1:3, 
Videm 5:29, Zakot 4:15. Kranj: Stara Oslica 1:1. 
Krško: Cerklje 1:8, Raka 1:2, Studenec 1:9. Litijd: 
Konj 2:4. Ljubljana okolica: Borovnica 1: 2, Horjul j 
l : i , Iška vas 1:14, Vrhnika 4:66. Logatec: Bloke 
1:1, Dolenji Logatec 5:51, Gorenji Logatec 3:11, 
Hotedršica 2: 21, Lož 1:1, Planina.4: 53, Rakek 3: S, 
Rovte 3:40, Stari trg 1:17, Žiri 5:9. Radovljica: 
Bohinjska Bistrica 2:17. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Čentifoa 1:2, Dolnja Lendava, 

1:1. Slovenjgradec: Smrtno ob Paki 1:1. 

- ' Š u š t a v e c. 

Krško: Kostanjevica 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: P,odereda 1:1. Kamnik; Vodice 1? 1. 
Konjice: Ljubnica 1:1. Litija: Štebanja vas 1:1, .Te
menica 1:1, Velika Gaber 1:1. .Logatec: Rovte, 1:1. 
Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Zagrade* 
1:1. Ptuj: Breg 1:1, Trobvec 1:1. 
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G a r j e o v a c 
Kranj: Preddvor 1:1. 

S t e k l i n i . 
Ptuj: Ormož 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Bizeljsko 1:1. Kriško: Raka 1:12, Sent 

Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 
Krčevina 1:1, Rdeči breg 1:1, Spodnji Porčič 1:3, 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah .1:3. Ptuj; Stojnci 
1:1. Slovenjgradec: Zgornja Gortina 1:1, Zgornja 
Kaplja 1:1'. 

S v i n j s k a r d e & i c a . 
Celje: Gotovlje 1:1, Škof ja vas 1:1. Kamnik: 

Podgorje 1:1. Ljubljana okolica: Dobrunje 1:1. 
Ljutomer: Boiehneci 1:1, Gerlava,l : l . Ptuj: Sto-
perce 1:1, Salovci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
KrSko: Cerklje 2:2, Sv. Križ 2: 4. Ljubljana oko

lica: Brezovica 1:1. Ljutomer: Bučečovci 1: 7. Mur
ska Sobota: Tišina 1:3. Ptuj: Ormož 1:1. Ljubljana 
mesto 3. _. , , , ,. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Konjice: Konjice trg 1:1. Murska Sobota: Bel

tinci 1:1. -, . , , x u i 
G n i l o b a č e b e l . 

Ljutomer: Kamenščak 1:1. 

Prestale so: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ljubljana mesto 1. 
Vr a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Černelavci 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Maribor mesto ! . . 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Rudnik 1: 1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Murska Sobota: Rakičan 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 12.novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
i Paulin s. r. 

ftazglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

&t. B Ш 103/61 ex 1921. 1697 3—3 

Razglas. 
Dne 10. d e c e m b r a 19 2 1 . ob desetih bo pri 

delegaciji ministrstva financ v Ljubljani, Krekov trg 
£t. 1, v П. nadstropju (soba št. 18), 

-, . ponudna obravnava 
za dobavo r 

1.) 238 štirioglatih napisnih tabel iz pločevine v 
velikosti 60 X 30 cm za oddelke finančne kontrole; 

2.) 24 ovalnih napisnih tabel iz pločevine v veli
kosti 65 X 5 0 cm za oblastni inspektorat in okrajne 
uprave finančne kontrole; 

3.} 143 pečatnikov iz medi z lesenim držajem; 
,4}'644 pečatnikov iz medi z majhnim kovinastim 

5.). 145 Štampu jk iz kavčuka za urade finančne 
»kontrole. 

Podatke in pojasnila dobivajo interesenti. ob de
lavnikih med deseto in dvanajsto uro pri strokov
nem oddelku Ш delegatile ministrstva financ v 
iLjubljani. 

Ponudbe marajo biti zapečatene, kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, ppièemïjene s potrdilom, da 
j e pri finančni đeželui blagajni v Ljubljani vplačan 
vadij v znesku 6 % ponudile vsote, in z izjavo, da 

. v ponudnik v celoti sprejme dobavne pogoje. 
' Ponudb, ki ne bi bilepravilno ^p^ikovane, od-
noi.no òprqmljene, delegacija ne bo vpoStevala. 

Na naslovni strani, zavitka, v katerem se odpošlje 
ponudba, naj se napise: Ponudba za dobavo potreb
a m za finančno kontrolo. 

Liciteci ja se vrši pasebie za pečatnike in štam-
ftìje in posebe za napisne table po določilih zakona 
•a državnem računovodstvu. , 

727 

Država si izrecno pridržuje pravico, da sme na
vedeno število pečatnikov znižati na polovico. 

Izlicitirani predmeti se morajo dobaviti najkes-
neje v treh mesecih od dne obvestitve, da se je po
nudba odobrila. Za vsak celi ali pričeti teden, v ka
terem se dobava zakesni, se odtegneta od pogojene 
vsote po 2 % v korist fonda za finančno kontrolo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

St. B II J-88/12 ex 1921. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je dovolil z odločbo z 

dne 17. oktobra 1921., priobčeno z razpisom gene
ralne direkcije posrednjih davkov z dne 18. oktobra 
1921., št. 16.498, nekvarno določilu točke 4. člena 
51. taksnega in pristojbinskega pravilnika (Ur. 1. 
št. 268 ̂ z leta 1921.), da se smejo do dne 1. januarja. 
1922. uporabljati še stari živinski potni listi ^stočni 
pasoši), ako se z njimi postopa v zmislu točke 9. 
člena 13. omenjenega pravilnika. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 6. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

St B II S0/10Ó ex 1921. 

Rasglas. 
Na vprašanje nekega oblastva, ali in kako je 

pobirati takso iz postavke 8. taksne tarife (Ur. 1. 
št. ,259 iz leta 1921.) na izložbe, v katerih fotografi 
razstavljajo svoje izdelane slike, je pojasnila general
na direkcija posrednjih davkov ẑ  razpisom z dne 
28. oktobra 1921., št. 17.173: 

Izložbene omarice, ki se razobešajo na obrato-
vališčih podjetnikov, je smatrati za oglase (rekla
me) o predmetih, ki so v tej obratovalnici (točka 20. 
člena 6. taksnega in pristojbinskega pravilnika' — 
Ur. 1. št. 268 iz leta 1921.) in zanje ni pobirati takse. 

Ostale izložbene omarice, ki so razobešenc izvun 
obratovalnice podjetnikov , se smatrajo za stalne re
klame in zanje se mora pobirati taksa po točki 2. ta
rifne postavke 8. začasnega taksnega in pristojbin
skega zakona (Ur. 1. št. 259 iz leta 1921.) po veli
kosti izložbe (table, okvira), v kateri so sliie raz
stavljene. ' . j 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 9. novembra 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

St. A VI 103/4 ex 1921. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z razpisom 

z dne 23. oktobra 1921., št. 38.635, da se * morajo 
davčne občine Beričevo, Dol, Kleče, Podgora, Dol
sko, Peteline, Senožet, Vinje, УеДка vas in Sv. Križ, 
ki so doslej pripadale k davčnemu okraju brdskemu 
in davčnemu okrajnemu oblastvu in zemljemerskemu 
okraju v Kamniku, izločiti in priklopiti, in sicer 
davčne občine Beričevo, Dol, Dolsko, Kleče, Pete
line, Podgora, Senožet in Vinje k davčnemu okraju 
in davčnemu okrajnemu oblastvu v Ljubljani (alco
lica), glede zemljarinskega katastra pa k zemljemer
skemu okraju v Ljubljani I, a davčni občini Velika 
vas in Sv. Križ k davčnemu okraju, davčnemu okraj
nemu oblastvu in zemljemerskemu okraju v Litiji. 

Ta izprememba se uveljavi z dnem i. januarja 
1922 

Delegacija ministrstva* financ,, v Ljubljani, 
dne 10, novembra : 1921. 

Delegat: dr. šavnik a r. 

St. B II 50/94 ex 1921. 

Razglas. 
Ministrstvo financ, generalna direkcija posred

njih davkov, je odločilo o priliki konkretnega pri
mera z razpisom z dne 28. oktobra 1921., št. 17.252: 

«Tudi strojniki, ki vodijo motorne Čolne, in šo
ferji plačujejo takso po tarifni postavki 305. začas
nega zakona o državni trošarini, taksah in pristojbi
nah z dne 27. junija 1921.» (Ur. 1. š t 259 iz leta 
1921.) 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 11. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

* \ 
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Razglasi zdravstvenega odseka « 
za Slovenijo. 

St. 12.900^21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih i * 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 23. do dne 29. oktobra 1921.) 

O k r a j O b č i n a 
4 

? 
«Î 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 

Črnomelj 

Celje okoliea 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Eriko 

Konjice 

Ljubljana okoliea 
Ljubljana mesto 

Litija 

Ljutomer 
Maribor mesto 

Kadovljiea 

Slorenj gradeč 
Murska Sobota 

Logatec 

Brežice 
Artide . . . . . . 
Mostec 
Črnomelj 
Dobliče 
Kot 
Loka 
Gomilsko 
ST. Peter ob Savjnji 
ST. Рате1 pri Preboldu 
Mozirje 
Škof ja Tas. . . . . 
Šmarje trg 
Celje 
Lukovica 
Todice . . . . . . 
Stara Loka . . . . 
Kranj 
Krško 
ST. Križ 
GruSovje 
Tolsti тЉ 
T e p a n j e . . . . . . . 
Borovnica . . . . . 
Ljubljana 
PolSnik 
Hotič 
Ljutomer . . . . . . 
Maribor . . . . . . 
Jesenice 
Ribno 
Bohinjska Bistrica . 
Slovenjgradec . . . 
Bratonci. . . ' . . . 
Peteeovci 
Begunje 
Dolenji Logatec . . 

Î 1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
S 
1 
1 
1 

13 

G r i ž a ( D y e e n t e r i a ) . 

Brežice 

Ćrnemelj 
Celje «kolica 

I 

Brežice . . . . . . 
Bianca 
Sevnica . . . . . 
Globoko 
Verace 
Zabokovje 
Videm 
Bizeljsk» 
fit. Vid' 
Pižece. . . . . . . 
Dobje 
Koprivnica . . . 
Št. Peter 
Veliki Kamen . . . 
Senovo 
Gaberje 
Vetrnik 
Kapele . . . . . • 
Artice. . . . . . . 
Sela 
Virštanj.\ . . . . 
Zakot '. 
Planinska vas . . 
Zdole . 
Bresje 
Mostec 
Podzemelj . . . . . 
Trbovlje. . . . . . 
Loka 
BrasloTče 
Rečica . . . . . . 
Luče 
Št. Lenart 
Jurkloster 
ST.Vid 
Gomilsko 
Solcava . . . . . . 
Sv. Peter ob Savinji 
Sv, Pavel pri Preboldu 
SV.'Supert; . .'• '. . 
Celje okolica . . . 
Kalobje 
Šmarje pri JelSab . 
Slivnica 
Sladka gora . . . . 
Laško. 
Moorje 
PolzéU 
Dol. 
Kokarje. ; . . 
STV Peter . . . . . 
Lemberg . . . . . . 
8т. Krištof 

1 
4 
2 
4 
ф 

1 

20 
1 

12 

• 

i 
• 

\-

, 
• 

2 
8 
6 
4 
• 

. 
5 
8 

2 

• 

8 

2 
* • 

6 
1 

2 
. 

. 
1 
• 

2 

» 

i 

2 

. 
• • 

2 
1 
1 
1 

• 

, 
4 
8 
8 

2 
4 
t 

4 

• 

2 
6 

5 

2 
* 
1 

# 

џ 

џ 

i 
1 
• 

• 

• 

: 
• 

* 

e 

. 
• 
* 

i 
. 
, 
• 

i 
i 

. 

• 

• 

& 

. 

.* 
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• 
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139. 728 Letnik HL 

O k r a j 

Olj* okolica 

Celje metto 
gy.mnik 

Kranj 

Kitte 

Кесетје 

Konjiee 

Ljabljana metto 
Litija 

O b č i n a 

Ljatem« 

Maribor okolica 

Maribor meato 
Koro meet« 

f ia j okoliaa 

Pia] minto 
oTljica 

BlOTenjgradec 

Pmalje 

Žalec 
Dremlje 
Marijin gradeč. . 
fornirà 
Celje 
Dolsko 
Križ 
Telika Tai. . . . 
Menge! 
Šenčur 
Tržič 
Naklo 
Jezersko . . . . 
Cerklje 
Yelesoro . . . . 
Smlednik . . . . 
Hraitje 
Kriko 
Baka 
ST. Kris 
Radeče 
Bačka 
EoBtanjeTica. . . 
Št Jani 
Studenec . . . . 
Cerklje 
Št B n p e r t . . . . 
ST. Jari 
Косетје 
Kočevska Beka . 
Videm 
8ušje 
GrašoTJe . . . . 
Konjice trg . . . 
Konjice okolica . 
Loče 
VrhoTlje . . . . 
ŽleboTO 
Ljubljana . . . . 
Krka 
Žalna 
ЛгШе. . . . . . 
Polica 
Kotredež . . . . 
Polenik . . . . . . 
Luče 
Leskorec . . . . 
Morarče 
Šmartno 
Bnkovica ; . . . 
Slamnjak . . . . 
Stara cesta . . . 
Ljutomer . . . • 
Apače 
Kameničak . . . 
Hoče 
Tinje 
Vrhole 
Slovenska Bistrica 
Zgornja Polakava. 
BadTanje . . . . 
Fram . . . . . . 
Pekre 
Banče. . . . . . 
Laporje 
Spodnja Ро1вката 
Вагтапје . . • . 

У Loka 
S topno 
Роаота . . . . . 
Studenec . . . . 
Maribor . . . . . 
Brusnice . . . . 
Dobrniče . . . . 
Bmihel-Stopiče . . 
Mirna. . . . . . 
NOTO mesto . . . 
Št. Peter . . . . 
Žagradee . . . . 
Trebnje . . . . . . 
Ćrmotiie . . • • 
Gorenjski vrh . ". 
Gradile . . . . • 
JuroTci . . . . . 
Kicar. 
Levanjci . • • » 
MihaloTci . . . . 
Motkanjci. . . • 
Podgorci . . . . 
Podvinci 
Poland 
Poleniak . . . • 
Peienci . . • • • • 
Bogosnica . . . . 
8T. Bok ob Sotli . 
ST. Urban . . . . 
Ptuj . . . . . . 
Jesenice 
Bled 
Gorje 
Bibno 
Bohinjska Bistrica 
SloTenjgradec . • 
ST. Andrai . . • 
Yuzeniea . . . . 
Šmartno ob Paki. 
Mežica 
Preralje. . , . . . 
Orna . . . . . . 
Корптпа . . . . 

26 

i 

12 

«M 
* o 

5=3 

s 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
S 
S 
2 
3 

14 
i 
6 
3 
8 
2 
S 
2 
1 
1 
1 

31 
2 
4 
10 
16 
6 

2 
21 
1 
8 

Okraj 

Ргета1је 

Murska Sobota. 

Logatec 

Občina 

Libuče . . 
8T. Danijel 
Beltinci . . 
Žižki . . . 
TrianoTci . 
Tornisce . 
Cerknica . 
Št Vid . . 
Stari trg . 
Dolenji Logatec 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 

Črnomelj 

Celje mesto 
Krško 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Maribor mesto 

Radovljica 
Murska Sobota 

Božjakovo . . 
Metlika . . . 
Celje . . . . 
ST. Križ. . . 
Moste. . . . 
Ljubljana . . 
Ljutomer . . 
Maribor. . . 
Koroška Bela 
Lipovci . . . 
DokležoTJe . 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor mesto 
NOTO mesto 

Murska Sobota 

Brežice 
Kranj 

Dol. . . . .' 
Sv. Peter . . 
Ljubljana . . 
Vače . . . . 
Presika . . . 
LogaroTci . . 
Cren . . . . 
Maribor. . . 
Gorenje polje 
Ižakovci . . . 

T r a h o m . 
Brežice . . . . 
Selca . . . . . 
Kovor 
Cerknica . . . 

1 
1 
1 
1 

t 
. 
, 
. 

1 
, 
, 
. 

t 
, 
, 
. Logatec 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. novembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec A. r 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
St. 530. . 

Razpis nadučiteljske službe. 
Po nalogu višjega šolskega sveta z dne 22. ok

tobra 1921., št. 9446, se razpisuje na dvorazredni 
osnovni šoli v Z a b u k o v j u službeno mesto za 
nadučitelja v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti do dne 

' Ì 5 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem okrajnjem šolskem svetu. 

Okrajni Šolski svet sevniški v Brežicah, 

dne 11. novembra 1921. 

Št. 7528—Ш. 1758 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v z a ž e l e z * 
n o - e m a j l i r a n o p o s o d o . 

Z veljavnostjo izza dne 15. novembra 1921. do 
preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, • najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., ee znižujejo za 
20 % (dvajset odstotkov) v «provizorni železniški 
tovorni tarifi», veljavni izza dne 1. marca 1921., vsa
kokrat veljavni vozninski stavki razpredela izjemne 
tarife 47—D, zaznamenovanega z *, za železno emaj
lirano posodo, ki je namenjena za izvoz preko morja, 
ako se vpoštevajo določila in pogoji to tarife, v pro
metu v Trst od postaj: 
Annathal-Rothava 
Benešov, nad Plončnicf 
Bflina stâtnf nadražf 
Bflina teplické nadražf 
Bubeneč v 

Bubny stâtnf nadražf 
Čelakovice 
červena Voda 
Češka Tfebovâ 
Öesky Brod 
Dëèïn severnf nadražf 
Dečin severozâpadnf na

dražf 
Dabi u Eladna 
Duchcov 
Dnchcov-Liptice 
Fryvaldov-Grafenber^g 
Holonbkov 
Hornf Litvfnov 
Hofovice 
Hostinné 
Hradec Krâlove 
Hronov 
Chabafovice 
Chodov bustëhradské na

dražf 
Chodov mfstnf nadražf 

Most teplické nadražf 
Myto 
Nâchod 
Nebocany 
Nestëdice-Povrly 

ч Neydek 
Ondfejovice 
Ората vychodni nadražf 
Opava zapadni nadražf 
Otvice-Jirkov 
Pardubice 
Pecky 
Plzen 
Plzeù Skodovy câvody 
Podmokly Č. S. D. 
Police nad Metujf 
Praha Denisovo nadražf 
Praha Maearykovo nadražf 
Praha Wilsonovo nadražf 
Rakovnfk 
Rondnice 
Eetenice 
Sahdhübl-Supfkovice 
Slany 
SmfchoT stâtnf nadražf 
Stara' Hut u Beronna 
Stare. Eladno 

Chomutov bustëhradské nâ- SvatonoTice-Upice 

Razjiejibjave. 
174! Vabilo na izredni občni zbor, 

ki ga bo imela 

„Textilia", 
t r g o v s k a I n i n d u s t r i j a l c a d e l n i š k a d r u ž b a 

v I O u b i j a i i i , 

dne 9. d e e e m b r a 1 9 2 1. ob sedemnajstih v Ljub
ljani, Krekov trg št. 10. 

D n e v n i r e d : 

1.) Dopolnitev, odnosno izprememba pravil o se
stavi bilance, legitimaciji članov predetojništva in 
podpisovanju firme (§§,13., 25., 26., 27., 44. in 45.). 

2.) Pooblastitev upravnega sveta, za eventualno 
potrebne formalne izpremembe pravil.' 

V L j u b l j a n i , dne 14. novembra 1921. 
Upravni svet. 

* ' * * 

§ 31., odstavek 1.: Na občnem zbora imajo pra
vico glasovati vei Oni delničarji, ki eo najmanj Šest 
čbai pred občnim zborom založili družbi najmanj de
set delni* 

dražf 
Chomutov stâtnf nadražf 
Jirkov , 
Josefov - Jaromëf 
Eladno 
Kolfn 
Eralupy bustôhradskâ drâ-

ha 
Kralnpy stâtnf nadražf 
Erâlûv Dvûr п Berouna 
Kralice hornf nadražf 
Krnov Č. S. D. 
Kfivoklât 
Labekâ Tynice-ZâboH 
Ledvice 
Liberi severozâpadnf na

dražf 
Liberi stâtnf nadražf 
Libérée Č. S. D. 
Libšice 
Lodenice . 
Lovosice stâtnf nadražf 
Lovosice teplické nadražf 
Mladkov-Lichkov 
Moravska Ostrava-Pffvoz 
Most stâtnf nadražf 

Svinov-Vftkovice 
Teplice-Šanov 
Toplice-VfaWthpr , 
Teplice žameeka zahrada 
Trutnov 
Ustf nad Labern expositors 

Č. S. D ; 
Ustf nad Labem severo

zâpadnf nadražf 
Ustf ,nad Labem stâtnf nd-

. draži 
Üstf nad Labem teplické 

nadražf 
Ustf nad Orlicf 
Üstf nad Orlicf mèsto 
Velky Osek 
Vrayt-Jânské - Lâzné 
Vrchoslav-Erupka , 
Vysocany 
Vysoké Myto 
Zâbfeh na Moravo 
£biroh 
Zdice 
Žatec bustëhradské nadražf; 
Žatec stâtnf nadražf 
Zelezny Brod . 

Kolikor je za posamezne relacije v tarifi določena 
pot preko postaj: Homi Dvofistë-Cesky Heršlak,. 
preko avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, se-
vodijo pošiljke, odpravljene na podstavi teh voznin
skih stavkov, preko postaj: Homi DvofiSte-Öesky1 

Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 12.novembra 192L 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

, Razglas. 1 7 4 2 3 ~ a 

Ker se :je zadruga «Weinbaugenóssenschaft 
Pettau, registrierte Genossenschaft mit unbeschränk
ter Haftung», e sklepom občnega zbora z dne 19ega 
septembra 1921. razdružila ter je prešla v likvida
cijo, se pozivljejo po § 40. zadružnega zakona vsi 
upniki, naj se zgla?e pri zadrugi. 

V P t u j u, dne 13. novembra 1921. 

Ivan Perko s. r., Pavel ,Ornig s. r., likvidatorja. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

^ ü £ * & 4 & w t W ! ä î-wü*..-. -=X/.K^.~.rk^ ; - . c ^ * ^ 



140. 
Poitniiia plaöana • gotovini. 

V Ljubljani, dne 22. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI L I S T 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

-u*J nove ^ L , v ftnju. Ba^ge ЗДа^^ »А*ЈВГ 

te „Službenih Nevin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 255 z dne 14. novembra 1921.: 
Zapisnika o 15. in 16. seji zakonodajnega odbora 

narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrva toy in 
. Slovencev z dne 10. in 13. oktobra 1921. ' 

Številka 256 z dne 15. novembra 1921.: 
Zapisnika o 17. in 18. seji zakonodajnega odbora 

narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 17.'in 18. oktobra 1921. 

Številka 257 z dne 1(3. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 12. julija 1921., 

ч katerim se odlikujeta za zasluge, pridobljeno za 
združitev vseh jugoslovanskih inženjerjev in arhi
tektov v eno udruženje naše celokupne kraljevine: 
Anton K1 i n a r, direktor gradbene direkcije v Ljub
ljani, z redom sv. Save III. vrste in Viktor S k a -
b e r n è , inženjer v Ljubljani, z redom sv. Save IV. 
vrste. 

Zapisnik o 19. seji zakonodajnega odbora, narod
ne skupščine kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev z dne 19. oktobra 1921. 

Številka 258 z dne 17. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 31. oktobra 1921., 

• s katerim so sprejemajo ostavke, ki so jih podali na 
državno službo: Aleksander K e s i o , carinik III. 

( razreda carinarnice v Žireh; Svetoslav K a j a l i č , 
carinik III. razreda carinarnice v Ljubljani; Večerin 
T urn a j , carinik IV. razreda carinarnice v Ljub
ljani; Franc P r i m o ž i č , carinik IV. razreda cari
narnice na Prevaljah. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 31. oktobra 1921., 
s katerim se Franc T o r oš, glavni Revizor carinar
nice v Ljubljani, in Danilo B o g l i ć , glavni revizor 
carinarnice v Mariboru, na lastno prošnjo postav
ljata v stanje pokoja. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 31. oktobra 1921., 
s katerim s Peter M i d ž o r in Henrik C z e r n y ca
rinika III. razreda, in Štefan K r a u t , carinik IV. 
razreda carinarnice na Rakeku, odpuščajo iz držav
ne službe. 

Zapisnik o 2. redni seji narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 29. okto
bra 1921. 

Številka 259 z d.ne 18.novembra 1923.: 
Zapisnika o 3. in 4. redni seji narodne skupščine 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 3. in 
4. novembra 1921. 

Uredbo o izbiranju, pošiljanju, dolžnostih in 
prejemkih vojaško-državnih štipendistov 

v inozemstvu.* 
i. 

Splošna določila. 

Ölen 1. 
Da bi se naša vojska in naša vojna mornarnica 

bolje izpopolnjevali in vzdrževali na sodobni taktič-
no-tehnični višini ter napredovali nadalje, se bodo 
redno vsako leto v tuje (nam prijateljsko naklonje
ne) države, k četam in v šole ob državnih stroških 
kot vojaško-državni štipendisti pošiljali častniki in 
uradniki iz vseh; vrst orožja in strok suhozemske 
vojske in mornarnice in dijaki z maturo, ki bodo 
zato izrecno izbrani, in sicer v mejah kreditov, odo
brenih s proračunom. 

A tudi onim častnikom in uradnikom, ki bi želeli 
ob svojih stroških in, v istem namenu prebiti nekaj 
časa v inozemstvu, al i v šoli, pri četi ali dru
gače, sme minister za vojno in mornarnico dovoliti 
potrebni dopust po potreUJa po svojem preudarku, 
do enega leta. 

Člen 2. ' ' 
Koliko se pošlje vsako leto vojaško4lržaviiih Šti

pendistov v inozemstvo tako k četi kakor tudi v 
šole, se bo poprej določalo po potrebi posameznih 
vrst orožja in strok, in sicer v mejah kreditov, odo
brenih s proračunom za dotični oddelek, odnosno 
oddelek za mornarnico ministrstva za vojno in mor
narnico, za dotično proračunsko leto. 

Število dijakov in šipendistov se bo objavljalo s 
konkurzom. 

' Člen 3. 
Štipendisti so izbirajo e konkurzom po izpolnje

nih pogojih, ki so tudi predpisani z uredbo. 

П. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
332. 

i" V imenu Njegovega Veličanstva 

A l e k s a n d r a , 
po milosti božji In narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

m na podstavi pooblastila (člen 59. ustave) 
ï»edpieuje ministrski svet kraljevine Srbov, Hrvatov 
hi Slovencev na predlog ministra za vojno in mor

narnico to-le 

Pogoji za konkuriranje. 

Člen 4. 
Pogoji so splošni, ki veljajo za vse kandidate, 

in posebni, ki veljajo za one kandidate, za katere 
so predpisani. 

Člen 5. 

Splošni pogoji za kandidate, častnike in urad
nike, so: 
a) da je kandidat popolnoma zdrav; 
b) da ima priporočljive ocene o poslednjih dveh letih 

ali, kjer je to dopuščeno s posebnimi pogoji, o 
enem letu; 

c) da je dovršil višji ali nižji kurz naše vojaške aka
demije ali istovrstno vojaško šolo v inozemstvu, 
univerzo ali istovrstne šole v mornarnici; 

č) da ima potrebne lastnosti in nagnjenost za študij 
predmeta ali znanstvene stroke, za katere se 

. javlja.; 
d) da ima dovoljno izobrazbo iz onega jezika, ki 

mu je potreben za poslušanje predavanj v šoli ali 
za službo v dotični vojski, kar dokaže z izpitom; 

e) da se zaveže, po dovršeni šoli služiti najmanj 
trikrat toliko časa v vojaški službi, kolikor ga je 
prebil na šolanju v inozemstvu kot štipendist; 

f) da se zaveže, povrniti državi denar, potrošen i& 
njegovo vzdrževanje, če bi opustil šolo ali če bi 
vsled neuspeha, slabega vedenja ali po drugi 
svoji krivdi prestal biti državni štipendist; in 

g) da poda izjavo, s katero pristaja na vse pogoje, 
predpisane s to uredbo. 

člen 6.. 

Splošni pogoji za kandidate iz civilnega prebi
valstva — dijake z maturo — odnosno z izpitom, ki 
je predpisan za.vstop v dotično šolo, so ti-le; '\ 
a) da je kandidat državljan naše kraljevine; 
b) da je popolnoma zdrav in za vojaško službo spo

soben; 
c) da je opravil zrelostni izpit, odnosno izpit, zahte

van za dotično šolo, najmanj s prav dobrim 
uspehom; 

č) da je dobrega vedenja; 
d) da ima dovolilo roditeljev ali varuhov, potrjeno 

po oblastvu, ako je nedoleten; 
e) da ni starejši nego 25 let; 
f) da ima dovoljno izobrazbo iz onega jezika, ki 

mu je potreben za poslušanje predavanj v šoli 
dotične države, kar dokaže z izpitom; 

g) da se zaveže, po dovršeni šoli služiti v vojaško-
državni službi najmanj trikrat toliko časa, kolt-
kor ga je prebil v inozemstvu kot štipendist; 

h) da se zaveže, povrniti državi denar, potrošen za 
njegovo vzdrževanje, če bi opustil šolo ali če bi 
vsled neuspeha, slabega vedenja ali po drugi 
svoji krivdi prestal biti državni štipendist; in 

i) da poda izjavo, s katero pristaja na vse pogoje, 
predpisane s to uredbo. , 

Člen 7. 

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 250, izdanih dne 7. no
vembra 1921. 

Posebni pogoji za kandidate, častnike in urad
nike, so 

A. — I z p eh o t e : 
a) za one, ki se javljajo za generalnoštabno akade

mijo — vojno šolo: 
da so prebili najmanj tri leta pri četi; 
da so ocenjeni za jako dobre četne častnike; 
da opravijo izpit iz osnovne taktike in naSifi 

vežbovnih pravil vseh vrst orožja; 
b) za one, ki se javljajo k četi: , 

da so prebili pri četi najmanj pet let z jako do
brim uspehom; ' . -, ; 
c) za one, ki se javljajo za strelno šolo: 

da so najmanj kapetanskega čina; 
da so poveljevali stotniji najmanj leto dni ter 

pokazali jako dober uspeh pri pouku; in 
da opravijo izpit iz strelne teorije. 

B. — I z k o n j i c e : 
a) za one, ki se javljajo za generalnoštabno акаДеч 

mijo — vojno šolo: 
da so prebili pri četi najmanj tri leta; 
da so ocenjeni za jako dobre četne častnike; 
da opravijo izpit iz osnovne taktike in nažffi 

vežbovnih pravil vseh vrst orožja; 
b) za one, ki se javljajo k četi: 

da so prebili pri četi najmanj,pet let; -
da so poveljevali eskadronu najmanj leto dni a 

jako dobrim uspehom; 
c) za one, ki se javljajo za jahalno šolo: 

da so prebili najmanj štiri leta pri četi. , 

ï^h.-:d\Jiï^ÉÈM№&#ÉJï, .-.•Si-.nr- v . \-1.*:;«;••; 
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C. — I z t o p n i š t v a : 

a) za one, ki se javljajo k četi 
da so najmanj kapetanskega čina; 
da so poveljevali bateriji ali etotniji trdnjavskega 

topništva najmanj leto dni z jako dobrim uspehom; 
da opravijo izpit iz strelne teorije, poljske in 

stalne fortifikacije, vojne v jarkih in trdnjavske 
vojne; 
b) za one, ki se javljajo za strelno šolo: 

da so poveljevali bateriji ali stotniji trdnjavskega 
topništva najmanj leto dni z jako dobrim uspehon.: 
c) za one, ki se javljajo za višjo tehnično in višjo 

topniško šolo: 
da so najmanj kapetanskega čina; 
da so prebili najmanj tri leta pri četi z jako do

brim uspehom; 
da opravijo izpit iz matematike, opisne geome

trije, fizike, kemije, orožjeslovja, poljske in stalne 
fortifikacije; 
č) za one, ki se javljajo za kemijske študije: 

da so prebili najmanj leto dni pri četi; 
da opravijo izpit iz matematike, opisne geome

trije, fizike, kemije, orožjeslovja, poljske in stalne 
fortifikacije; v 
d) za one, ki se javljajo za strojno in delavnično 

inženjerstvo: 
da opravijo izpit iz matematike, opisne geome

trije, fizike, kemije, mehanike in orožjeslovja; 
e) za one, ki se javljajo za generalnoštabno akade

mijo — vojno šolo: 
da so prebili tri leta pri četi in da so ocenjeni 

za jako dobre četne častnike; 
da opravijo izpit iz osnovne taktike in naših 

vežbovnih pravil vseh vrst orožja. 

Č. — I z i n ž e n j e r s t v a : 

a) za one, ki se javljajo k pionirski in pontonski 
četi: 
da eo poveljevali pionirski, odnosno pontonski 

6totniji najmanj letno dni z jako dobrim uspehom; 
b) za vojaško telegrafijo (za šolo in k četi): 

da so služili najmanj tri leta pri brzojavni stot
niji z jako dobrim uspehom; 

da opravijo izpit iz nižje matematike, fizike, me
hanike, kemije in brzojavne službe; 
c) za višjo vojaško-inženjersko šolo: 

da so služili pri četi najmanj leto dni z jako 
dobrim uspehom; 

da opravijo izpit iz matematike, poljske in stalne 
fortifikacije, trdnjavske vojne in orožjeslovja; 
č) za generalnoštabno akademijo — vojno šolo: 

da so služili pri četi najmanj tri leta in da so 
ocenjeni za jako dobre četne častnike; 

da opravijo izpit iz osnovne taktike in naših 
vežbovnih pravil vseh vrst orožja. 

D. — I z z r a k o p l o v n i h e d i n i i- : 

a) za aeronavtiko: 
da opravijo izpit iz kemije plinov, mehanike zra

koplovne službe; 
b) za aviatiko: 

da opravijo izpit iz mehanike. 

G. — I z m o r n a r n i c e : 

a) za one, ki se javljajo za mornarnico: 
da niso v višjem činu od korvetnega kapetana in 

da so služili najmanj šest let aktivno pri vojni mor
tui rnici; 
b) za inženjerske častnike, inženjerje, intendantske 

in tehnične častnike in za tehnične poslovodje: 
da niso v višjem činu od majorja in da so služili 

najmanj tri leta aktivno pri vojni mornarnici. 
Vse zgoraj omenjene ukazne osebe morajo do

kazati s posebnim izpitom, da imajo dotično izobraz
bo in sposobnost. 

Razen teh sme minister za vojno in mornarnico 
po službeni potrebi odpošiljati strokovne osebe voj
ne mornarnice na praktično izobrazbo v državna ali 
privatna podjetja v inozemstvu. 

H. — I z a d m i n i s t r a t i v n e s t r o k e : 
da opravijo izpit iz vojaške administracije. 
Častnikom z dovršeno izobrazbo za generalno

štabno stroko in generalnoštabnim častnikom gre 
pri izbiri prednost. 

Člen 8. 
Po potrebi se smejo pošiljati štipendisti tudi v 

druge vojaške šole in ne samo v zgoraj označene; 
tedaj predpisuje minister za vojno in mornarnico 
sam posebne pogoje za kandidate skladno z ustrojeni 
teh šol. 

Člen 9. 
Za generalnoštabno akademijo — vojno šolo^ — 

se ne smejo javljati dovršeni slušatelji višje šole 
naše vojaške akademije in tudi ne slušatelji, ki зо 
v II. letu višje šole iste akademije. 

Za višjo tehnično in višjo topniško šolo, za ke
mijske študije, za strojne.in delavnične inženjerje 
in za tehnike za izdelovanje smodnika se smejo jav
ljati oni častniki tudi iz ostalih vrst orožja, ki za
doščajo splošnim in zgoraj razloženim posebnim po
gojem. 

Istotako se smejo za kemijske študije, za strojne 
in delavnične inženjerje kakor tudi za tehniko za iz
delovanje smodnika javljati tudi dijaki z maturo, ki 
imajo najmanj jako dober uspeh (oceno) iz prirodne, 
odnosno matematične skupine znanosti (kemije, fi
zike, natematike, mehanike, geometrije in opisne 
geometrije), ako izpolnjujejo splošne pogoje v čle
nu 6. te uvedbe. 

Za jahalno šolo se smejo javljati tudi topniški 
častniki. ' 

Ш. 
Konkurz in prijave zanj. 

Člen 10. 
Konkurz za pošiljanje štipendistov v inozemstvo 

se objavlja v «Službenem vojnem listu» in »Službe
nih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
redoma vsako leto,meseca aprila ali kadar to odredi 
minister za vojno in mornarnico. 

Konkurzi se razglašajo samo za one vrste orožja 
in strok, za katere je treba pošiljati štipendiste v 
inozemstvo. 

Člen 11. 

Letnik Ш. 

Prijave, ki dospejo v ministrstvo po roku, dot«» 
čenem v objavi za konkurz, ali z nepopolnimi po
datki, se ne vpoštevajo/ 

Člen 1'4. 
Prijave .vseh kandidatov, tako iz vojske kakor 

tudi iz civilnega prebivalstva, s prilogami vred pre
gleda posebna komisija v vojnem, ministrstvu. 

To komisijo določa minister za vojno m mor
narnico. 

Člen 15. 
Ta komisija odloči z večino glasov, kateri kam-

didati naj se predlagajo ministru za vojno in mor
narnico za štipendiste, odnosno kateri kandidati naj 
se pripuste k zdravniškemu pregledu in k izpitu po 
tej uredbi. 

Člen 16. 
Kandidate izprašuje ista komisija, ki je po členu 

14. te uredbe sestavljena za pregled njih prijav. 

Člen 17. 
Program teh izpitov predpiše minister za vojn» 

in mornarnico. 
Člen 18. .. 

Izpraševanje je ustno. 
Ocene se dajo s številkami od 1 do 5, kjer po

meni 5 odličen, 4 jako dober, 3 dober, 2 slab i* 1 
nezadosten uspeh. 

Člen 19. 

E. — I z g e n e r a l n e g a š t a b a : 

a) za generalnoštabno in četno službo in jezikovne 
študije: 
da so prebili pri Četi leto dni kot generalnoštab-

ni častniki z jako dobrim uspehom; 
b) za geodetsko šolo: 

da so prebili najmanj dvo leti v zemljepisnem za
vodu glavnega generalnega štaba in da so ocenjeni 
jako dobro; 

da opravijo izpit iz višje matematike, fizike, ma
tematičnega zemljepisja in topografskega risanja; 
c) za kartografijo in kartografsko mehaniko: 

da so bili najmanj dve leti v zemljepisnem za
vodu glavnega generalnega štaba zaposleni pri kar
tograf škili delih in 

da opravijo izpit iz merjenja, kartografije, kemije 
in topografskega risanja. 

« 
F. — I z s a n i t e t e i n c i v i l n i h š o l : 

a) za medicinsko fakulteto: 
da so opravili zrelostni izpit najmanj z jako do

brim uspehom; 
b) z.T. specializiranje v sanitetni stroki: 

da so služili najmanj leto dni pri četni sanitetni 
ali v bolnicu 

Poziv na konkurz navaja: 
1.) koliko, iz katere vrste orožja ali strok ali iz 

civilnega prebivalstva, za koliko časa in v katero 
državo ee pošljejo štipendisti k četi, v šolo ali v 
praktične» službo; 

2.) pogoje (v izpisku), ki jih mora'kandidat iz
polniti; 

o.) rok prijave; 
4.) kje in kdaj se kandidati zdravniško pregle

dajo; 
5.) kje in kdaj bodo opravljali izpit oni kandi

dati, za katere je izpit predpisan s to uredbo, in 
6.) kdaj se po dovršeni izbiri izbrani kandidati 

pošljejo v inozemstvo. 
Člen 12. 

Prijave za konkurz vlagajo kandidati po redni 
poti pri svojih komandah, odnosno oblastvih, katerih 
komandanti in starejšine odpremijo njih prijave mi
nistrstvu za vojno in mornarnico vselej s svojim 
mnenjem vred. 

Kandidati iz civilnega prebivalstva vlagajo pri
jave neposredno pri ministrstvu za vojno in mor
narnico. 

Člen 13. 
S prijavo vred. se morajo poslati vsa potrdila, 

izpričevala, vse ocene in ostale listine, ki se zahte
vajo s konkurzom in s to uredbo. 

Zdravniški pregled prijavljenih kandidatov 
opravlja v Beogradu posebna zdravniška _ komisija, 
ki jo določa minister za vojno in mornarnico, in si
cer pred izpitom. 

Ta ki misija pošlje po izvršenem pregledu kandi
datov potrebno poročilo predsedniku komisije, ki 
je določena za izbiro štipendistov (člen 14. to ured
be), s točno oceno sposobnosti dotičnega kandidat* 
za vojaško službo. 

Člen 20. 
Minister za vojno in mornarnico odloči na pred

log komisije, sestavljene po členu 14. te uredbe, de
finitivno, kateri izmed onih kandidatov, ki so iz
polnili vse predpisane pogoje, naj se sprejmejo za 
vojaško-državne štipendiste. 

IV. 

Dolžnosti vojaško-državnih štipendistov. 

Člen 21. 
Vojaškof-državni štipendisti študirajo samo na 

onih univerzah, akademijah in višjih šolah v ino
zemstvu, bodisi vojaških, bodisi civilnih, ki jih ju» 
določi minister za vojno in mornarnico; nobeden ne 
sme brez njegove poprejšnje dovolitve izpremehiti 
kraja šolanja in tudi ne šole, ki mu je določena. 

Člen 22. 

Vojaško-državni štipendisti vobče ne smejo od
hajati iz stalnega slanovališča, tudi ne ob šolskih 
počitnicah in ne drugače, ako ni to z ustrojem šole 
izrecno predpisano, niti ne smejo prihajati v jdomo-
vino brez poprejšnje dovolitve ministra za vojno im 
mornarnico. 

Člen 23. 
Dokler biva ali študira vojaško-državni štipen

dist v inozemstvu, je zavezan poslušati vsa preda
vanja točno po programu, ki je predpisan z uredb« 
dotične šole, kjer je vpisan. 

Člen 24. 

Štipendisti, ki so poslani v šolo, morajo opraviti 
sprejemni izpit za to šolo, ako bi bilo to potrebno, 
in dokler ostanejo v šoli, uspešno opraviti vse one 
izpite, ki so predpisani z uredbo dotične šole. 

Člen 25. 
Začetkom vsakega šolskega leta mora vsak vo

jaško-državni štipendist predložiti ministrstvu za 
vojno in mornarnico poročilo, katere predmete mu ]• 
poslušati v tem letu in pri katerih učiteljih, ah, be 
med letom kaj praktičnih del v šoli, mestu m oko
lici in iz katerih skupin. 

Člen 26. 
Po vsakem izpitu, ki se opravlja koncem prvega, 

semestra v letu kakor tudi koncem vsakega Šolske
ga leta, mora štipendist predložiti ministru za vojn» 
in mornarnico poročilo o opravljenih izpitih, overov- • 
ljeno po šolski- upravi. 
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Pri onih šolah, pri katerih se smejo kolokvije in 
izpiti prelagati iz prvega semestra v prihodnjega, 
morajo štipendisti dobiti za njih odlog poprej dovo
litev ministra za vojno in mornarnico. 

Člen 27. 
Vsakemu vojaško-državnemu štipendistu se ta

koj odvzame državna podpora in naroči se mu, naj 
*e takoj vrne v domovino, če je nereden ali nepra
vilen vobče ali če pokaže pri izpitu neuspeh. 

Ako in kjer je po uredbi dotične šole dovoljen 
ponavljalni izpit, se ta odredba ukrene šele, če po
kaže štipendist pri ponavljalnem izpitu neuspeh. 

Tak vojaški štipendist mora odslužiti dvakrat 
toliko časa, kolikor ga je prebil v inozemstvu, in 
sicer v službi, ki mu jo določi minister za vojno in 
•mornarnico po njegovi uporabnosti in strokovni iz
obrazbi poleg izpolnitve 4lanih obveznosti, predpisa
nih pod f) v členu 5. in pod h) v členu 6. te uredbe. 

Člen 28. 
Dolžnosti vojaških štipendistov, ki se pošiljajo 

•k četi, odnosno k mornarnici, so: 
1.) da 6e primerno vedejo ;in ponašajo tako v 

službi kakor tudi izvun službe; 
2.) da točno, redno in marljivo opravljajo službo 

ter so podrejajo vsem pravilom in predpisom dotične 
vojske, odnosno mornarnice, v katero so poslani; 

3.) da bivajo v garniziji, ki jim jo je določil mi
nister za vojno in mornarnico dotične države, in da 
ne smejo prositi za premestitev iz tega kraja, dokler 
poprej ne poročajo o tem tudi našemu vojnemu mi
nistru in ne dobe za to dovolitev od njega; 

. 4.) da kar najpazljiveje zasledujejo pouk, vežba-
nja in druge posle dotične čete, pri kateri služijo, da 
zbirajo podatke tudi o vežbanjih in izpopolnjevanju 
vse dotične vrste orožja ali stroke, v kateri služijo, 
da pripravljajo podatke za pravilno poročilo, ki ga 
morajo predložiti ministru za vojno in mornarnico 
najkesneje v enem mesecu po povratku v domovino; 

6.) v domovino ne smejo prihajati brez poprejš
nje dovolitve ministra za vojno in mornarnico. 

Člen 29. 
V kakšni emeri in v kolikem obsegu naj vojaški 

••Stipendisti zbirajo te podatke, se predpiše z navodili 
/iz ministrstva za vojno in mornarnico. 

Člen 30. 
Specialne dolžnosti se predpisujejo za te-le šti

pendiste: 
Stipendisti, izbrani za višjo tehniko in višjo top

niško šolo, morajo dovisiti najprej višjo tehniko in 
potem višjo topniško šolo ter ostati leto dni v pra
ksi tam, kjer jim to določi minister za vojno in mor
narnico. 

Štipendisti, izbrani za kemijske študije, morajo 
po zvršetku te šolo poslušati potrebne predmete tudi 
na višji topniški seli. 

Štipendisti, izbrani za strojne in delavnične in-
ženjerje in za tehnike za izdelovanje smodnika, mo
rajo po zvršetku šole, v katero se pošljejo, ostati še 
•dve leti v praksi v tvornici, ki jo izbere minister za 
vojno in mornarnico. 

Člen 31. 
Vsi vojaški štipendisti v inozemstvu so pod kon

trolo našega vojaškega odposlanca v dotični državi, 
kjer poslujejo taki odposlanci, odnosno našega po
slanika, kjer ni našega vojaškega odposlanca. 

Ko pridejo štipendisti na šolanje in istotako za-
•četkom vsakega šolskega leta, se osebno javijo na-
•šemu vojaškemu" odposlancu, odnosno našemu po
slaniku, kjerkoli je to mogoče; drugače pa se mu 
.'javijo pismeno ter mu priobčijo redno svoj točni 
•naslov, da jih je mogoče takoj najti, дко je treba. 

V. 

Prejemki vojaških štipendistov. 

~Clen 32. 
Prejemke izbranih štipendistov določa, skladno 

•s členom 28. zakona o ustroju vojske, ministrski svet 
na predlog ministra za vojno in mornarnico z ozirom 
<na kraje, kamor se pojdejo štipendisti šolat, in na 
vladajoče razmere. 

Člen 33. 

Takso za ponavljalni izpit plača štipendist sam. 

Člen 34. 

Kandidatom ne pripadajo za odhod na konkurz 
•(zaradi zdravniškega pregleda ali zaradi izpita) ka
t e r tudi za^povratek s konkurza nobene odškodnina. 

VI. 
Poslovodstvo komisije. 

Člen 35: 
Komisija, sestavljena po členu 14. uredbe, mia 

posebno poslovodstvo ter je neposredno podrejena 
ministru za vojno in mornarnico. 

Notranje poslovanje in notranft red te komisije 
ureja njen predsednik. 

Člen 36. 
Komisija vodi protokol, v katerega vpisuje svoje 

seje, imena navzoČnih članov in delo v dotični seji. 

Člen 37. 
Ko komisija dovrši svoj posel, vrne poprej vsem 

kandidatom, ki niso opravili izpita, vse listine; njih 
prijave pa obdrži ter pošlje potem ministru za voj
no in mornarnico: poročilo o celokupnem svojem 
delu, seznamek vseh kandidatov, ki so opravljali 
izpit, v katerega vpišejo ocene, ki jih je dobil kan
didat iz posameznih predmetov pri izpitu, protokol 
svojih sej in svoj arhiv. 

VII. 
Zaključna določila. 

Člen 38. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v «Služ

benem vojnem listu» in v »Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca»; s tem dnem pro-
stane veljati «Pravilo o izboru, odašiljanju, duž
nostima i prinadležnostima vojno-državnih pitoma
ca u inostranstvu» F Dj br. 11.325 z dne 22. no
vembra 1909. («Službeni vojni list» za leto 1909., 
str. 875) z vsemi drugimi predpisi vred, ki bi na
sprotovali tej uredbi. 

V B e o g r a d u , dne 12.avgusta 1921.; 
F Dj. br. 26.537. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

(Minister za vojno in mornarnico, 
častni adjutant Nj. Vel. kralja: 

general MU. Zečević s.r. 

Razglasi oddelka ministrstva pravde 

St. 3412/21. 

v Ljubljani. 
Razglas. 

Po § 2. naredbe celokupne deželne vlade za Slo
venijo z dne 27. junija 1921., Ur. 1. št. 208, ustanav
lja oddelek ministrstva pravde v Ljubljani razso
dišče za razsojo sporov med plinarnami in elektrar
nami ter njih odjemalci o cenah za plin in za elek
trično energijo.-

Za predsednika razsodišča je imenovan višjega 
deželnega sodišča 6vetnik dr. Edvard P a j n i č , za 
njegovega namestnika deželnega sodišča svetnik 
Fran P e r n u š, za prisednika pa: inž. Josip B o n -
e e 1 j , ravnatelj Strojnih tovarn ni livarn, d. d. v 
Ljubljani, in inž. Viktor T u r n š e k, ravnatelj ura
da za pospeševanje obrta v Ljubljani; za njiju na
mestnika : Janko J o v a n , ravnatelj Žitnega, zavoda 
v Ljubljani, in inž. Gvidon G u l i c , višji strojni ko
misar pri 'gradbeni direkciji v Ljubljani. 

Razsodišče ima svoj sedež v Ljubljani. Vloge 
sprejema zanje vkupno vložišče v pritličju sodne 
palače, Kralja Petra trg št. 1. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani, 
dne 14. novembra 1921. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št, 7204/21. 
Razglas. 

1749 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil Ju
goslovanskemu kreditnemu zavodu, r. z. z o. z., An
tonu Pesku v Ljubljani in drugom, ustanoviti del

niško družbo z imenom: «Jugoslovanska kreditna 
banka» s sedežem v Ljubljanu 

Družba je upravičena izvrševati vse običajne 
posle mobiliarnih bank. 

Osnovna delniška glavnica znaša 4 milijone kro» 
ter je razdeljena na 10.000 delnic po 400 K, ki se 
glase na prinosnika. Po sklepu občnega zbora ee sme 
ta glavnica zvišati do Ì5 milijonov kron brez po
sebne državne odobritve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 

oddelek v Ljubljani, 

dne 26. oktobra 1921. 
v Dr.Mara s.r. 

Št. 7646/21. 177Ï 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je odobril 
sklep občnega zbora delničarjev «Kemične tovarne 
v Šoštanju, d. d.» z dne 15. aprila 1921., s katerim 
se je število upravnih svetnikov zvišalo na 8 do 16. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 15. novembra 1921. 

Dr. Mara' s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 12.813. 
Razglas. 

173» 

Mag. pharm. Bogumil O r o ž e n provizor Lev
stikove lekarne v Ljubljani, je sprožil ustanovitev 
nove javne lekarne v Ptuju, in sicer za okoliš: Flo-
rijaniaki trg. Panonska okolica, Krekova ulica., Slo
venski trg, Slomškova ulica, Srbski trg in Trstenja-
kova ulica. 

. To se razglasa v zmislu § 48. lekarniškega za
kona z dne 18. decembra 1906., drž. zak..št. 5 ex 
1907., s pristavkom, da morajo lastniki javnih le
karn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost Djih le
karn z ustanovitvijo nove lekarne ogrožena, more
bitne prizive zoper naprošeno usitanovitev uveljaviti 
ustno ali pismeno pri mestnem magistratu v Ptuju v 
jštirih tednih od dne, ko se ta razglas objavi v 
«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo». 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 5. novembra 1921. 

Št. 12.956. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglas. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani raz

pisuje službo okrožnega zdravnika za zdravstveno 
okrožje Radence, kateremu pripadajo občine: lvanj-
ševci, Hrastje-Mota, Kapela, Crešnjevci, Orehovci, 
Gornja Radgona, Polica, Radenci, Rihtarovci, Šra-
tovci, Ščavnica, Zbigovci in Boračeva, 

S to službo je spojena plača letnih 1200 K in 
pravica do šest petletnic po 100 K. Po naredbi celo
kupne deželne vlade za Slovenijo z dne 29. aprila 
1919., št. 467 Ur. L, je nadalje okrožnim zdravnikom 
do preklica dovoljena draginjska doklada v izmeri 
100 % vseh službenih prejemkov, z odlokom delo-
gacije ministrstva financ z dne 24. januarja 1920., 
št. 96/V, pa do preklica, oziroma do ureditve red- • 
nih službenih prejemkov, še izredna draginjska dokla
da celokupnih prejemkov, ki, znaša v pričujočem pri
meru 120 %, tako da pripadajo okrožnemu zdrav
niku v Radencih letni službeni prejemki 5280 K. 
Oženjeni okrožni zdravniki dobivajo za ženo in za 
vsakega nepreskrbljenega otreka po 90 K na mesec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbamL 
naj se vlože do dne 

15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . , 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo v Ljubljaoi. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

due 10. novembra 1921. •' 

Sanitetni šef: dr. Krajec e. -« 

•* 
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140. 732 Letnik Ш. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
F * Љ. 1259/6/21—1. 3 - 3 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega pomočnika pri okrož

j e m sodišča v Mariboru ali pri drugem sodišču, кјзг 
hi se tako mesto izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vluže do dne 
2 4 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu št. 137. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 11. novembra 1921. 

Pr. VII 63/21—1. 177c> 
Razsodilo. 

V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 
K r a l j a ! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav 
nega pravdništva v Ljubljani po členu 13. ustave: 

L Vsebina članka: «Kako iz blata? > v št. 259 
periodične tiskovine «Naprej», izhajajoče v Ljub
ljani, z dne 15. novembra 1921. ustanavlja v delnem 
obsegu, in sicer od besed: «da smo» do besed: «ve 
in zna» objektivni učin kaznivega dejanja po členu 
138. ustave kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in § 65. a) k. z. 

II. Potrjuje se torej po členu 13. ustave in po 
§ 489. k. p. r. zaplemba imenovanega članka. 

Ш . Po členih 13. in 138. ustave se prepoveduje 
razširjanje zaplenjene tiskovine. 

IV. Po §§ 36. in 37. tiskovnega zakona se odreja. 
da je uničiti vse izvode te tiskovine, ki so se ž" o za
segli, kakor tudi one, ki se še zasežejo. 
Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, odd. VII., 

dne 16. novembra 1921. 

St. 3381/0. б. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
Na podstavi odloka višjega šolskega sveta z dne 

6. oktobra 1921., št. 10.597, se razpisujejo v stalno, 
namestitev nastopne službe v novomeškem okraju: 

1.) na osemrazredni osnovni deški šoli v N o -
v e m m e s t u 3 mesta za učitelje; 

2.) na osemrazredni osnovni dekliški šoli v N o 
r e m m e s t u 1 mesto za učiteljico; 

3.) na trirazrednici v D o l e n j i N e m š k i 
T a 8 i nadučiteljsko mesto s prostim stanovanjem 
in 2 mesti za učitelja, odnosna učiteljici; 

4.) na dvorazrednici v Š m i h e 1 u pri Žužember
ku nadučiteljsko mesto s prostim stanovanjem; 

5.) na dvorazrednici v B e l i c e r k v i naduči
teljsko mesto s prostim stanovanjem; 

6.) na dvorazrednici v A j d o v c u nadučiteljsko 
mesto s prostim stanovanjem (za samce); 

7.) na triraziednici -v Č r m o š n j i c a h 1 mesto 
na učitelja in 1 mesto za učiteljico; 

S.) na dvorazrednici v G o r e n j i h S u š i c a h 
tadučiteljsko mesto e prostim stanovanjem; 

"' 9.) na trirazrednici v D o b r n i č a h 2 mesti za 
učitelja, odnosno učiteljici; 

10.) na dvorazrednici v O r e h o v i c i l mesto za 
učiteljico; 

It.) učiteljska-voditeljska mesta na enorazredni-
«ah v D o l Ž u , G a b e r j u , S e l i h pri Šumberku, 
Z v i r č a h , P o d s t c n i c a h , S e l i h pri ffinjah 
— povsod s prostim stanovanjem; 
. 12.) na petrazrednici v Ž u ž e m b e r k u 1 mesto 

ca učitelja, odnosno učiteljico. 
. Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 
30. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Novem mestu, 
dne 11. novembra 1921. i 

Predsednik: dr. Vonžina s. r. 

šiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa pro
dale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, naj
dena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki še za dobo 
nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega roka 
poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Celje 1, dne 4. 9. 1921., naslov: Martinčevio 

Tauda, ? 
2.) Ljubljana l, dne 10. 8. 1921., n.: Nikolaj Vasi-

ljević Zaharov, Carigrad. | 
,3.) Ljubljana 1, dne 28. 8. 1921., n.: Inkiostri N., _ 

Zagreb. 
4.) Ljublana 1, dne 27. 9. 1921., n.: Jagodic Ivan, , 

Osjek. 
5.) Ljubljana 1, dne 3. 9. 1921., n.: Stenbok Leon 

Fermor, Zemun. 
6.) Ljubljana 1, dne 29. 8. 1921., n.: Sirnik Alojzij, 

Valjevo. 
7.) Ptuj, dne 28. 2. 1921., n.: Halužan Jakob, Vo-

jakovar. 
8.) Ptuj, dne 16. 9. 1921., n.: Domango Rudolf, 

Villach. ' 
9.) Trbovlje, dne 25. 9. 1921., n.: Murovec Jožko,-

Kanal. 
10.) Trbovlje 1, dne 5. 5. 1921., n.: Zdole Stanislav, 

Zagorje. 
11.1 Trbovlje 1, dne ?, n.: Sternad Josef, Kozje. 
12.) Brezje, dne 25. 8. 1921., n.: Posta centrale, Go

rizia. 
13.) Bled 1, dne 30. 8. 1921., n.r Aleksander Pavlo

vih Trubeckoj, Zeraun. 
14.) Maribor 2, dne 30. 8. 1921., n.: Schwarzhörer 

Wolfgang, Wien. 
15.) Maribor 1, dne 11. 9. 1921., n.: Klešič Aleksan

dro, Varaždinske toplice. 
16.) Maribor 2, dne 9. 9. 1921., n.: Heinz Kari, Un-

terach. 
17.) Brežice, dne 11. 8. 1921., n.: Petrovič Strahnija, 

Banja Koviljača. 
18.) Ljubljana ?, dne ?, n.: Gober Mici,, Sv. Juri ob 

južni železnici. 
19.) LJubljana 1, dne 1. 10. 1921., n.: Mitinski A.N., 

Sofija. 
20.) Ljubljana 1, dne 1. 10. 1921., n.: Zalokar Franc, 

Slovenjgradec. 
21.) Ljubljana 1, dne,25. 8. 1921., n.: Crnkevič L, 

Sušak. 
22.) Ljubljana t, dne V, n.: Seunig V., Bare. 
23.) Ljubljana 1, dne 16. 8. 1921., n.: Kreč Lovrenc, 

Cleveland. 
24.) Ljubljana 4, dne 10. 9. 1921., n.: Derado Ivica, 

Zagreb. 
25.) Ljubljana 1, dne 3. 10. 1921., n.: Trbovc, Vransko. 
26.) Ljubljana 1, dne 4. 10. 1921., n.: Tschemko 

Fanny, Klosterneuburg. 
27.) Ljubljana 1, dne 3. 10. 1921., n.: Leutschacher 

Agnes, Köttmannsdorf. 
28.) Ljubljana 1, dne 1. 10. 1921., n.: Öega Joeip, 

Sežana. 
29.) Ljubljana 1, dne 30. 9. 1921., n.: Jereb Vinko, 

Ljubi iana. 
30") Maribor 1, dne 15. 12. 1920., n.: Markovi« Kad., 

Beograd. 
31.) Maribor 2, dne. 3. 10. 1921., n.: Engel, Wimsbach. 
32.) Maribor 1, dne 26. 9. 1921., n.: Damenkapele, 

Petrinja. 
33.) Vrhnika, dne 15. 9. 1921., n.: Lubaj Alojz, Store. 
34.) Ptuj, dne 19. 8. 1921., n.: Kampe Rudolf, Pečuh. 
35.) Ptuj, dne 24. 8. 1921., n.: Pire Maks, Varaždin

ske toplice. 
36.) Rogaška Slatina, dne 15. 10. 1921., n.: Baršič 

Matilda, Zagreb. 
37.) Ormož, dne 25. 4. 1921., n.: Roškar Katarina, 

Vinica, . 
38.) Dolnja Lendava, dne 24. 9. 1921., n.: Kun Jo-

zsef, Emjing. 
39.) Kočevje, dne 7. 10. 1921., n.: Kenganost Ma

na, Wien. 
H. Postne nakaznice. 

1.) Sv. Juri v Slovenskih goricah, dne 22. 9. 1921., 
n.: Davčno okr. glav., Maribor. 

2.) Maribor 2, dne 6. 10. 1921., n.: Hubman, Ma-
3.) Rogaška Slatina, dne 3. 10. 1921., n.: Debenjak 

Joeef, Celje. ' i 

Blatno Mlada Boleslava 
Bor u Češke Lipy Némecké Jablonné 
Bubeneč Opava vychodni nadraži 
Češka Lipa stâtnf nadražf Opa>a zâpadui nadraži 
Dćčfn severni nadražf Podmoklv C S. Ђ. 
Dëeîn severozâpadnf nadraži Praha Denisovo nadraži 
Hornf Litvfnov Praha Masarykovo nadraži 
Hradcc Ktâlové Praha Wilsonovo nadraži 
Kinšperk nad Ohff Rakovnik 
Mnrianrké Lâznë Skalice u Češke Lfpy 
Mimon Smfchov ntatni nadiaži 

Kolikor jo za posamezne relacijo v tarifi določen^ 
pot preko postaj: Homi DvoriStë-Cesky Heršlak, 
preko avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, se 
vodijo pošiljke, odpravljene na podstavi teh voznin-
skih stavkov, preko postaj: Homi DyoriSté-Cesky 
Heršlak, avstrijskih zveznili železnic in Trbiža, 

V L j u b l j a n i , dne 14. novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih »prav. 

17«: 

Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega rav
nateljstva za slovensko ozemlje v Celja, 

dne 31. oktobra 1921. 

Razne objave. 
Št, 7491—III. 1766 

8t. 1076. 
Oglas. 

1719 

V zmislu postnega reda z dne 22. septembra 1916. 
felei poštni in brzojavni naredbenik 8t. 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 817 iz leta 1916.) ee 
objavljajo v mesecu oktobru 1921. nevročljive poštne 
pošiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
Y teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer po-

Razgl&s. 
ČeSkoslovaško-jadraneki tovorni promet. 

Št. 7492—III. 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v za p a p i r 

i n i e p e n k o . 
V prometu od postaj: 

Béla pod Bezdézem Opava zapadni nadražf 
Bubeneč Ostrov* 
É"ubny stâtnf nadraži Pardubice 
Češka Kamenice Plzeii 
Dolni Grund u Varnsdorfu Plzen Skodovy zâvody 
Fridland v Cechâch Poh'či u Trutnova 
Hochofen** Praha Denisovo nadražf 
Hostinné Praha Masarykovo nadražf 
Chomutov bustëhradské nâ- Praha Wilsonovo nâdraif 

dražf - Ruda nad Moravou 
Chomutov stâtnf nadražf Sandhübl-Supfkovice 
Jilemnice-Martinice Smichov stâtnf nadraži 
Jindfichov na Morave Tanwald-Sumburk 
JirkoT Telnice 
Kunčice Teplice-Šanov** 
Lanškroun Teplice-Waldthor 
Lenešice Teplice zâmeckâ zahrađa 
Libeù severozâpadnf nâ- Tratnov 

dražf Trebovice 
Libeù stâtnf nadražf < Vrajt-Jânské Lâznë 
Libérée Č. S. D. ' Vrchlabf 
Mala Skala Vršovice-Nusle 
Marianské Lâznë Vysocany 
Moravska Ostrava-PKvoz Zacléf 
Neydek** Žatec bustëhradské nadražf 
Opava vychodnf nadražf Žatec stâtnf nadražf 
d o T r s t a se znižujejo z veljavnostjo izza dne 
15. novembra 1921. do preklica, odnosno do proiî-
vedbe po tarifi, a najdalje do konca meseca janu
arja 1923., v «provizorni železniški tovorni tarifi», 
veljavni izza dne 1. marca 1921., vsakokrat veljavni 
vozninski stavki, izkazani v onih razpredelih izjem
nih tarif, ki so zaznamenovani z *, za lepenko pod
oddelkov A,- B in D izjemne tarife 38 in za papir 
pododdelkov A in B izjemne tarifo 40, ako so vpo-
števajo določila in pogoji te tarife in ako so ti pred
meti namenjeni za izvoz preko morja, tako-lc: 

Za lepenko pododdelkov A in B izjemno tarife 38 
in za papir pododdelka B izjemne tarife 40 za 20 % 
(dvajset odstotkov), za lepenko pododdelka D iz
jemne tarife 38 in za papir pododdelka A izjemno-
tarife 40 za 15 % (petnajst odstotkov). 

Kolikor je za posamezne relacije v tarifi dolo
čena pot preko postaj: Homi Dvofisté-Cesky Heršlak, 
preko avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, se 
vodijo pošiljke, ki so odpravljene na podstavi' 
teh vozninskih stavkov, preko postaj: Homi Dvo-
ratë-Cesky Heršlak, preko avstrijskih zveznih že
leznic in Trbiža. 

V L j u b L j a n i , dne 14.novembra 1921. 
Družba južne železnice v Imenu udeleženih uprav. 

Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v z a p o h i 
š t v o i z ' u p o g n j e n e g a l e s a . 

Z veljavnostjo izza dne .18. novembra 1921. do 
ргекДса, odnosno do proizvedbe po tarifi, najdalje 
pa do konca mesoca januarja 1923., se znižujejo za 
15 % (petnajst odstotkov) v «provizorni Železniški 
tovorni tarifi>, veljavni izza dne 1. marca 1921., vsa
kokrat veljavni vozninski stavki izjemne tarife 
46—C (za pohištvo in pohištvene dele iz upognje
nega lesa, v zabojih ali v sodih), namenjeno za izvoz 
preko morja, ako se vpoStevajo določila in pogoji 
te tarife, v prometu v Trst od postaj: 

Razglas. 1 7 4 2 3~3' 
Ker se je zadruga «Wembaugenolssenschalt 

Pettau, registrierte Genossenschaft mit uubeschränkr. 
ter Haftung», e sklepom občnega zbora z. dne Mega-
septembra 1921. razdružila ter je prešla v likviaa* 
cijo, se pozivljejo po § 40. zadružnega zakona vst 
upniki, naj se zglase pri zadrugi. 

V P t u j u , dne 13. novembra 1921. 
Ivan Perko s. r., Pavel Ortüg s. r., likvidatorja. 

* Voznineki stavki za lepenko. 
** Vozninski stavki za papir. 

Natisnila in založila DelniSka tiskarna,; d.d. v Ljubljani. 

-*:?Лљ.а!Шк 



Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 24. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske npraye za Slovenijo. 

Vaeblna- Razglasi osrednje vlade: Razglas o movih znamkah za porto, ki se dajo v promet namesto znamk ljubljanske emisije. Razglas o izpremeDJenem naelovu ljubljanskega 
zdravstvenega odseka. Poziv izvoznikom lesa in lesenine. Razgke, da je olja iz tar. št. 104, točk 1 , 2., 3. in 4., zacarinjati brez analize. Razglas glede potrdil o izvoru blaga, ki 
nrihaia iz tranzitnih skladišč in javnih skladišč v svetovno znanih lukah. Razglas o carinskih taksah za garancijska pisma, vrednostne papirje in jamstva. — Razglasi pokrajinske 
unrave za Slovenijo: R»zg)as, da je italijanska vlada dovolila uvoz naše živine v Italijo, ako se živina v Trstu ali Anconi zakolje. Razpust društev. Razglas o izpremembi v ob
činskem gerentstvu т Rožengrundu. Izkaz o stanju živalekih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 19. novembra 1921. — Razzasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglai, 
da se je evidenčni urad zemljarinskega katastra v Cerknici ukinil in spojil z evidenčnim uradom zemljarinskega katastra v Logatcu. Razglas o naknadnem popisovauju in žigosanja 
obveznic predvojnih posojil bivše avstro-ogrske monarhije. Denarni zavodi, taksa od priznanic (pobotnic). Razglas, s katerim se objavljajo imena predsednikov cenilnih komisij, od
nosno njih namestnikov. — Razglas pokrajinske monopolske direkcije v Ljubljani o izpremenjeni monopolski taksi na vžigalice. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — 

Razee objave. — N a r o č n i k o m na znanje . 

Razglasi osrednje vlade. 
Rasglaß o novih znamkah za porto, ki se dajo 
v promet namesto saatnk ljubljanske emisije.* 

Minister za pošto in brzojav je odobril z odločbo 
z dne 22. oktobra t. L, št. 63.291, da se poštne 
znamko za porto ljubljanske emisije takoj vzamejo 
iz prometa, namesto njih pa dado v promet znamke 
za porto, izdelane v državni znamkami monopolsko 
uprave. 

Te nove poštne znamke za porto so izdelane za 
10, 30 in 50 par in za 1 in 2 dinarja; na njih je 
venec iz vinsko trte, sredi tega venca pa je natis
njena v debelih številkah vrednost v isti barvi, v 
kateri je znamka izdelana. 

Znamke, ki so dajo v promet, so izdelane v teh 
barva!;: 

za 10 par v svetločrni; 
za 30 par v svetlomodri; 
za 50 par v' vijoličasti; 
za 1 dinar v ka.vni in 
za 2 dinarja v temnomodri barvi. 

Iz ministrstva za pošto in brzojav v Beogradu, 
dno 1. novembra 1921., št. 63.291. 

Razglas. 
Gospod namestnik ministra za narodno zdravje 

je z odlokom z današnjega dne, št.. 39.493, izpreme-
nil dosedanji naslov: «Zdravstveni odsek za Slove
nijo in Istro v Ljubljani» tako, da izostaneta besedi: 
«in Istro» in da velja odslej samo besedilo: «Zdrav
stveni odseli za Slovenijo v Ljubljani». 

Iz ministrstva za narodno zdravje v Beogradu, 
dne 6. novembra 1921.; H br. 39.493. 

Po naročilu ministra za narodno zdravje 
načelnik: dr. Štampar s.r. 

Poziv izvoznikom lega in lesenine.** 
Vsi oni izvozniki, ki se niso mogli koristiti z 

dovolilom gozdarsko-industrijske centrale za izvoz 
losa in lesenine v inozemstvo, ki pa so plačali pred
pisano izvozno takso bodisi odboru za obnovo sta
novanj ministrstva za gradbe, bodisi neposredno 
centrali, naj vlože svoje prošnje za povračilo vpla
čane takse pri ministrstvu za trgovino in industrijo, 
oddelku za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko^ 
najkesneje do dne 3 0. n o v e m b r a 1 9 2 1. • 

Prošnji je treba priložiti: 
1.) unikat izvoznega dovolila s potrdilom cari

narnice, da se ni nič izvozilo ali da, se je izvozilo 
samo nekaj; 

2.) potrdilo odbora za obnovo stanovanj, da je 
bila izvozna taksa plačana; 

* Priobëen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 252, izdanih dne lOega 
novembra 1921. 

** Priobčen T «Službenih Novinah kraljeTine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» it, 254, izdanih dne 12ega 
novembra 1921. 

3.) potrdilo devizne centrale, da. je bila valuta 
zavarovana. 

Po gorenjem roku se prošnje za povračilo ne 
bodo uvažcvale. 
Iz pisarne ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, v 

Beogradu, 
dno 7. novembra 1921.; IV. br. 4528. 

Razglas, da je olja iz tar. št. 104., točk 1., 2., 
3. in 4., zacarinjati brez analize. 

Ker so z izpremembanvi in dopolnitvami v -•> 
i-.onu o splošni carinski tarili («Služuene Movine kra
ljevine tórba, Hrvata i Slovenaca» št. 156 z une 
16. julija 1921.)* carinske stopnje za točke 1., 2., 
3. in '1. št. 104. uvozne tarife izenačene, ni več tr-'ba 
olj, navedenih v teh točkah, pošiljati v analizo. 

Samo olja iz i j . odstavka tar. št. 104. se morajo, 
ako so sumljiva, pošiljati v analizo. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dno 1. novembra. 1921.; C br. 78.442. 

Razglas glede potrdil o izvoru blaga, ki prihaja 
iz tranzitnih skladišč ih javnih skladišč v sve

tovno znanih lokah. 
Na vprašanje, kdo je pristojen izdajati potrdila 

o izvora blaga za ono tuje blago, ki prihaja iz ca
rinskih skladišč in javnih skladišč (entrepôts) v sve
tovno znanih lukah, kakršne so: tržaška, marseill-
ska, hamburška, solunska itd., je odločil carinski 
svet v seji dne 29. m. m., pod št. 77.061 in njegovo 
odločbo je odobril minister za finance, da so pri
staju 3 za izdajanje takih potrdil: 

1.) carinarnice v omenjenih lukah; 
2.} uprave' lavnih skladišč v omenjenih lukah 

(n. pr. v tržaški: Magazzini generali); 
3.) trgovsko-obrtniške zbornice v omenjenih kra

jih, ako overijo točnost njih potrdil omenjene cari
narnice ali uprave. 

Potemtakem naj carinarnice vsa taka potrdila 
sprejemajo za polnoveljavna v zmislu razpisa C 
br. 2445 iz It ta 1919., ki se dopolnjuje s tem raz
pisom. 

Takih potrdil seveda ni treba, ako ima blago, 
ki prihaja iz tranzitnih in javnih skladišč, potrdila, 
našteta v omenjenem razpisu C br. 2445, iz kraji, 
odkoder izvira blago. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 3. novembra 1921.; C br. 65.462. 

Razglas o carinskih taksah za garancijska 
pisma, vrednostne papirje In Jamstva. 

Ob kreditiranju carinskih davščin je po pojasnilu 
generalne direkcije posrednjih davkov z dne 24. ok
tobra 1921., št. 16.461, pobirati nastopne takse po 
taksni tarifi k zakonu o taksah: 

Ako predloži deklarant za garancijo vrednostne 
papirje, ni za te papirje plačati nobene takse. 

Ako predloži garancijsko pismo katerekoli ban
ko, se plača za to pismo po tar. post 39 taksa 0*10 

* Uradni list pod št. 239 iz leta 1921. 

dinarja (10 par) za vsakih 100 dinarjev; toda to 
uismo se ne sme sprejeti, dokler ni registrirano pri/ 
generalni direkciji državnega računovodstva. 

Ako predloži deklarant jamstvo dveh pravu.»-
sposobnih oseb, se plača, za to jamstvo po tar. post.t 

39. taksa 0-10 dinarja (10 par) za vsakih 100 dinar
jev. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 4. novembra 1921.; C br. 76.078. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 4265 vet. 

Razglas. 
Ministrstvo za kmetijstvo in vode v Beogradu 

obvešča z brzojavko z dne 16. novembra 1921., 
vet: št. 8266, da je italijanska vlada d o v o l i l a 
u v o z n a š e ž i v i n e v I t a l i jo, ako se živina 
v Trstu ali Anconi zakolje. 

To se objavlja interesentom v zvezi s tukajšnjim 
razglasom 4z dne 20. oktobra t. L, št. 3898/vet., 
Ur. 1. 129. 

V L j u b l j a n i , dne 17.novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. r. 

St. 5644 pi. 

__ -4 Razpust društev. 
Društva: 
1.) «österreichischer Reichsverein für Bienen

zucht», podružnica v Hočah; 
2.) «Deutscher Lehrerverein des Schulbezirkes 

Umgebung Marburg»; 
3.) «Landwirtschaftlicher Verein für Rothwein 

und Umgebung»; 
4.) «Friedenspfeife» pri Sv. Lenartu v Slovenskih 

goricah; 
5.) «Deutscher Turnverein» v Slovenski Bistrici; 
6.) «Zentralverein für Bienenzucht», podružnica 

v Raz vini; 
7.) «Landes- und Frauenhilfsverein vom Roten 

Kreuz für Steiermark», podružnica v Slovenski Bi-
strici; 

8.) «Schtitzengesellßchaft» v Slovenski Bistrici; 
9.) «Deutscher Männergesangverein» pri Sv. Le

nartu; 
10.) «Reichsbund deutscher Eisenbahner», po

družnica na Pragarskem 
se razpuščajo, ker ne ustrezajo več pogojem svo

jega pravnega obstanka. 
V L j u b l j a n i , dne 8. novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. / 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

-:.Љ&Ш£!%-\*?Ј-'^'Ј!Ш&^/?&^ 



1 4 1 . 734 Letnik ill. 

i t . 33.341. 

Btzglts o izpremembi v občinskem gerentstvu 
• Roiengrnndu. 

Namesto Franca V i n t e r j a, ki je razrešen kot 
prisednik občinskega gerentskega sosveta v Rožen-
grundu, je imenovan za prisednika gerentskega so
sveta te občine Peter B r e z n i k , posestnik v Ro-
žengrundu št. 7. 

V L j u b l j a n i , dne 15.novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

Št, 4289. vet. 

Iikai o stanju živalskih knžaih bolezni 
T Slovenllt s dne 19. novembra 1921. 

O p a T k a: Imena okrajnih glavarstev ID тек;,;Ј.; 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občili 
pa z navaiiuiwi črkami. Številka pred dvopičjen. 
enači Število zakužeaih krajev, številka za dvo

pičjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S i i u a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:34, Elanca 2 :2 . Kapele 1:3, 
Videm 5:29. Zakot 4:16. Kranj: Stara Oslica 1:1. 
Krško: Cerklje 1:8, Raka 1:2, Studenec 1:9. Litija: 
Konj 2 :4 . Ljubljana okolica: Borovnica 1: 2, Horjul] 

. 1 : 1 . Vrhnika 5:69. Logatec: Bloke 1:1, Dolenji Le
gatee 5:10. Gorenji Logatec 3:8, Hotedršica 2 :21, 
Planina 4 : 2 1 . Rakek 2 : 5 , Rovte 3:40. Žiri 5:9. 
Radovljica: Bohinjska Bistrica 2:17. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Čentiba 1:2, Dolnja Lendava 

1 :1 . Slovenjgradec: Smrtno ob Paki 1:1. 

S u š t a v e c. 

Krško: Kostanjevica 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Podsreda 1:1. Kamnik: Vodice 1:1. 
Konjice: Ljubnica 1 :1 . Litija: Štehanja vas 1:1, Te
menica 1:1, Veliki Gaber 1:1. Logatec: Rovte 1:1. 
Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Zagrade« 
1 :1 . Ptuj : Breg 1:1, Trnovec 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1 :1 . 

S t e k l i n a . 

Črnomelj: Drašiči 1 :1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Bizeljsko 1:1. Krško: Raka 1:12, Sent 
Jernej 1 :1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 
Krčevina 1:1, Rdeči breg 1:1, Spodnji Porčič 1:3, 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 1:3. Ptuj : Stojnci 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Konjice: Konjice trg 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 19. novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

i'o usročilu pokrajinskega ntuue;-mH;:i 

Paulin s. r. 

üazglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

fit. A VI 190/3 ex 1921. 

plačati taksa pri onem denarnem zavodu, ki deja*-
sko izvrši izplačilo; ako pa je dotična oseba v ino
zemstvu in izvrši izplačilo denarni zavod, se more. 
pobrati ta taksa pri onem denarnem zavodu v tu
zemstvu, ki odredi (nakaže) neposrednje izplačilo v 
inozemstvu. 

Zategadelj niso potrdila denarnih zavodov, ki jik 
izdajajo OM'bam za položene vsote, katere je izpla
čati po drugem zavodu, zavezana taksi, a taksa к 
tav. post. 33. se mora plačati pri onem zavodu, рн 
katerem se dejansko izvrši izplačilo, odnosno pri ka
terem *e neposredno izdajajo nalogi za inozemstv« 
zaradi izplačila vsote drugim osebam. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 17. novembra 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z naredbo z 

dne 17. oktobra 1921., št. 4361, da je evidenčni urad 
zcmljarinskega katastra v Cerknici ukiniti in ga spo
jiti z evidenčnim uradom zcmljarinskega katastra v 
Logatcu. Področje evidenčnega urada v Logatcu ob-
seza po tej preuredbi, ki se je izvršila dne 7. novem
bra 1921.. davčne okraje Logatec, Cerknico in Lož. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 16. novembra 1921. 

Delegat: dr. Èavnik s. r. 

Ht. 4485/Val. ex 1921. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z odločbo z 

dne 10. novembra 1921., D br. 15.934: 
1.') Do v š t e t e g a d n e 3 1 . d e c e m b r a 

1 9 2 1 . se smejo v zmislu pravilnika D br. 4019 ex 
1920. (Ur. 1. št. 97 iz leta 1920.) naknadno popisati 
in žigosati obveznice p r e d v o j n i h posojil bivše 
avstro-ogrske monarhije, ki so svojina naših držav
ljanov in ki jih imetniki doslej še niso dali popisati 
in žigosati. 

Ta rok se ne bo več podaljšal. 
2.) Prošnje za naknadno žigosanje naj se z o b -

v e z n i c a m i v r e d pošljejo ministrstvu za finance, 
generalni direkciji državnih dolgov, v Beogradu. 

3.) Vsaka prošnja mora biti po zakonu o taksah 
opremljena s kolkom za 2 dinarja. 

Izrecno pripominjam, da velja ta rok samo za 
obveznice p r e d v o j n i h posojil; žigosanje obvez
nic v o j n i h posojil pa je že zaključeno in prošnje 
za naknadno žigosanje vojnih posojil se ne bodo 
vpoštevale. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 17. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Št. B H 50/99 ex 1921. 

Denarni zavodi, taksa od priznaoic (pobotnic). 
Ker se pri posameznih denarnih zavodih tarifna! 

postavka 33. začasnega zakona o taksah in pristoj-

Št. A I 786/37 ex 1921. 

Razglas. 
Ха podstavi člena 36., P, IV., točke 10., začas

nega zakona z dne 27. junija 1921., Ur. 1. št. 24*, 
so se upostavile cenilne komisije za dohodnino, Ш 
so bile razpuščene z naredbo celokupne deželne vla
de za Slovenijo z dne 29. januarja 1919., Ur. 1. 
št. 336. Imena izvoljenih in imenovanih članov i» 
namestnikov posameznih , cenilnih komisij so raz
vidna iz razglasov, ki so nabiti na uradnih deskah 
davčnih oblastev in davčnih uradov, imena pred
sednikov cenilnih komisij, odnosno njih nameetni-
kov, pa iz nastopnega seznamka: 

Ceniki okraj 
I m e 

predsednikovo: 

Brežice 

Celje mesto 
Celje okolica 

Črnomelj 

Kamnik 

Kočevje 

Konjice 

Kranj 

Krško 

Litija 

Sedlar Avgust, 
finančni svetnik 

v Celju 
Sedlar Avgust, 
finančni svetnik 

v Celju 

podpredsednikovo: 

Stanič Ivan, 
višji davčni upra

vitelj v Celju. 

Ipavitz Alojzij, 
višji davčni upravi
telj v Novem mestu 

Vrabl Janko, 
višji davčni upra
vitelj v Kamniku. 

Kratnar Fran, 
davčni upravitelj 

v Kočevju. 
Dr. Novotny Karel, 

finančni svetnik 
v Mariboru 
Fritz Josip, 

višji davčni upra
vitelj v Kranju. 

Zotter Makso, 
višji davčni upra
vitelj v Krškem. 

Ljubljana 
mesto 

Lavrié Ivan, 
višji davčni upra
vitelj v Ljubljanu 
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1:1 . Slovenjgradec: Zgornja Gortina 1:1, Zgornja j binali z dne 27. junija 1921. (Ur. 1. št. 259 iz leta 
Kaplja 1:1 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Gotovlje 1:1, Skofja vae 1:1. Kamnik: 
Podgorje 1:1. Ljubljana okolica: Dobrova 1:1, Do-
brunje 1:1. Ptuj : Stoperce 1:1, Šalovci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:8. Ljutomer: Bu-
Sečovci 1:7. Murska Sobota: Tišina 1:5. Ptuj : Or
mož 1:1. Ljubljana mesto 3. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

G n i l o b a č e b e L 

Ljutomer: Kamenščak 1:1. 

Prestale so: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ljubljana okolica: Iška vas 1:1. Logatec: Lož 
1:4, Stari trg 1:17. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljutomer: Bolehneci 1:1, Gerlava 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Krško: Cerklje 2 :2, Sv. Križ 2 :4 . 

1921.) tolmači in razlaga neenako, je dala general 
na direkcija posrednjih davkov z razpisom z dne 
27. oktobra 1921., št. 17.250, ta-lc pojasnila: 

Po tar. post. 33 taksne tarife se plačuje taksa 
V-i % od vrednosti prejetega predmeta za vsa potr
dila ali priznanice, s katerimi se potrjuje prejem 
lastne vsote ali lastnega predmeta v svojem imenu 
ali v imenu koga drugega, razen če se prejemajo ali 
izdajajo vsote po tekočem ali otvorjenem računu; v 
tem primeru se plačuje taksa iz tar. post. 36. po 
0-20 din. ne glede na znesek. 

Iz tega izhaja, da besed: « l a s t n e v s o t e » ali: 
« l a s t n e g a p r e d m e t a » nikakor ni tolmačiti 
dobesedno in da ni pobirati takse, če n. pr. kdo pre
vzame od drugega denarnega zavoda gotovo vsoto, 
ki jo je izročil sam kateremukoli denarnemu zavodu, 
da mu jo vroči po drugem zavodu. 

Prejem lastne vsote se mora p o d v e s t i pod 
predpis tar. post. 33. in pobrati taksa tedaj, kadar 
se prejme gotova vsota, in potrdi, da se je prejela 
kot odškodnina (protivrednost) za izvestno delo, 
storitev, prodane predmete ali vobče za poravnavo 
izvestne obveze. t 

Ajko torej kdo pri denarnem zavodu položi iz-
vesmo ^s;>lo zaradi izplačila drugi osebi, mora ta 
druga oseba (odnosno njen pooblaščenec), ko potTdi 
prejem le vsote, plačati takso iz tar. post. 33., in 
«icer: Ako je ta oseba (odnosno njen pooblaščenec), 
kateri se vsota izplača, v naši kraljevini, eo mora 

Dr. Ponebšek Janko, 
višji finančni svetnik 

v Ljubljani. 

Ljubljana 
okolica 

Ljutomer 

Logatec 

Maribor meato 
Maribor okolica 

Novo mesto 

Larrič Ivan, 
višji davčni upra
vitelj v Ljubljani 

Porne Josip, 
davčni upravitelj 

v Ljutomeru. 

Volovsek Rudolf, 
višji davčni upra

vitelj v Celju. 
Uderuian Andrej, 

d».<-čoi oficial 
v Novem meHtu. 

Stare Josip, 
davčni oficial 
v Kamniku. 

Štolfa Zdravko, 
davčni upravitelj 

v Kočevju 

Ozvatič Ignacij, 
davčni upravitelj 

v Mariboru. 
Mešek Kan, 
davčni oficial 

v Kranju. 
Praznik Štefan, 

davčni upravitelj 
v Krškem. 

Hočevar Ivan, 
davčni upravitelj 

v Ljubljani. 
Mozctizh Josip, 
finančni tajnik 

v Ljubljani. 
Hočevar Ivan, 

davčni upravitelj 
v Ljubliani. 

Schwarz Ivan, 
davčni upravitelj 

v Logatcu. 
Dr. Novotny Karel, 

finančni svetnik 
v Mariboru. 

Ipavitz Alojzij, 
višji davčni upravi 
telj v Novem mestu. 

Ptuj mesto 
Ptuj okolica 

81ovenjgradec 

Radovljica 

Perne Hinko, 
finančni tajuisc 

v Ptuju. 
Sutler Josip, 

finančoi tajnik 
v Slovenjgradcu. 

Dr. Močnik Ernest, 
finančni tajnik 
v Radovljici. 

Fajt Miha, 
davčni oöcial 
v Ljutomeru. 

Milavc Jakob, 
višji davčni upra
vitelj v Lngatcu. 

Meglié Otmar, 
višji davčni upra
vitelj v Mariboru. 
Uderinan Andrej, 

davčni ofi-ial 
v Novem mestu. 
Sorman Martin, 

višji davčni upra
vitelj v Ptu.u. 

Cepin Josip, 
davčni upravitelj 
v 81ovon j gradcu^ 

Žclcznik Bogomir, 
davčni upraviielj 

v Radovljici. 

Delegacija ministrstva financ v LJubljani, 
dne 17. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 
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Razglasi pokrajinske monopolske 
direkcije v Ljubljani. 

Tov. št. 7364. 1793 

Razglas o izpremenjeni monopolski taksi 
na vžigalico. 

Z odločbo upravnega odbora- samostojne mono
polske uprave M br. 15.085 in z odobritvijo gospoda 
minfetra za finance, br. 6589, se je monopolska taksa 
•a vžigalice izpremenila ter se bo odslej pobirala 
teko-le: 

Ì.) na velike Švedske vžigalice v škatlicah z 
•kroglo 60 klinčki po 0-125 din. od škatlice, samo da, 
T eni škatlici ne sme biti več nego 65 klinčkov; 

2.) na male švedske vžigalice v škatlicah z okro-
j i o 50 klinčki po 0*10 din. od škatlice, samo da v eni 
škatlici ne sme biti več nego 55 klinčkov; 

3.) na parafinske vžigalice v škatlicah iz meh
kega papirja z okroglo 100 klinčki po 0-15 din. od 
Ikatlice, samo da v eni škatlici ne sme biti več nego 
110 klinčkov; 

•i.) na žveplom-, vžigalice v škatlicah iz mehkega 
papirja z okroglo 100 klinčki po 0-15 din. od škat
lice, samo da v eni škatlici ne sme biti več nego 130 
klinčkov. 

Tvornice morajo v-ako izpremembo v vsebini 
äkatiic in zamotov prijaviti monopolski upravi, pre
den spravijo izpremenjeni tip v promet, tako da je 
Mogoče odrediti monopolsko takso tudi za izpre-
menjeno, odnosno novo vrsto vžigalic. 

Vžigalične etikete, ki jih bo odslej istotako odo
bravala uprava državnih monopolov, bodo morale 
imeti državno oznako, napis v cirilici in latinici in 
i n e dotične tvornice. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
due 21. novembra 1921. 

Direktor: Mandelj s. r. 

1774 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e т M a r i b o r u je uvedlo pontopanjev da se proglase spodaj navedeni pogre-. 

Sanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. m a r c a 1918., drž. zak. št. 128, 
domnevati, da so umrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj t o izporoci 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešauce same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglaeitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešanco 

J a n e z Has ler , ' 
rojen dno 8. uocembra 
1881., posestnik v Lesi

nali. 

F r a n o Šernga, 
rojen dne 8. oktobra 1897, 

delavec v Ziatoličju. 

F r a n c PloJ , 
rpjfi'i d::e 7. decembra 
1887 , posestuikov >:in v 

Copoüncih. 

K a r e l Čekon, 
rojen duo 7. julij* 1882., 

posestnik v Mežici. 

F r a n o A r e h , 
rojen dne 26. septembra 
1900., posest ciči n sin v 

Stiirošincih. 

Razglasi drugih gradov in oblastem 
Pr. VI '19/21—2. 1781 

Izrecilo. 
V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 

K r a l j a ! 

Podpisano sodišče je na . predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komi^ariati: 
ekrenjeno zaplembo št. 89 periodične tiskovine 
«Volksstimmc», izhajajoče v Mariboru, z dne 6. no
vembra 1921. 1er v zmislu § 493. k. p. r. razsodilo 
t a k o l e ; 

1.) Vsebina uvodnega članica zgoraj navedene 
tiskovine na strani 3. z naslovom: «Waffcnrilstim-
gen» od besed: «Die Verordnung ist klar» do besed: 
«Es ist anbefohlen, wir müssen einrücken» tvori 
pregrešek po § 103. srb. k. z. in členu 138. ustave. 

2.) Po odstavku 3. člena 13. ustave in § 489. k. 
p. r. se prepoveduje razširjanje in prodajanje nave
dene tiskovine. 

3.1 Prepoveduje se nadaljnje razširjanje nave
denega člarka. 

i.) Odreja se, da je uničiti izvode imenovane :.i-
skorine, katere razširjanje in prodajanje se je pre
povedalo, da je razmetati dotični tiskarski stavek 
ki da so objavi to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 7. novembra 1921. 

Alojzi j Kauoiö, 
rfij'm dne 28. »»gusta 
1832., violar v Jeruza

lemu pri Ormožu. 

Alojzi j Š k v o r c , 
rojen dne 3. junija 1878., 
posestnik v Senežcih št. 14. 

F r a n o Kegl , 
ro;iu dne 26. oktobra 
1880 .delavec vMurščaku. 

J a n e z K a j n l k , 
rojeu dne SO. o 1.1 obra 
1884., delavec v Erjavcih. 

V a l e n t i n P u r g a J, 
rojen dne 10. februarja 
1874., po estnik v Z/or-
njem Jakobekem dolu. 

J o s i p J a n n i k , 
rojou duo 20. iebni'irja 
1882., viničar v Blatin-

gkem dolu. 

Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka, pogrešan 
izza dne 17. avgusta* 1914. 

ni gališkib bojiščih. 
Služil kot vojak pri 87em 
pehotnem polkn ; prišel 
dne 28. julija 1916. v ru
sko vojno ujetništvo ter 
baje meseca novembra 

1917. umrl. 
Vojak 97. pehotnega pol
ka ; po sezDamku izgub 
št. 148 z dne 23. marca 
1915. padel v času od dne 
26. novembra do dnel. de
cembra 1914. na gališkem 

bojišču. 
Vojak 4. brambovskega 
polka; pogrešan izza dne 
18. maja 1917. v ruskem 

vojnem ujetništvu. 
Odrinil meseca avgusta 
1918. s 26. domobranskim 
pehotnim polkom na itali
jansko bojišče, prišel ob 
preobratu v ujetništvo ter 
baje T neki italijanski 

bolnici umrl. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje padel meseca 
januarja 1915. v Karpatih. 

Služil kot kovač pri 3. vo-
zatajekem polku ; pisal 
zadnjič dne 8. decembra 
1914. iz Mitrovice. Baje 

£& je ubila granata. 

Vojak 26. brambovskega 
pehotnega polna; baje 
leta 1918. padel ob Piavi. 

Vojak 26. brambovskega 
pehotnega polka ; baje 
dne 27. novembra 1915. 
padel na gališkem bojišču. 
Topniški črnovojnik v 
Przemyélu ; baje umrl 
dne 10. maja 1916. v Ta 
škentu ket vojni »jetnik. 

S a r e i Tieber , 
roj on dne 1). februarja 
1885 , pogrstnik v Nasovi. 

A v g u š t i n Ciglar, 
rojen dne 18. avgusta 
1888 , posestnikov ein v 

Ložici et. 32. «' 
Hi
ši Simon D r e v e n š e k , 
h rojen dne 27. oktobra 
l- 1881., posestnikov sin v 
i\ Zakiu. 

K 12û/f:l—fc. 1782 

Dražbeni oklic. 
Dne 19 . d e c e m b r a 1-9 2 1 . ob pol dvanajstih 

feo pri podpisanem sodišču v sobi št. 30 dražba ne
premičnin, sestoječih iz vinograda in travnika. 

Zemljiška knjiga Semič, vi. št. 56. 
Ccnikia vrednost 10.320 K, najmanjši ponudek 

6^80 K. 1'riteklin ni. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, se morajo 

»glasiti pii sodišču najpozneje pri dražbenem na
roku pred začttkom dražbe, sicer bi se ne mogle 
теб uveljavljali glede nepremičnine v škodo zdra-
iitelja» ki je ravnal v dobri veri. 

Sicer pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je na-
Ш na uradni desici sodišča. 

Okrajno eodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 4. novembra 1621. 

IgnaoiJ P a v a l e o , 
rojeu dne 27. julija 1884 , 
tesar v Novi vasi pri Ma

riboru. 

P a v e l KIS, 
rojen duo 28 marca 1884., 
posestnik v Didini (Prek-

murju) 

F r a n o G r e g o r , 
rojen dne 26. шагса 1887., 

posestnik v Petajncih. 

Adolf I s e p p , 
rojen dne 23. avgusta 
1881., trgovski pomočnik 

v Maribotu. 

M a r k o Iioneo, 
rojen dne 16. »prila 1874., 
posestnik v Žižkih (Prek-

mnrje) ' 
J o s i p H e i d e n k n m e r , 
rojen dne 15. avgusta 
1880., čevljarski mojster 

na Ruti.. 

Vojak 26. brambovskega 
pehotnega polka ; pisal 
zadnjič iz ujetništva v 
Tomsku dno 11. aprila 

1918. , 

Žena 
Terezija Haeler 
v Naeovi št. 3. 

Svak 
Ivan Pišek 

v Ziatoličju 
št. 78. 

Sestra 
Marija Ploj 

v Cogetincih 
št. 49. 

Žena 
Cecilija čekon, 

posestni ca 
v Mežici. 

Mati 
Urša Lah 

v Stanošincih 
št. 38. 

Žena 
Liza Kaučič, 

viničarka 
v Jeruzalemu 

št. 20. 

Žena 
Marija Škvorc, 

posest'ica 
v Senežcih št. 14 

Žena 
Agata Kegl 

v RoŽičkem vrhu 
št. 6. 

Žena 
Marija Kajnik 

v Erjavcih št. 11. 

Žena 
Terezija Purgaj 

v Spodnjem 
Jakobskem dolu. 

Lovec 15. lovskega beta--
l.iona; baje dne 31. julija 
1915 padel pri Doberdoba. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; pisal r.adnjič iz ujet
ništva v Ud v Rusiji; od 

takrat pogrešan. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje leta 1915. mnrl 

v .ilbauiji. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka ; baje moseca maja 
1916. umrl v ruskem voj
nem ujetništvu v Ta-

škentu. 
Vojak 14. houvedskega 
pebotneg* polka ; bajo 
dne 8. eeptembra 1914. 
püdcl pri Rswi Ruski. 

Služil pri 18. noDvodskem 
pehotnem polku; baje doe 
6. maja 1915. umrl v ujet-
niš vu v Tu.šlteutu ta, ti-

fuzom. 

Topničar 7. topniškega 
polka; pisal zadnjic leta 
1915. iz ujetništva v 

Omsku. 

Vojak trdojarskega top
ništva v Pr/.eroyslu ; bnje 
leta 1917. umrl v ruskem 

vojnem ujetništvu. 
Vojak 26. brambovskega 
pehotnega polka; baje dne 
12. julija 1916. padel na 

italijanskem bojišču. 

Žena 
Julijana Jannik, 

vini čarka 
v Slatinskem 
dolu št. 30. 

; Žena 
Ivana Tieber, 
v Naeovi št. 9. 

Oče 
Juri Ciglar 

v Ložici št. 32. 

Frane Eurnik 
v Nasovi št. 3. 

Matija Šeruga 
v Ziatoličju 

št. 78. 

Franc Fras 
v Cogetincih. 

Leopold Ozimec, 
kovač 

v Mežici. 

Štefan Lah 
r Stanošincih. 

Franc Jurčec 
v Ormužu. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

20.11.1921.; 
T 198/21-9. 

20.11.1921.; 
T 209/21-6. 

20.11.1921.; 
T 214/21-6. 

20.11 1921.; 
T 216/21-6. 

20.11.1921.; 
T 222/21—7. 

20.11.1921.; 
T 223/21-6 

Karel Raj h 
v Senežcih št. 14 

Anton Kegl, 
posestnik 

vMnrščakušt.32 

Anton Kajoik 
v Erjavcih št. 11. 

Martin Knuplež 
v Spodnjem 

Jakobskem dolu. 

Ferdo Pleeničar, 
elaga pri držav

nem sodišču 
v Mariboru. 

20.11.1921.; 
T 224/21 - 5 . 

20.11.1921.; 
T 229/21-6. 

20.11.1921.; 
T 232/21-6. 

20.11.1921.; 
T 233/21—7. 

20.11.1921.; 
T 235/21-5. 

Franc Eilec, 
višji poštar 

v SloveDJgradcu. 

Oče 
Jakob Drevenšek, 

posestnik 
v Zaklu št 9 

Žena 
Marija Pavalec 
v Ptuju, Slo

venski trg št. 3. 

Žena 
Jnli;ana Kiš 

v Dolini št. 24 
(Prekmurje). 

Žena 
Marija Gregor, 

posestnica 
v Petajncih št. 38, 

Sestra 
Hedviga 

Kermauner 
v Gradcu, 

St. Peter, Garten
stadt št. 15. 

Hči 
Verona 

Horvath-Siabo 
v Trnin št. 10. 

Žena 
Marija 

Heideakumer 
na Ruti it. 27. 

Janez Kozel 
v Ložiei. 

Jakob D robni č, 
posestnik 

v Sedlašku. 

Henrik Žunk 
v Kamni ci št. 39. 

Gabriel Gunc 
v Pincah št. 1. 

Simon MoretzkJ, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti 

Mihael Kolarič 
v Trnju št. 59. 

Ivan Jančič 
na Ruti et. 26. 

20.11.1921.; 
T 236/21—8. 

20.11.1921.; 
T 237/21-3. 

20 11.1921.; 
T 241/21-4. 

20.11.1921.; 
T 244/21—5. 

20 11.1921.; 
T 240 21-6. 

20.11.1921.; 
T 234/21-7. 

20.11.1921.; 
T 260/21 - 3. 

20.11.1921.; 
T 228/21-8. 

20.11.1921.; 
T 245/21. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1* junija 
1922. 

1. junija 
.1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1 junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

iÖL.-



Proglasitve za mrtve. 
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O k r o ž n o s o d i š č e т N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
p o g r e š a n a za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. 
zak. št. 128, o obeh pogrešancih, označenih z *, pa po § 24., št. 1, občVdrž. zak., domnevati, da so 
umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogiešancev, naj to izporoči sodišču ali pa skrb
niku. Pogrešance eame pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado 
to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

gre&ancev 

Bistvene okolooeti, 
na katere 8e opira 

predlog 

Proglasita» 
za mrtvega 

predlaga 

: Ime in bivališče 
I skrbnika, ki je 
: hi i postavljen 
: pogrcB&ncu 

Dan 
in opr. St.. 

oklica 

T 
Oklicni rok 
potoće dne 

Martin Tomše, 
rojen dne 6. novembra 
1887., oženjen stanovnik 
v Ponikvi, občina Velika 

dolina. 

Anton Golte«, 
rojen dne 4. julija 1886., 
oženjen posestnik v Sa-
jevcah pri Kostanjevici. 

Frano Jermanòlo, 
rojen dne 19. aprila 1880., 
oženjen posestnik v Dru-
ščah št. 4, občina Škoci jan. 

Jožef Jelar (Ilar), 
rosen doe 25. februarja 
1899., sanuki posestnikom. 
sin T Potovem vrhn št. 14, 

občina amihel-Stopiče. 

Odšel kot vojak 1. nado
mestnega bataljona domo
branskega pehotnega pol
ka št. 27 koncem meseca 
septembra 1914. na ga-
liško fronto; od takrat 

neizvesten. 

Služil kot vojak 7. lov
skega bataljona na itali
janski fronti, prišel v ita
lijansko ujetništvo ter baje 
dne 27. julija 1919. umrl 

na Asi naru. 

Služil kot vojak 17. pe
hotnega polka, 15. poljske 
gtotnije, na gališki fronti; 
izza meseca septembra 
1914. ni več glasu o njem. 

* Jožef Plrnat, 
rojen due 7. septembra 
1882., delavce v Vavti vasi 

. št. 46. 
•Anton Novak, 

rojen dne 27. decembra 
I860., oženjen poses: nik 
na Potovem vrhu št 11, 

občina amihel-Stopiče. 

Frano Lop 16, 
rojen dne 30. oktobra 
1887., trgovski vajene« v 
Kranju, pristojen v občino 

Krško. 

Odšel kot тојак 27. domo
branskega pehotnega pol
ka ob začetku vojne leta 
1914. na gališko bojišče; 
izza meseca novembra 

1914. neizvesten. 

Odšel dne 9. januarja 
1909. v Ameriko; izza 
meseca junija 1910. ne

izvesten. 

Odšel pred 28 leti v Ame
riko ter se od leta 1909. 

ni več oglasil. 

Žena 
Ana Tomše. 

Ivan Smolik 
v Noom mestu. 

Žena 
Marija Goltes. 

Žena 
Helena 

Jerman čič. 

Mati 
Terezija Cesar. 

Žena 
Neža Pirnat. 

Zana 
Marija Novak. 

25.10 1921.; 
T 64/21-6. 

28.10.1921.: 
T 74/21-3. 

Jožef Jene, 
posestnik 

v Malih Druščab. 

Odšel leta 1915.-kot vojak 
17. pehotnega polka na 
fronto, prišel v rusko 
ujetništvo ter baje leta 
1916. umrl v ujetniškem 
taboru Toskem ob Volgi. 

Viktor 
Engeisborger 

v Tržiču. 

29.10.1921.: 
T 90/21-3. 

1.11. 1921.; 
T 26/21—7. 

y. 11. 5921.; 
T 96/21—3. 

8. 11.. I- 21.; 
T 45/21 - 7 . 

1. junija 
1922. 

1. marca 
1922. 

(Dokai 
umrti.) 

1. junija 
1922. 

1. iunija 
1922. 

1. decembra 
1922. 

. decembra 
i 922. 

12.11.1921.; 
T 83/21—6. 

1. junija 
1922. 

C IV 326^21—3. 1750 

Oklio. 
Dr. J a n k o Žirovnik, odvetnik v Ljubljani, je 

vložil zoper Antona P o g a č n i k a , bivšega posest
nika v Ljubljani. Karunova ulica št. 4, sedaj nekje 
v Ameriki, tožbo zaradi 2427 K 80 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Ker je bivališče Antona Pogačnika neznano, se 

mu postavlja za skrbnika gospod dr. Švigelj, odvet
nik v Ljubljani, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 10. novembra 1921. 

Razne objave. 
St. 755G—III. I.Ttii 

Št. 2075/21. 1 7 5 ! ) 

Objava. 
Gospod dr. Boštjan S c h a u b a c h v Borovljah 

je premestil svojo odvetniško pisarno v Slovensko 
Bistrico. 

V L j u b l j a n i , dne 16. novembra 1921. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik: dr. D. Majaron s.r. 

Št. 269/pr. 1 7 8 3 

Razpis službe. 
V konceptni službi mestnega magistrata ljub

ljanskega je popolniti dve službeni mesti v X. či-
iiyvnom razredu mestnih uradnikov. 

Za namestitev v konceptni službi se zahtevajo 
poleg splošnih pogojev, t o je: našega državljanstva, 
ncomadeževan6ga življenja, telesnega in duševnega 
zoravja in starosti nad 18 in pod 40 let, še posebe 
dovršene pravoznanske in državoznanske študije in 
uspešno prebiti vsi trije teoretični državni izpiti. 

Pravilno opremljene prošnje je vlagati do dne 
1. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

pri predsedstvu mestnega magistrata v Ljubljani 
Mestni magietrat v Ljubljani, 

dne 15. novembra 1921. 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a z a j u t o . 
Z veljavnostjo izza dne 20. novembra 1921. do 

preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, najdalj-.; 
pa do konca meseca januarja 1923., se znižujejo ZA 
20 % (dvajset odstotkov) v «provizorni železniški 
tovorni tarifi», veljavni izza dne 1. marca 1921., vsa
kokrat veljavni vozninski stavki za juto (izjemne 
tarife. IG—B), ki je prišla v Trst' po morju in ki j« 
namenjena za nadaljnji prevoz po železnici, ako se 
vpoštevajo določila in pogoji te tarife, v prometu v 
T r s t od nastopnih postaj: 
Dečin severni nadraži Plzeii 
Dečin severozâpadni nâ- Plzen Skodovy zavody 

draži Podmokly Č. S. D. 
Dvûr Krâlové nad Labem PoHčf n Trutnova 
Fridland v Čechach Praha Denisovo nadraži 
GeorgBwalde-Ebersbach Praha Masarykovo nadraži 
Hostinné Praha Wilsonovo nadraži 
Hrenov Raspenava 
Jičin severozâpadni nadraži Seidenberg 
Jilemnice-Martinice Semily-Podmoklice 
Josefov-Jaromëf Slotov-Kukns 
Kalnâ voda Smfchov statai nadražf 
Königshan Svatonovice-Üpice 
Libava Tanwald Šumburk 
Liberi severozâpadni nadraži Trntnov 
Liben statai nadražf Turnov 
Libérée Č. S. lì. Varnedorf G. S. D. 
Mezimešti Č. S. D. Vrchlabi 
Opava vycbodni nadražf Weigsdoff 
Opava zapadni nadraži Železnj Brod . 

Kolikor je v tarifi določena pot za posamezne 
relacije preko Podbrda, avstrijskih zveznih železnic, 
preko postaje: Horni Dvorište - Öesky Heršlak, se 
vodijo pošiljke, odpravljene na podstavi teh zniža
nih vozninskih stavkov, preko Trbiža, avstrijskih 
zveznih železnic, preko postaje Horni Dvofistë-Cesky 
Hcršlak. 

V L j u b l j a n i , dne 15. novembra 1921. 

Dražba južne železnice v imenu udeleženih nprav. 

Letnik 1П. 

Št. 7607—III. 17«* 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a z a t k a n i n o i n v r e č e i z j u t e . 
Z veljavnostjo izza dne 20. novembra 1021. :lo 

preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, najdaljt 
pa do konca meseca januarja 1923., so znižujejo тл 
20 % (dvajset odstotkov) v «provizorni železniški 
tovorni tarifi», veljavni izza dne 1. marca 1921., vsa
kokrat veljavni vozninski stavki izjemne tarife 1 
(blago vsake vrste) za tkanino in vreče iz jute, na
menjene za nadaljnji prevoz preko morja, ako s« 
vpoštevajo določila in. pogoji te tarife, v prometu 
od postaj: Dvur Krâlové nad Labem, Hostinné, Jo
sefov-Jaromëf, Opava zapadni nadraži, Svatoriovice-
Üpice, Trutnov, Vrbno ve Slezska in Vrchlabi т 
Trst. 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se za-okro-
žajo ulomki centesimov na cele centesime. 

V L j u b l j a n i , dre 17.novembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih nprav. 

Št. 7 6 0 2 - H I . ITïft-

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a z a p o h i š t v o . 
Z veljavnostjo izza dno 25. novembra 1021. do 

preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., se; znižujejo za. 
15 % (petnajst odstotkov) v «provizorni železniški 
tovorni tarifi», veljavni izza dne 1. marca 1921., vsa
kokrat veljavni vozninski stavki izjemne tarife 46, 
zaznamenovani z *. za pohištvo, ki je namenjeno na
daljnjemu prevozu preko morja, ako se vpoštevajo 
določila in pogoji te tarife, v prometu v Trst. « i 
postaj: 

Blatno Mlada Boleslava 
Bor u Češke Li'py Némecké Jablonné 
Bubeneč Opava vychodni nadraži. 
Češka Lipa stâtni nadraži Opava zapadni nadraži 
Dečin severni nadraži Podmokly Č. S. D. 
Dečin severozâpadni nadraži Praha Denisovo nadraži 
Horni Litvfnov Praha Masarykovo nadraži 
Hradec Krâlové Praha Wilsonovo nadraži 
Kinšperk nad Ohf-f Rakovnik 
Marianské La'znö Slcalice u Češke" Lipy 
Mimon Smichov stâtni nadraži 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-
žajb ulomki centesimov na cele centesime. 

Kolikor je v tarifi določena pot za posamezne 
postaje preko postaje: Horni Dvofistë-Cesky Her-
šlak, avstrijskih zveznih železnic, Podbrda, se vodijo 
pošiljke, odpravljene na osnovi teh znižanih ^voz
ninskih stavkov preko postaje: Horni DvofiSté-
Öesky Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in Tr
biža. 

V L j u b l j a n i , dne 18. novembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 6961/111 ex 21. h. 1771 

Razglas dražbe Južne železnice. 
Izza dne 24. novembra 1921. je zopet dovoljena, 

uporaba D-brzega vlaka 3 in 4 v lokalnem potniškem 
prometu med Ljubljano in Mariborom. 

Dotični razglas, objavljen v Uradnem listu 127 
t. 1., ostane v veljavi le za D-vlak 9 in 10 in za vlak 
3 in 4 za progo od Rakeka do Ljubljane. 

V L j u b 1 j a n i, dno 22. novembra 1921. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani 

Naročnikom na znanje. 
Na r e k l a m a c i j e posameznih številk «Urad

nega lista» se nam je mogoče ozirati samo v d e s e -
t i h d n e h po izdaji dotične številke. 

Posamezne številke stanejo tolikokrat po 25 par, 
kolikor imajo pol (če imajo torej 4 strani, 25 par, 
če imajo 6 strani 37-50 par, Če imajo 8 strani, 50 par 
itd.) 

Vsaka izprememba v naslovu, bivališču ali pošti 

naj se nam takoj naznani. Kdor neče lista več preje

mati, naj nam tudi to takoj javi ter plača zaostalo 

naročnino. Upravnižtva 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

;жМЕ 



142. 
Poätnista platana, v gotovini. 

V Ljubljani, dne 25. novembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov io Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

^ b t a a : I« ,,Službenih Novm kraljem« Srba, Hrvata j 81ovenaca«. - Izpremembe v osebju. - Pravila o lekarniških epecialitetah. - Razglasi osrednje »lade- Obiava da le ie 
«Prag.», deln.sk. družb, za gospodarske .n .ndustnjske železnice v Zagrebu, odvzelo dovolilo za n.odna dela za progo od Krapine do Rogata Razglas o Izvozu d V Ä e g » k » 
ta.ge.ta ovnov ,n ovac. Razglas o .zvozu sorhramh cuoj. - Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na о.еЦиЈОкгајТпаке S S « » 

Slovenijo od dne 27, oktobra do dne 3. novembra 1921. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 261 z dne 21. novembra 1921.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. no

vembra 1921.,s katerim se inž. Josip H u m m e l po
stavlja za rodnega profesorja železarstva na tehnični 
fakulteti ljubljanske univerze. 

Ukaz Njegovega. Veličanstva kralja z dne 4. no
vembra 1921., a katerim se postavljata pri oddelku 
ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: za 
šefa v V. činovnem razredu ad pei-sonam dr. Rudolf 
M a r n, šef v VI. činovnem razredu, in za sekcijskega 
svetnika v VI. činovnem razredu ad personam 
dr. Fran R a t e j , okrajni glavar v VII. činovnem 
razredu. 

Objavi generalne direkcije katastra, da sta Milan 
M r a v l j e in Ivo K a l i n , absolventa geometreke-
ga kurza visoke tehnične šole v Ljubljani, po oprav
ljenem državnem izpitu postavljena za geometra v 
X. činovnem razredu, prve stopnje. 

Objava generalne direkcije carin, da je Rajko 
R a n zi ц g e r postavljen za carinskega posrednika 
pri carinarnici v Ljubljani. 

Objava generalne direkcije carin, da se je od
vzela pravica, ki jo jo imelo ekspodicijsko in komi
sijsko podjetje F. in A. U h e r v Ljubljani kot carin
sko posredništvo pri ljubljanski carinarnici. 

Objava ministrstva za poŠto in brzojav, da je 
Adolf L u n a č e k , višji poštno-brzojavni kontrolor 
v Ljubljani, imenovan za višjega upravitelja pošte 
in brzojava v Visu v 1. stopnji VIII. plačilnega raz
reda. 

Številka 262 z dne 22. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 31. oktobra 1921., 

s katerim se postavljajo pri glavnih carinarnicah 
П. vrste: 

v Beli crkvi za carinika III. razreda Mijo M a t a-
s o v i č, carinik istega razreda carinarnice v Celju 
(po službeni potrebi); 

na Jesenicah za upravnika Ш. razreda Ivan 
F u r l a n i f i , revizor istega razreda ljubljanske cari
narnice (po službeni potrebi); 

v Murski Soboti za carinika IV. razreda Simon 
P i s k er, absi. gimnazijski maturant; 

na Prevaljah za revizorja IV. razreda Anton S t e-
k a r , revizor istega razreda jeseniške carinarnice 
(po službeni potrebi); za carinika III. razreda Jovan 
P a v 1 ô v i ć, carinile istega razreda novosadske ca
rinarnice (po službeni potrebi); za carinika IV. raz
reda Adolf P o n i k v a r, abs. gimnazijski maturant 
v Ljubljani; 

v Radgoni za upravnika Ш. razreda Adam Ma-
r i ć, revizor istega razreda mariborske (jarinarnice 
(po službeni potrebi); za carinika IV. razreda Ivan 
P r e m e r i , abs. gimnazijski maturant; 

na Rakeku za upravnika I. razreda Ko6ta L u -
k i ć, revizor П. razreda skopljanske carinarnice; za 
carinika П. razreda Miha C o p , carinik Ш. razreda 
ljubljanske carinarnice; za carinika Ш. razreda Ka
zimir M i h a j 1 o v i č, carinik istega razreda novo
sadske carinarnice (po službeni potrebi); za carinika 
IV. razreda Kuzman J o v i 6, carinski pripravnik; 

v Celju za revizorja V. razreda Josip P e t r i č, 
carinik П. razreda iste carinarnice (po službeni po-
trefei). 

Izpremembe v osebju. 
Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r je z 

ukazom z dne 7. novembra 1921. sanitetna referenta 
v VI. činovnem razredu, prideljena ljubljanskemu 
zdravstvenemu odseku, drja. Ernesta M a y e r j a in 
dr ja. Franca D o l š a k a , imenoval za sanitetna re
ferenta v V. činovnem razredu. ~ «•„„-„„ „ 

Ur. Krajec s. r. 
Minister za lunetijstvo in vode je Alberta V e -

d e r n j a k a, ravnatelja državne kmetijske šole na 
Grmu, pomaknil v VII. činovni razred državnih 
ш-adnikov ter ga sporazumno z ministrom za agrar
no reformo obenem pridelil v službovanje agrarni 
direkciji v Ljubljani. — Nadalje je minister za kme
tijstvo in vodo kmetijskega svetnika Bohuslava 
S k a l i c k e g a imenoval za upravitelja državne 
kmetijske šole na Grmu. Sancln s r 

Albin C o t i č , asistent X. činovnega razreda 
na državnem kmetijsko-kemijskem zavodu v Ljub
ljani, je imenovan za asistenta IX. činovnega raz
reda na dosedanjem službenem mestu. — Nadalje 
so imenovani: inž. -РгапсЖ r o p i v š e k, strokovni 
učitelj X. činovnega razreda na državni kmetijski 
šoli v 9t. Juriju ob južni železnici, in inž. Ferdinand 
V c n č i n a, suplent na državni kmetijski šoli .m 
Grmu, za strokovna učitelja IX. činovnega razreda, 
Franc W e r n i g, strokovni učitelj XI. činovnega 
razreda na vinarski in sadjarski šoli v Mariboru, pa 
za strokovnega učitelja X. činovnega razreda •— vsi 
na doseda.njih službenih mestih. Iv. Hribar s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
333. 

Na podstavi člena 1. uredbe o ustroju ministr
stva za narodno zdravje z dne 14. decembra 1920.; 
§ 7. zakona o ustroju državne centralne uprave; 
členov 1., 4., 24., točke 28., in člena 33. zakona o 
ureditvi ( sanitetne stroko in čuvanju narodnega 
zdravja za prejšnjo kraljevino Srbijo; členov 1., 18.. 
20. in 32. zakona o zdravništvu z dne 11. aprila 
1894. za Hrvatsko in Slavonijo; §§ 7. in 41. zakona 
o lekarnah z dne 18. decembra 1906. za Slovenijo 
in Dalmacijo; §§ 19. in 87. zakona o lekarnah z dne 
17. oktobra 1907. za Bosno in Hercegovino in za
kona o lekarnah iz leta 1876. XTV. zak. člena, po
glavja XVI., za Vojvodino predpisujem ta-le 

Pravila o lekarniških epecialitetah.* 
Ölen 1. 

Lekarniške specialitete so zdravila, ponajveč na
pravljena tvorniško na poseben kemijski ali meha
ničen način. V promet se spravljajo zaprte v poseb
nih omotih in sposobne za prodajo, tako da ne lekar
nar ne zdravnik nikakor ne izpreminjata njih se
stave in njih količine. 

Člen 2. 

Za specialitoto so ne smatrajo kvasi in serotera-
pevtični, oiganpterapevtični in bakteriološki pre-

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 258, izdanih dne 17ega 

I novembra 1921. 

parati, kolikor jim niso primešana učinkujoča sred
stva druge vrste; dalje dietetični in kosmetični pre
parati, kolikor niso zdravilni ali se jim ne pripisuje 
zdravilnost; in naposled omotane enostavne kemij
ske tvarine, lu niso določene, da jih potrošnik ne
posredno uporablja. Za specialitete se tudi ne sma
trajo ne ampule z raztopinami za injekcije niti pa
rtile, tablete, kapsule ali kakršnakoli druga oblika 
dovoljenih preparatov. Istotako se ne smatrajo za 
specialitete prirodne mineralne vode niti njih soli v 
Itakršnikoli obliki. Prepoveduje se uvažati y državo 
one specialitete, katerih sestava je uvedena v katero
koli domačo farraokopejo. 

Člen 3. 

Za specialitete se tudi ne smatrajo takozvana 
domača zdravila, ki se napravljajo po posameznih 
lekarnah za lokalno uporabo in za katere proizva
jalci izvun lekarne ne delajo nobene reklame. Ven
dar pa so mora na zahtevo sanitetnih oblastev vro
čiti tudi sestava takih zdravil. 

Člen 4. 

Specialitete smejo proizvajati v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev samo magistri farmacije 
in diplomirani kemiki. Kar se tiče inozemskih specia-
litet, morajo njih proizvajalci najti zanje svoje za
stopnike, ki morajo biti istotako magistri farmacije 
ali diplomirani kemiki. Tudi domači proizvajalci ia 
zastopniki inozemskih proizvajalcev so povsem od
govorni za vsako nepravilnost dotične specialitete. 

O specialitetah, ki jih je dovoljeno uvažati in 
prodajati v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
se obvesti generalna direkcija carin. Razen tega se 
vsem^ zdravnikom, javnim lekarnam in drogerijam 
dopošlje tudi seznamek onih domačih speciaütet, ki 
jih je dovoljeno proizvajati in prodajati. 

Člen 5. 

Kdor želi napravljati in prodajati ali kot zastop
nik prodajati lekarniško specialitoto, mora zapro
siti za dovolilo ministrstvo za narodno zdravje, ki 
odloči o tem1 po zaslišanju glavnega sanitetnega 
sveta. Prošnji se mora priložiti recept, dotična lite
ratura, ako je je kaj, ter razložiti način, po katerem 
je specialiteta narejena, navodilo za uporabo in 
ceno, po kateri bi proizvajalec prodajal specialitete 
Ako je za boljšo oceno vrednosti specialitete ali za 
olajšavo njene analize treba drugih podatkov, mora 
prosilec na zahtevo predložiti tudi te. Ti posebni 
podatki se smatrajo za uradno tajnost Razen tega 
mora proizvajalec, odnosno zastopnik, priložiti dva 
izvoda specialitete v takem stanju in v taki opremi, 
kakor se bo prodajala. Za nove specialitete, katerih 
izdelovanje naj se šele prične, je dovolj, ako se 
predloži samo načrt za posodo in signaturo odnosno 
omot, seveda poleg gorenjih podatkov. 

Stroške za analizo trpi prosilec. 
Za veterinarske specialitete izdaja ministrstvo 

za narodno, zdrav je dovolila sporazumno z minist^ 
stvom za kmetijstvo in vode. 

Člen 6. 

Proizvajalec, ki dobi pravico izdelovati in pro
dajati ali zastopnik, ki dobi pravico uvažati in pn>- . 
dajati specialiteto ter želi zaščititi žig, mora to sto
riti pri pristojnem oblastvu v zmislu zakona a za
ščiti trgovskih in tvorniških žigov. 

v J 
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Člen 7. 

Pri speciali tetah za notranjo uporabo morajo biti 
njih ime, način uporabe in vse eventualne opombe 
vidno in jasno razložene na beli signaturi; pri spe-
cialitetah za zunanjo uporabo pa mora biti signatura 
rdeča ter mora imeti poleg gorenjih podatkov opo-
torljivo opombo: cz u n a n j e » . Steviika odločbe o 
dovbìrfcvi za proizvajanje in prodajanje, odnosno za 
uvažanje in prodajanje specialitet in cena morata 
biti na signaturi in na omotu izrecno navedeni. Vse 
to mora biti razloženo v enem izmed narečij narod
nega jezika. 

Člen 8. 

Vse specialitete, ki imajo v sebi bodisi oficinalna, 
bodisi neoficinalna zdravila močnega učinka, se 
smejo oddajati občinstvu samo v lekarnah, iu sicer 
samo na zdravniški recept. Ta opomba mora biti 
vidno navedena na signaturi. 

Člen 9. 

Specialitete za splavi janje ali za .preprečevanje 
oploditve se ne smejo ne napravljati ne uvažati ne 
prodajati. 

Člen 10. 

Proizvajati in prodajati odnosno uvažati in pro
dajati se- smejo nastopne specialitete: Arsen fer
ratili, Arsen Ferratose Boehringer. Arsoferrin tecto-
lettes, Bornyval, Bromipin, Bromural, China Serra-
vallo, China Serravallo ferruginosa, Dialysata Go-
lazsa, Dialysata Bürger vse, Digalen-Roche, Digi-
puratum, Emulsio Scott, Famel Sirop, Fellows Com
pound Syrup of Hypophosphites, Figadol Dr. Vi
vien, Gonosan, Guajacose. Haematogen Dr. Homel, 
Hypophosphit>Syrup comp. Dr. Egger, Jodipin, Jod-
ferratosc Boehringer, Lactobacüline, Larucin, Pan
topon, Pectorin, Pertussin, Phosphatine Faliòres de 
Chassaing, Phytin, Sabromin, Sajodin, Seccacornin, 
Tincture fem Athenstaedt, Tincture ferri arsenicosa 
Athenstaedt, Syrupus Colae compositus Hell. 

Toda tuđi za te specialitete morajo proizvajalci, 
odnosno zastopniki, v treh mesecih od objave teb 
pravil izpolniti pogoje iz točk 4., 5., 6., 7. in 8. tel. 
pravil. 

Člen 11. 

Proizvajanje in prodajanje domačih, odnosno 
uvažanje in prodajanje inozemskih lekarniških spe
cialitet je pod nadzorstvom ministrstva za narodno 
zdravje. Ministrstvo kaznuje vsako nepravilnost. 
kolikor ne spada v kazenski zakon, v denarju s 50 
do 500 dinarjev na korist sanitetnega fonda. Tretja 
kazen provzroči tudi prepoved proizvajanja in pro
dajanja, odnosno uvažanja in prodajanja specialist. 

Člen 12. 
Vsako neresno in nesolidno razglašanje lekar

niških specialitet po listih se prepoveduje. Kdor ne 
izvršuje tega predpisa kakor tudi vseh ostalih pred
pisov, določenih s temi pravili, se kaznuje po členu 
11. teh pravil. 

Člen 13. 
Proizvajalci domačih specialitet morajo voditi 

knjigo o izdelovanju, v katero vpisujejo potrošene 
količine materiala, uporabljenega za izdelavo spe
cialitet. 

Člen 14. 

Določila teh pravil se tičejo tudi onih domačih 
in inozemskih specialitet, katerih proizvajanje in 
prodajanje, odnosno uvažanje in prodajanje je bilo 
pred temi pravili dovoljeno, in tehničnih in drugih 
podobnih specialitet, ako se jim pripisuje zdravil
nost in ako imajo v sebi zdravila močnega učinka. 
Dovolila, izdana pred temi pravili, veljajo še za leto 
dui od dne, ko stopijo v veljavo ta pravila. V spor
nih primerili se izda posebna odločba. 

Člen 15. 
Kazni, določene s temi pravili, izreka minister 

za narodno zdravje. 

Člen 16. 

Ta pravila stopijo v veljavo čez 30 dni od dne, 
k o se objavijo v « Službenih Novinah kraljevine Sr
ba, Hrvata in Slovenaca». Od dne objave pa y treh 
mesecih se morajo po teh pravilih prijaviti ministr
stvu za narodno zdravje vsi domači proizvajalci in 
vsi zastopniki inozemskih specialitet, ki žele še na
dalje proizvajati in prodajati, odnosno uvažati in 
prodajati lekarniške specialitete v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. V prijavi se morajo označiti 
količine specialitet. ki jih bodo še imeli ob tem 
roku. Po tem roku se bo na korist sanitetnega 

fonda s 150 do 500 dinarjev kaznoval vsak proiz
vajalec ali zastopnik, pri katerem bi se našla ne
prijavljena specialiteta; neprijavljene specialitete pa 
se zaplenijo. Lekarnarji in drogisti, ki bodo imeli 
onega dne, ko stopijo ta pravila v veljavo, nedovo
ljene specialitete, jih morajo v enem letu od tega 
dne likvidirati. 

Člen 17. 

Ko stopijo ta pravila v veljavo, prestanejo ve
ljati vsa pravila in vsi razpisi v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ki se tičejo specialitet in se 
ne bi ujemali s temi pravili. 

V B e o g r a d u , dne 29. oktobra 1921.; 
Ap br. 36.449. 

Namestnik ministra za narodno zdravje, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 13.251. 

Tedenski izkaz o nalezljivih bolewli na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 27. oktobra do dne 3. novembra ,192t.) 

T r e b n S n i t i f n s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 38.245. 1 7 8 5 

Objava. 
Minister za promet je z odločbo z dne 12. no

vembra 1921., št. 38.245, «Pragi», delniški družbi za 
gospodarske in industrijske železnice v Zagrebu, od
vzel dovolilo za uvodna dela za progo od Krapine 
do Rogatca, izdano za leto dni dne 8. junija 1920., 
M S br. 17.845. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 12. novembra 1921. 

Razglas o izvozu dovoljenega kontingenta 
ovnov in ovac* 

Z naknadno odločbo ekonomsko-finančnega ko
miteta ministrov z dne 28. m. m., št. 26.511/Г7, je 
bilo dovoljen izvoziti v inozemstvo 15.000 ovnov in 
5000 ovac. Na podstavi te odločbe je odredil gospod 
minister za kmetijstvo in vode z odločbo z dne 30ega 
oktobra t. 1., št. 26.517/1V, da je zgoraj dovoljeni 
kontingent porazdeliti in izvoziti preko nastopnih 
carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Caribrodu: 12.000 ovnov in 
4000 ovac: 

2.) preko carinarnice v Dubrovniku: 1500 ovnov 
in 500 ovac; 

3.) preko carinarnice v Šibeniku: 1500 ovnov in 
500 ovac. 

Glede na to odločbo je izdala generalna direkcija 
carin dotičnim carinarnicam nastopno navodilo: 

1.) Carinarnica naj sprejema od izvoznikov pri
jave za izvoz ovac in ovnov v oni vrsti, v kateri bodo 
transporti dohajali. Carinarnice nikakor ne smejo 
sprejemati prijav od izvoznikov, ako niso transporti 
ovac in ovnov na licu mesta, t. j . pri carinarnicah. 
Carinarnice naj zlasti opozore izvoznike, da ne pri
dobe, če se kontingent izčrpa, nobene pravice do 
izvoza, najsi bi & transporti ovac in ovnov dospeli 
k carinarnici. v - . 

2.) Na zgoraj označeni način naj se izvrši izvoz 
ovac in ovnov brez vsakih predhodnih dovolil. 

3.) Vsaka izmed označenih carinarnic mora vsa
kega 15. in 30. dne generalni direkciji carin poročati 
o številu izvoženih ovac in ovnov iz njej dovoljene
ga kontingenta; posebno poročilo pa mora poslati, 
ko bo njej dovoljeni kontingent izčrpan. — 

Ta izvoz velja od dne, ko prejme carinarnica 
telegram. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 9. novembra 1921/, C br. 77.463. 

Razglas o izvozu sortiranih cunj. 
Carinski svet je odločil v seji z dne 4. novembra 

1921., in njegovo odločbo je odobril gospod minister 
za finance, da je smatrati za n e s o r t i r a n e cunje 
v zmifilu tr. post. 15./2. izvozne tarife vse cunje,, 
med katerimi so tudi volnene cunje. 

Potemtakem je smatrati cunje, med katerimi ni 
volnenih cunj, za sortirane in nanje se no plačuje 
izvozna carina. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 12. novembra 1921/, C br. 77.862. 

Brežic« 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 
Kranj 

Krško 

Konjice 
i Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 
Maribor mesto 
Murska Sobota 

Logatec 

Brežice 
Artice 
Moetec 
Trbovlje 
Loka 
Jorklošter 
Sv. Peter ob Savinji 
8T. Pavel pri Preboldu 
Celje okolica. . . . 
Škofja vas 
Šmarje trg 
Celje 
Križ 
Stara Loka . . . . 
Kranj 
Kr&ko 
Sv. Križ 
Sv. Juri 
Tepanje 
Borovnica 
Pijava gorica . . . 
Ljubljana 
Polsnik 
Ljutomer 
Maribor 
Bratonci * 
Begunje 
Dolenji Logatec . , 

18 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brežice 

Črnomelj 
Celje okolica 

* Priobčon v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 261, izdanih dne 21ega 
novembra 1921. 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Krike 

Brežice . . . . 
Bianca . . . . 
Sevnica . . . . 
G l o b o k o . . . . 
Pleierje . . . . 
Zabukovje. . . 
Videm . . . . 
Bizeljeko . . . 
Št. Vid . . . . 
Pišece 
Dobje 
Koprivnica . . 
Št Peter . . . 
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Vetrnik . . . . 
Kapele . . . . 
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V i r à t a n j . . . . 
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Sv. Kri&tof 
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O k r a j 

Krik» 

ЖШгЏ 

Konjic« 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor okolica 

Maribor aaeeto 
NOTO mesto 

Ptuj okolica 

O b č i n a 

Ptnj mesto 
Radovljica 

Storenjgradee 
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ST. Križ 
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Cerklje 
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Polenik 
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Moravče 
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Bukorica . . . . 
Gradue 
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Radvanje . . . . 
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RazT&nje . . . . 
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Stopno 
Podr.Ta 
8tudencl . . . . 
Maribor 
Brucnice . . . . 
Dobrniče . . . . 
Velika Loka. . . 
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Novo mesto . . . 
Zagr&dec . . . . 
Trebnje 
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Ćrmožiše . . . . 
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Krčovina . . . . 
Leranjci . . . • 
MajSperg . . . . 
MezgoTci . . . . 
Mihalovci . . . . 
Moskanjci . . . . 
Obrez 
Plat 
Podrinci 
Polauci 
PolenSak . . . . 
Pušenci 
Rogoznica . . . . 
Rogatec 
Slom 
Središče 
Turski vrh . . . 
Vareja 
Viotarovci . . . • 
Žetale 
Podgorci . . . . 
Ptuj 
Jesenice 
Bled 
Kropa 
Mo&nje 
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ST. Andraž . . . . 
Vuzenica . . . . , 
Šmartno ob Paki . . 
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Okraj Občin* 

«a 
o 

4 
Š k r l a 

Črnomelj 

Celje mesto 
Kranj 

Ljubljana -mesto 
Ljubljana okolica 

'Ljutomer 
Maribor mesto4 

NOTO mesto 
Radorljica 

Murska Sobota 

t i n k a ( S c a r l a t 
BožjakoTO . . . . 
Metlika 
Celje 
Kranj 
Ljubljana . . . . 
Mrdvode . . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor . . . . . 
Mirna peč. . . • 
Predtrg 
Koroška Bela ~. . 
LipoTci 
Dokležovje . . . 
Ižakorci . . . . 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) , 
Celje okolica 

Kranj 
Косетје 

Ljubljana mesto 
Ljutomer 

Maribor mesto 
NOTO mesto 

Murska Sobota 

Dol. . . 
ST. Peter 
Kranj . . 
Kočevje . 
Ljubljana 
LogaroTci 
Maribor. 
Gorenje polje . 
Ižakovci. . . , 

T r a h o m . 
Kovor 
Selca 
Cerknica . . . 

n a ) 

Kranj 

Logatec 

Zdravstveni od&ek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. novembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec Ü.. r 

- - **»<Trt"vtv ДАЛЛ"" ' *-* 

Üazglasi drugih uradov in oblastev, 
Precis. 2972/15/21—4. 

Okllo. 
Višje deželno .sodišče v Ljubljani je določilo z,a 

cenitve, navedene v § 19. ministrske nare-dbo z dne 
25. julija 1897., št. 175. drž. zak., ki se bodo vršile 
v letu 1922., da je kapitalizirati čisti donos po 
obrestni meri 4 %. 

Predsedništvo višjega deželnega'sodišča v Ljubljani, 
dne 16. novembra 1921. 

Kavčnik s. r. 

Preda. 2936/18/21—4. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče razglaša, da se bodo vršila 

redna porotna zasedanja v l e t u 1 9 2 l ./ l 9 2 2. j o 
nastopnem redu: 

I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 
prvo dne 27. februarja, 
drugo dne 6. junija, 
tretje dne 28. avgusta, 
četrto dne 4. decembra; 

II. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
prvo dne 6. marca, 
drugo dne 12. junija, 
tretje dne 11. septembra, 
četrto dne 11. decembra; 

III. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 
prvo dne 6. marca, 
drugo dne 12. junija, 
tretje dne 18. septembra, 
četrto dne 11. decembra; 

TV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

, prvo dne 27. februarja, 
drugo dne 6. junija, 
tretje dno 28. avgusta, 
četrto dne 27. novembra. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 20. novembra 1921. 

Kavčnik s. r. 

Preds. 1203/4/21—2. 3—1 

Razpis. 
Oddasta se meeto višjega pisarniškega oficiala v 

Kozjem s stalno dodelitvijo k okrajnemu sodišču v 

Rogatcu in mesto pisarniškega uradnika IL, oziroma 
XI. činovnega razreda v Konjicah, oziroma mesta jai-
samiških uradnikov pri drugih sodiščih, ki se morda 
izpraznijo po objavljenem razpisu ali po imenovanja, 
oziroma premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože мај-
kesneje do dne 

1 5. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki 60 že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo izka
zati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu. 
Prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo, iz
pričevalo državnega zdravnika, da so za zaprošeno 
službeno mesto sposobni, in izpričevalo o opravlje
nem prvem pisarniškem izpitu. Končno morajo izka
zati, da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa 
da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918.» 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo dokazati z izvidom nadpregleda, izdanim po ko
mandi enega ali drugega vojnega okruga naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 88 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa na 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., drž. zak. 
št. 60, in ministrsko naredbo z dne 12. julija 1872., 
drž. zak. št. 98. 

Ker se oddado tudi mesta, lei se morda izpraznijo 
po objavi natečaja ali po premestitvi, naj invalidi, 
prostovoljci in certifikatisti v svojih prošnjah izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 23. novembra 1921. 

Preds. 1133/4/21—1. 3—1 

Razpis. 
Odda se mesto višjega pisarniškega oficiala v 

IX. činovnem razredu pri okrajnem sodišču v Met
liki, oziroma mesto pisarniškega uradnika IX., X. 
ali XI. činovnega razreda, ki se morda izprazni po 
objavljenem razpisu ali po imenovanju, oziroma pre-' 
mesti t vi. 

Pravilno kolkovant in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

« 1 0 . j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pi
savi ter prošnji priložiti rojstni in domovinski 
list, zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpriče
valo, izpričevalo uradnega zdravnika, da so za 
zaprošeno mesto sposobni, in izpričevalo o opravljeni 
prvi pisarniški in zemljiškoknjižni preizkušnji. Konč
no morajo i:.k&zati, da so izpolnili aktivno vojaško 
dolžnost ali ;ja da eo je trajno oproščeni 

Vojaški certifikatisti se opozarjajo na predpise 
zakona ч dne 19. aprila 1872., drž. zak. št. (JO, vojni 
invalidi pa na naredbo celokunne Narodne vladi 
z dnu 20. novembra 1918., št. 115 Ur. l . Za take se 
priznavajo le oni, katerih zmožnost za delo ве je 
vsled poškodb, dobljenih v vojni, zmanjšala najmanj 
za 20 %. Invalidnost morajo dokazati z izvidom nad
pregleda. izdanim po eni ali drugi pukovski okružni 
koïiandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. ÏB 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 191f.^ 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920. 

Ker se oddado tudi mesta, M se morda izprazni
jo po objavi natečaja ali po premestitvi, naj invalidi, 
prostovoljci in certifikatisti v svojih prošnjah izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi so iz
praznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 23. novembra 1921. 

Pr. VII-64/21— 1. 1794 

Razsodilo. 
V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a , 

K r a l j a ! 
Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav

nega pravdništva v Ljubljani po členu 13. ustave: 
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L Vsebina članka v št. 260 dnevnika «Novi Čas», 
izhajajočega v Ljubljani, z dne 17. novembra 1921., 
in sicer i naslovom: «Nasa velika naloga» ustanav
lja v delnem obsegu, in sicer *od besed: cVso oblast 
ima pri nas» do besed: «samo za svoje žepe», od 
besed: «da se ta vzvišeni cilj doseže» do besed: «rad 
na etarih razvalinah» objektivni učin kaznivega de
janja po členih 13. in 138. ustave kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, in po § 65. a) k. z. 

П. Potrjuje se torej po členu 13. ustave in po 
§ 489. k. p. r. zaplemba imenovanega članka. 

Ш. Po členih 13. in 138. ustave se prepoveduje 
razSirjanje zaplenjene tiskovine. 

IV. Po §§ 36. in 37. tiskovnega zakona se odreja, 
da je uničiti vse izvode te tiskovine, ki so se že za-
segH, kakor tudi one, ki se Se zasežejo. 
Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, odd. VII« 

dne 18. novembra 1921. 

Cg II 125/21—3. 
Oklio. 

1777 

Zoper imetnika firme: Alois G e m s er, Spedit-
Vollzugs- und Möbeltransport-Geschäft, Jägerndorf, 
C. S. R., čigar bivališče je neznano in ki je inoze-
mec, je podal pri deželnem sodišču v Ljubljani An
ton Šinkovec, trgovec na Grosupljem, po drju. Ha-
einu, odvetniku v Ljubljani, tožbo zaradi 74.836 K 
'88 v manj osi K 4709-69 in K S. H. S. 3699-80. 

Na podstavi tožbe se določa nov narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

2 9. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
ob pol devetih v sobi št. 140. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika gospod dr. Božidar Vodušek, odvetnik v 
Ljubljani. Ta skrbnik bo zastopal toženca v ozua-
menovani pravni stvari na. njega nevarnost in stro
ške, dokler se ali sam ne zglasi pri sodišču ali iic 
imenuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
dne 12. novembra 1921. 

Ce I a 157/21-1. 1 7 7 9 

Oklio. 
Ana Hrvat v Čatežu št. 18 je vložila po drju. 

Rosini zoper Leopolda C u r h a l e k a , posestnika 
v Malencah, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 
40 dolarjev ali 11.200 K. 

Prvi narok sc je določil na dan 
3 0. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 

ob pol devetih }iri tem sodišču v sebi št. 58. 
Tožencu se postavlja za skrbnika dr. Globevnik, 

odvetnik v Novem mestu, ki ga bo zastopal na nje
ga nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek La, 
dne 17. novembra 1921. 

C Ш 82/21—1. 1 7 б 3 

Oklio. 
Zoper Karla S e s k a in Apolonijo S e š k o v o, 

posestnika v Stopčah, katerih bivališče je neznano, 
je podal pri okrajnem sodišču v Celju Blaž Urleb, 
posestnik v Lokarjih, tožbo zaradi 2102 K 75 v s 
pripadla. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

2 8. n o v e m b r a 1 9 2 1 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja 
za skrbnika gospod dr. Milan Orožen, odvetnik v 
Celju. Ta skrbnik ju bo zastopal v oznamenovani 
pravni stvari na njiju nevarnost in stroške, dokler se 
Karel in Apolonija Seško ali ne zglaaita pri sodišču 
aü ne imenujeta pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 7. novembra 1921. 

Št. 607 do 626. 

Razglas. 
Po § 106. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 

zak. št. 2 iz leta 1888., se razglaša, ker so dotične 
agrarske operacije popolnoma izvršene, sklep posto
panja, ki se tiče: 

1.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 355 in 356 davčne občine kamniške, sod
ni okraj vrhniški; 

2.) nadrobne razdelbo skupnega sveta i-arcele 
št. 222, vpisanega pod vi. št. 47, 61, 83, 109 in 130 
davčne občine gradiške, sodni okraj litijski; 

3.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 32 in 33 davčne občine lipsenjske,. sodni 
okraj loški; 

4.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 213 davčne občine velikodolinske, sodni 
okraj kostanjeviški; 

5.) nadrobne razdelbe skupnega- sveta parcel 
št. 785, 786, 822 do 824 davčne občine trebeljevske, 
vpisanega pod vi. št. 1, 6, 21, 36, 41, 47, 64, 70 in 
74 davčne občine trebeljevske, in 19 davčne občm-з 
volaveljske, sodni okraj litijski; 

6.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 125, 148, 174, 179 in 201 davčne občine 
okroške, sodni okraj litijski; 

7.) nadrobne razdelbe skupnoga sveta, vpisanega 
pod vi. št. 14 davčne občine vrške, sodni okraj ko
čevski; 

8.) nadrobne razdelbe skupnega sveta in uredbo 
užitnih in gospodarskih pravic na skupnem svetu, 
vpisanem pod vi. št. I l l in 114 davčne občine kri
ške in 114 in 118 davčne občine steničenske, sodni 
okraj tržiški; 

9.) nadrobne \razdelbe skupnega gozda parcele 
št. 636, vpisane pod vL št. 107 davčne občine krišk2, 
sodni okraj tržiški; 

10.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod pod vi. št. 379 davčne občine stožiške in pare. 
š t 1962, 1978 in 1979 davčne občine stožiške, sodni 
okraj ljubljanski; 

11.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 65 davčne občine stohanjevaške, sodni 
okraj višnjegorski; 

12.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 137 in 139 davčne občine velikolipljen-
ske, sodni okraj ljubljanski; 

13.) nadrobne razdelbe sktipnega sveto, vpisanega 
pod vi. št. 614 davčne občine ježonske, sodni okraj 
ljubljanski; 

14.) nadrobne razdelbe skupnega sveta рагсЛ 
št. 815 in 859 davčne občine zaklanške, sodni okraj 
vrhniški; 

15.) nadrobne razdelbe skupnega sveta parcele 
št. 636 davčne občine vrzdenške, sodni okraj vrh
niški; 

16.) nadrobne razdelbe skupnega sveta parcel 
št. 3958, 3964, 3974 in 3980 davčne občine turjaške, 
sodni okraj velikolaški; 

17.) nadrobne razdelbe skupnega sveta parcele 
št. 808 davčne občine preserske, sodni okraj vrh
niški; 

18.) nadrobne razdelbe skupnega sveta parcele 
št. 875 davčne občine horjuljske, sodni okraj vrh
niški; 

19.) nadrobne razdelbe skupnega sveta parcele 
št. 741 davčne občine horjuljske, sodni okraj vrh
niški; 

20.) nadrobne razdelbe skupnega sveta parcel 
št. 852, 1586, 1677 in 1675 davčne občine horjuljske, 
sodni okraj vrhniški. 

Z dnem, ko S3 objavi ta razglas, prestane glede 
teh agrarskih operacij pristojnost agrarsMh oblastev. 
tako da ostanejo le-ta odslej pristojna samo še za 
razsojanje zahtev, vzetih v misel v § 100. zakona z 
dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888. 
Deželna komisija za agrarske operacije v Ljubljani, 

dne 13. novembra 1921. 

Pravilno opremljene prošnje naj se predlože rav
nateljstvu državnega zdravilišča, v Rogaški Slatini 
do dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Ravnateljstvo državnega zdravilišča v Rogaški 
Slatini, 

dne 22. novembra 1921. 

Št. 138, 140. 

Razpis učnih mest. . 
Po pooblastilu višjega šolskega sveta z dne 

14. oktobra 1921., št. 9946, in z dne 18. oktobra 
1921., št. 9945, se razpisujeta v stalno namestitev 
na d e š k i m e š č a n s k i š o l i v C e l j u i 
a) ena služba za strokovnega učitelja I. skupine in 
b) ena služba strokovnega učitelja H. skupine. 

Pravilno opremljene prošnje je treba poslati po 
predpisani uradni poti najkesneje do dne 

15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
mestnemu šolskemu svetu v Celju. 

Mestni šolski svet v Celju, 
dne 14. novembra 1921. 

Predsednik: dr. Hrafiovec s.r. 

ät. 592/1. 

Razpis uörüh mest na mešoanski 
ioli v Slovenj gradcu. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 7. sep
tembra 1921., št. 10.628, se razpisujejo ponovno v 
stalno namestitev na deški meščanski Soli v Slo-
venjgradcu po ena služba strokovnega učitelja za L, 
II. in Ш. skupino. 

Redno opremljene 'рто&че Je treba poslati naj
kesneje do dne 

18. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
po službeni poti okrajnemu šolskemu svetu v Slo-
venjgradcu. 

Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu. 
dne 18. novembra 1921. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r,.. 

Št. 554ДИ. 

Razpis učnih mest na meSčaneki 
ioli v Šoštanju. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 7. sep
tembra Ì921., št. 10.627, se razpisujeta ponovno v 
stalno namestitev na deški meščanski šoli v Šoštanju 
po ena služba strokovnega učitelja za П. in П1. sku
pino. 

Pravilno opremljene prošnje je treba vložiti po-
službeni poti najkesneje do dne 

18. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri okrajnem šolskem svetu šoštanjskem v Slovenj
gradcu. 

Okrajni šolski svet šoštanjski v Sloveajgradcu, 
dne 18. novembra 1921. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r.. 

Razne objave. 

Firm. 417/21, A П. 22/3. 1772. 

Sklep. 
V tu8odnem trgovinskem registru, oddelek A, ee 

je vpisalo dne 8. novembra 1921. pri firmi: Karol 
Fischer s sedežem v Velenju, da se je s tusodnim 
sklepom z dne 28. oktobra 1918., št. Firm. 288/18, 
A П 22/1 vpisalo ime Karl Tischler kot ime novega 
imetnika ie po pismeni pomoti in da je pravilno ime 
novega imetnika: R i c h a r d T i s c h l e r . 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 
dne 8. novembra 1921. 

St. 230/21—R. 

Razglas. 
Z dovolitvijo zdravstvenega odseka za Slovenijo 

v Ljubljani št. 12.385/21 z dne 29. oktobra Ì921. se 
razpisuje mesto začasnega gozdnega paznika pri dr
žavnem zdravilišču v Rogaški Slatini. 

Prosilci r, strokovno izobrazbo, ki so že službo
vali na enakem mestu, imajo prednost 

Prejemki gozdnega paznika so isti kakor pre
jemki državnih poduradnikov, t. j . letna plača 1000 
dinarjev in dnevnica po 12 dinarjev, za ženo in otro
ke pa po 3 dinarje. Razen tega ima gozdni paznik 
prosto stanovanje in kurjavo in, ako je oženjen, kos 
zemljišča. 

im Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovenoev. 
Stanje âne 15. novembra 1921. 

Aktiva*. Dinarjev 
Metalna podloga 426,912.678:40-
Posojila 660,612.758-47 
Dolg države 4.422,698.697'60 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . . , 

7.648,5011197'47 
Pativa : 

Glavnica 10,385.100 — 
Rezervni fond 881.57146-
Novčanice v tečaju 4.567,412.685 — 
Razne obveznosti 784,557.236* 32 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.168 ' • 
Saldo raznih računov . . . . . 146,947.491-90 

7.648,601.197-47 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, i. d. v LjuMjanL 

-;Ш 



143. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani* chïê 29. no^mbra 1921. Letnik Ш. 

Kraljema Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V s e b i n a ' I» .Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Naredba pokrajinekega namestnika za Slovenijo o pobiranju vodanne za vodovod v Tržiču. — Baaglati 
oerednie viade: Razglas o uporabljanju melase in izvozni prepovedi zanjo. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: RazglaB, da so odobrena ирге-
meniena pravila .Narodne tiskarne», delniške družbe v Ljubljani. Razglas, da sme državna cinkarna v Celju za vsako kemijsko preizkuSnjo zlata racumti 10 dinarjev "» » " * * > 

kemijsko preizkuSnjo srebra 2"60 dinarjev. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 249 z Ane 5. novembra 1921.: 
Ukaz ministrskega sveta, z dne 24. oktobra 1921., 

.s katerim se Maks B r a d a š k a, knjigovodja gene
ralnega inspektorata pri generalni direkciji neposred-
njih davkov, postavlja za inšpektorja. 

Zapisnika o 1. m 2. predliodni eeji narodne skup
ščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 
20. in 21. oktobra 1921. in zapisnik o 1. redni seji na
rodne skupščine Icraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 29. oktobra 1921. • 

Številka 264 z dne 24. novembra 1921.: 
Objava glavno radarske direkcije ministrstva za 

gozde in radnike, da je Andrej T o r k a r , višji ru
darski svetnik v p., postavljen za kontraktualnega 
profesorja v svojstvu uradnika VIII. činovnoga raz
reda najvišje plačilne stopnje pri upravi rudarske 
šolo v Celju. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 
je Fran M a r i n č e k, začasni ravnatelj dvorazrèdn« 
trgovske šole v Celju, postavljen za stalnega rav
natelja te šole. 

Objava generalne direkcije carin, da jo Andrej 
Wolf , skladiščnik Ш. razreda mariborske carinar
nice, dne 22. oktobra 1921. umrl. 

Številka 265 z dne 25. novembra 1921.: 
Zapisnika 1. in 2. predhodne seje zakonodajnega 

odbora narodne skupščine kraljevine Srbov, Ilrvatov 
in Slovencev z dne 21. in 22. oktobra 1921. 

Številka 266 z dne 26. novem bra 1921.: 
Zapisnika o 1. in 2. redni seji zakonodajnega od-

boia narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 24. in 25. oktobra 1921. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

334. 
Karedba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranja vodarino za vodovod v Trtica. 

Na podstavi določil § 81. občinskega reda se do
voljuje občini tržiški na Gorenjskem za kritje obrat
nih stroškov občinskega vodovoda v letu 1921. in 
nadalje, dokler se razmere ne izzpremene, pobirati 
zvišano vodarino, in sicer od vsake prve pipe v hiši 
ali izvun nje po 50 K, od vsako nadaljnje pipe pa 
po 100 K na leto. 

V L j u b l j a n i , dne 14. novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinekega namestnika: 

I dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o uporabljanja melaso in izvozni pre

povedi zanjo.* 
O uporabljanju melase in izvozni prepovedi zanjo 

je izvolil ekonomsko - finančni komitet v seji dne 
11. t. m. odločiti tako-1 e : 

1.) Melasa se smatra za predmet, ki je pod prepo
vedjo; zato je tvornice za sladkor ne smejo izvažati 
iz države, pa tudi ne prosto prodajati v državi. 

2.) Melasa se postavlja pod popolno kontrolo mi
nistra za finance, ki izvršuje po generatovi direkciji 
posrednjih davkov njeno porazdeljevanje in uporab
ljanje ter jo v prvi vrsti dodeljuje tvornicam za špi
rit in droži, nadalje onim, ki sade peso na podstavi 
pogodb s tvornicami za sladkor (toda z garancijo, 
da se ne uporablja za druge namene), potem za pre
hrano živali v onih krajinah, kjer se ugotovi, da 
jako nedostaja hrane za živali. Za prehrano živali je 
od celokupne melase rezervirati del in od tega do
deljevati melaso izključno onim, za katere bo to za
hteval gospod minister za kmetijstvo in vode; a 
tudi ta uporaba mora biti pod finančnim nadzor
stvom. 

3.) Tvornicam za špirit je dodeljevati melaso po 
njih kapaciteti. 

4.) Odkupna cena za letošnjo melaso se določa s 
100 (sto) dinarji za sto kilogramov. 

5.) Preostalo količino iz lanjske kampanje, koli
kor do sedaj ni porazdeljena ali kolikor do sedaj ni 
oddana, jo porazdeliti med tvornice za špirit in droži 
po točki 3. istotako po ceni 100 dinarjev za sto kilo
gramov. 

6.) Kmetijskim privatnim tvornicam za špirit se 
melasa ne oddaja, ker morajo take tvornice predelo
vati proizvode samo s svojega zemljišča. 

Iz generalne direkcije posrednjih davkov v Beogradu, 
dne 14. novembra 1921.; št. 18.424. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 8054/21. 1795 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je odobril iz-
premembe §§ 15. in 20. pravil «Narodne tiskarne», 
delniške družbe v Ljubljani, kakor so bile sklenjene 
na občnem zboru delničarjev dne 21. julija 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 19. novembra 1921. 
Dr. Mara s. r. 

Št. 5884/21. <> • 
Razglas. 

Gospod minister za trgovino üi industrijo je od
redil z odlokom z dno 28. julija 1921., Ш., št. 1546, 
da sme državna cinkarna v Celju za vsako kemijsko 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba Hrvata i Slovenaca» št. 262, izdanih dne 22ega 
novembra 1921. 

preizkušnjo zlata računiti 10 dinarjev in za vsako 
kemijsko preizkušnjo srebra 2-50 dinarjev. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 22. novembra 1921. 
Načelnik: dr. Mara s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 2832/4/21—2. 3—1 

Razpis. 
Odda se mesto višjega deželnosodnega svetnika 

v VI. čhiovnem razredu pri višjem deželnem sodišču 
v Ljubljani. 

Pravilna kolkovane in opremljene prošnje naj 
se vlože po službeaii poti najkesneje do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem: predsedništvu. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 24. novembra 1921. 

Kavčnik s. r. 

Preds. 1203/4/21—2. 3—2 

Razpis. 
Oddasla se mesto višjega pisarniškega oficiala v 

Kozjem s stalno dodelitvijo k okrajnemu sodišču v 
Rogatcu in mesto pisarniškega uradnika X., oziroma 
XI. činovnega razreda v Konjicah, oziroma mesta pi-
sarnišldh uradnikov pri drugih sodiščih, ki se morda 
izpraznijo po objavljenem razpisu ali po imenovanju, 
oziroma premestitvi. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 142. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 23. novembra 1921. 

Preds. 1216/4/21—3. 3—1 

Razpis. 
Odda se sodniško mesto v IX. činovnem razredu 

pri okrožnem sodišču v Celju. 
Pravilno kolkovane in opremljene svojeročno epi

sane prošnje naj se vlože po službeni poti najkes
neje do dne 5. j a g u a r j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 26. novembra 1921. 

Preds. 1133/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Odda se mesto višjega pisarniškega oficiala v 

IX. činovnem razredu pri okrajnem sodišču v Met
liki, oziroma mesto pisarniškega uradnika IX., X. 
ali XI. činovnega razreda pri drugih sodiščih, ki ee 
morda izprazni po objavljenem razpisu ali po imeno
vanju, oziroma premestitvi. 

' f c ^ B * . : . . ^ ^ , šŠšsSaU<2 
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Letnik Ш. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vjože do dne 

10. j a n u a r j a 19<^-
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 14-. 

I^eednis tvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

"*" ' """•* 'dne ž t n o v e r a 19Ä. ; 

Imetniki teh hranilnih knjižic se pozivljejo, naj | T 242/21 
uveljavijo svoje pravice tekom š e s t i h m c s e c e v 
totoel. decembra 1921.:* ker bi se sicer po tem 
roku iteeklo, da so bramine knjižice brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 8. novembra 1921. 

Preds. 1151/4/21-1. 3 3 

Razpis. 
Odda se mesto deželnosodnega svetnika v VII. 

Snovnem razredn pri okrožnem sodišču v--Novem 
mestu. > . . .„ 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

2. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 27. novembra 1921. 

! , u 

T 233/21—3. 
Amortizaolja. 

ftfme 

1797 

1751 Cg I 22/21—17. 
Sklep. 

Dodatno k- lusodnemu sklepu z dne 28. julija 
1921 opr. št. Сг 1 22/21-7, se v pravdni zadeu 
Rndofa Pevca zoper Fortunata Z a m a n o , Iran-
е ^ р 2 Г с М е В \ Marija A n d r e » . V a r i j o š t . 3376/15 
V a t o v c e v o in L. O a r u a n o zaradi 220.oo6 v 
87 v in 45.000 K s pripadki mienuje namesto se-1 
danjega kuratorja, odvetnika višjega de*dn«otoe-
galvetnika Gregorina, ki je umrl tožencema Fotto-
S t u Zamani in Francescu Pacchiegi za kuratorja 
gospod Ivan Erhartič, odvetnik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 11. novembra 1921. I 

„, , ~~ 17W1 
C II 27/21—1. 

Oklio. 
Josip Uršič, posestnik na Čatežu št. 1, je vložU 

горег Dragotina N o v a k a s 'Čateža st. 51 tožbo 
zaradi 25.265 K 98 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št 4. 
Ker je bivališče Dragotina Novaka neznanaso 

mu postavlja za skrbnico njegova žena, Terezija 
N a s e d a j v Brežicah, ki ga bo zastopala na njega 
^varnost in' stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 8. novembra 1921. 

1755 
C 26/20—3. 

Oklio. 
Marjeto Vrvižčar v Metliki št. 102 toži Nika 

V r a t a r j a iz Metlike š t 102, sedaj nekje v 
Ameriki, zaradi lastnine 2000 K. 

Narok za razpravo se je dolociL na dan 
2. d e c e m b r a 19 2 1 . 

* K?r1ehbivaHšče Nika Vraničarja neznano se mu 
posSl ja za skrbnika Jožef Hrehorič v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek Ü., 
dne 10. novembra 1921. 

Na prošnjo filme Mè«d*ftako.v# & Zanki, družbe 
z o z v Ljubljani, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnih izkaznih listov, ki jih je prositeljica 
baje izgubila: „ „ 

' 1.) Izkazni Ust z dne 10. februarja 1921., st.313b, 
za povzetje 828 din. 85 par, glaseč-.se na naslov: Ml. 
Bukvič, Plase. . Q 1 „_ 

2.) izkazni list z dne 10. februarja 1921., bt. 318 <, 
za povzetje 3514 din., glaseč se na naslov: Konsum-
no društvo v Velikih Laščah. • 

3) Izkazni list z dne 10. februarja 1921., st.313fe, 
za povzetje 1354 din. 50 par, glaseč se na naslov. 
I. Kaplan v Ribnici. 

Imetnik teh izkaznih listov se pozivlje, .naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s 11 h m e s e c c v zza 
dne 10 decembra 1921., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da so izkazni listi brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dne 15. novembra 1921. 

•3. m s 

Amortizaolja. 
Na prošnjo hranfitiice in posojilnice pri Sv. Križu 

pri Litiji *a uvaja-postopanje za amortizacijo nastop
nega potrdila, ki ga je prositeljica baje izgubila: Ла-
časno potrdilo š t 25 Zadružne gospodarske banke v 

L Ì U M e £ k ' tega potrdila » 'pozivlje, naj .uveljavi 
svoje.'.Wice. t e k o m « M 3 № m.ese.cev i ^ d n e 
10 decembra. 1921., ker^bi se,,siçer po tem гојад к-
reklo,.4a, je. potrdilo brez moči, • ,, , . ,:/• 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek.III., 
dne 17. novembra 1921. 

Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

A. Vpifll v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

189. Sedež: Blekova vas. 
Besedilo firme: Anton Čuk. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Anton Čuk v Blokovi vasi. 
L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. " 

190. Sedež: Bohinjska Bistrica. 
Besedilo firme: Mijo Grobotek ml. 
Obratni predmet: -, trgovina z lesom, za kurjavo. 
Imetnik: Mijo Grobotek ml. v Bohinjski Bistrici. 
L j u b 1 j a n a, dne .18. oktobra 1921. 

1786 

"I £ Kraj, ulica, hiäna Številka 
g'P i gedanie trafike 

10 s 

11" 

12 ' 

T 192/21-2, T 18/20-5 in T 236/21-3. 1744 

Amortlzaoije. 
Na nrošnjo: a)'Marije S t a r e t o v e , zasebnice 

v S n u T t ? J 5 ; b) Janez. S t uh ca, zasebni^ v 
Murščaku; c) Ignacija S e v e r a , delavca ? Kle
cah št. 12, se uvaja postopanje za amortizacuo na-
stopnih hranilnih knjižic, ki so jih prosilci baje u-

^ A d a): Hranilna knjižica Jadranske banke v Ljub
ljani št, 1730 z vlogo 1160 K, glaseča se na ime: 

M a i a d bV&anuna- knjižica mestne hranilnice ljub-
liantke v Ljubljani št. 126.205 za 15.000 K, gaseča 
s f n a ime: Janez Stuhec za Konstoidno Speitzoyo; 

ad ci Hranilna knjižica mestne hranilnice ljub
l j a š e v Ljubljani š t 49.310 za 800 K,-glaseča se 
na ime: Ignacij Sever. 

134 

14 

Gornja Lendava St. 6 
Gornja Lendava St. 12 

Gornja Lendava St. 160 

Maékovci St. 30 
Maékovci St. 85 

Bogojina St. 73 
Bogojina St. 134 

Čreneovci St. 3 
ĆrenSovci St. 7 

Örenäoyci St. 117 

Beltinci» St. 18 
Beltinci St. 37 
Beltinci St. 48 
Beltinci St. 106 

_ " P««ie St 34 SoStanj 81ovenjgradee «.«..--
. J ^ l i jamšcinepoložiti H«^izjavokoniiBije za pre8krbo v r a g i h eevojakovvLjub^. 
• Te dve trafiki se «družit» v eno вашо novo trafiko. 
» Te tri trafike ве združijo v eno eamo novo trafiko. 
« T« «tiri trafike se združijo v eno samo novo trafiko. ,# 

££?£* pri «—— * * - »—и» -MMibo"'n4poan4e ".*• 
9. decembra 1921. ob desetih. dosedanji imetnik trafike; BO razvidni 

S S № Ä Ä £ £ £ • «гЛо. I n t e n t i - . «a t» i . ! - * • • P - * ' -
Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 19. novembra îa^i. D r < Р т ц ј s. r. 



1 4 3 . 

Î 9 Î . Sodež: Brod. 
Eeaedilo firme: Franc Ks. Oblak. 
Obratni predmet:, trgovina z,lesom. 
Imetnik: Franc Ks. ô b l a k v v Birödu št. 29. občina 

Dolenji Logatec. 
L j u b l j a n a , dne 25. oktobra 1921. 

192. Sedež: Cerknica. 
Besedilo firme: Anton Ziherl. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Anton Ziherl v Cerknici št. 230. 
L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

193. Sedež: Dolenji Logatec. 
Besedilo firme: Artur Serini. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Artur Serini v Dolenjem Logatcu tO. 
L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

194. Sedež: Dunaj. 
Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Berth. Karplus. 
Obratni predmet: lesna, trgovina. 
Družbena oblika: .javna trgovska družba izza 

dno 20. marca 1901. . 
Družbenika: Alfred Karplus, lesni trgovec na 

Dunaju, in Hans Kai-plus, lesni trgovec na Dunaju, 
Lichtensteinerstrassc št. 41. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika, 
vsak samostojno. 

Podpis firme: Pod besedilo firme postavlja en 
družbenik svoje ime. 

M a r i b o r,. dno 16. avgusta 1921. 
195. Sede«: Gradec pri Litiji. 

.Besedilo firme: Alojzij Weilgoni. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Alojzij Weilgoni v Gradcu pri Litiji 

.St. .14. 
" L j u b 1 j a n a, dne 21. oktobra 1921. 

J96. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Josip Hönigman. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem. 
Imetnik: Josip Hönigman, trgovec v Kočevju 

št. 90. 
N o v o m e s t o , dne 4. novembra 1921. 

197. Sedež: Križe. 
Besedilo firme: Ivan Prešern, 
Obratni predmet: trgovina z usnjem. 
Imetnik: Ivan Prešern v Čirčičah. 
L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

198. Sedež: Litija. 
Besedilo finne: Josip Borišek. 
Obratni predmet: trgovina- z lesom in govejo 

živino. 
Imelnik: Josip Borišek v Litiji st.4<.. 
L j u b 1 j a i» a, dne 18. oktobra 1921. 

199. Sedež: Litija. 
Besedilo firme: Franc Gorenc. 
Obratni, predmet: trgovina z lesom in ogljem. 
Imetnik: Franc Gorenc v Litiji š t 74. 
L j u b i j a n a, dne 21, oktobra 1921. 

200. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Josip Karničnik. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

drobno. 
Imetnik: Josip Karničnik, togov.ee v Mariboru, 

'Grajski trg št. 1. 
M a r i b o r , dne 25.oktobra 1921. 

201. Sedež: Maribor. ' 
Besedilo firme: J.Pošinger, veletrgovina z orož

jem in municijo v Mariboru. 
Obratni predmet: trgovina /. orožjem in municijo 

na- debelo. • . ... 
Imetnik: Jakob Pošinger, trgovec f Mariboru, 

Lajtersberg št. 63. ' 
Prokurist: Josip Videmšek, trgovec v Mariboru, 

-Uifrersberg št. 63. , . . ' . . 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta imet

nik in Prokurist vsak zase, prokuris? z označbo 
prokure *ppa». 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

202. Sedež: Pekel pri Poljcaüah. 
Besedilo firme: Peter Magerl. 
Obratni predmet: parna žaga, produkcija lesnih 

izdelkov in trgovina z lesom in lesnimi izdelki. 
Imetnik: Peter Magerl', lesni trgovec v Poljčanah. 
K a r i b o r , dne 26.oktobra 1921. 

743 

203. Sedež: Polom. 
Besedilo firme;: L- Lobe. 

'Obratni predmet: trgovina z lesom in ogljem. 
Imetnik: Ivan Lobe, trgovec v Polomu št. 13. 
N o v o m e s t o , dne 4.novembra 1921. 

204. Sedež: Ribnica. 
Besedilo firme: I. Zidar. 
Obratni predmet: frgovina z deželnimi pridelki 

na debelo in z mešanim blagom na drobno. 
Imetnik: Ivan Zidar, trgovec v Ribnici št. 94. 

N o v o m e s t o , dne 4.novembra 1921. 

205. Sedež: Stari trg. 
Besedilo firme: Janko šumrada. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: J a n k o Šumrada v Starem trgu. 
L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

» 
П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m . b e i n d o d a t -

k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

206. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Aleks. Oblat. 
Obratni predmet: trgovina s čevlji, usnjeni in 

čevljarskimi potrebščinami: 

Letnik Ш. 

Vpisala se je ustanovitev podružnice v Novem 
Sadu po sklepu sudbenega stola kao trgovačkoga 
suda v Novem Sadu z dne 10. julija 1921., broj Г. 
130/921. 

L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

207. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Ranth. 
Imetnik doslej: Karel Ranth. 
Besedilo firme odslej: Ivan Železnikar. 
Imetnik odslej: Ivan Železnikar, trgovec v 

Ljubljani, Marijin trg št. 3. 
Izstopil je dosedanji imetnik Karel" Ranth. 
Prokura Sabine RanthoVo se je izbrisala. 
L j u b l j a n a , dne 21. oktobra 1921. " ' " 

208. Sedež:. Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Uran. 
Obratni predmet doslej: trgovina z galanterij

skim blagom, papirjem, venci in parfumi. 
E esedilo firme odslej: Uran. 
Obratni predmet: trgovina z galanterijskim bla

gom, papirjem, parfumi, kosmetičnim blagom in 
izdelovanje kreme za lice (Zoraida). 

Imetnik: Josip Uran, t rgovec 'v Ljubljani. •:-,-
Prokura Josipa Urana se je izbrisala. 
L j u b 1 j a n a, dne 25. oktobra 1921. 

Ne I 538/21—1. Proglasitve z» mrtve. 1787 

O k r o ž n o s o d i S č e т C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj naređeni pogre-
sanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. ceearske naredbe ž dne 31. m a r c a 1918., drž. z a L S t 128, 
domnevati, da eo umrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pOgreSancev, naj to izposodi 
sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same p a pozivlje sodišče, naj ве zglase pr i njem, ako Se ziyé, 
ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. •••• * 

Imo in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

J o s i p K r a k , 
rojen dne 3. marca 1899., 
posestnikov sin v Dobravi. 

A n t o n K i d r l ö , 
rojen dno 27. julija 1890. 
v Zbelovški gori, okraj 

Konjice, tja pristojen. 

J a n e z H i t i , 
rojen dne 27. novembra 
1886., delavce v Stopcah 

pri Grobelnem. 

K a r e l K r e e n l k , 
rojen dne 8. septembra 
1873., posestnik v Pod-

pečini, okraj Konjice. 

Odiel leta 1917. s 87. pe
hotnim polkom na itali
jansko bojišče ter zadnjič 
pisal meseca oktobra 
1918.; od takrat ni več 

glasa o njem. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji k 87. pehotnemu 
polka in z njim na rusko 
bojišče ; izza meseca av
gusta 1914. ni več glasu 

o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivaliiče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
.in ópr. šfc 

oklica. 
Oklieni rok, 
poteče dne 

Kurator • 
Miha Kovač, 

posestnik 
v Dobravi pri 

Kenjicah. 

Varuh 
Franc Ajdnik, 

posestnik 
v Podpečini St. 9. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k 7. lovskemu bata
ljonu, .2. stotniji, v Ljub
ljano in odtod na rusko 
bojišče. ZadDJič pisal dne 

14. avgusta 1914. 

F r a n o L u k n e r , 
rojen dne 2. novembra 
1891., posestnik v.Gavcih. 

F r a n o Gupf le i tnor , 
rojen dne 25. novembra 
1891., posestnikov sin v 

Velenju. 

F r a n Videmšek, 
rojen dne 27. januarja 
1888., orožniški stražme-

šter. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k 29. črnovojniške-
mu polku v Celje; zadnjič 
pisal iz Bosne, vojna pošta 
št. 308, dne 1. novembra 
1914. Baje kot ujetnik v 
Valjevn umrl za grižo. 

Odšel leta 1916. k 87. pe
hotnemu polku v Celje; 
zadnjič pieal meseca julija 
1916. Baje padel pri Do
berdobu dne 18. avguBta 

1915. 

20.10.1921.; 
T1117/21—3. 

20.10.1921.; 
T1147/21-2 

Žena 
Amalija Hiti, 

delavka 
v Stopčah št. 23. 

Žena 
Alojzija Kreenik. 

Žena 
Neža Lukner. 

20.10.1921.; 
TI 160/21—2, 

Dr. Earel Laznik, 
odvetnik 
v Celju. 

1. junija 

1. junija 
1922. 

21.10.1921.; 
TI149/21—2, 

21.10.1921.; 
TI165'21-7 

Odšel dne 26. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje; od takrat ni več 
glasu o njem. Baje padel 
na Črnem vrhu v Srbiji 
okoli dne 21. novembra 

1914. 

Jože f S l i n o , 
rojen dne 6. februarja 
1896., posestnikov sin v 

Sojeku. 

К а к в B o r o v n l k , 
rojen leta 1897., posestni

kov sin v. Razborci. 

F r a n o ĆreSnar, 
rojen dne 22. marca 1892., 
posestnikov sin v. Sko-

marju. 

A n d r e j K o r e n t , 
rojen dne 26. novembra 
1899., posestnikov sin v 

Vrbju. 

Odšel leta 1916. v Alba
nijo ter.zadnjič pisal dne 
19. julija 1918. iz Ploška-
na, vojna pošta • Kula-

Lums. 

Odrinil leta 1916. k 87. 
pehotnemu polku v Celje 
ter baje padel dne 17.sep
tembra 1918. v Lokvici. 
Zadnjič pisal meseca feb

ruarja 1917. 

Odrinil leta 1916. k87emn 
pehotnemu polku v Celje 
ter bil doe 18. junija 1818. 
eb Piavi ranjen; od ta-

krat pogrešan. 

Oče 
Rupert 

Gupfleitner. 

Oče 
Janez Videmšek, 

poseetnik 
v Locah št. 12. 

Brat 
Franc Elinc, 

posestnik 
v Sojeku. 

Oče 
Ferdinand 
Borpvnik 

v Razborci. 

21.10.1921.; 
TI166/21-2, 

6.11.1921.; 
T1144/21-2. 

Odšel ob prvi mobilizaciji 
leta 1914. k 87. pehot
nemu polku, bil dodeljen 
7. pehotnemu polku, 1. ba
taljonu^, stotniji ; zadnjič 
pisal meseca maja 1917. 

Odrinil гаевеса marea leta 
1917. k 127. strelskemu 
polku v Maribor; zadnjič 
pieal z italijanskega bo
jišča meseca maja 1918. 

Karel Ovčar, 
posestnik 

v Skomarju. 

Mati 
Marija Korent. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

4.11.1921.; 
T1146/21-2, 

5.11.1921 
TI 167/21-2. 

14.11.1921 
TI 158/21-2. 

16.11.1921.; 
T1160/21-2 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1022. 

Nadaljevanje, м prihoduji strani 



143. JS*. Hi i 2 - л'.лјАич*>*шш 
Letnik Ш. 

Ime in rojitai dan, itan 
in aadnje bivalitóe pò-

greiancev 

Bietvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Anton Matko,. 
rojen dne 10. oktobra 
1886., kljncaniòar v Ra-

kovljah. 
1 

Janez Brile J, 
rojen dne 26. junija 1894., 
poiestnik T Dobležicah, 

Odriuìftóta Ì916. k voja
kom ter po naenanilu po-
veljniStva soeke armade 
— Elektrofelddepot - dne 
1. oktobra 1919. amrl za 

griïo T bolnici. 

Proglasitev 
sa mrtrega 
predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil pogjàvljen 
iiieu 

Dan 
in opr. 8t 

oklica 

Žena 
Ana Matko, 
stanovnica 

• Rakovljah. 

Franc Matko, 
posestnik 
T Breznu. 

Č I L I M I . ; 
fT 1168/81-2 

O U ^ V o k 
P'àìei* dne 

1. junije 
192». 

Frano A m i e k , 
rojen meseci aprila 1884-, 
posestnik pri Sv. .Fungerti. 

Odrinil spomladi leta 1916. 
k 87. pehotnemu polku 
ter sadnjič pisal jeseni 
1916. z italijanskega bo
jišča. Baje ga je meseca 
maja 1916. obila granata. 

Frano PoBterplnJek, 
rojen dne 3. septembra 
1880., kmet т Kavčah pri 

Boitanju. 

Odrinil meseca februarja 
1916. k 87. pehotnemu 
polku t Celje ter se zad
njič oglasil iz Busije me

seca junija 1916. 

Brat 
France Brilej, 

posestnik 
v Drenskem 

rebru. i 

Mati ' 
Neža Arniekr 

posestnica 
pri Sv. Junjr e r t j # 

Odrinil dne 15. februarja 
1915. k brambovskemu 
pehotnemu polku St. 1 
v Celovec ter zadnjič I 
pisal pod naslovom: L I 
Landw. Let. Hue. 8. stot. > 

dne 23. avgusta 1916 

>' 'ena 
лапја 

Frano Ola*, 
rojen dne 4. maja 1877., 
posestnik v Pleterjn (vas 

Kostanjek). 

Odrinil ob splošni mob'ji-
zaciji leta 1914. k 3. sani
tetnemu oddelku v, Ljub
ljano ter zadnjič pisal 
leta 1917. Baje leta 1917. 
umrl T italijanskem ujet

ništvu. 

Joaip Kandolf, 
rojen dne 18. marca 1878., 
posestnik v Čretu it. 22 

pri Bimskih toplicah. 

Odrinil ob prvi mobiliza
ciji leta 1914. k 29. do
mobranskemu pehotnemu 
polku, 2. stotniji, v Celje 
ter sadnjič pisal na potu 
na srbsko bojišče dne 

28. aprila 1916. 

P'jsterpinjek, 
kmetica 

v Kavčah. 

Bazne objave. 
St,.4Vió/ni. 17*0 

10.11.1921,; 
T1164/21--« 

10Л1.1921.; 
TI 165/21-2. 

5.11.1921.; 
T1166/21-5 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. junija 
1922. 

Razglas dražbe južne železnice. 
Uvedba kilometrskega kazala. 

Z viil,javnostjo izza dne 1. novembra 1921., glede-
otežitev izza <lne 15. novembra 1921... se uvaja kilo
metrsko kazalo za proge južne železnice v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Istočasno se ukinja glede prog južne železnice v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev «Kilometer-
zeiger für die Linien der Südbahn-Gesellschaft», nova 
izdaja z dne 1. junija. 1910., z vsemi dodatki vred. 

To kilometrsko kazalo se dobiva ali pri postajali 
južne železnice v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev ali pa pri obratnem ravnateljstvu v Ljubljani.. 
Cena 5 dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 1!..novembra 1921. 

Žena 
Marija Glas, 

posestnica 
v Kostanjku. 

Žena 
Karolina 
Eandolf, 

posestnica 
v Čretu pri Bim

skih toplicah. 

10.11.1921.; 
T I 168/21—2. 

Dr. Joaip 
Karlovšek, 
odvetnik 
v Celju. 

1. junija 
1922. 

15.11.1921.; 
T1170/21—2. 

1. junija 
1922. 

E 79/20—4. 
Dražbeni oklio. 

1780 

Na predlog Matjaža T a t a r j a , posestnika v 
DoJiču, bo dne 

2 9 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
ob desetih na licu mesta v Doliču na podstavi e tem 
odobrenih dražbenih pogojev dražba teh-le nepre
mičnin: 

Zemljiška knjiga Dolič vi. št. 3 in 4: Hiša z go
spodarskim poslopjem, njive, travniki, sadovnjaki in 
pritekline; cenilna vrednost 7677 K 50 v. 

Najmanjši ponudek znaša 5118 K 34 v. 
K nepremičninam spadajo pritekline, krave, te

leta, svinje, poljsko orodje itd. v cenilni vrednosti 
4340 K, ki so že obsežene v nepremičninah. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 3. oktobra 1921. 

marca 1907., opr. št. L 1/7—8, zaradi za.pravljivosii, 
se razveljavlja. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek I., 
dne 23. novembra 1921. 

Razglas. 1811 

Zaradi ureditve zadružnega registra pozivljem» 
vse one, ki so našemu zavodu docela vrnili posojila, 
naj se izjavijo najkesneje do dne 

3 0. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
ali pismeno ali ustno ob uradnih dneh (vsak četrtek, 
od 8. do 12. ure) v poslovnih prostorih naše zadruge 
v Konjicah, ali hočejo' še nadalje ostati zadružniki 
našo zadruge. 

One, ki ne bi do tega dne podali zahtevane iz
jave, bomo smatrali za prostovoljno izstopivšc in njih 
imena se bodo dno 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
črtala v zadružnem registru. 

To se razglaša po soglasnem sklepu občneg*. 
zbora z dne 23. novembra 1921. 

Posojilnica v Konjicah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

dne 23. novembra 192Ï. 

St. 3011/21. 1 8 1 3 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 

je gospod dr. Janko P i k u š z današnjim dnem vpi
san v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v Dol
nji Lendavi. 

V L j u b l j a n i , dne 26. novembra 1921. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr.D.Majaron s. r. ' 

Vabilo na oböni zbor. 1807 

PasnLška zadruga pri Sv. Ambrožu pri O.rkljali 
sklicuje občni zbor na dan 1 1. d e c e m b r a t. 1. 

D n e v n i , r e d:. 

1.) Račun za leto 1921. 
2.) Slučajnosti. 

E 863/21—7. 1 T O 2 

Dražbeni oklio. 
Dne 9. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi š t 6 dražba zemljišča, v 
Domavi, sestoječega iz stavbne parcele št. 47/3 (h. 
št. 71 in gospodarsko poslopje), parcele št. 36/2 vrt. 

Zemljiška knjiga: Domava, vi. št. 143. 
Cenilna vrednost: 64.433 K s priteklino vred. 
Najmanjši ponudek: 32.456 K. 
Pravice, k i ne bi pripuščale dražbe, se morajo 

prijaviti najkesneje na dražbenem naroku pred pri-
četkom dražbe, sicer bi se na kvar zdražitelju, ki je 
v dobri veri, ne mogle več uveljavljati. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 15. novembra 1921. 

Št, 1.19/23. 
Razglas. 

Franc Bodljaj s. r., 
tajnik. 

Ignacij Slatnar s. r.-
načelnik. 

Prodaja lesa. 1800 

B 107/21. 1810 

Razglasitev preklica, 
S sklepom: podpisanega sodišča z dne 22. novem

bra 1921., opr. št. L 9/21, jo bila Marija M a č e k , 
posestnica v Virštanju št, 110, zaradi umoboinosti 
popolnoma preklicana. 

Za pomočnika ji je postavljen Janez Jug, posest
nik: v Gortinci št. 3. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 22. novembra 1921. 

1806 L 8/21—2. 

Razveljavitev preklioa. 
Preklic Janeza M a r i n č i б a, posestnika v Hor-

julju št. 32, izrecen s tusodnim sklepom z dne 23ega 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. novem

bra do dne 15. novembra 1921. 

14 denarnic z vsebino od 48 K do 4300 K; 10 
listnic z vsebino od 200 K d o 14.000 K-/ 1 ročna 
torbica z vsebino 280 K; 2 šala; 2 zlati zapestnici; 
3 zlati uhani; 1 srebrn uhan; 2 boi; 1 tulaka, 1 srebr
na in 1 zlata ura; 1 pompadura z vsebino 180 K; 1 že
lezniška legitimacija; 1 vozni listek cestne električne 
železnice; 1 pes; l s i v a usnjata desna rokavica; ena 
zlato zapestnica v obliki verige; 2 konjski odeji; ena 
molitvena knjižica z vsebino 350 K; 1 beležuica z 
vsebino 300 K; i zlat briljantni prstan; 1 črn majhen 
dežnik; 1 y.lat ščipalnik; 1 žensko kolo; 1 nikljasti 
naočniki; 1 zavitek z ženskim perilom; 2164 K v raz
ličnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. novem

bra do dne 15. novembra 1921. 

5 denarnic z vsebino od 54 K do 180 K; 3 ročne 
torbice z vsebino 660 K; 1 listnica z vsebino 400 K; 
9 dežnikov; 3 palice; 5 klobukov; 4 ročno torbice; 
3 vreče; 1 brkgalica; 1 ovratnik; 1 zavitek obleke; 
1 pelerina; i vojaško bodalo; 1 hlače; 1 moške spod
nje hlače; 1 zapestnica; 1 zavitek pisem; 1 prazen 
vrč; 1 zavitek šolskih knjig; 1 nahrbtnik s starino; 
1 ženska jopica; 1 krstni list; 1 izpričevalo; 1 naoč
niki; 1 zlat poročni prstan; 1 prošnja na ministrstvo 
za notranje zadeve; 1 moško kolo; 1 otroški gumijev 
čevelj; 1 listek Reichove tvornice za barvanje blaga; 
1120 K v različnih bankovcih. 

K*, policijska direkcija v Ljubljani, 

dne 18. novembra 1921. 

Na kriški graščini se odda ponudboma okroglo 
650 m s mehkega lesa na panju. 

Podrobna pojasnila daje do dne 1 0 . d e c e m 
b r a 1 9 2 1 . uprava kriške graščine pri Kamniku. 

Št. 859. }8t» 

Prodaja desak. 
Uprava graščine snežniške, pošta Stari trg, po

staja Rakek, ima na prodaj ta-le hojev rezani mate
rial po 4 metre dolg: 

80 m 3 škaret 13 mm; 100 m 3 škaret 15 mm; 150 m:; 

četrtink 20 mm; 300 m a. colaric 24 mm; 180 m 3 eo-
laric 25 mm; 50 m" desak 30 min; 60 m-1 desak 
35 mm; 30 m s desak 40 mm; 30 m 3 desak 50 mm; 
15 m a desak 60 mm; 35 m* raznih moralov: skupaj 
1030 m 3 . 

Ves ta les se proda loko rampa Rakek, prevzame 
pa se na žagi v Marofu po veljavnih trgovskih nsan-
cah. 

Ponudbe naj se vlože do dne 
1 0 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

do dvanajstih prj upravi. 
Natančnejši pogoji, ki pa so enaki prejšnjim s 

pristavkom enomesečne izvršitve, so na vpogled pri 
upravi. 

Razid društva. «»» 
Vojno veteransko društvo pri Sv. Juriju v Slo

venskih goricah se Je prostovoljno razšlo. 
Janez Krautič s. r., predwtdnjk. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani, 

Zìi Jd ^<"jL-li*№äikJ&k)Zv. ,.,Л'Љ*Ша№Зк шамж?^.^;:-. ;-ЈШ 
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Poštnina plafona v gotovini 

V Ljubljani, dne 2. decembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o uvedbi pogodbe o zaêaeni ureditvi vzajemnega trgovskega prometa med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in avstrijsko republiko, sklenjene dne 27. ju
nija 1920., in o pooblastitvi ministra za trgovino in industrijo o podaljšavi te pogodbe Bazglasi osrednje vlade: Razpis vsem carinarnicam o izvozu eliv in čežane; olajšave 
pri uvozu embalaže in pri izvozu sliv in čežane. Uvozna prepoved za cigaretni papir. Razglas glede obveznic predvojnih posojil. — Razglasi pokrajinske uprave za 81ovenijo: 
Kazglae glede začasne izpremembe pravilnika o tehnični in ekonomski izvršitvi zgradbe in vzdrževanja naprav za uravnavo Savinje v progi od Mozirja do Celja. Izkaz o stanja 
živalskih kužnih bolezni v Sloveniji z dne 26. novembra 1921. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razpis enega ali več mest davčnih izvrševalcev za službene 
področje delegacije ministrstva financ za Slovenijo. Razglas, da BO vasi Bednje, Malakocija in Laze izločene iz davčne uprave v Medjimurju in pnklopljene k davčni ^P«»™ • 
Prekmurju. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Blovenijo od dne 6. do dne 12. novembra 1921. 

Razglas o zvišani dnevni oskrbovalni pristojbini т občinski bolnici v Trbovljah. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
335. 

Mi 
A l e k s a n d e p , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

•proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine Srbov, Hrva
tov in Slovencev na podstavi člena 130. ustave skle
nil v svoji četrti redni seji, ki jo je imel dne 3. no
vembra 1921. v Beogradu, da je pogodbo o začasni 
ureditvi trgovskih razmer med našo državo in av
strijsko republiko z dne 27. junija 1920. — «Službene 
N.ovine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 289 
iz leta 1920. — seznamka uredb ministrstva za trgo
vino in industrijo št. 21 — «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. — izpre-
meniti in da smo Mi potrdili in potrjujemo po zako

nodajnem odboru sklenjeni 

Zakon o uvedbi pogodbe o začasni ure
ditvi vzajemnega trgovskega prometa med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
avstrijsko republiko, sklenjene dne 27. ju
nija 1920., in o pooblastitvi ministra za 
trgovino in industrijo o podaljšavi te po

godbe,* 
Id se glasi: 

Člen 1. 
Minister za trgovino in industrijo in minister za 

promet se pooblaščata, da smeta uvesti pogodbo z 
vsemi podrobnostmi o provizorni ureditvi vzajem
nega trgovskega prometa med kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev in avstrijsko republiko, ki so jo 
sklenili in podpisali pooblaščeni delegati obeh po-
godnic dne 27. junija 1920. v Beogradu. 

Člen 2. 

Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 
da sme po zaslišanju ministrskega sveta po preteku 
te pogodbe podaljšati njeno nadaljnjo veljavo naj
dalje do dne 31. decembra 1921. 

Člen 3. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», 
ter nadomešča odločbo ministrskega sveta z dne 7ega 
julija 1921., IV, br. 2974, in sporazum, s katerim se 
je podaljšala pogodba o provizorni ureditvi trgov
skega prometa z Avstrijo, z dne 7. julija 1921., IV. 
br. 2974 — seznamka uredb ministrstva za trgovino 
in industrijo št. 23 in 24, «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu ministru za pravosodje naročamo, naj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 266, izdanih dne 26ega 
novembra 1921. 

naj postopajo po njem, in vsem in vsakomur, naj ^e 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 22.novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s.r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik.P.Pašić s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakonov: 

M.Trifković s.r. 
Minister za gradbe: 

J. P. Jovanović s. r. 

Namestnik ministra za prosveto, 
minister za notranje zadeve: 

Sv. Pribićević s.r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spabo s.r. 
Minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. Slavko Miletić s: r. 

Minister za socialno politike: 
dr. V. Kukovec s. r. 

Minister za promet: 
Nikola T. Uzunović s. r. 

Minister za verstvo: 
dr. M. Jovanović s.r. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričić s.r. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za gozde in rudnike: 

dr. H. Krizman s.r. 

Namestnik ministra za narodno zdravje, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr.M. Spabo s.r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s.r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general Mil. Zečević s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
K. Lj. Miletić s.r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razpis твеш carinarnicam o izvozu sliv In če
žane; olajšave pri uvozu embalaže in pri izvozu 

sliv in čežane/ 
Da bi se čim bolj pospešil in olajšal izvoz suhih 

in etuiranih sliv in čežane, predpisujem na podstavi 

člena 273. carinskega zakona, nekvarno členom 76., 
77. in 78. carinskega zakona in členu 37. postopka 
za odpravljanje in hranjenje blaga pod carinskim 
nadzorstvom, C br. 1220 z dne 20. februarja 1915., 
glede uvoza novih vreč in zabojev za etuiranje sliv 
kakor tudi deščic, ki služijo za izdelovanje omenje
nih zabojev, ta-le postopek: 

1.) Nove vreče, zaboji in deščice za zaboje, ki se 
začasno uvažajo za etuiranje in izvoz sliv, se smeje 
začasno uvažati na povratek preko vseh, tako glav
nih kakor sporednih, carinarnic. 

2.) Pri začasnem uvozu vreč, zabojev in dešči« 
za zaboje izvrši carinarnica predpisano uvozno po
gojno ekspedicijo po členu 73. carinskega zakona, 
samo da se to blago (vreče, zaboji in deščice) ne obe
ležijo z žigom, pečatom ali plombo, nego da prijavijo 
uvozniki v uvozni deklaraciji blago na povratek, 
sklicevaje se na ta razpis, in v njej razen imena bla
ga označijo tudi dejansko čisto težo in točno število 
vreč in zabojev kakor tudi to, da so vreče in zaboji 
novi in neuporabljeni, in iz kakšne tvarine so. Ce se 
uvažajo deščice za zaboje za etuiranje sliv, mora 
uvoznik v deklaraciji poleg čiste teže deščic prija
viti tudi točno število gotovih zabojev s pokrovom, 
ki naj se izdelajo iz uvoženih deščic, kakor tudi iz 
kakšnega lesa so. 

3.) Pri začasnem uvozu vreč, zabojev ali dešči« 
za zaboje izvrši carinarnica točen proračun uvozne 
carine in postranskih taks. Postranske takse se mo
rajo vselej položiti v gotovini; za uvozno carino, Iti 
jo je kreditirati, pa prevzema carinarnica od uvoz
nikov garancije za znesek carine: državne vrednost
ne papirje ali garancijska pisma bank, pooblaščenih 
za promet z devizami in valutami. Seveda sme spre
jeti tudi gotovino, ako tako želi uvoznik. Tako za
varovana in kreditirana uvozna carina 6e deponira z 
referatom ter se hrani v depozitu, dokler ne poteče 
rok, ki je predpisan v točki 4.) tega razpisa, odnosno 
dokler se v zmislu točke 6. tega razpisa ne izvrši 
povračilo, odnosno naknadno izplačilo kreditiranih 
zneskov, ako se vreče in zaboji ne izvozijo v dolo
čenem roku ali se ne izvozi vsa količina, ki se je 
uvozila. V uvozni deklaraciji zapiše carinarnica: «Ta 
carina v znesku je kreditirana po razpisu 
C br. 63.326/21. do roka» (vpiše se rok). 

4.) Rok, do katerega se smejo take vreče, taki za
boji in take deščice za zaboje pridrževati v državi e 
pravico do povračila položene garancije, se določa R 
šestimi meseci od dne izvršene pogojne uvozne eks
pedicije; toda vreče in zaboji se morajo izvoziti naj-
kesneje do dne 31. maja 1922. 

5.) Vreče in zaboji, napolnjeni s slivami ali 
čežano, se lahko izvažajo preko vseh carinarnic 
in brez predhodne odobritve ministra za finance, ki 
je predpisana v členu 77. carinskega zakona. 

Izvozniki morajo pri izvozu sliv, vloženih v vreče 
in zaboje, carinarnici, pri kateri vrše izvoz, pred
ložiti izvozno deklaracijo z vsemi predpisanimi izvoz
nimi listinami vred in z duplikatom uvozne deklaraci
je, po kateri se je izvršila pogojna uvozna ekspedicija 
vreč, zabojev ali deščic za zaboje. V izvozni dekla
raciji je vselej pri imenovanju postaviti tudi besedo: 
«Te (ti) . . . . (zapiše se vrsta vklada: «vreče», «za
boji») so uvožene (i) na povratek po deklaraciji cari
narnice . . . . Potrdilo št. . . . z dne . . . 192 .» 

Carinarnica, ki opravi izvozno ekspedicijo, za
beleži na izvozni deklaraciji tudi Število in kvalitet« 
vreč in zabojev. 

/siääi&ikLi 
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Po izvršeni carinski ekspediciji in ko blago pre-
etopi mejo, obvesti uvozno carinarnico s posebnim 
spisom, sklicevaje se na ta razpis in na Številko 
uvozne deklaracije, koliko vreč in zabojev in kakšne 
kvalitete se je ocarinilo za izvoz in po kateri dekla
raciji, in katerega dne je blago prestopilo mejo. Vsi 
ti podatki se zabeležijo tudi na duplikatu u v o z n e 
deklaracije, ki jo carinarnica po izvršeni izvozni eks
pediciji, odnosno ko je blago prestopilo mejo, vrne 
izvozniku. 

Carinarnica, ki je izvršila uvozno pogojno ekspe
dicijo vreč, zabojev ali deščic za zaboje, zabeleži iz
vožene količine vreč in zabojev po prejetem poročilu 
na unikatu dotične uvozne deklaracije zaradi obre
menitve, za povračilo položenih garancij. 

6.) Položene carinske davščine (razen postran
skih taks), odnosno zavarovanja se povračajo na 
podstavi pravočasne vloge deklarantove. Vloga za 
povračilo se vroči oni carinarnici, pri kateri se je 
pogojna uvozna ekspedicija izvršila, t. j . carinami'i, 
pri kateri se hrani zavarovanje, ker je samo ta tudi 
pristojna povračati taka zavarovanja. Svoji vlogi, 
ki se mora vročiti najkesneje do vštetega dne 30. ju
nija 1922., mora deklarant vselej priložiti duplikat 
uvozne deklaracije z vsemi duplikati izvoznih dekla
racij vred, po katerih se je blago po njej (uvozni de
klaraciji) izvozno ekspediralo. 

Ko prejme carinarnica tako vlogo z deklaracija
mi vred, se prepriča iz predloženih deklaracij o koli
čini izvoženih vreč in zabojev, primerja ugotovljeno 
stanje s stanjem, ki ga je na podstavi predloženih 
poročil (točka 5. razpisa) vpisala na dotičnem uni
katu deklaracije, ter odloči na podstavi ugotovljene
ga stanja o povračilu ali o zameni garancij za goto
vino. 

Duplikat uvozne deklaracijo se pridrži po obraču
nu, izvršenem z deklarantom, pri carinarnici, se zdru
ži z unikatom dotične deklaracije ter se smatra za 
sestavni del deklaracije obenem s poročili izvoznih 
carinarnic v tej izvozni deklaraciji (točka 5. razpisa). 
Po izvršenem obračunu se duplikati izvoznih dekla
racij vrnejo v uporabo deklarantu-prosilcu. 

če se vreče in zaboji ne izvozijo v predpisanem 
roku (točka 4.) ali če se ne izvozi vsa količina, ki se 
je uvozila, vrnejo carinarnice položene kavcije ali ga-1 

rancije (točka 6.) šele, ko polože uvozniki odpadajočo 
carino in postranske takse na neizvožene vreče ali 
zaboje. Te uvozne davščine se pobero na podstavi re
ferata, v katerem izvrše carinarnice točen obračun 
po unikatu in duplikatu uvozne deklaracije in dupli-
katov izvoznih deklaracij in prejetih poročil po točki 
5., in sicer sklicevaje se na ta razpis.-Duplikat uvoz
ne deklaracije se združi v takih primerih z unikatom 
iste deklaracije ter se smatra za sestavni del referata 
skupno s prejetim poročilom po točki 5. Pobrana 
uvozna carina in postranske takse — ki se v takili 
primerih pobirajo iznova — se pobirajo kakor na
vadno po uvoznih deklaracijah. Duplikati izvoznih 
deklaracij se po izvršenem vplačilu in povračilu po
loženih garancij vračajo v uporabo deklarantu. . 

Uvozna carina in položene garancije se po tem 
razpisu vračajo pri vseh carinarnicah, ne glede na 
velikost vsote in brez predhodne odobritve višjih 
oblastev. 

Carinarnicam naročam, naj se povsem in kar naj-
točneje-ravnajo po tem razpisu ter naj njega prejem 
naznanijo generalni direkciji carin. 

V B e o g r a d u , dne 8. novembra 1921.: 
C br. 63.306. 

Namestnik ministra za finance, 
; minister za gozde in rudnike: 

"-.. dr. H. Krizman s. r. 

ÜTOzna prepoved za cigaretni papir.* 
Z odločbo upravnega odbora samostojne mono

polsko uprave z dno 22. oktobra t. L, M. br. 18.811, 
in z odobritvijo gospođa ministra za finance z dne 
31. oktobra t. 1., št. 7000, je privatnim osebam pre
povedano uvažati cigaretni papir v kraljevino.** 

Oni, ki so zaključili nakup cigaretnega papirja, 
preden se je prepovedal uvoz, se morajo v 15 dneh 
od dne, ko se objavi prvi razglas o prepovedi, b 
pismeno prošnjo obrniti na upravo državnih mono
polov ter priložiti prošnji dokazila, da so, izvršili 
nakup pred prepovedjo. 

* Kazglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 265, izdanih dne 25ega 
novembra 1921. 

** Po razpisu generalne direkcije carin z dne 17ega 
novembra 1921., C br. 80.482, spadajo k cigaretne
mu papirju tudi tulci (stročnice). 

Uprava državnih monopolov odloči po oceni do
kazil o dovolitvi uvoza; komur se uvoz dovoli, mora. 
uvoziti cigaretni papir v dveh mesecih, odkar se тл 
priobči dovolitev. 

Iz uprave državnih monopolov v Beograd u, 
dne 14.novembra 1923.: M br. 10.80-2. 

Razglas glede obveznic predvojnih potojiL 
Reparacijska komisija v Parizu je odločila, da 

smejo inozemski državljani zahtevati, naj se jim ne-
žigosane vrnejo njih obveznice p r e d v o j n i h poso
jil bivše avstro-ogrske monarhije, ki so se zoper njih 
voljo ali brez njih pristanka, na podstavi zakonitih 
odredb ali pa na podstavi vojnih ukrepov bivše av
stro-ogrske monarhije ali avstrijske vlade, prenesle 
na ozemlje Avstrije. 

Oni lastniki, inozemski državljani, ki so sami 
prostovoljno deponirali svoje obveznico v Avstriji, 
pa smejo vložiti protest zoper žigosanje po avstrijskih 
oblastvih ter zahtevati, naj se obveznice vrnejo njih 
vladi. 

V zvezi s to odločbo reparacijske komisije in na 
podstavi ođJočbe gospođa ministra za finance z dne 
24. novembra t. 1., D br. 17.668, se pozivljejo naši 
državljani, katerih obveznice p r e d v o j n i h posojil 
bivše avstro-ogrske monarhijo so na kakršnikoli 
podstavi v Avstriji, naj do dne 15. d e c e m b r a 
t. 1. vlože prošnjo pri generalni direkciji državnih 
dolgov s temi podatki: • 

1.) ime lastnikovo, njega priimek, poklic, stanc-
vališče (točni naslov); 

2.) vrsta (uradni naslov posojila), serija, številka 
in nominalna vrednost vsake obveznice; 

3.) podstava, na kateri so deponirane (n. pr. za
stava, lombard, sodni depozit, ženitna varščina 
itd.), eventualen dolg, ki mu služijo za garancijo; 

4.) kraj in zavod, pri katerem so deponirane; 
5.) ali so prenesene v Avstrijo na podstavi zako

nite odredbe bivše avstro-ogrske ali avstrijske vlade; 
6.) aH so prenesene v Avstrijo na podstavi voj

nih ukrepov bivše Avstro-Ogrske; 
7.) ali jih je lastnik sam prostovoljno tam depo

niral; 
8.) odkdaj je lastnik teh obveznic; 
9.) ali so se mu v Avstriji izplačevali kuponi za 

te obveznice tudi izza dne 1. oktobra 1919., in ako 
so se mu izplačevali, na podstavi katere odločbe; 

10.) priložiti je prošnji potrdDo o državljanstvu 
(domovnico). 

V vlogah je treba pod točkama 5.) in 6.) obenem 
izrecno zahtevati, naj se obveznice nežigosane vr
nejo naši vladi; v primerih pod točko 7.) pa je za
htevati, naj naša vlada vloži protest zoper žigosanje 
po avstrijskih oblastvih in naj se obveznice vrnejo 
naši državi. 

Te prijave se tičejo izključno obveznic predvoj
nih posojil; zaradi tega vojnih posojil ni treba pri
javljati. 

Vložitev prošnje z -zahtevanimi podatki je ob
vezna tudi za one naše državljane, ki so že prej v 
zmislu odločb D br. 4585, D br. 11.672 in D br. 11.750 
vložili prijave. 

V prošnjah je treba odgovoriti na vse točke. 
To velja tudi za lastnike rentnih knjižic avstrij

ske poštne hranilnice na deponirane obveznice pred
vojnih posojil. Prošnji morajo priložiti tudi rentno 
knjižico. 

Prošnje, vložene po predpisanem roku, se ne bodo 
vpoštevale. 

Oni lastniki obveznic, ki ne vlože prijave, morajo 
sami trpeti posledice, ki nastopijo. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 24. novembra 1921.; D. br. 17.668. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 6297. 

Razglas glede začasne izpremembe pravilnika 
o tehnični in ekonomski izvršitvi zgradbe in 
vzdrževanja naprav za uravnavo Savinje v progi 

od Mozirja do Celja. 
Uravnava Savinje v progi od Mozirja do Celja se 

je pričela na podstavi zakona 3 A z dne 13. junija 
1876., dež. zak. št. 23, nadaljevalo pa se je delo po 
določilih zakonov z dne 1. aprila 1885., dež. zak. 
št. 10, odnosno z dne 12. avgusta 1891., dež. zak. 

št. 35. Na podstavi teh zakonov so bile izdane izvr
šilne naredbe (pravilniki), v katerih je podrobno do
ločeno, kako je voditi tehnično in ekonomično izgra
ditev in vzdrževanje regulacijskih del. 

Ti pravilniki so bili izdani z razglasi bivšega 
c. kr. štajerskega namestništva z dne 4. januarja 
1877., nadalje z dne 23. novembra 1885., dež. zak. 
št. 16, in z dne 11. aprila 1893., dež. zak. št. 10, 

Po čl,enu 20 B naposled imenovanega razglasa je 
sestojala komisija za vzdrževalna dela, ki je bila 
sklicana vsako leto po enkrat, iz nastopnih. Ölanov: 

1.) iz odposlanca deželnega odbora kot vodje ko
misije; 

2.) iz uradnika gradbenega oddelka c. kr. namest
ništva; 

3.), iz zastopnika, ki so ga izvolili načelniki okraj
nih zastopov in župani prizadetih občin z navadno 
večino glasov, ko jih je deželni odbor poklical k 
volitvi; 

4.) iz zastopnika deželnega gradbenega urada; 
5.) iz gradbenega vodje. 
Ker je bivša deželna samouprava prestala, se do 

končne ureditve oblastne samouprave izpreminja se
stava te komisije tako, da sestoji komisija odslej: 

1.) iz zastopnika genoralne inspekcije vodâ kot 
vodje komisije; 

2.) iz pravnega zastopnika, ki ga določi pokra
jinska uprava, oddelek za kmetijstvo; 

3.) iz zastopnika, ki ga izvolijo okrajni načelniki 
in občinski predstojniki vseh prizadetih okrajev in 
občin z navadno večino glasov — volitev razpise po 
nalogu pokrajinske uprave, oddelka za kmetijstvo, 
celjsko okrajno glavarstvo; 

4.) iz gradbenega vodje. 
Vsa druga določila zgoraj imenovanih pravilni

kov ostanejo zmiselno še nadalje v veljavi. 
V L j u b l j a n i , dne 22. novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Pokrajinski nameetnik: 
Iv. Hribar s. r. 

St. 4366. vet. 

Iikaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
•v Sloveniji a dne 26. novembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mesti jih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občiu 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem. 
snacl Število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:34, Bianca 2:2, Kapele 1:3, 
Videm 5: 31, Zakot 5:18. Kranj: Stara Oslica 2: 3. 
Krško: Cerklje 1:8, Raka 2:4, Studenec 1:9. Ljub
ljana okolica: Borovnica 1:2, Dobrova 1:1, Horjulj 
1:1, Vrhnika 6:72. Logatec: Dolenji Logatec 4:7. 
Gorenji Logatec 3:8, Planina 4:21, Rovte 1:1, Žki 
5:9. Radovljica: Bohinjska Eistrica 3:26. Ljubljana 
mesto 1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Čentiba 1:2, Dolnja Lendava 

1:1. 
S u s t a v e c. 

Krško: Kostanjevica 1:1. 

G a r j e k o n j . 
. Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1. 

Litija: Temenica 1:1. Logatec: Rovte 1:1. Murska 
Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Zagradec 1:1. 
Ptuj: Breg 1:1. Radovljica: Jesenice 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j a k a k u g a . 

Brežice: Bizeljsko 1:1. Kržko: Raka 1:12, Sent 
Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 
Krčevina 1:1, Rdeči breg 1:1, Sv. Martin pri Vur-
bergu 1:1, Spodnji Porčič 1: 3, Sv. Trojica v Sloven
skih goricah 1:3. Ptuj: Stojnci 1:1. Slovenjgradec: 
Zgornja Gortina 1:1, Zgornja Kaplja 1:1-

S v i n j a k a r d e č i c a . 

Kamnik: Podgorje 1:1. Ljubljana okolica: Do
brova 1:1, Dobrunje 1:1. Ptuj: Stoperce 1:1, Ša-
lovci 1:1. 
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P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:8. Ljutomer: Bu-
<ečovc* 1:7. Murska Sobota: TiSina 1:16. 

T u b e r k u l o z a g o v e đ i . 

Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

G n i l o b a č e b e l . 

Ljutomer: Kamenščak 1:1. 
t 

Prestale so: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Litija: Konj 2:4. Logatec: Bloke 1:1, Dolenji 
Logatee 1:1, Hotedržica 2:21, Rakek 2:5, Rovte 
2:23. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Slovenjgradec: Šmartno ob Paki 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Kamnik: Vodice 1:1. Litija: Stehanja vas 1:1, 
Teliki Gaber 1:1. Ptuj: Trnovec 1:1. 

S v i n j s k a r d e б i c a. 

Celje: Gotovlje 1:1, Škof ja vas 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ptuj: Ormož 1:1. Ljubljana mesto 3. 

V L j u b l j a n i , dno 26. novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

P© naročilu pokrajinskega namestnika: 

Paulin s.r. 

' 747 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 13.481/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 6. do dne 12. novembra 1921. 

Letnik Ш. 

r 
O k r a j 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

-*t. 400S/pr. ex 1921. 

Natečaj. 
Razpisuje se za službeno področje delegacije mi

nistrstva financ za Slovenijo eno ali več mest davč
nih izvrševalcev. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane prošnje 
naj se vlože do dne 

15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem predsedstvu. 

Prošnjo morajo biti opremljene s temi dokazili: 
i 1.) da je prosilec državljan kraljevine Srbov Hr-
^ vatov in Slovencev; ' 

2.) da ni mlajši nego 24 in ne starejši nego 35 let; 
3.) da je telesno zdrav in sposoben za službo 

<lavčnega izvrševalca (izpiičevalo uradnega zdrav
nika); 

4.) da je politično in moralno neoporečen; 
5.) da je dovršil štiri razrede ljudske šole in 
6.) da je zadostil vojaški obveznosti. ' 
Pri oddaji razpisanih meet so bodo v prvi vrsti 

vpoštevali dobrovoljci, dosluženi podčastniki vojske 
in mornarnice, vojni invalidi, bivši orožniki, državni 

t policijski stražniki in bivši organi finančne kontrole 

( (straže) neoporečnega službovanja. 
Predsedstvo delegacije ministrstva financ 

y Ljubljani, 
dne 25. novembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

*t, A IV 1912/1—1921. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z razpisom z 

<lne 4. novembra 1921., G. D. N. P. br. 37.924 da s-e 
morajo vasi Bednje, Malakocija in Laze izločiti iz 
davčne uprave v Medjirmirju in priidopiti v davčnem 

-, öziru k občim bistriški, davčnemu okraju dolnjelen-
t davskemu, davčnemu okrajnemu oblaatvu v Murski 

soboti in evidenčnemu uradu zemljarinskega kata
stra v Murski Soboti v Prekmurju. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 25. novembra 1921. 

Delegat: dr. šavnik s. r, 

O b č i 
BD 
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S " ? 

Trebušni tifus (Typhus abdominalis). 
Brežice 

Črnomelj 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 
Kranj 

Krško 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Maribor mesto 
Novo mesto 
Radovljica 

Murska Sobota 

Brežice . . . 
Senovo . . . 
Artiče . . . 
Mostec . . . 
Stari trg . . 
Talčji vrh . . 
Trbovlje. . . 
Loka . . . . 
Celje okolica. 
Šmarje . . , 
L a š k o . . . . 
Celje . . . . 
Križ . . . . 
Stara Loka . 
Kranj. . . . 
Sv. Križ. . . 
Sv. Juri . . . 
Raskovce . . 
Tepanje . . . 
Borovnica . . 
Pijava gorica 
Ljubljana . . 
Polšnik . . . 
Maribor . . . 
Šmihel-Stopiče 
Bistrica . . . 
Bratonci. . . 

Griža (Dysenteria). 
Brežice 

Črnomelj 
Celje okolica 

Brežice . . . 
Bianca . . . 
Sevnica . . . 
Globoko. . . 
Pleterje . . . 
Zabakovje. . 
Videm . . . 
Bizeljske . . 
Pišece. . . , 
Dob j e . . . . 
Koprivnica . 
Št Peter . . 
Veliki Kamen 
Senovo . . . 
Kapele . . . 
Artiće. . . . 
Virštanj. . . 
Planinska vas 
Bre*je . . . 
Mostec . . . 
Sromlje . . . 
Golobinjek. . 
Planina . . . 
Z a k o t . . . . 
Podzemelj . . 
Trbovlje. . . 
Loka . . . . 
Rečica . . . 
St. Lenart . . 
Sv. Vid . . . 
Gomilsko . . 
Sv. Peter . . 
Sv. Rupert. , , 
Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Krike 

Slivnica . . . . 
Sladka gora . . 
Laško 
Polzela . . . . 
Dol 
K o k a r j e . . . . 
Lemberg . . . 
Sv. Krištof. . . 
Žalec 
D r a m l j e . . . . 
Marijin gradeč. 
P o n i k v a . . . . 
Tinsko . . . 
Celje 
Križ 
Mengeš . . . 
Naklo 
Cerklje . . . ,. 
Smlednik . l . . 
Hrast je . . . . 
Selca . . . . 
Krško. . . . 
Raka . . . . 
Sv. Križ . . . 
Bučka. . . . . 
Kostanjevica, 
Št. Janž. . . \ 
Studenec . . . 
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4 
2 
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1 
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4 
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4 
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Krško 

Koèevje 

Koajiee 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Litija 

Ljutomer 

Maribor okelica 

Maribor mesto 
VOTO mesto 

Ptuj okoliea 

Radovljiea 

Slovenjgradet 

Prevalje 

Murska Sobota 

Cerklje 
Št. Rupert . . . . 
Sv. Juri 
Boštanj 
Kočevje 
Željne. . . 
Videm 
Podgora 
Beiina 
Konjice trg . . , 
Konjice okolica . 
Vrhovlje . . . . 
Brezovica . . . . 
Ljubljana . . . . 
Žalina 
Kotredež . . . . 
Polšnik 
Luče 
Šmartno 
Bukovica . . . . 
Gradue 
Kamenščak . . . 
Terbegovci . . . 
Konjišče 
Vučja va» . . . . 
Hoče 
Tinje 
Slovenska Bistrica 
Zgornja Polskava. 
Badvanje . . . . 
Fram . . . . . . 
Pekre 
Ranče 
Laporje 
Spodnja Polskava 
Razvanje . . . . 
Loka 
Stopno 
Podova 
Studenci . . . . 
Pragersko . . . . 
Morje 
Orehova vas . . . 
Vrhov d o l . . . . 
Se nira 
Crešnjevec. . . . 
Andrenci . . . . 
Maribor 
Brusnice . . . . 
Dobrni če . , . . 
Velika Loka. . . 
Smibel-Stopiče . . , 
Mirna 
Novo meeto . . . . 
Trebnje 
Brebrovnik . . . , 
Gorenjski vrh . . . 
Ki car 
Krčevina 
Majšperg 
Mezgovci 
Mibalovci 
Obrez 
Plat 
Podgorci 
Pod vinci 
Poland 
Pnšenci 
Rognznica 
Rogatec 
Slom 
Središče 
Sv. Barbara . . . . 
Turski vrh . . . . 
Vareja 
Veliki Okič . . . . 
Velika Varnica. . '. 
Žetale 
V i n t a r o v c i . . . . 
Jesenice 
Bled 
Ribno 
Kamna gorica . . 
Lesce 
Radov l j i ca . . . . 
Slovenjgradee . . 
Sv. Andraž . . . 
Vuzenica . . . . 
Šmartno 
Prevalje 
Orna 
Kopri vna . . . . 
Libuče . . . . . 
8v. Danijel . . . 
Mežica 
Tršanovci . . . . 
O e r n e l a n e i . . . . 

7 
4 
2 
1 
1 

i 
3 

11 
6 
3 
8 

4 
1 
8 
4 
2 
4 
1 
1 
8 
4 

2 
li 
8 
6 

4 
8 
8 
7 
2 

Brežice 
Črnomelj 

Celje mesto 
Kranj 

Ljubljana okoliea 
Ljubljana mesto 

Novo mesto 
Ptuj okolica 
Radovljica 

Škrlatinka (Scarlatina) 

1 
1 
2 

17 

1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 

« 
2 
2 

i 
1 

i 
1 

ii 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

Kapele 
Božjakovo . . 
Metlika . . 
Celje . . . . 
Kranj. . . 
Mi dvode . 
Ljubljana . . 
Mirna peč. 
Sv. Rok . . . 
Koroška Bela 
Predtrg . „ . 

1 
2 
1 
2 
8 

10 
1 
8 
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Okraj 

Monk» Sobot» 

ObèiM 

IžakoTci . 
DokležoTJe 

o *-

D a r i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Brežice Kapele . . . . . 
Kranj Kranj 

Ljubljana mesto Ljubljana . . . . 
Rihtarorci . . . . 
Maribor 
Kog 

L j atomer 
Maribor mesto 
Ptuj okolica 

T r a h o m . 
Knnj 8elca . 

KoTor. 

2 
1 

1 
1 
• 

2 

. 
1 
• 

t 
• 

1 
. 
• 

2 
1 
1 

i 1 

.1.1.1 1 
. . 1 

[, Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
''-' dne 22. novembra 1921. 

St. 13.311/21. 

Sanitetni šef: dr. Krajec 

Razglas. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni po pre
mestitvi, naj invalidi, prostovoljci in certifikatisti v 
svojih prošnjah izrecno navedejo vsa mesta, za katera 
prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 25. novembra 1921. 

Prede. 164Ô/4/21—1. 3—1 
Razpis. 

Odda se mesto viSjega deželnosodnega svetnika 
v VI. činovnem razredu pri deželnem sodišču v 
Ljubljani. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

8. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 28. novembra 1921. 

Na predlog županstva trboveljske občine se zvi
šuje dnevna oskrbovalna pristojbina v ondotni ob
činski bolnici izza dne 22. novembra 1921. od 30 na 
40 K. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. novembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
— j — — — — _ 

Prede. 2832/4/21—2. 3—2 
Razpis. 

Odda se mesto višjega deželnosodnega svetnika 
v VI. činovnem razredu pri višjem deželnem sodišču 
v Ljubljana 

Rok za vlaganje prošenj do dne 
3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 143. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 24. novembra 1921. 
Kavčnik s. r. 

Preds. 1203/4/21—2. 3—3 
Razpis. 

Oddasta se mesto višjega pisarniškega oficiala v 
Kozjem s stalno dodelitvijo k okrajnemu sodišču v 
Rogatcu in mesto pisarniškega uradnika X., oziroma 
XI. činovnega razreda v Konjicah, oziroma mesta pi
sarniških uradnikov pri drugih sodiščih, ki se morda 
izpraznijo po objavljenem razpisu ali po imenovanju, 
oziroma premestitvi. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 142. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 23. novembra 1921. 

Razne objave. 

Pred». 1216/4/21—3, . . 3—2 

Razpis. 
Odda S3 sodniško mesto pri okrožnem sodišču v 

Celju. 
Rok za prošnje do dne 

5. j a n u a r j a . 1 9 2 2 . 
Natančnejši razpis gïej v Uradnem listu 143. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 26. novembra 1921. 

iste Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovenoev. 
Stanje dne 22. novembra 1921 

Aktiva : Dinarjev 
Metalna podloga 415,009.804-84 
Posojila 669,130.736-70 
Dolg države 4.422,698.697 • 60 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

_ , 7.645,216.301-64 
Pasiva: 

Glavnica 10,386.100- — 
Rezervni fond 821.571-28 
Novčanice v tečaju 4.546,020.650- — 
Razne obveznosti 801,417.828-54 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 ' — 
8aldo raznih računov . . . . . 148,193.988 8S 

7.645,216.301-64 
1818 

Prede. 1629/4/21—1. 3 — x ! 
Razpis. 

Oddasta se nastopni službeni mesti: 
1.) eno mesto višjega pisarniškega oficiala pri 

okrajnem sodišču v Litiji in 
2.) eno mesto pisarniškega uradnika X., oziroma 

XL činovnega razreda v Radovljici, oziroma mesta 
pisarniških uradnikov, pri drugih sodiščih, ki se 
morda izpraznijo .po objavljenem razpisu ali po ime
novanju, oziroma premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, Id 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože do dne 

10. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že y državni službi, po služ
beni potu 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo izka
zati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu ter 
prošnji priložiti rojstni in domovinski list, zadnje šol
sko izpričevalo, izpričevald°*državnega zdravnika, da 
so za zaprošeno službeno mesto sposobni in izpriče
valo o opravljenem prvem pisarniškem in zemljiško
knjižnem izpitu. Končno morajo izkazati, da so iz
polnili svojo aktivno vojaško dolžnost ali pa da so 
je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celokupne 
Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., št. 115 
Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih zmožnost 
za delo se je valed poškodb, dobljenih v vojni, 
zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost morajo do
kazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni ali 
drugi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
8t 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa na 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., drž. zak. 
ät. 60, in na ministrsko naredbo z dne 12. julija 1872., 
drž. zak. št. 98. 

št, 8008/m. 
. Razglas. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 
V o z n i n s k i s t a v k i z a s l a d k o r i z T r s t a 

n a D u n a j . 
Z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1921. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca decembra 1921., 
se računi v okviru «Provizorne železniške tovorne 
tarife», veljavne izza dne 1. februarja 1921., za slad
kor pozicije Z—12—d, ki prihaja v Trst preko morja 
in je namenjen nadaljnjemu prevozu po železnici kot 
tovorno blago, vozninski stavek 800 centesimov za 
100 kg iz Trsta na Dunaj, ako se plača voznina naj
manj za 10.000 kg za tovorni list in voz. 

V L j u b l j a n i , dne 28. novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

181» 

Preds. 1133/4/21—1. 3—3 
Razpis. 

Odda se mesto višjega pisarniškega oficiala v 
LX. činovnem razredu pri okrajnem sodišču v Met
liki, oziroma mesto pisarniškega uradnika IX., X. 
ali XI. činovnega razreda pri drugih sodiščih, ki se 
morda izprazni po objavljenem razpisu ali po imeno
vanju, oziroma premestitvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne 

10. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 142. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 23. novembra 1921. 

Št. 40.677/V—1821. 1814 
Natečaj. 

Podpisano ravnateljstvo potrebuje za natiäk 
uradnih tiskovin 22.000 kg različnega papirja. 

Natančne podatke daje oddelek V. poštnega rav
nateljstva. 

Natečaj se zaključi dne 15. d e c e m b r a t. 1. 
Poštno ravnateljstvo v Ljubljani, 

dne 23. novembra 1921. 

Št. 10.979. 1773 
Razglas. 

Lovi, krajevnih občin Gradca, Sinjega vrha in 
Vinice so bodo v ponedeljek dne 19. d e c e m b r a 
1 9 2 1 . ob desetih pri okrajnem glavarstvu v Črnom
lju na javni dražbi oddajali v zakup za dobo petih 
let, t. j . od dne 1. januarja 1922. do dne 31. decem
bra 1926. 

Dražbeni in zakupni pogoji so na vpogled pri 
okrajnem glavarstvu med uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Črnomlju, 
dne 15. novembra 1921. 

št. 8008/Ш. 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i za ž i t o i z T r s t a . 
Z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1921. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca decembra 1922., 
se uvajajo v okviru «Provizorne železniške tovorne 
tarife», veljavne izza dne 1. februarja 1921., za žito 
pozicije O—6 iz klasifikacije, ki je merodajna za to 
tarifo, ako se plača voznina najmanj za 10.000 kg za 
tovorni list in voz, ti-le vozninski stavki: 

Od Trsta na postaje: 
centesimov centesimov 
za 100 kg za 100 kg: 

Gersthof . . . . . 513 Wien Freilager am, 
Heiligenstad't . . . 616 SchUttel . .•• . 
He male 513 Wien Hauptzollamt 
Hütteldorf Hacking . 500 Wien Lagerhaus . 
Klein Schwechat . . 520 Wien Nordbahnhof 
Michelbeuern . . . 5 1 6 Wien Nordwestbahn-
Nnssdorf . . . . . 516 hof 
Ottakring 513 Wien Ostbahnhof . . 
Penzing 500 Wien Praterkai . . 
Wien Donaukaibahnhof 518 Wien Speicher-Zwi-
Wien Donauuferbahn- schenbrücken . . 

hof 517 Wien Südbahn . . . 
Wien Franz-Josefs- Wien TraiseDgasse . 

Bahnhof . . . . 517 Wien Westbahnhof . 
Wien Handelekai . . 517 Wien Winterhafen . 

Vozninski stavki izjemne tarife 11 A in C veljaj» 
tudi nadalje samo za koruzne odpadke, koruzne po
gače, majeno za krmo in za slad. 

V L j u b l j a n i , dne 28. novembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav.. 

514 
514, 
517 
514 

520 
514 
517 

517 
500 
517 
500 
517 

Ustanovitev društva. 1822 
Ustanovila se je «Unija stavbinskih delavcev za 

Slovenijo» s sedežem v Celju na podstavi pravil, ki 
so bila odobrena z odlokom pokrajinske uprave za. 
Slovenijo, oddelka za notranje zadeve, z dn» 8. av
gusta t. 1., opr. št. 8263/IV. 

V C e 1 j u, dne 28. novembra 1921. 
Valentin Lebič, t. č. predsednik-. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

»»(iÎA.ii ï ï ;,.<;•...-; .i /i-ittičiieh' 



145. 
PoStnina plaöana v gotovini 

V Ljubljani, dne 6. decembra 1921. Letnik III. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Izpremembe v osebju. — Uredbe OBrednje vlade: Tarifa o pobiranju takse za preizkušanje čistine ia 
žipnsaDJe zlata in srebra. — Razglaei oeredDJe vlade: Razglas o cenah za nabavo strojev, orodja v Nemčiji. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razpis veterinarsko 
slnžbe. Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvn v Pincah. Razglas o imenovanja komisije za preskrbo vračujočih se vojnikov v Ljubljani. — Razglasi raznih dragih uradov 

in oblastev. — Razne objave. , ' • i 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 267 z dne 28. novembra 1921.: 
Objava, kabineta ministrskega predsednika : Za

radi žalovanja za pokojnim Pet.rom Velikim kraljem 
Osvoboditeljem se izvrši proslava dne 1. decembra — 
spomina na dan proglasa ujedinjenja Srbov, Hrvatov 
in Slovencev — in dne 4./17. decembra — rojstnega 
dne Njegovega Veličanstva kralja — samo s cerkve
nimi obredi brez vseh drugih manifestacij. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je Josip K u s, višji davčni upravitelj VIII. činov-
nega razreda pri davčnem uradu v Celju, stalno upo
kojen. 

Zapisnika o 3. in 4. redni seji zakonodajnega od
bora narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 2. in 3. novembra 1921. 

Številka 268 z dne 29. novembra 1921.: 
Objavi ministra za gradbe, da sc je inženjerju 

Adolfu B a u m 1 u m geometru Rihardu S t i c g e r -
j u, obema v Mariboru, izdalo pooblastilo za izvrše
vanje javne civilne inženjerske prakse. 

Zapisnika o 5. in 6. redni seji zakonodajnega od
bora narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 4. in 7. novembra 1921. 

Številka 270 A z dne 1. decembra 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da sta, 

madžarska lista «Villag» in «Az Est» v naši kralje
vini zopet dovoljena, ker sta izpremenila svojo pi
savo. 

Izpremembe v osebju. 
Gospod minister pravde je 
I. i m e n o v a l : 
1.) za višjega deželnosodnega svetnika in pred

stojnika okrajnega sodišča na Prevaljah višjega de
želnosodnega svetnika dr ja. Jakoba D o l j a n a ; 

2.) za deželnosodne svetnike: deželnosodnega 
svetnika in predstojnika okrajnega sodišča Janka 
G u z e 1 j a za Maribor; deželnosodnega svetnika in 
predstojnika okrajnega sodišča v Krškem Jakoba 
A n 11 o g o za deželno sodišče v Ljubljani; okrajne
ga sodnika drja. Frana C v e t k a v Trebnjem na 
njegovem službenem mestu; okrajnega sodnika in 
sodnega predstojnika Mihaela V e h o v a r j a za de
želno sodišče v Ljubljani; 

3.) za deželnosodne svetnike in predstojnike 
okrajnih sodišč: deželnosodnega svetnika preko ai-
stemiziranega stanja v Krškem drja. Jakoba J a n a 
za Krško; deželnosodnega svetnika preko sistemi-
ziranega stanja v Ljubljani drja. Ivana S i r k a za 
Metliko; deželnosodnega svetnika preko sistemizi-
ranega stanja v Črnomlju drja. Ruperta C e l e s t i -
n o za Črnomelj; okrajnega sodnika Miroslava Mu
h o za Dolnjo Lendavo; 

4.) za okrajna sodnika in sodna predstojnika: 
okrajnega sodnika pri deželnem sodišču v Ljubljani 
Kajetana P r e m e r s t e i n a za Logatec; sodnika 
drja. Frana K o v č o za Mursko Soboto; 

5.) za okrajna sodnika: okrajnega sodnika in 
sodnega predstojnika v Metliki Ivana K r a l j a pri 
deželnem sodišču v Ljubljani; sodnika drja. Rudolfa 
S a j o T i c a na njegovem službenem mestu; 

6.) za sodnike: sodnike brez določenega službe
nega mesta: Štefana V o d o š k a za Slovensko Bi
strico; drja. Riharda T o m š i č a za Dolnjo Lenda
vo; Ivana T r i n k a u s a za Mokronog; drja Janka 
K oš a n a za Ptuj; Mihaela C e r n o š a za Laško; 
drja. Slavka Š u m e n j a k a za Šmarje; Josipa 
T r o j e t a za Črnomelj; drja. Josipa Č e m e r j a za 
Sv. Lenart; drja. Josipa D o 1 n i č a r j a za Ptuj; Fe
liksa V e r b i č a za Ptuj; Adolfa H u d n i k a za 
Ptuj; drja. Josipa P r e t n a r j a za Laško; Tilna 
L e v c a za Konjice; drja. Franja S t r i ž i č a za 
Mursko Soboto; drja. Frana T a v ž e 1 j a za Sv. Le
nart; Rudolfa R o č n i k a za Šoštanj; Milana T o 
rn i n c a za Slovenjgradec; drja. Josipa K a v č i č a 
za Mursko Soboto; 

II. p r e m e s t i l : 
sodnika drja. Toma T u r a t a iz Ljutomera v 

Gornjo Radgono; sodnika drja. Mile J e n k a iz Ptu
ja v Litijo; sodnika drja. Jakoba P r e š e r n a iz 
Krškega v Skofjo Loko. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Gospod minister za prosveto je odločil, da opra.'-
lja Fran V o g l a r , profe.i<>r na državni gimnaziji v 
Mariboru, do nadaljnje naredbe ravnateljske posle 
na državnem ženskem učiteljišču v Mariboru. 

Provizorni vladni koncipist dr. Ludovik L o b e 
pri okrajnem glavarstvu v Radovljici je dne 30. no
vembra 1921. izstopil iz državne službe politične ad
ministracije za Slovenijo. 

Okrajni tajnik Ivan K o u d e l k a pri okrajnem 
glavarstvu v Mariboru je za.časno upokojen. 

Živin ozdravnik Fran G o l j a r pri veterinarskem 
odseku oddelka za kmetijstvo v Ljubljani je name
ščen za uradnega živinozdravnika pri okrajnem gla
varstvu v Celju s sedežem v Šmarju pri Jelšah. Kot 
službeni okoliš so mu dodeljene vse občine sodnega 
okraja šmarskega in do nadaljnje naredbe vse ob
čine sodnega okraja rogaškega. 

Inž. Drago S v i g e 1 j je imenovan za suplenta 
v IX. činovnem razredu državnih uradnikov na sred
nji gospodarski šoli v Mariboru. 

Sadjar Franc A p 1 e n c na državni vinarski in 
sadjarski šoli v Mariboru je imenovan za sadjarskega 
inštruktorja XI. činovnega razreda na dosedanjem 
službenem mestu. 

Kmetijski potovalni učitelj Emil A. M a r s i č je 
na lastno prošnjo razrešen službovanja v področju 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Iv. Hribar s. r. 

Poduradnik Ivan P a v č i č pri državni cinkarni 
v Celju je imenovan za rudarskega asistenta XI. Či
novnega razreda na dosedanjem službenem mestu s 
pravno veljavnostjo izza dne 1. avgusta 1921. 

Dr. Baltic s. r. 

Deželnosodni svetnik in predstojnik okrajnega 
sodišča Anton Z d o l S e k v Kozjem je na lastno 
prošnjo upokojen. 

Alojzij L i p u ž i б, pisarniški oficiant pri okraj
nem sodišču v Dolnji Lendavi, je imenovan za kans-
lista preko sistemiziranega stanja in brez določenega 
službenega mesta. 

Sodni sluga Martin G l o b o č n i k v Novem me
stu je stalno upokojen. __ . ,. 

J Kavčnlk s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
336. 

Tarifa o pobiranju takse za preiEkušanJe 
čistine in žigosanje zlata In srebra.* 

Člen 1. 
Na podstavi tar. post. 274. v členu 10. začasnega 

zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah z 
dne 27. junija 1921. predpisujem v členu 3. te od
ločbe za vse ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev tarifo o pobiranju takse za preizkušanje 
čistine in žigosanje zlata in srebra. 

Člen 2. 
Ko stopi ta tarifa v veljavo, prestanejo veljati 

vse dosedanje tarife o pobiranju te takse. 

Člen 3. 
Za zlate in srebrne stvari, ki se predlagajo v pre

izkušanje njih čistine in žigosanje, se pobirajo te-le 
takse: 

1.) za zlate šibke od 1 kg 25 dinarjev; 
2.) za srebrne šibke od 1 kg 10 dinarjev; 
3.) za izgotovljene žice iz srebra s pozlato od 

1 kg 45 dinarjev; 
4.) za izgotovljene žice iz srebra brez pozlate od 

1 kg 30 dinarjev; 
5.) za izgotovljene zlate predmete od 1 kg 300 

dinarjev; 
6.) za izgotovljene srebrne predmete od 1 kg 60 

dinarjev. 
Za drobnejše stvari, ako so skupaj lažje od 5 gra

mov, se pobira taksa kakor za celih 5 gramov. Zlati 
predmeti do 1 grama in srebrni do 2 gramov teže so 
oproščeni žigosanja in plačila takse. Ta oprostitev se 
ne tiče postranskih delov predmetov, kakor n. pr. 
obročkov pri urah, zapon pri verižicah itd. 

Za šibke, ki so težje od 2-5 kg, se pobira za pre
sežek teže samo polovica takse. 

Člen 4. 
Ta tarifa stopi v veljavo dne 1. januarja 1922., 

ko se prej razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 16. novembra 1921.; 
III. br. 3464. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o cenah za nabavo strojev, orodji 

v Nemčiji.** 
Nemška vlada izjavlja po svoji delegaciji v Pa

rizu, da ji je spričo padanja nemške marke, zvišanih 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine. 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 267, izdanih dne 28eg» 
novembra 1921. 

** Рпођбеп т cfflužbenffi NoHnatf kraljevin* 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 267, izdanih dne 28ega 
novembra 1921. 
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mezd in podraženih sirovin absolutno nemogoče pri
držati cene za nabavo strojev, orodja. 

Sindikat konstrukterjev za stroje, orodje se je od
ločil cene izza dne 15. oktobra 1.1. iznova zvišati za 
30 % ter je obenem kategorično izjavil, da se te nove 
cene ne morejo smatrati za minimalne, in sicer brez 
тваке obveze za prihodnjost, ker je ekonomska situa
cija jako nestanovitna. 

V vsakem posameznem primeru bo nemška dele
gacija o definitivnih cenah obveščala reparacijsko ko
misijo po prejemu notifikacije za dostavitev. 

Na naknadno zahtevo preciznosti od nemške ko
misije za vojna bremena (Kriegslastenkommission) s з 
je odgovorilo reparacijski komisiji načeloma, da cene, 
označene po nemški komisiji za vojna bremena, ne 
bi variirale, ako bi zahtevnik privolil, da se papir
nata marka pretvori v zlato marko, jemaje za datum 
računu datum uradne ponudbe, učinjene po nemški 
komisiji za vojna bremena reparacijski komisiji. 

Ako zahtevnik ne bi sprejel teh predlogov, bi ;-e 
cene papirnatih mark, označenih v ponudbah (Ange
bot), zamenile. Za vsako posamezno ponudbo pa bi 
stopila nemška komisija za vojna bremena v brzo
javno zvezo ž državnim komisarjem, da dobi v naj
krajšem času nove cene. 

To se daje na znanje našim prizadetim državlja
nom, ki so sklenili direktne pogodbe z nemškimi fa-
brikanti. 

Iz oddelka za izvrševanje mednarodnih pogodb 
v Beogradu, 

dne 20. novembra 1921.; št. 5966. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 1530/pr. 

Razpis veterinarske službe. 
Pri okrajnem glavarstvu v Murski Soboti se raz

pisuje služba veterinarskega referenta. 
Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože' do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri pokrajinski upravi za Slovenijo, oddelku za kme-
tijrtvo, v Ljubljani. Prošnji je priložiti dokazila o do
sedanjem službovanju, posebno še dokaz o povoljno 
prebitem izpitu živinozdravniškega fizikata. 

Za namestitev veljajo predpisi zakona z dne 
27. septembra 1901., drž. zak. št. 148. 

S tem mestom so združeni prejemki X. činovnega 
razreda, oziroma višjega činovnega razreda, ako se 
podeli kompetentu, ki je že v državni službi in v 
višjem činovnem razredu. 

V L j u b l j a n i , dne 21.novembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar e. r. 

St 34.905. 

Razglas o lzpremembi т občinskem gerentstrn 
T Pincah. 

Namesto Ivana M i m a n a, ki je razrešen občin
skega gerentstva v Pincah v Prekmurju, je imeno
van za gerenta te občine Ivan M a t j a š i Č , posest
nik in občinski gèrent v Dolinah. 

V L j u b l j a n i , dne 25. novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnik»: 
Kremenšek s. r. 

Opr. š t Pr. 1397/21—1. 

Razglas. 
V komisijo za preskrbo vračujočih se vojnikov v 

Ljubljani so imenovani po pokrajinskem namestniku 
kot predsedniku te komisije: 

za predsednikovega namestnika: Adolf R i b n i 
k a r, šef oddelka za socialno skrbstvo, in 

za člane: 
1.) dr. Josip D e r m a s t i a , vladni svetnik pri 

oddelku za socialno skrbstvo v Ljubljani; 
2.) dr. Tone J a m a r , zdravnik v Ljubljani; 
3.) inž. Anton K l i n a r , šef oddelka za javna 

dela v Ljubljani; 
4.) dr. Ernest M a y e r , sanitetni referent v Ljub

ljani; 

5.) Peter M o d i c, profesor in predsednik inva
lidske organizacije v Ljubljani; 

6.) Gustav N e b e n f ü h r e r , višji upravitelj v 
Ljubljani; 

7.) Rudolf R o z m a n , knjigovodja čekovnega 
urada v Ljubljani; 

8.) Ivan S a n c i n, šef oddelka za kmetijstvo v 
Ljubljani; 

9.) inž. Ignacij S t e m b o v, stavbni svetnik pri 
gradbeni direkciji v Ljubljani; 

10.) Filip U r a t n i k, tajnik konsumnega društva; 
11.) dr. Bogdan Ž u ž e k , tajnik bolniške blagajne 

v Ljubljani. 
V L j u b l j a n i , dne 29.novembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno skrbstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnik» 
šef oddelka za socialno skrbstvo: 

- i Ribnikar s. r. 

Ш. Po členih 13. in 138. ustave ee prepoveduj» 
razširjanje zaplenjene tiskovine. 

IV- Po §§ 36. in 37. tiskovnega zakona se odreja, 
da je uničiti vse izvode te tiskovine, ki so se že za
segli, kakor tudi one, ki se še zasežejo. 
Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, odd. VII, 

dne 30. novembra 1921. 

Pr VI 52/21—2. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preds. 2832/4/21—2. 3—3 

Razpis. 
Odda se mesto višjega deželnosodnega svetnika 

v VI. činovnem razredu pri višjem deželnem sodišču 
v Ljubljani. 

Rok za vlaganje prošenj do dne 
3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 143. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 24. novembra 1921. 
Kavčnik s. r. 

Preds. 1629/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Oddasta se eno mesto višjega pisarniškega ofi-

ciala pri okrajnem sodišču v Litiji in eno mesto pi
sarniškega uradnika X., oziroma XI. činovnega raz
reda v Radovljici, oziroma mesta pisarniških uradni
kov pri drugih sodiSčib, ki se morda izpraznijo po 
objavljenem razpisu ali po imenovanju, oziroma pre
mestitvi. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 144. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 25. novembra 1921. 

Prede. 1645/4/21—1. 3—2 
Razpis. 

Odda se pri deželnem sodišču v Ljubljani sod
niško mesto v VI. činovnem razredu. 

Prošnje se morajo vložiti do dne 
8. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 144. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 28. novembra 1921. 

Preds. 1216/4/21—3. 3—3 
Razpis. 

Odda se sodniško mesto pri okrožnem sodišču v 
Celju. 

Rok za prošnje do dne 
5. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 143. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 26. novembra 1921. 

P Vn 66/21—1. 
Razsodilo. 

1828 

V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 
K r a 1 j al 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav
nega pravdništva v Ljubljani po členu 13. ustave: 

I. Vsebina člankov «Militarizem» in «Satanovo 
kraljestvo» v št. 14 periodične tiskovine «Naša moč», 
izhajajoče v Ljubljani, z dne 27. novembra 1921., 
ustanavlja v vsem obsegu objektivni učin kaznivega 
dejanja po členih 13. in 138; ustave kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v zvezi s § 65. a) k. z. 

П. Potrjuje se torej po členu 13. ustave in po 
§ 489. k. pr. r. zaplemba imenovanih člankov. 

Izreoilo. 
1831 

V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n e t v a 
K r a 1 j al 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplembo št. 132 periodične 
tiskovine «Straža», izhajajoče v Mariboru, z dne 
18. novembra 1921. ter po § 493. k. pr. r. razsodilo 
tako-le: 

I. Vsebina člankov, odnosno odstavkov, zgoraj 
navedene tiskovine: 

1.) na strani 1. z naslovom: a) «Zunanja politi
ka» od besed: «In iz tega naj bi» do besed: «netakt
ni politiki današnjega režima»; b) «Bolgari in mi» 
od besed: «Tako Bolgari» do besed: «klika nad. Bol
gari»; c) «Mnenja prestavitelja hrvatske večine» v 
vsem obsegu; 

2.) na strani 2. z naslovom: «Bolgarom zaupa 
svet» v vsem obsegu; 

3.) na strani 3. z naslovom: «Dvojna mera» v 
vsem obsegu 
tvori zločin po členu 1. zakona o zaščiti javne var
nosti in reda v državi in pregrešek po §§ 103. in 104. 
srb. k. r. in členu 138. ustave. 

II. Po odstavku 3. člena 13. ustave in § 489. 
k. pr. r. se prepoveduje razširjanje in prodajanje na
vedene tiskovine. 

III. Prepoveduje se nadaljnje razširjanje nave
denih člankov. 

IV. Odreja se, da je uničiti izvode imenovane 
tiskovine, katere razširjanje in prodajanje se je pre
povedalo, da je razmetati dotični tiskarski stavek 
in da se objavi to izrecilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 20. novembra 1921. 

Cg I 85/21—1. 1802 
Oklio. 

Štefan Pauker, posestnik v Kancovcih (Prek-
murje), zastopan po drju. Hojniku, odvetniku v Ma
riboru, je vložil zoper Katarino P a u k e r j e v o , ro
jeno Lippajevo, sedaj v Philadelphiji, Pa. U. S. A. 
Amerika, tožbo zaradi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču, v sobi št. 84. 
Toženki se postavlja za skrbnika dr. Slokar, od

vetnik v Mariboru, ki jo bo zastopal na nje nevar
nost in stroške, dokler se ne zglasi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I, 
dne 17. novembra 1921. 

C 109/21—1. 175(» 
Oklio. 

Dako Predovič v Velikih Leščah št. 49 toži Nika 
P r e d o v i č a v Velikih Leščah š t 49, odnosno 
njegove neznane dediče in pravne naslednike, zaradi 
lastnine v vrednosti 1400 K. 

Narok za razpravo se je določil na dan 
9. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih. 
Ker je bivališče Nika Predoviča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Jožef Hrehorič v Metliki. 
Okrajno sodišče v Metliki, oddelek П., 

dne 11. novembra 1921. 

C 102/21. 172# 

Oklio. 
Oskar Warsberg, graščak v Paki, je vložil zoper 

I. S c h ö f f m a n n ' a , elektrotehnika v Rečici ob 
Paki, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 400* 
kron s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
10. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri. tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče I. Schöffmanna neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Josip Drevenšek, sodni kan-

^••«Sutósa ШШШел&Ј^Љг^и 
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«list т Šoštanju, ki ga bo zastopal na njega nevar
nost in etroške, dokler se ne zglasi sam ali ne ime
nuje pooblažčenca. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek I., 
dne 3. novembra 1921. 

C 57/21—1. 

•с,чт OklioJ 
1761 

Zoper Antona N o v a k a , naposled stanujočega v 
Št. Rupertu, čigar bivališče je neznano, je podala pri 
okrajnem sodišču na Vranskem Brigita Mohor, po-
sestnikova hči v Kaplji vasi, tožbo zaradi 3720 K. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

7. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 

V obrambo pravic Antona Novaka se postavlja 
za skrbnika Anton Novak st., posestnik v Trnavi. 
Ta skrbnik bo zastopal toženca v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
ве Anton Novak ml. ali ne zglasi pri tem sodišču 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek I., 
dne 14. novembra 1921. 

Cb 21/21—1. 
Oklio. 

1788 

Marija Mohorčič in drugi na Kalu št. 15 so vlo
žili po notarju A. Carliju zoper Jurija H o č e v a r j a 
in Marijo H o č e v a r j e v o s Kala, odnosno njiju 
neznane dediče in pravne naslednike, tožbo zaradi 
izdaje izbrisne listine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Gregor Potočnik v Žužem
berku, ki ju bo zastopal na njiju nevarnost in stro
ške, dokler se ne zglasita sama ali ne imenujeta po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek IL, 
dne 22. novembra 1921. 

Vr IX 1274/19—4. 1825 
Razglas. 

Pri tukajšnjem sodišču se hrani 7 zavojev po 
6 škatlic žveplene pomade in 11 škatel po 6 tubic 
nrilantine, blago sumljivega izvora, odvzeto svoj čas 
Hermanu Hobacherju v Mariboru. 

Neznani lastniki se pozivljejo, naj tekom enega 
leta tusodno uveljavijo svojo lastninsko pravico, 
Jker bi se sicer blago prodalo in izkupiček oddal v 
državno blagajno. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 27. novembra 1921. 

B. Vpiel v zadružni register. 1768 

I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e z a d r u g e : 
209. Sedež: Gornji grad. 

Besedilo firme: Nabavljalna zadruga državnih 
uslužbencev in upokojencev v Gornjem gradu, regi
strirana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga nabavlja zadružnikom 
življenske potrebščine in druge predmete za njih 
osebno in hišno potrebo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 4. oktobra 1921. 
Opravilni delež znaša 100 dinarjev; ob pristopu 

se mora plačati najmanj 10 dinarjev, ostanek pa v 
9 zaporednih mesečnih obrokih. 

Vsak zadružnik jamči e svojim opravilnim dele
žem jn pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z objavo v ljubljanskem 
«Našem Glasu», vabilo na občni zbor pa se mora 
vselej objaviti v enem izmed celjskih ali ljubljan
skih časopisov. 

Upravni odbor sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Franc Flux, višji sodni oficial, načel
nik; Franc Kocbek, nadučitelj, podnačelnik; Veko-
alav Juršič, sodni oficial, tajnik; Alfonz Ribič, davč
ni upravitelj, blagajnik; Jožef Karce, državni gozdar 
v. p., odbornik; Josipina Pavlic, učiteljica ženskih 
ročnih del, odbornica — vsi v Gornjem gradu. 

Pravico zastopati zadrugo ima upravni odbor. 
Podpis firme: Besodilo firme podpisujeta skupno 

načelnik, odnosno podnačelnik in blagajnik ali taj-
шк. 

C e l j e , dne 25. oktobra 1921. 

210. Sedež: Sv. Lenart v Slovenskih goricah. 
Besedilo firme: Nabavljalna zadruga državnih 

uslužbencev in upokojencev pri Sv. Lenartu v Slov. 
Goricah, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga nabavlja zadružnikom 
življenske potrebščine in druge predmete za njih 
osebno in hišno potrebo. Samo izjemoma, kadar bla
ga preostaja, se sme to blago oddati tudi nezadruž-
nikom. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 8. oktobra 1921. 
Opravilni delež znaša 400 K; ob pristopu se mora 

plačati 40 K, ostali znesek pa v 9 zaporednih ob
rokih. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z objavo v «Našem Glasu» 
in z nabitkom na lahko vidnem kraju. 

Načelništvo sestoji iz štirih zadružnikov; člani 
načelništva so: dr. Franc Tavželj, sodnik; Anton 
Trflr.-snik, cestni nadzornik; Josip Horvat, sodni 
kanclist; Franjo Šafarič, učitelj — vsi pri Sv. Le
nartu v Siovenskih goricah. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo s pismenimi vabili, ki morajo navajati 
dnevni red, kraj. dan in uro občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

211. Sedež: Tolsti vrh. 
Besedilo firme: Živinorejska zadruga za Tolsti 

vrh in okolico, registrirana zadruga z omejeno za
vezo. 

Obratni predmet: Zadrugi je namen, da pospešuje 
živinorejo, živinsko kupčijo in prodajo živinskih 
izdelkov. Zato 

1.) vpliva na pravo smer v živinoreji; 
2.) slabi za nakupovanje in za namenu primerno 

rejo plemenskih živali; 
3.) skrbi za skupne pašnike in za plemensko ži

vino; 
4.) prireja živinske razstave; 
5.) posreduje prodajanje in nakupovanje ple

menske živine; 
6.) vodi potrebne knjige, kakor spuščalni zapis

nik, rodovnik itd. ' 
Zadružna pogodba z dne 9. avgusta 1921. 
Opravilni delež znaša 10 K ter se mora plačati 

takoj ob pristopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njtga petkratnim zneskom. 
Razglasitve se izvršujejo z nabitkom na uradni 

deski in z objavo v «Miru» in «Slovenskem Gospo
dar ju>. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Dominik Kotnik st., p. d. Jurič, v 
Dobrijah; Franc Kogelnik st., p. d. Godec, v Pod-
klancu; Luka Kotnik, p. d. Jug, v Dobrijah; Bene
dikt Pitino, p. d. Robin, v Podklancu; Franc Čev-
nik, p. d. Pežel, na Dobrovi; Dominik Kotnik ml., 
p. d. Župane, v Dobrijah. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis fiime: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasi, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo z nabitkom na uradni deski in z objavo v 
«Miru» in «Slovenskem Gospodarju» vsaj osem dni 
pred občnim zborom. Vabilo mora navajati dan, uro, 
kraj in dnevni red občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1921. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

212. Živinorejska zadruga v Čemšeniku, r. z. z 
o. p.: 

Po sklepu občnega zbora z dne 12. avgusta 1921. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: Živinorejska zadruga v 

Čemšeniku, r. z. z o. p. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
L j u b l j a n a , dne 7. novembra 1921. 

213. Posojilnica v Gornji Radgoni, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Hinko 
Požun, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelni
štva Alojzij Repič, posestnik v Kitencih. 

M a r i b o r , dne 25, oktobra 1921. 

214. «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na
meščencev in upokojencev v Kranju, r. z, z 
o. z.: 

Po sklepu občnega zbora z dne 17. julija 1921. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: «Samopomoč», gospodarska 

zadruga javnih nameščencev in upokojencev r 
Kranju, r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 7. novembra 1921. 

215. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev v 
Ptuju, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Matija 
Herič, Josip Zupane, dr. Alojzij Visenjak in Ljudevit 
Sagadin, vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel
ništva Vinko Šeron, učitelj v Ptuju okolica, Albert 
Princ, davčni upravitelj, Franc Vuk, višji sodni ofi
cial, Ivan Bambič, sodni sluga, dr. Jožef Krapež, 
finančni koncipist, Josip Novotny, kanclist zemlji
škoknjižnega katastra — vsi v Ptuju. 

M a r i b o r dne 25. oktobra 1921. 

Št 16398. 
Izpisek iz sejnega zapisnika seje viSjega 
Šolskega sveta z dne 17. in 18. novembra 

1921. 
Po otvoritvi je bil sprejet predlog vladnega taj

nika drja. M a j c n a za. izpremembo § 12. poslov
nika višjega šolskega sveta, da morajo one člane 
višjega šolskega sveta, ki so obenem člani okrajne
ga Eolskega sveta, zastopati namestniki, ako je v ^ 
razpravi zadeva, o kateri so prej odločali že kot. 
člani okrajnega šolskega sveta. 

Namesto uradno odsotnega nadzornika drja. 
Poljanca je poročal nadzornik za srednje šole Jo
sip W e s t e r o meščanskih in srednjih šolah na 
bivšem Štajerskem: Na novo se je otvorila deška 
meščanska šola v Brežicah in dovolile so se vzpo
rednice k Ш. razredu na L mestni deški meščanski 
šoli v Ljubljani. Pridelili so se nekateri ljudskošol-
ski učitelji meščanskim šolam. Na meščanski šoli v 
Ribnici se zopet otvori I. razred. Oddala BO se učna 
mesta na nekaterih meščanskih šolah, in sicer so bili 
imenovani: za Žalec Josip G r a š a r, za Krško pa 
Josip V u t k o v i č in Ivan V e r b i č. Marija L o r -
b e r se je začaino namestila na meščanski Soli v 
Ljutomeru. 

Isti nadzornik je poročal o tekočih srednješol
skih zadevah na bivšem Kranjskem ter je poleg dru
gega navajal statistiko o stanju srednjih šol v Slo
veniji. Srednjih šol je 21, in sicer 11 gimnazij, od
nosno realnih gimnazij, 2 realki, 7 učiteljišč in 1 de
kliški licej, odnosno dekliška reformna gimnazija. 
Gimnazijcev je 3717 rednih in 97 eksternistov, med 
njimi 302 deklici. Realcev je 1159 rednih in 7 
eksternistov, med njimi 101 deklica. Učiteljiščnikov 
je 904, med njimi 519 deklic; vseh srednješolcev je 
torej v Sloveniji 6390. Najmočnejši zavod je ljub
ljanska realka, k i . šteje 736 učencev; L državna 
gimnazija v Ljubljani šteje 734 učencev, drugi za
vodi 6o šibkejši. 

Soglasno se je sprejel predlog o nujnosti pouka 
srbohrvaščine na učiteljiščih, čim prej naj se uvede 
sistematičen pouk srbohrvaščine na osnovnih, me
ščanskih in srednjih šolah, Če treba, na račun nem
ščine v nižjih razredih srednjih šol. 

O priliki krajevne izključitve četrtošolca držav
ne realne gimnazije v Ljubljani se je sklenilo na
prositi v interesu smotrene vzgoje šolske mladine 
v nravstvenem, zdravstvenem in gospodarskem po
gledu oddelek za notranje zadeve, naj obrača po 
eksekutivnih organih posebno pažnjo na mladino, ki ; 
ne sme zahajati niti v kavarne niti v gostilne. Di
jake, ki bi se pregrešili zoper to prepoved, je takoj 
javiti Eolskemu oblastvu; kar najstrože pa je tudi 'i 
postopati zoper kavarnarje in gostilničarje, ki bi 
mladini pod 18 leti oddajali alkohol. Predpise glede 
opojnih pijač in tobaka za mladoletnike naj pristojno 
oblastvo izvaja strogo in brezobzirno. Javni organi '?: 

naj se brigajo tudi za pohajkovanje mladine v vtv 
čemih in nočnih urah, ki vodi tolikokrat v moral
no pogubo. 

Zahvalo in priznanje je izrekel višji šoleki svet 
Franu W a t z 1 u za vneto in spretno vodstvo real
ne gimnazije v Kočevju. 

Višji šolski nadzornik G a n g 1 je poročal o za
menjavi učiteljstva v Prekmurju in o preiskavi 1в 
primerov, navedenih pod naslovom «Fakti» v «Slo
vencu» z dne 23. septembra t. 1. «Slovenski Učitelj» 
se je zaradi nekvalificiranih napadov na šolska ob- ^ 
lastva izločil iz učiteljskih in šolskih knjižnic. 



145 

Za stalne učitelje srbohrvaščine na mestnih 
deških in meščanskih šolah v Ljubljani so bili ime
novani Djuro Ivan L e s i c a , Ante A n z u l o v i ć 
in Tomo J e đ r l i n i ć . Stalno so bili imenovani 
učitelji, oziroma učiteljice: Josip V r b i č in Ania-
ja E r j a v e c za Stično, Erna Z a m e j e za Žu
žemberk, Dora H e i n r i c h e r za učiteljico-vodi-
teljica v Trbojah, Rudolf H o r v a t za Škof jo Lo
ko (II. mesto za učitelja se zopet razpiše), Vida 
H o r v a t - B l a z n i k , Marija R a n t in Terezija 
J u v a n e e za dekliško osnovno šolo v Škof ji Loki, 
Lucijan O r e l za učitelja-voditelja v Bukovščici, 
Vincenc R o b i j e k za Kranj (II. mesto se zopet 
razpiše), Olga Š a v n i k za Kranj, Peter J o c i f za 
nadučitelja v Preddvoru, Angela J o c i f - O r o -
fa e k za učiteljico istotam, Justina K m e t za Že
leznike, Alberta P a g o n za Selce; mesto v Cerk
ljah pri Kranju se zopet razpiše; Marija M i k u -
I u š za Tržič, Fran R a n t in Vladimir R o j i n a za 
Šmartno pri Kranju, Fran H o č e v a r za Šmihel 
pri Novem mestu, Ivana V e r ce za Št. Lovrenc, 
Ivan G a n t a r za nadučitelja v Orehovici, Amalija 
E r k e r za Staro cerkev; učno mesto v Štalcarjih 
se zopet razpiše; Anton L a m u t, Ludovik Mi k o 
l i č in Alojzij I v a n e t i č za učitelje na deški 
osnovni šoli v Novem mestu, Lina K1 e m e n č i č 
in Marija A r h za učiteljici na dekliški osnovni šoli 
v Novem mestu, Karolina Č u č e k - K u c h l e r za 
Mirno peč, Ivana J e l e n c - Ž u ž e k za Velike 
Lašče; nadučiteljsko mesto v Koprivniku se zopet 
razpiše; Roža M e d i t z za Reichenau, Marija L e š -
n j a k za Banjoloko, Božo R a č i č za nadučitelja 
v Adlešičih, Ana G o s t i š a in Ljudmila P a v l i n 
za Črnomelj, Roža Z u r 1 za Borovec, Josipina G r e-
g o r a č in Berta U r š i č za Metliko, Ivan S u m -
p e r e r za nadučitelja v Mozlju. Anton L o m š e k 
za nadučitelja v Bušeči vasi, Marija S c h r o i f -
J a n š a za Cerklje pri Krškem, Erna T u r k za Ča
tež ob Savi, Iva M e s e c in Anton B r o d n i k za 
Kostanjevico, Ivan V a d n i č za Krško, Slava V i d-
m a r za Leskovec, Josip Š p e n k o za Št. Rupert, 
Ana S e m e za Šmarjeto, Ciril V i z j a k za naduči
telja v Velikem Podlogu, Franja M i k 1 a v č i č za 
Veliko Dolino, Jožica M e r v i č - G a s p a r i in 
Marija K o z a m e r n i k za dekliško osnovno šolo 
v Ribnici, Ana K e r s n i k za Brdo. 

Višji šolski nadzornik G a b r š e k je podal zla
sti razveseljivo poročilo o razvoju šolstva na sever
ni meji Slovenije in o povoljnih učnih uspehih, ki 
jih je pokazalo nadziranje. 

Šolskemu osebju in vodstvu na osnovni šoli v 
Pobrežju pri Mariboru se je izreklo priznanje za 
uspešno delovanje, istotako šolskemu osebju in vod
stvu v Studencih pri Mariboru. 

Protest zoper imenovanje Frana G o s t i n č a r -
j a za nadučitelja v Zidanem mostu se je kot ne
utemeljen zavrnil. 
' Eleonora K o r o š e c - V o d u š e k se je začas
no pridelila deški ali dekliški šoli v Trbovljah. Ime
novani so bili: Marija K o p r i v c - S u m e n j a k za 
Sčavnico, Marija F l i r s t - R o s za Sv. Duh na Sta
ri gori, Emilija R u d o l f - Č e r n i g o j za Hajdino 
(П. mesto se zopet razpiše), Fran J a n š o v e c za 
Sv. Juri ob Ščavnici (П.; mesto se zopet razpiše), 
Štefanija F i n k - E i n s p i e l e r za Polenšak. Ime
novanje Edvarda P r a p r o t n i k a za nadučitelja 
v Ločah se je na njegovo prošnjo razveljavilo in 

' služba se zopet razpiše. V Pobrežju pri Mariboru se 
preuredi deška in dekliška štirirazrednica v mešano 
sestrazrednico z dvema stalnima vzporednicama. 

Nadalje so bili imenovani: Janko Ž e l za Sv. 
Ano v Slovenskih goricah, Ivan B u d i a n za nad
učitelja v Ponikvi ob južni železnici, Marija P o -
k e r ž n i k - L a z a r za učiteljico v Skalah. Angela 
R e i s m a n - S a b a t i se je začasno pridelila IV/ 
mestni dekliški šoli v Mariboru. Za Breg pri Ptuju 
so bili imenovani: Josip Č u 1 e k, Marija D r o b n i ' " ; 
in Albina K o v a č ; IV. mesto se odda na prihodnji 
seji. 

Predlog, naj se na šolah v Sloveniji ukinejo vse 
obligatne šolske maše razen normiranih, se predloži 
višji instanci v odločitev. Z ozirom na to, da se vrši 

.po vseh Šolah obvezni pouk v verstvu, se je sprejel 
dopolnilni predlog: «Predsedstvu višjega šolskega 
sveta naj služi v ravnanje, da je na željo voditeljev 
ali njih namestnikov poedine učence v zmislu člena 
16. ustave takoj oprostiti verskega pouka». 

Ministrstvu prosvete se predloži v potrditev 
uredba, ki določa: 

§ 1. Posvetnim literarnih učnim osebam, stalnim 
veroučiteljem in začasnim veroučiteljem z mesečno 
plačo na osnovnih Šolah se dejanska nadštevilna 
ura pouka nagraja z 1%, vsakokratnih mesečnih 
osebnih službenih prejemkov. 
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Glede najvišje učne obveznosti navedenih po
svetnih in duhovnih učnih oseb veljajo dosedanji 
predpisi. 

§ 2. Ta naredba velja izza dne 1. januarja 1921. 
Izvede jo višji šolski svet v Ljubljani. 
Sklenilo se je tudi, da izdelaj predsedstvo višje

ga šoLskega sveta slično uredbo za meščanskošolsko 
učiteljstvo. 

Rešile so se nekatere disciplinarne zadeve. 
Sklenilo se je razširiti te-lo osnovne šole: v Sori 

v trirazrednico, v Preloki v dvorazrednico, v Tunii-
šču v sestrazrednico, v Št. Vidu pri Stični v petraz-
rednico, v Velikem Gabru v štirirazrednico, dekJiško 
šolo v Tržiču v petrazrednico, v Sorici v dvoraz
rednico, v Braslovčah v sestrazrednico, v Velenju 
v sestrazrednico z eno vzporednico, v Dragi v dvo
razrednico. 

V Dolnji Lendavi se ukinejo tri verske madžar
ske šole ter se priklopijo kot madžarske vzpored
nice slovenski državni petrazrednici. 

Na Holmcu se je ustanovila nova ljudska šola. 
Pri Št. Juriju ob Taboru se otvori nova. vzpo

rednica. Sistemizirale so se stalne službe učiteljic žen
skih ročnih del v Krašnji (nastavila se je Katarina 
P o t r a t o ) , v Št. Ilju pod Turjakom, Št. Juriju ob 
Taboru in v Polzeli, kjer se je imenovala Josipina 
K i t . 

Pritožbe zoper prešolanje Kandije, Žabje vasi :i. 
Bršljina v šolski okoliš novomeški in zoper prešo
lanje Ludenjev v šolski okoliš Polje so se zavrnile. 
V reaktivacijo se je predlagala Balbina E p p i c h . 

Na lastno prošnjo, odnosno uradoma so se pred
lagali za upokojitev: Margareta B e 11 e- Ž e 1 e, Ana 
D e q u a l - R a v n i h a r , Frančiška B a r b i č - Č o r , 
Hedvika S m o l n i k a r , Ida K a d i v c - P a p u l a , 
Terezija L u k m a n, Angela L e n g e r - N a g o d e , 
Mara Ž v a n - P f e i f e r , Štefanija B r a t u š - K o -
m a u ] i, Josipina K n e z - M a r t i n č i č , Karel S i -
m o n , Josipina B a l o h - Š u š t e r š i č , Helena 
W o g g, Frančiška I l l e r s c h i t s c h in Joška 
B r i n š e k - Š v i g e l j . 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 24. novembra 1921. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

Letnik Ш. 

s. s. Št. 2286/0. 

Razpis služb. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta v Ljubljani 

z dne 5. novembra 1921., št. 13.660, razpisuje pod
pisani okrajni šolski svet ta-le službena mesta v 
s t a l n o namestitev: 

1.) B o ž j a k o v o: enorazrednica, mesto šolske
ga voditelja-učitelja. 

2.) Č r e š n j e v e c: enorazrednica, mesto ŠoLske
ga voditelja-učitelja. 

3.) D r a g a t u š : trirazrednica mesto za naduči
telja. 

4.) Č r n o m e l j : osemrazrednica, 2 mesti za uči
telja, 1 mesto za učiteljico in 1 mesto za učiteljico 
ženskih ročnih del. 

5.) M e t l i k a : osemrazrednica, 2 mesti za uči
telja, 1 mesto za učiteljico in 1 mesto za učiteljico 
ženskih ročnih del. 

6.) P o d z e m e l j : petrazrednica, mesto za nad
učitelja in 1 mesto za učitelja. 

7.) R a d o v i c a : dvorazrednica, mesto za nad
učitelja in 1 mesto za učiteljico. 

8.) S e m i č : trirazrednica, mesto za nadučitelja. 
9.) S t a r i t r g : štirirazrednica, mesto za naduči

telja in 1 mesto za učitelja. 
10.) S u h or : štirirazrednica, 1 mesto za učiteljico. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ

beni poti pri podpisanem okrajnem šolskem svetu 
do dne 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Okrajni šolski svet v Črnomlju, 
dne 29. novembra 1921. 
Predsednik: dr. Alojzij Gregorin ч. r. 

Št. 15.083. 1834 
Razglas. 

Dne 12. d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih se bodo 
pri podpisanem okrajnem glavarstvu občinski lovi 
v Dobu, Hrušovki in Zgornjem Tuhinju na javni 
dražbi oddajali v zakup do dne 30. junija 1927. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami od deve
tih do dvanajstih na vpogled pri okrajnem glavar-
s t v u - Okrajno glavarstvo v Kamniku, 

dne 29. novembra 1921. 

Razne objave. 
1829 Prospekt H. emisije delnic 

Jadranske banke, d. d. v Beogradu. 
Izvršujoč sklop izrednega občnega zbora delni

čarjev z dne 30. novembra 1921., objavlja podpisali 
upravni svet 

povišbo delniške glavnice od 30,000,000 K 
n a K 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 — 

z izdajo novih 
nom. 90,000.000 K, t. j . 225.000 delnic po nom. 400 K 

s pravico do dividende za leto 1921. 
Emisija novih delnic se izvrši ob tch-lo pogojih. 
1.) Delničarji imajo pravico, da optirajo na vsako 

staro delnico t r i delnice II. emisije po tečaju 600 K 
plus 5 % obresti od dne 1. januarja do dne 15. de
cembra 1921. (28-80 K) za vsako delnico. (Z ozirom 
na uspeh semestralne bilance Jadranske banke d. A. 
v Beogradu za I. semester 1921. je pričakovati, da 
se bo denar, vložen v nove delnice, obrestoval zelo 
povoljno in da bo dividenda za leto 1921. znatno 
presezala znesek 28-80 K, vplačan kot obresti od 
dne 1. januarja do dne 15. decembra 1921.) 

2.) Delničarji, ki žele izvršiti svojo opcijsko pra
vico, morajo predložiti v času o d d n e 1. d o d n o 
15. d e c e m b r a 1 9 2 1 . stare delnice (oziroma za
časna potrdila), da se prežigosajo, na blagajnah: 
a) Jadranske banke v Eeogradu aH njenih podruž

nic v Celju, Cavtatu, Dubrovniku, Ercegnovem, 
Jelši, Korčuli, Kotom, Kranju, Ljubljani, Mari
boru, Metkoviću, Sarajevu, Splitu, Šibeniku in 
Zagrebu, dalje na Dunaju, v Trstu, Opatiji in 
Zadru; 

b) banke in štedione za Primorje na Sušaku ali nje
nih podružnic na Reki in v Bakru; 

c) Prve hrvatske štedionice v Zagrebu ali njenih po
družnic v Beogradu, Bjelovaru, Brodu n. S., Celju, 
Crikvenici, Čakovcu, Daruvaru, Delnicah, Dja-
kovu, Gjurgjevcu, Iloku, Karlovcu, Kraljevici, 
Križevcih, Mitrovici, Novi Gradiški, Ogulinu, Osi
jeku, Požegi, Reki, Senju, Sisku, Subotici, na Su
šaku, pri Sv. Ivanu Zelini, v Varaždinu, Veliki 
Gorici, Vinkovcih, Virovitici, Vukovaru in Ze
munu; 

č) Frank Sakser State Bank, New York; 
d) Banco Yugoslavo de Chile, Valparaiso, Antofa^ 

gasta, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir; 
hkrati morajo vplačati protivrednost prevzetih delnic 
II. emisije. 

3.) Razlika med nominalno vrednostjo in emisij
skim tečajem novih delnic pripade po odbitku stro
škov emisije rezervnemu skladu banke. 

4.) Delničar, ki v predpisanem roku ne prijavi 
opcijske pravice in ne izvrši vplačila, izgubi opcij
sko pravico. 

5.) Prevzem eventualno neoptiranih delnic je za
jamčen po domačem kapitalu. 

V B e o g r a d u , dne 30.novembra 1921. 

Upravni svet 
, Jadranske banke, d. d. v Beogradu. 

1 8 3 6 Vabilo na Izredni občni zbor 
delničarjev 

Tovorne izdelkov iz pločevine in bovin 
Emil Lajouic S drug, d. d. v Ljubljani, 
ki bo v ponedeljek dne 19. d e c e m b r a t. 1. ob 
šestnajstin v prostorih Zadružne gospodarske banko-

v Ljubljani z 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Zvišba delniške glavnice na 2,000.000 K. 
2.) Izprememba pravil oddelka III., člena 7. 
V Lj u b 1 j a n i, dne 2. decembra 1921. 

Upravni svet 

Razld društva. I 8 2 1 

Podružnica Maribor I. «Splošne železničarske or
ganizacije za Jugoslavijo» se je na občnem zboru dne 
6. januarja 1921. prostovoljno razšla. 

Andrej Bahun s. r., bivši predsednik.. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

'''Hznsteiäz.wr rt - jîàîiAuiààatataMÉËMk&L^ùâ 



146. 
Poitnina plafona v gotovini 

V Ljubljani, dne 10. decembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

i 

-I 
•"4 

ш 

• uradov in oblastev. — Razne objave. ««««"» ™iuu urapa 

Uredbe osrednje vlade. 
» i — _ 

337. 
Naredba 

o uradnih kraticah za dinarsko vrednost.* 
Da se uvede enotnost pri okrajšanem označevanju 

dinarske vrednosti, odrejam : 
Zaradi enotnega postopanja naj se dinarska vred

nost, kadar jo je treba označiti s kratico, označi s 
kraticama: «Дии» in «ц», v latinici pa s kraticama: 
«Din> in «p». 

Te kratici je sma-trati za obvezni uradni kratici. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Iz pisarne generalnega Inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 18. novembra 1921.; I br. 12.821. 

v. 

Uredbe oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

338. 
Izvršilna uredba 

ministrstva za trgovino in Industrijo, 
oddelka v Ljubljani, 

o ustanovitvi pokrajinske strokovne zadruge 
brivcev, frizerjev In lasnicarjev. 

Na podstavi členov 3. in 4.. naredbe deželne vlaùp, 
za Slovenijo z dne 16. novembra 1919., št. U Ur. ]. 
iz leta 1920., s katero so se izdali predpisi za pospe
ševanje ustanovitve strokovnih zadrug-, se odreja po 
zaslišanju trgovske in obrtniške zbornice in poslu-
jočih zvez obrtnih zadrug: 

Člen 1. 
Okoliš strokovne obrtne zadruge, brivcev frizer

jev in lasničarjev na Kranjskem se razširja na ve? 
območje pokrajinske uprave za Slovenijo in zadruga 
se imenuje: 

Pokrajinska, zadruga brivcev, frizerjev in lasni
čarjev v Ljubljani 

\ Ölen 2. 
. Z ustanovitvijo zadruge, navedene v členu 1., so 

postali vei-v istem členu našteti obrtniki člani te 
strokovne zadruge ter so izločeni iz zadrug pri ka
terih 80 bili do sedaj včlanjeni. ' 

Ölen 8. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
'r oddelek v Ljubljani, 

dne 30. novembra 1921. 
Dr. Marn s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. l270 A, izdanih dne 
3. decembra 1921. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 4430. vet. ~ 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveni» s dne 3. decembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestni!, 
oiagistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami Številka pred dvopičjem 
inači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artdče. 7:37, Bianca 2:2, Kapele 1: 8, 
Videm 5:31, Zakot 5:18. Kočevje: Novi Lazi 2:5. 
Kranj: Stara Oslica 2:3. Krško: Cerklje 1:8, Raka 
2:4, Studenec 1:9. Ljubljana okolica: Borovnica 
2:3, Dobrova 1:1, Horjulj 1:1, Vrhnika 6: 72. Lo
gatec: Dolenji Logatec 4:7; Gorenji Logatec 3:8, 
Planina 4': 21, Rovte 1:1, Žiri 5: 9. Maribor: Sv. Peter 
1:1. Radovljica: Bohinjska Bistrica 3:27. Ljubljana 
mesto 1. 

Š u š t a v e c 
Krško: Kostanjevica 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1. 

Litija: Temenica 1:1. Logatec: Rovte 1:1. Murska 
Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Zagradec'l: 1. 
Ptuj: Breg .1:1. Radovljica: Jesenice 1:1. 

G a r j e ovac« 
Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Bizeljsko 1:1. KrSko: Raka 1:12, Sent 

Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 
Rdeči breg 1:1, Sv. Martin pri Vurbergu 1:1, Spodnji 
Porčič 1:8. Novo mesto: Selo-Sumberk 2:2. Ptuj: 
Stojnci 1:1. Slovenjgradec: Zgornja Gortina 1:1, 
Zgornja Kaplja 1:1. 

ИЈГЛ 

I S v i n j s k a k u g a . 

j Maribor: Krčevina 1:1, Sv., Trojica v SloveneJdg | 
goricah 1:3. • 

j S v i n j s k a r d e . c i c a . 
| Kamnik: Podgorje 1:1. Ptuj: Salovci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
•rl 

Ljutomer: Bučečovci 1:7. 

V L j u b l j a n i , dne 3.decembra 1921.. 

Pokrajinska uprava ta Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega nameetnàtetó Ш 
Panilo e.r. 

9. 

Razglasi oddelka ministrstva pravde 
v Ljubljani. 

Št. 3443/21. ~ 

' Razglas. 
Po naredbi pravosodnega minietrstva'z dne 27eg$r3š 

junija 1902., ukaz. š t 31, in po § 387. k. pr. r^ vifî 
določajo za območje višjega deželnega sodišča * ' ! •-
Ljubljani kot povračilo za stroške preiskovalnega M 
zapora in izvršitve kazni za enega kaznjenca in вк Ш 
dan za čas od dne 1: januarja 1922. do dne 81. de
cembra 1922. nastopni zneski:, 

A. v sodnih jetniščnicah: 
1.) za preiskovalni zapor in za preskrbo pri iz

vršitvi kazni . - . . . . ' • 12 & 
2.) za stražo in upravo pri izvršitvi kazni 12 K 

B. za preskrbo, stražo in upravo v kaznilnicah:'.;.'.. 
1.) v moški kaznilnici v Mariboru . . . 26 J£ 
2.) v ženski kaznilnici v Begunjah . . 16•%-.-. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani 
dne 2. decembra 1921. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Dobrova 1:1, Dobrunje 1:1. 
Ptuj: Stoperce 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:8. Murska Sobota: 

Tišina 1:16. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

G n i l o b a č e b e l . 
Ljutomer: Kamenščak l ; l . 

Prestale so: 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Centih» 1:2, Dolnja Lendava 
1 : 1 . ' 

Št. 3702/21. ' • ) 

Razglas. 
Gospod minieter pravde je z odlokom z dne21eg* 

novembra 1921., št. 59.828, sestavu v zanislu in za 
svrhe člena 137. ustave za področje višjega deče£ 
nega sodišča v Ljubljani to-le komisijo: 

Predsednik komisije: 
Frano S m e k i a, podpredsednik stola, sedmerice^ 
člani komisije: 
Ivan K a v č n i k , predsednik višjega deželnega 

sodišča v Ljubljani; -
Maks C e r n e , svetnik stola sedmorice; 
Pran M i 1 č i n s k L svetnik stola sedmorice; 
Josip Ž m a v e c , svetnik stoja sedmorice. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani 
dne 3. decembra 1021. 

m 
Ш 
m 

m 
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146. 754 Letnik Ш. 

/ Razglasi zdravstvenega odseka 
È za Sloveniji). 

| " g t 13Л95. 

M M E Шм b nalê UIvîh boleznih là 
^шпЈјк ^potraflhske ^raVb ftà Slovenijo. 

Хиа/аћв 13. ab âne ï b . novembra Ш . 

O k r a j O b é i n » 

•a 

4 
.* S k" S.S. 

K o z e ( V a r i o l a ) . 

Šlorenjgrađee | Šoštanj i . i 1 i . j . i 1 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brefiee 

Örnomelj 

'Celje 

Celje mesto 
Kamnih-

Епшј 

Eriko 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
-, litiju 
Ljutomer 

Maribor okolica 
Maribor mesto 

KOTO mèsto 
Ridorljica 

SloTenjgradec 
Murska Sobota 

Brežice . . . 
Senovo . . . . 
Artico . . . 
Moetec . . . 
Mrčaa sela . 
Loka . . . . 
Stari trg . . 
Suhor.'. 
Trbovlje. . . 
Loka . . . . 
Celje okolica 
<*sko. . . . 
Šmarje trg. . 
Celje . . . . 
Dob . . . . 
Koeeze . . . 
Prevoje . . . 
Stara Loka . 
Kranj. . . . 
Eriko. . . . 
ST. Križ. . . 
ST. Jori . . . 
Ražkovec . . 
Tepanje . . . 
Borovnica . . 
Pijara gorica 
Ljubljana . . 
Pottnik . . . 
A p a c e . . . . 
Tinje . . . . 
Maribor. . . 
Šmihel-Stopiče 
Bistrica . . . 
SloTenjgradec 
Bratonci. . . 

i 

& 

G r i ž a ( D y e e n t e r i a ) . 

Bnfii ee 

8* 
Črnomelj 

Celje okolica 

Brežice . . . 
Bianca . . . 
Велиса . . . 
Globoko. . . 
Pletene . . . 
Videm . . . 
Zabukovje. . 
Bixeljsko . . 
Pitoce. . . . 
D o b j e . . . . . 
Koprivnica 
Št Peter . . 
Veliki Kamen 
Senovo . . . 
Eapele . . . 
Artice. . . . 
Virstanj. . . 
Planinska TEB 
Bre&je . . '. 
Moetee . . . . 
8rom!je . . . 
Golobinjek. . 
Planina . . . 
Verace . . . 
Gaberje . . . 
Zakot. . . . 
Mrena sela . 
Prevorje. . . 
Loke . . . . 
Podzemelj . . 
Ra dorica . . 
Trbovlje. . . 
Loka . . . . 
Rečica . . . 
Št. Lenart. . 
Jnrkloiter . . 

ST. Vid . .-. 
Gomileko . . 
Sv. Rupert. . 
Celje okolica 
Šmarje . . . 
Sladka gora . 
Laško. . . . 
Polzela . . . 
Dol 
ST. Peter . . 
Lemberg . . 
Sv. Krištof. . 
Šmarje trg . 
Dremlje. . . 
Ponikva. . . 

o k r a , 

9 
2 

7 
9 
1 

24 
9 
S 
2 
26 

3 
1 
4 
3 
1 
1 

o b e 1 
i n a 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kranj 
Krško 

Еоовтј« 

Konjiee 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Litija 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Maribor mesto 
MOTO mesto 

Ptuj okolica 

BadoTljica 

SloTenjgradec 

Prevalje 

Tineko 
Tebarje 
Celje 
'Selca 
Krško 
Raka 
8v. Križ 
Bučka. . . . . . 

^
ostanjevica. 
t. Jani 

Studenee . . . . 
Cerklje 
Št R u p e r t . . . . 
Sv. Juri 
Bostanj 
Trebeljno . . . . 
Zeljne 
Videm 
Podgora 
Bczina 
Konjice trg . . . 
Konjice okolica . 
Sv. Jernej . . . . 
Vrbovlje . . . . 
Brezovica . . . . 
Ljubljana . . . . 
Zalina 
Kotredež . . . . 
Polenik 
Luce 
Šmartno 
Gradisce . . . . 
Hotič 
Grabonos . . . . 
Hoče 
Slovenska Bistrica 
Zgornja Polskava. 
Radvanje . . . . 
Fram 
Pekre 
Laporje 
Spodnja Polskava 
Razvanje . . . . 
Loka . 
Stopno 
Studenci . . . . 
Orehova vas . . . 
8e ni- a ob Dravi . 
Maribor 
Bruenioe . . . • 
Šmibel-Stopiče . . 
Mirna 
Novo mesto . . . 
Brebrovnik . . . 
Gorenjski vrh . . 
Ki car 
Krčevina . . . . 
Majftperg . . • . 
Mezgovci . . . . 
Mibalovci . . . . 
fodgorci . . . . 
Podvinci 
Poland 
Polensak . . . . 
Ragoznica . . • . 
Rogatec 
Središče. . . • • 
Turski vrh . • • 
Sv. barbara . • • 
ST. Urban . . . • 
Velika Varnica. . 
Veliki Okie . . . 
VintaroTci. . . • 
Žetale 
Jesenice. . • • • 
Bled 
Ribno 
Kamna gorica . . 
Leere 
Radovljica. . • • 
Koroška Bela • • 
Slovenjgradec . • 
Sv. Andraž . . . 
Vuzenica . . . • 
Šmartno ob Paki . 
ÓroU . . . . . . 
Koprima . . • • 
Libuče 
Sv. Danijel . . • 
Mežica . . . . 

1 
o 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 

Brežice 

Črnomelj 

Celje mesto 
Kranj 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

MOTO mesto 
Ptuj okolica 

Murska Sobota 

Kapele . . . 
Mihalovec . . 
Božjakovo . . 
Metlika . . . 
Celje . . . . 
Kranj. . . . 
Škof ja Loka. 
Medvode . . 
Ljubljana . . 
Maribor . . . 
Mirna peč. . 
8v. Rok . . . 
IzakQvei. . . 
Dokležovje . 

10 
2 
4 
2 
1 
2 
6 
1 
2 

i 
18 

2 
4 
1 

2 
1 
1 
1 

i 
1 
2 
2 
1 
1 

i 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

3 
, 
1 
2 
1 
2 

3 
12 

1 
3 
1 
1 

. 
1 
3 
3 
, 

3 
7 
1 
2 
, 
. 
, 
' 

21 

• 1 • , 
, 
. 

.• 

3 
10 

i 2 
1 

. 
, 
. 
• 

i 1 
1 
, 
, 
, 

.' 

diAj ObKna 
« • g 
«._ 

'ftipte 
Kamnik 

J i i > i A r a 4 •..> 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Ptuj okolica 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) 
Kaplja vas. . . 
Kranj. 
Ljubljana 
Maribor. 
Kog . . 

Д: 

BÎranj 
T r a h o m . 

'.Selca . . . . . 
Eovor 
Sosti nj . . . ,, Slovenjgradec 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 29. novembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec e. r. 

Razglasi gradbene direkcije 

Št. 4101. 

za Slovenijo. 
Razglas. 

Friderik G a l s c l i , višji geometer v p., je dne 
14. oktobra 1921. pri okrajnem glavarstvu v Krškem 
prisege] kot avtoriziran civilni geometer v zmislu 
§ 12. ministrske naredbo z dne 11. decembra I860., 
št. 36.413, ter je-izza tega dne upravičen izvrševati 
civilno.geomctrsko prakso. 

Njegov stalni sedež jo v Kostanjevici. 
V I, j u b 1 j a,'n i, dne 30. novembra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi pokrajinske monopolske 
direkcije v Ljubljani. 

Tov. št. 7677/21. 1841 

Razglas o novi monopolski taksi na Vžigalice. 
, Z odločbo upravnega odbora samostojne mono

polske uprave M. br. 20.667 z dne 29. novembra 1921. 
in z odobritvijo gospoda ministra za finance z' dne 
26. novembra 1921., br. 7400, se je monopolska taksa 
na vžigalice zvišala ter znaša: 

1.) pri parafinskih vžigalicah v škatlicah z okroglo 
100 klinčki 24 par od' škatlice; 

2.) pri žveplonih vžigalicah v škatlicah z okroglo 
120 klinčki 24 par od škatlice; 

3.) pri švedskih normalnih vžigalicah v škatlicah 
z okroglo 60 klinčki 22 par od škatlice; 

4.). pri malih švedskih vžigalicah v škatljcah z 
okroglo 50 klinčki 20 par od škatlice. 

V tem zmislu se izpreminja tukajšnji razglas z 
dne 21. novembra 1921., tov. št. 7364, Ur.l. 141. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 5. decembra 1921. 

!•*<• «T- .-••.-«— 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 3451/4/21 — 1 . 8—1 

Razpis. , 
Pri računskem oddelku višjega deželnega sodišča 

T Ljubljani se oddasta dve mesti računskih prakti-
kantov, s katerima je združen adjutum v letnem 
znesku 1200 K s pripadajočo draginjsko doklado. 

Pogoja za sprejem v to službo sta dovršena gim
nazija ali realka in zrelostni izpit. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z rojst
nim in domovinskim listom, nravstvenim izpnčeva- ' 
lom, listinami, ki izkazujejo prosilčevo vojaško raz
merje, in z izpričevali, je predložiti do dne 

1 0 . j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. -
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 3. decembra 1921. ' 
KavČnlk s. r. 

..•>**Mfo<, i,v*?dfcÄjk:Ä'.'i: l'-'iafcMi .i.V'fc- Л6лЛ.~Ч .•* :•';?*?••;£:**•& 
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Preda. 1629/4/21—1. 3 - 3 

Razpis. 
Oddasta se eno mesto vižjega pisarniškega, or

ciaia pri okrajnem sodišču v Litiji in eno mosto pi
sarniškega uradnika X., oziroma XI. činovnega raz-
reda v Radovljici, oziroma mesta pisarniških uradni
kov pri drugih sodiščih, ki se • morda izpraznijo po 
•objavljenem razpisu ali po imenovanju, oziroma pre
mestitvi. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 144. 
Predeedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 25. novembra 1921. 

Pred». 1645/4/21—1. 3 _ 3 

Razpis. 
Odda se pri deželnem sodišču v Ljubljani sod

niško mesto v 'VI. činovnem razredu. 
Prošnje so morajo vložiti do dne 

8. j a n u a r j a , 1 9 2 2 . 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 144. 
Predeedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 28. novembra 1921. 

.Pred». 1151/4/21—1. , 3 ~ * 
Razpis. 

. Odda se mesto dcželnosodnega svetnika v VII. 
činovnem razredu pri okrožnem sodišču v Novem, 
mostu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vložo po službeni poti najkesneje do dne 

2. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predseduištvu. 

Predeedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 27. novembra 1921. 

T V 14/21—3. 1 7 8 9 

AmortlzaoIJa. 
Na predlog tovarne kemičnih izdelkov v Hrast

niku se uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih 
baje izgubljenih vrednostnih papirjev: Carinske po
botnice št. 534, 576 in 577 z dne 23. maja 1919., iz
dane po glavni carinarnici v Mariboru, in glaseče se 
na skupaj tri vagone tvorniške soli. 

Imetniki teh pobotnic se pozivljejo, naj uveljav
ljajo4 svojo pravice tekom 1 l e t a , 6 t e d n o v i ' i 
3 d n i od dne tega razglasa, ker bi se sicer po tem 
roku ti vrednostni papirji razveljavili. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 1. novembra 1921. 

T 97/21—4. 1 7 5 2 

AmortlzaoIJa. 
Na predlog, ki ga je podala Marija D o r o t e j a> 

posestnica v Bršljinu št. 10, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki je_ bila 
predlagateljici baje ukradena: Hranilna knjižica 
št. 24.062 mestne hranilnice v Novem mestu z vlogo 
2000 K, glaseča so na ime: Marija Doroteja iz Brš-
ljina št. 10, z geslom: «Jugoslavija». 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š c s 11 h m e s o e e v, ker bi sicer po 
tem roku hranilna knjižica izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče.v Novem mestu, oddelek L, 
dne 14. novembra 1921. 

•Pmis. 489/6/21—1. . 3~1 

Bazple. 
Odda se mesto pisarniškega oficianta, oziroma pi

sarniškega pomočnika, pri okrajnem sodišču y Cerk
nici, odnosno pri drugem .sodišču, kjer bi se tako 
mesto izpraznilo po objavi natečaja aH po preme
stitvi. Pisarniški oficiant bo prejemal letno plačo 
5200. K in draginjsko doklado dnevno po 50 K 60 f, 
pisarniški pomočnik pa dnevnino po 2 K 65 v in dra
ginjsko doklado dnevno po 56 K. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki mo
rajo biti svojeročno spisane, naj se vlože najkesneje 
do dne l ä . j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem sodišču. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, se morajo 
izkazati s šolskimi izpričevali, da so dovršili ljudsko 
šolo in da so zciožni slovenskega jezika v govoru in 
pisavi; tudi morajo svoji prošnji priložiti rojstni in 
domovinski list, nravstveno izpričevalo in uradno 
izpričevalo državnega zdravnika, da so za zaprošeno 
mesto sposobni. Končno morajo izkazati, da so iz
polnili aktivno vojaško dolžnost4 aH pa da so je 
trajno oproščeni 

Prosilci s prvim pisarniškim izpitom in oni, ki 
eo vešči strojepisju in slovenski stenografiji, imajo 
prednost. ' ,s 

'Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celokupne 
Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., št. 115 Ur. 1. 
Za take se priznavajo le oni, katerih zmožnost za 
delo se je vsled poškodb, dobljenih v vojni, zmanj
šala najmanj za 20 %. Invalidnost morajo dokazati z 
izvidom nadpregleda, izdanim po eni ali drugi pukov-
ski okružni komandi, odnosno po enem ali drugem 
vojnem okrugu naše države. 

Vojni' prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. iri 
8. uredbe o 'prostovoljcih z dne 18. decembra 1919. 
e t 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa 
na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. št. 60, člena Г7. naredbe celokupnega4 ministr
stva z dno 25. januarja 1914., š t 21 avstr. drž. zak., 
in naredbe celokupnega ministrstva z dne 23. marca 
1918., avstr. drž. zak. št. 111. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se morda izprazni-
jo po objavi natečaja ali po premestitvi, naj invalidi, 
prostovoljci in certifikatisti v evojih prošnjah izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz-

- praznila. 
Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek I., 

dne 1. decembra 1921. 

E 223/21—5. П 7 6 

Dražbeni oklio. 
Na predlog finančne prokurature v Ljubljani bo 

dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2 na podstavi 
odobrenih pogojev dražba teh-le nepremičnin, vpisa
nih v zemljiško knjigo za Jarše, vi. št. 253: ^ 

Označba nepremičnin: Pare. št. 390/3 (hiša št. 36) 
in pare. št. 390/2 (njiva). Cenilna vrednost 50.603 K, 
najmanjši ponudek 33.743 K. 

K nepremičnini spada, razno poljsko orodje v ce-
nilni vrednosti 9 K. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek IL, 

'dne 16. novembra 1921. 

Letnik Ш. 

Višina osnovne glavnice: 60.000 dinarjev, od ka
terih je plačana v gotovini polovica s 30.000 dinarji. 

Poslovodja: družbenik dr. Fran Jenko, trgovec v 
Ljubljani. 

Firmo podpisuje dr. Fran Jenko sam tako, da 
pristavlja svoje ime njenemu napisanemu, natisnje
nemu ali s štampiljo odtisnjenemu besedilu. 

L j u b l j a n a , dne 4. novembra 1921. 

219. Sedež: Skofja Loka. 
Besedilo firme: Elektrarna škofjaloka in okolica, 

d. d. 
Obratni predmet: Družba proizvaja in oddaja 

električni tok za razsvetljavo, gonilno silo in kurjavo 
proti odplačilu ter prodaja vse elektrotehnične in k 
tej stroki spadajoče predmete. 

Družbena oblika: delniška družba. Ustanovitev 
družbe dovoljena in pravila odobrena po pooblastitvi 
ministra za trgovino in industrijo z dne 23. junija 
1921., VI št. 3263, s koncesijsko listino ministrstva 
za*rgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, z- dne 
23. avgusta 1921., št. 5057/21. Ustanovljena dae 
4. septembra 1921. za nedoločen Čas. 

Delniška glavnica: 3,000.000 K, razdeljena na 
7500 popolnoma vplačanih delnic po 400 K, od ka
terih je 4250 prioritetnih in 3250 navadnih délaie; 
vse delnice se glase na imetnika. 

Delež delniške glavnice 1,700.000 K je pokrit po 
apportu, ostanek 1,300.000 K pa je plačan v gotovini. 

Predsedništvo sestoji iz dveh članov. 
Ta člana sto: dr. Viktor Krenner, dosedanji 

poslovodja družbe «Elektrarna Škofjaloka in okolir 
ca, družba z o. z.» v gkofji Loki št. 56; Josip Hafner, 
posestnik v škof ji Loki, predmestje Karlovec š t 40. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 
natisnjeno ali po komerkoli napisano besedilo eden 
obeh članov predsedništva svoj podpis. 

Družba objavlja svoje razglase v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo», v «Slovenskem 
Narodu» in v «Slovencu». 

L j u b l j a n a , dne 4.novembra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

216. Sedež Ljubljana. 
Besedilo firme: Josip Kune & Komp. 
Obratni predmet: tvornica pletenirMn tkanin. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

9. decembra 1920. 
Družbeniki: Josip Kune, industrijec, Karel Kune, 

industrijec, in Ffanc Urbane, veletržec — vsi v Ljub
ljani. 

Družbo zastopa vsak družbenik samostojno. 
Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje družbeno 

firmo samostojno tako, da svojeročno zapisuje njeno 
besedilo. ' 

L j u b l j a n a . , dne 4. novembra. 1921. 

217. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Mali & Celestina. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 

1 Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. julija 1921. 

Družbenika: Ivan Mali, posestnik v Ljubljairi, 
Stara pot št. 9, in Franc Celestina, zasebnik v Ljub
ljani, Dolenjska cesta št. 10. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik posa
mezno. 

Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje zase tako, 
da postavlja svoje ime pod natisnjeno, napisano ali 
kakorkoli natisnjeno'besedilo firme. 

L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1921. 

218. Sedež: Ћакек. 
Besedilo firme: «Express» — Mednarodni trans

porti — Rakek, družba z o. z., ali v italijanskem je
ziku: «Express» — Trasporti internazionali — Ra
kek, società a g. L, ali v francoskem jeziku: «Ex
press» — Transports internationaux — Rakek, so
ciété à r. 1., ali y nemškem jeziku: «Express» — 
Internationale Transporte — Rakek, Gesellschaft m. 
b. H. 

Obratni predmet: transporti po suhem in po vodi. 
Družbena pogodba z dne 21. oktobra 1921. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i 4> r i n a s t o p n i h f i r m a h: 

220. Sedež r Ljubi jana. , . 
Besedilo firme: Julio Meinl, d. d.: 
S prokuro sta poverjena Valter Perathoner m An

drija Löwenstein, oba uradnika firme Julio Meinl. 
d. d., stanujoča-v Zagrebu. 

L j u b l j a n a , dne 4.novembra 1921. " " ^ 

221. Sedež: Ljubljana. . • \ 
Besedilo firme: Kolinska tovarna kavnih primesi, 

trgovsko delniško podjetje (Podružnica glavnega za
voda v Pragi, poslujočega' pod enako firmo): 

' Vpisala se je zvišba delniške glavnice v znesku 
12 milijonov kron za, nadaljnjih 6,000.000 K z izdajo 
30.000 đelnic po 200'К nom., ki so v gotovini popol
noma vplačane ter se glase na ime, na 18,000.000 K: 
ta zvišba je bila sklenjena na izrednem občnem zboru 
dne 5. julija 1920. in odobrena z odlokom notranjega 
ministrstva v sporazumu z ministrstvoma za trgovino 
in za finance v Pragi z dne 2. oktobra 1920., š t 59.220 
iz leta 1920., odnosno z odlokom ministrstva za trgo
vino in industrijo v Beogradu z dne 5. septembra 
1921., št. VI 4116. • 

L j u b l j a n a , dne 21. oktobra 1921. 

222. • Sedaž: Ljubljana., 
Besedilo firme: Konfekcijska tovarna, družba z 

o. z.: * 
Na izrednem občnem zboru z dhe 1. septembra 

1921. se je sklenila razdružitev in likvidacija družbe. 
Likvidacijska firma: Konfekcijska tovarna, druž

ba z o. z. v likvidaciji. 
Likvidatorja sta, po izpremenitvi točke «Stiriin-

dvajsetič» družbene pogodbe z dne 31. decembra 
1919., posi. št. 475, glede števila likvidatorjev, po
slovodja Fran Derenda, veletržec v Ljubljani, Епшп-
ska cesta št. 8, in Josip Skalar, pooblaščenec Ja
dranske banke v Ljubljani 

Firmo podpisujeta likvidatorja kolektivno tako, 
da pristavljata skupno svoja podpisa njenemu'po 
komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali štampiljilfa-
nemu besedilu. 

L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1921. 

223. Sedež: Ljubljana. 
'Besedilo firme: Kreditni zavod za trgovfflo ui in

dustrijo: 
Prokura se je podelila Rudolfu'Sarku in Riku 

Jugu, "bančnima uradnikoma v t§ifrAjàni. 
L j u b l j a n a , dne 4.novembra 1921. 
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146. 756 etnik III. 
224. Sedež: Ljubljana, Spodnja Šiška. 

Besedilo firme: M, Rosner & Co. nasi. Viktor 
Meden: 

Prokura, podeljena Emeriku Zelinki, se je izbri
sala. 

L j u b l j a n a , dne 4. novembra. 1921. 

225. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Slovenska eskomptna banka in še 

v /štirih drugih jezikih: 
Izstopil je član upravnega sveta Ivan Korenčan, 

trgovec v Ljubljani, na novo pa sta vstopila v uprav
ni svet Viktor Meden, veletržec v Ljubljani, in 
dr. Erik Mosche, industrijec na Dunaju. 

Prokura se je podelila Hubertu Ruprechtu' in 
Benu Gregoriču, uradnikoma v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1921. 

226. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
Dr. Ivan Slokar je ravnatelj s prokuró. 
L j u b l j a n a , dne 4. novembra 1921. 

227. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborska eskomptna banka; ali: 

Marburger Eskomptebank; ali: Banque d'escompte 
de Maribor: 

Po sklepu izrednega občnega zbora delničarjev z 
dne 30. oktobra 1921. se je vpisala zvišba delniške 
glavnice od 10,000.000 K na 30,000.000 K z izdajo 
50.000 delnic po 400 K, ki so v gotovini popolnoma 
vplačane ter se glase na prinosnika. 

M a r i b o r , dne 10. novembra 1921. 

228. Sedež: Vrhnika. ' 
Besedilo firme doslej: J. & M. Kran je. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

žganjetoč. 
Oblika: javna trgovska družba. 
Imetnika doslej: Jernej Kranjc in Matko Kranjc, 

trgovca na Vrhniki: 
Besedilo firme vsled izstopa Matka Kranjca od

slej: Jernej Kranjc. 
Imetnik odslej: samo Jernej Kranjc, trgovec na 

Vrhniki št. 268. . 
Izbrisala se je prokura' Mihaela Kranjca. 

L j u b l j a n a , dne 4.novembra 1921. 

Ш. I z b r i s a l i s t a ee n a s t o p n i f i r m i : 

229. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kune & Maček. 
Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje oblek. 
Vsled Opustitve obrta. 
L j u b l j a n a , dne 7. novembra 1921. 

230. Sedež: Škofja Loka. 
Besedilo firme: Elektrarna škofjaloka in okolica, 

dražba z o. z. 
Vsled združitve s firmo: Elektrarna Škofjaloka 

in okolica, d. d. 
L j u b l j a n a , dne 4. novembra 1921. 

izmed prispelih ponudb sprejme eno ali pa da tudi, 
če bi je ne bilo ugodno, ne sprejme» nobene; nadalje 
si pridržuje pravico, da uvede namesto pečarskih 
del, nav<idenih v proračunu, centralno kurjavo, na 
temelju posebnega postopka. 

Podjetništvo, ki se mu poveri gradnja, mora do
polniti vadij na 5%no varščino, in sicer tako, da se 
mu bo odtežala pri izplačevanju zaslužka v obrokih. 

Zgradba inspektorata mora biti dovršena do. d ne 
31. avgusta 1922. 

Za izvršitev gradbenih del veljajo poleg gradbe
nega elaborata splošni in posebni gradbeni pogoji, 
navedeni v službenih pripomočkih za bivše avstrijsko 
državne železnice. 

Obrazec ponudbe in proračuna se dobiva pri di
rekciji državnih železnic, oddelku D, soba št. 77, ali 
pri progovni sekciji državnih železnic v Ljubljani 
brezplačno, načrti zgradbe pa proti plačilu 400 K. 
V isti sobi so strankam vsi konkurenčni opevati na 
informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca novembra 1921. 

Št. 400. 

Razple dveh učnih mest na deikl 
meščanski šoli v Zalem. 

Po naročilu vtójega šolskega sveta z dne 9. sep
tembra 1921., št. 10.871, se razpisujeta dve službi 
strokovnih učiteljev na deški meščanski šoli v Žalcu 
v stalno namestitev, in sicer ena za I. in ena za II. 
skupino. 

Pravilno opremljene prošnje je treba poslati po 
predpisani službeni poti najkesneje do dne 

8 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
krajnemu šolskemu svetu v Žalcu. 

Okrajni šolski svet v Celju, 
dne 2. decembra 1921. 

Predsednik: Žužek s. r. 

6.) Sv. Juri v Slovenskih goricah: 1 služba za 
učitelja, 1 za učiteljico; 

7.) Sv. Benedikt v Slovenskih goricah: 1 služba 
za učitelja, 1 za učiteljico; 

8.) Sv. Rupert v Slovenskih goricah: 1 služba z.-», 
učitelja, 1 za učiteljico. 

Pravilno opremljen« prošnje naj se vlože po jtred-
pisani službeni poti do dne 

2 6. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri dotičnem krajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet pri Sv. Lenartu v Slovenskih 
goricah, 

dne 24. novembra 1921. 

Št. 720. 
Razpis uôiteljeklh služb. 

V šolskem okraju gornjeradgonskem se po od
redbi višjega Šolskega, «veta razpisujeta v stalno na
mestitev: 

1.) Gornja Radgona: 1 služba za, učitelja; 
' 2.) Negova: 1 služba za učitelja ali učiteljico. • 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

2 6. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri dotičnemi krajnem šolskem sve,tu. 

Okrajni šolski svet v Gornji Radgoni, 
dne 24. novembra 1921. 

Predsednik: dr.Vavpotič s.v. 

Št. 119. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 15. do 

z dne 30. novembra 1921. 
4 listnice z vsebino od. 428 K do 1140 K; 10 de

narnic z vsebino 41 K do 2300 K;'l zavitek perila; 
1 "kuverta z raznimi, listinami' in z večjo ysoto di?-
narja; 1 črna moška zimska suknja; 1 naprsna zlata, 
igla; 1 zlat poročni prstan; 1 telovadni čevelj; 1 sre
brna žepna ura; i boa; 1 par novih črnih leščečlh 
rokavic; 2 črni uisnjati ročni torbici z vsebino 700 K; 
6000 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 15. do 

dne 30. novembra 1921. 
3 denarnice z vsebino okrog 1200 K; 3 palice; dv«j 

suknji; 1 odeja; 1 ročka; 1 moška ura; 1 srebrna žen
ska ura; 1 šolska torbica; 1 boa; 5 različnih listin, 
odnosno listkov; 1 kovčeg perila; 2 jopici; 2 prazni 
vreči; 1 ženski slamnik; 1'volnen šal; 1 bluza; 3 šol
ske knjige; 1 zavoj perila; 3 dežniki; 1 košara; en-
slamnik; 1 zavitek moke; 1 ponev; 1 nahrbtnik; 1 par ' 
naočnikov; 1 ročna torbica; 1 zlat moški prstan; qua 
zlata damska ura; 1 zavoj svetiljk; 1 črn kožuhovi-
nast ovratnik; 387 K v različnih bankovcih. 

Kr, policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 2. decembra 1921. 

Št. 794. > . .....- y.: .- , Ш37 

Razglas. 
V ponedeljek dne 2. j a n u a r j a l 9 2 2. ob enaj

stih bo v dvorcu (Kongresni trg) V. žrebanje obvoz
nic 4%% nega deželnega posojila bivše dežele Kranj
ske iz leta 1917. 

Odsek za likvidacijo kranjske deželne imovine. 

*t. 44.041/D.—1921.. 1827 3—1 

Razpis oddaje gradbenih del. 
S tem razpisujemo ponovno javno pismeno licita-

cijsko obravnavo za zgradbo poslopja za inspektorat 
državnih železnic, v Ljubljani. Ta obravnava bo dne 

15. d e c e m b r a t. 1. 
ob enajätih pri direkciji državnih železnic v Zagreba, 
Mihanovičeva ulica št* 12, П. nadstropje, soba št. 67. 

Ponudbe se morajo do predpisanega roka brez
pogojno vročiti ali pa pravočasno poslati po pošti ua 
gorenji naslov. 

Ponudbe morajo biti kolkovane in zapečatene ier 
brez veake pripombe po ponudniku svojeročno pod
pisane. Obsezati morajo proračun na originalni tisko
vini direkcije državnih železnic s čitljivimi in brez-
pogreSnimi cenami in zneski. Varščina v znesku 
100.000 K, to je stotisoc kron, v gotovini ali v ve
ljavnih vrednostnih papirjih se пк>га brezpogojno do 
rečenega roka položiti pri glavni blagajni direkcije 
državnih železnic v Zagrebu. 

V proračunu je treba postaviti cene tako, da bodo 
fiksne (stalne), ker se ne bo vpošteval, noben povi-
šek, ako bi cene za material ali delavske mezdb po
skočile. 

Na obravnavi se bodo uvaževale samo one po
nudbe, ki bpdö podpisane brez pripombe in katerih 
proračuni bodo istotako sestavljeni brez pripombe. 
Direkcija državnih železnic ei pridržuje pravico, da 

Št. 799. 
Razpis učiteljskih služb. 

V šolskem okraju ljutomerskem ee po odredbi 
višjega šolskega sveta razpisujeta v stalno name
stitev: 

1.) Ljutomer (deška šola): 1 služba za učitelja; 
2.) Mala Nedelja: 1 služba za učitelja. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred

pisani službeni poti do dne 
26. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

pri dotičnem krajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet v Ljutomeru, . 

dne*24. novembra 1921. 
Predsednik: dr. Vavpotič s. r. 

Št. 622/Ш. 

Razpis učiteljskih služb. 
V šolskem okraju svetolenarškem se po odredbi 

višjega šolskega sveta razpisujejo v stalno namesti
tev nastopna učna mesta: 

1.) Sv. Lenart v Slovenskih goricah: 1 služba za 
učitelja; 

2.) Sv. Trojica v Slovenskih goricah: 1 služba za 
učitelja; 

3.) Sv. Anton v Slovenskih goricah: 1 služba za 
učitelja ali za učiteljico; 

4.) Sv. Barbara v Slovenskih goricah: 1 služba za 
učitelja ali za učiteljico; 

5.) Marija Snežna v Slovenskih* goricah: 1 služba 
za učitelja ali za učiteljico; 

Št. 795. 1838 
Razglas. 

V ponedeljek dne 2. j a n u a r / a 1 9 2 2 . ob de
setih bo v dvorcu (Kongresni trg) XXXIV. žrebanje 
obveznic 4%nega deželnega posojila bivše dežel e-
Kranjeke iz leta 1888. 

Odsek za likvidacijo kranjske deželne imovine. 

Bazne objave. 
Vabilo na ustanovni občni zbor, 

ki ga bo imel 

«,MEito\ trgoushû-industrfjsha delniška 
družba u Ljubljani,» 1Ш 

dne 28. d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob petnajstih v pro
storih «Slovenskega trgovskega društva ,Morkur' v 

' Ljubljani», Gradišče št. 17Д. 

Dn e v n i r e d : 

1.) Volitev predsednika ustanovnemu občnemu 
zboru. 

2.). Sklepanje o ustanovitvi delniško družbe in o 
končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbene pogodbe, 
kakor je le-ta oblastveno odobrena. 

3.) Volitev devetih članov upravnega sveta. 
4.) Volitev treh članov nadzorništva. 
5.) Raznoterosti. 
V L j u b l j a n i , dne 3.decembra 1921. 

Konceslonarji za ustanovitev 
«,Merkurja', trgovsko-industrljeke delniške družbe 

v Ljubljani». 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

fcfv- ,•: ^аа^Ш^ЊаамШШ^Е^^ Sretó'iì!» /i-— , itSä:ÄiiA'i>i:J:JSJS^» i^Z^ti^>l.j;;&ii<>:tó:' 
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V Ljubljani, dne 12. decembra 1921. Letnik ÏIL 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

VMbtma: U „Službenih Novin kraljevine Srha, Hrvata i Slovenac*". — Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje rinde : Pravilnik o »ozni ugndiosti na državnih želeenieah b 
ladjah. — Razglasi oerednje vlade : Razglas o prijavi obveznic pokrajinskih avtonomnih dolgov. — R&zglvei raznih drugih nradov in oblaste». — Razue objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 273 z dne !3.decembra 1921.: 

Objava generalne direkcije neposrednjib davkov. 
da je Miloš V i l f a n , davčni praktikant v Kranju. 
na lastno prošnjo premeščen k davčnemu uradu v 
Kozjem. 

Objava ministrstva ža notranje zadeve, ria je 
madžarski list «Függetlet Magyarsag» (ßaja) v naši 
državi prepovedan, ker piše zope-r njene interese. 

Številka 274 z dne 7. decembra 1921.: 
Objave generalne direkcije neposredujih davkov, 

da so postavljeni: 
za vodje davčnih uradov: v Krškem Vinko 

P r e m k , višji davčni upravitelj na Vrhniki; na Vrh
niki Valentin K o m p a r e, višji davčni upravitelj v 
Logatcu — oba po službeni potrebi; v Logatcu Frane 
J e n k o , davčni upravitelj v Ljubljani (po prošnji); 

,<pri davčnem uradu v Murski Soboti Rudolf L o -
t r i e , davčni praktikant v Kozjem (po r^rošnji); 

za davčne asistente XI. činovnega razreda certi-
fikatieti-naredniki: Ignacij T r o p iz Brežic, Martin 
F e r e n č a k iz Maribora, Tomo Š t a n g 1 iz Kranja, 
Tomo V e r c o g n a s i iz Celja, Matevž K a p u n iz 
Mostara in Josip S e r u e c iz Celja. 

Robert L i n d t n e r , višji davčni upravitelj v 
Krškem, je stalno upokojen. 

Izpremembe v osebju. 
Z ukazom ministrskega sveta (člen 59. ustave) z 

dne 6. septembra 1921., št. 42.441, sta bila postav
ljena pri oddelku B stola sedmorice v. Zagrebu: za 
namestnika državnega odvetnika v V. čin ovnom raz
redu Frano R u b e l l i , dvorni svetnik in državni 
nadodvetnik pri višjem deželnem sodišču za Dal
macijo; za svetnika v V. činovnem razredu z ran
gom od dne 30. januarja 1920. dr. Niko D e p o 1 o, 
višji deželnosodni svetnik pri višjem deželnem so
dišču za Dalmacijo. 

Z ukazom ministrskega sveta (člen 59. ustave) z 
dne 17. oktobra 1921., št. 52.732, je bil drju. Antonu 
V e r o n i , svetniku pri oddelku B stola ŝedm orice v 
Zagrebu v IV. činovnem razredu, podeljen naslov in 
značaj podpredsednika stola sedmorice. 

Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r I. je 
z Najvišjim ukazom z dne 22. novembra 1921., 
št. 60.338, blagoizvolil dr ja. Antona K a n d i a š a, 
predsedetvenega tajnika pri oddelku B stola sedmo
rice v Zagrebu, imenovati za višjega deželnosodnega 
svetnika in pomožnega referenta tega oddelka. 

Кг. stol sedmorice v Zagrebu, oddelek B. 

Gospod minister pravde je imenoval računskega 
svetnika v VIII. činovnem razredu Frana P o l j a n -
c a pri računskem oddelku višjega deželnega sodišča 
• Ljubljani za višjega računskega svetnika v VIL 
činovnem razredu na dosedanjem službenem mestu. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Prorizorni kanclist Rajko R i t m a n i č pri okraj
nem glavarstvu v Logatcu je imenovan za kanclista 
30» dosedanjem službenem mestu. 

Iv. Hribar s. r. 

Xa- lastno prošnjo .su premeščena: višji pisanu-, 
ški oficial Ivan Vidin: : i er od okrajnega, sodišča ; 

v Litiji v Ormož ili kanclist Josip G un s t e k o); 
okrajnega Midišča na Prcvaljah na Vrhniko. — Inie-i 
novani s'', višji pisarniški ofiein] lva.n B e n k o v i è i 

j za vodjo zemljiške knjige pri deželnem sodišču v j 
Ljubljani; višji pisarniški oficial začasno brez služ
benega mesta Milan K 1 e m e n č i č za višjega pi
sarniškega ofieiala preko sistemiziranega stanja pri 
deželnem sodišču v Ljubljani; začasno sprejeti vodja 
zemljiške knjige Dionizij N e s z m e n y za višjega 
pisarniškega ofieiala in višji pisarniški oficial za
časno brez službenega mesta Anton N o v a k za 
višjega pisarniškega ofieiala preko sistemiziranega 
stanja, oba pri okrajnem sodišču v Murski Soboti; 
začasno sprejeti vodja zemljiške knjige Ivan A p a 
t i e za višjega pisarnišk ega ofieiala pri okrajnem 
sodišču v Dolnji Lendavi; pisarniški oficial začasno 
brez službenega mesta Davorin K a t i c za pisarni
škega ofieiala pri okrajnem sodišču v Logatcu; za
časno sprejeti pisarniški oficial Štefan G o m b o s s y 
za pisarniškega ofieiala preko sistemiziranega stanja 
pri okrajnem sodišču v Murski Soboti; pisarniški ofi
cial začasno brez službenega mesta Ivan H u m a r 
za pisarniškega ofieiala pfeko sistemiziranega stanja 
pri okrožnem sodišču v Mariboru; pisarniški oficial 
začasno brez službenega mesla Oroslav V r h o v n i k 
za pisarniškega ofieiala preko sistemiziranega stanja 
pri okrajnem sodišču na Prevaljah; kanclist Ivan 
R a t e j pri okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici 
za pisarniškega ofieiala preko sistemiziranega stanja, 
na dosedanjem službenem mestu. — Za kancliste na 
sistemiziranih mestih so imenovani: vojni invalidi 
Anton R o ž a n c za okrajno sodišče v Cerknici, 
Fran E o k a 1 i č za okrajno sodišče v Murski Soboti, 
Julij A m a 1 i e 11 i za okrajno sodišče v Dolnji Len
davi, Josip R u d o l f za okrajno sodišče v Metliki 
in certifikatisti Leopold Š t e r za okrajno sodišče v 
Murski Soboti, Josip M e d v e d in Franjo J u r e s , 
oba za okrajno sodišče v Dolnji Lendavi. 

Kavčnik s. r. 

c) 

c) 

d) 

Uredbe osrednje vlade. 
339. 

Pravilnik o vozni ugodnosti na državnih 
železnicah in ladjah.* 

Člen 1. 
Pravico do vozne ugodnosti s 50%nini popustom 

redne tarife imajo na državnih železnicah in ladjah: 
a) trikrat na leto: aktivni častniki, če potujejo v 

civilni obleki, in rodbine vseh aktivnih častni
kov, in sicer: višji častniki in njih rodbine za 
vse tri razrede, nižji pa samo za drugi ali tretji 
razred. 

Aktivni častniki in ostale vojaške osebe uži
vajo, če potujejo v uniformi, ugodnost po dolo
čilih redne tarife; 

b) trikrat na leto: vojaški uradniki, državni civilni 
uradniki, učitelji državnih in narodnih kakor 
tuđi drugih javnih Sol, priznanih po državi, igral
ci državnih gledališč, stalni zvaničniki, prakti
kanti in sluge, aktivni in upokojeni, nadalje upo-

* Razglašen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 269, izdanih dne 30ega 
novembra 1921. 

kojeni častniki, upokojenke in otroci ururlili urad
nikov in upokojencev s stalno letno plačo ali po
kojnino. 

To ugodnost uživajo tudi njih rodbine, in sicer: 
višji uradniki in njih rodbine za vse tri raz

rede, nižji uradniki in zvaničniki za drugi ali 
tretji razred, praktikanti in sluge pa samo za 
tretji razred; 
trikrat na leto: podčastniki (naredniki in podna-
redniki), vojaki, gojenci podčastniških ŠOJ, orož
niki in organi finančne kontrole, če potujejo v 
civilni obleki, in sicer samo za tretji razred. 

To ugodnost uživajo tudi rodbino onih, ki ima
jo najmanj tri leta stalne in neprestane službe. 

Med rodbinske člane se štejejo samo žena in 
otroci; za otroke pa se smatrajo: rodni nedoletni 
sinovi, odrasli sinovi, ako «o na višjih šolah, do 
dovršenega 25. leta starosti, potem neporočene 
hčere, istotako pastorki in adoptiranci, ob istih 
pogojih. 

Otroci imajo pravico do dovolila samo, ako 
žive skupno z roditelji in ako nimajo samostojne 
službe, ki jih vzdržuje; 
igralci in igralke privilegiranih stalnih in potu
jočih gledališč na turnejah ob pogojih, označenih 
v členu !.. in »sicer za drugi in tretji razred; 
gledališka prtljaga in gledališke dekoracije; toda 
železnica ima pravico kompletirati železniški voz 
tudi z drugo potniško prtljago, ako se prevaža 
gledališka prtljaga v posebnem tovornem vozu. 

Člen 2. 

Pravico do vozne ugodnosti s 75%nim popustom 
redne tarife imajo na državnih železnicah in ladjah 
učenci vseh narodnih in državnih kakor tudi drugih 
javnih šol, priznanih po državi, in gojenci vojaške 
akademije, če potujejo v uniformi, vsi za tretji raz
red, in sicer: če potujejo zato, da ве vpišejo v šolo, 
ali če se po končanem šolskem letu vračajo domov, 
nadalje zmerom, kadar napravi ja jo pod vodstvom 
svojih učiteljev poučne izlete ali potujejo v skupi
nah najmanj po 10 oseb vzajemno spoznavat in pro
učevat državo. 

Siromašni učenci imajo poleg te ugodnosti tudi 
ugodnost, če potujejo o Božiču in Veliki noči domov. 

Siromašni dijaki morajo predložiti potrdila pred
stojnikov fondov za siromašne dijake, ostali učenci 
pa potrdilo šolske uprave, da zaradi siromaštva ne 
plačujejo šolnine. 

Ta ugodnost velja samo, če dokaže dijak z dija
ško legitimacijo, potrjeno po njegovem šolskem ob-
lastvu, in opremljeno s .fotografijo, da potuje po 
zgoraj določenem poslu. 

Člen 3. 

Naštete ugodnosti veljajo za brze. osebne in me
šane vlake. 

Člen 4. 

Aktivni častniki v civilni obleki, vojaški in dr
žavni uradniki, učitelji narodnih šol, igralci narod-* 
nih gledališč, zvaničniki, praktikanti in sluge, aktiv
ni in upokojeni, nadalje upokojeni častniki, upoko
jenke in otroci umrlih uradnikov in upokojencev uži
vajo vozno ugodnost samo na podstavi predpisanih 
legitimacij, ki jih izdajajo one železniške oblastne 
direkcije, v katerih območju živi dotična oseba. Za
radi izdaje teh legitimacij se obračajo našteti usluž
benci na svoje neposredno nadrejene urade ter prila
gajo prošnji svojo najnovejšo fotografijo 10% cm 
dolgo in 6У 2 ст široko. Spredaj na primernem 
mestu fotografije se mora lastnik podpisati. Urad-
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mi Sef sestavlja v duplikatu seznamek. vseh prijav, v 
katerem mora označiti ime, priimek in poklic vsa
kega prijavljenega uslužbenca. Tak seznamek mora-
overiti uradni šef s svojim podpisom in s pečatom 
dotičnega urada. Uradni šef je disciplinarno odgo
voren za resničnost seznamka; zadeva ga pa tudi 
odgovornost, če onim uslužbencem, ki so z izpre-
membo službe izgubili pravico do dovolila, ne od
vzame teh dovolil, da se uničijo. 

. Seznaraku je treba priložiti vse fotografije pro-
eilcev in povračilo stroškov za sestavo legitimacij. 
Denar, seznamke v duplikatu in fotografijo pošlje 
urad oblastnim direkcijam po državni pošti. 

Ko direkcije prejmejo seznamke s fotografijami 
in denarjem, sestavijo legitimacije ter žigosajo s su
him žigom legitimacije in fotografije, ki morajo biti 
pritrjene na platnicah. Izgotovljene legitimacije se 
pošiljajo istotako po pošti dotičnim uradom zaradi 
izročitve. * 

Člen 5. 
Legitimacija velja samo za ono koledarsko leto, 

v katerem je bila izdana; za prihodnje leto se mora. 
njena veljavnost podaljšati v vsakem letu, kolikor 
še veljajo pogoji, na katere se opira pravica do 
vozne ugodnosti. 

Člen 6. 
Legitimacija mora imeti Us-le podatke: 

a) na sprednji strani: 1.) redno številko legitimacijo: 
2.) rok, do katerega velja legitimacija; 3.) ime 
lastnikovo in njegov priimek; 4.) poklic; û.) upra
vičenost do 50% nega popusta na vožnji in 
označbo voznega razreda, za katerega velja ta po
pust; 6.) dan in kraj izdaje legitimacije; 7.) suhi 
žig direkcije, ki je izdala legitimacijo; 8.) podpis 
(faksimile) direktorjev in 9.) svojeročni podpis 
lastnikov; 

b) na nahrbtni strani morajo biti natisnjena navo
dila za uporabo legitimacije. Ta navodila alovejo: 

S p l o š n i p r e d p i s i : 
1.) Ta legitimacija velja samo za osebo, v njej 

označeno, in za čas onega koledarskega leta, v 
katerem je bila rađana, odnosno za kaU-io so ju 
podaljšala. 

2.) Lastnik mora podpisati legitimacijo s tinto 
na eliki (fotografiji) in na označenem mestu v 
legitimaciji. Drugače ne velja. 

Legitimacija se mora pokazati ob prejemanju 
vozovnic pri blagajni, ki potrdi z žigom, da se 
je posameznih ugodnosti potovanja uporabilo le 
toliko, da število dovoljenih potovanj še ni pre
koračeno. Tudi med vožnjo se mora legitimacija 
pokazati vlakovnemu osebju, pri kontroli pa 
kontrolnemu osebju. Razen tega so mora poka
zati vselej, kadarkoli se zahteva. 

Vlakovni revizor ima vsak čas pravico zahte
vati, da mora lastnik legitimacije ponoviti svoj 
podpis. 

3.) Ako bi lastnik izgubil legitimacijo, mora 
to takoj prijaviti železniški direkciji. 

4.) One legitimacije, ki niso v vseh delih iz
polnjene po predpisu aH so podaljšane ali izgo
tovljene nepopolnoma, nadalje one, Id so samo
voljno popravljene (ime ali poklic), morajo želez
niške blagajne, odnosno vlakovni revizorji izreči 
za neveljavne, poleg tega pa o tem poročati nad
rejeni direkciji. 

Vsaka zloraba legitimacije, zlasti če jo uporabi 
druga neupravičena oseba, ima razen drugih even
tualnih zakonitih posledic vsekakor tudi to posle
dico, da se legitimacija takoj odvzame in da se 
z dotično osebo postopa po predpisih železniške
ga pravilnika, kakor bi se bila zalotila v vlaku 
brez pravilne vozovnice. R a z e n t e g a i i g u -
b i 1 a s t n i k v s e l e j p r a v i c o d o v o z i e 
u g o d n o s t i . 

Člen 7. 
Gledališki igralci in gledališke igralke dobe voz

no ugodnost, odnosno ugodnost za prevoz svoje prt 
ljage samo, če predlože pristojni direkciji legitima
cijo, izdano in žigosano po umetniškem oddelku mi
nistrstva za prosveto, s svojimi fotografijami. (Veli
kost je predpisana spredaj v členu 4.) 

Na podstavi teh legitimacij jim izdaja direkcija 
vozovnice. 

Člen 8. 
Pravico do vozne ugodnosti s 50%nim popustom 

redne tarife imajo po predhodni prošnji in odobritvi 
ministrstva za promet na državnih železnicah in lad
jah vsa znanstvena, pridobitna, humanitarna, telo
vadna, pevska in drugače socialno koristna društva 
za pot na kongres ali na letne glavne skupščine. Ta 
ugodnost velja za brae, osebne in mešane vlake. 

Člen 9. 
Vojui invalidi uživajo razen brezplačne vožnje, 

dovoljene z odločbo ministra za promet z dne 23ega 
maja 1919., M S br. 4830, še pravico do vozne ugod
nosti s 50%nim popustom za svoja privatna poto
vanja trikrat na leto, in sicer: častniki v drugem, 
podčastniki in redovi pa v tretjem razredu. Za to 
ugodnost morajo biti vojni invalidi opremljeni z le
gitimacijo predsedništva «Udruženja ratnih invali
da», na kateri mora biti r.udi fotografija po členu i. 
tega pravilnika. 
. Obliko legitimacije mora odobriti ministrstvo za. 

promet. 
Te ugodnosti veljajo za osebne in mešane vlake. 

Člen 10. 
Uredništva časnikov, dnevnikov in časopisov 

imajo enkrat na leto pravico do brezplačne vozov
nice prvega razreda. 

Uredništvo priobči ministrstvu za promet osebo, 
na katere ime naj se vozovnica izda, ter priloži foto
grafijo, predpisano v členu 4. 

Brezplačne vozovnico za posamezna potovanja se 
izdajajo vsem časnikarjem na vloženo prošnjo samo 
izjemoma ob izpričani potrebi, in sicer na podstavi 
legitimacije, ki jo je overilo «Novinarsko udruženje». 
Te vozovnice podpisuje minister ali njegov pomoč
nik. 

Te ugodnosti veljajo za brze. osebne in mešane 
vlake. 

Člen 11. 
Razen teh in s tarifo določenih ugodnosti se ne 

dovoljujejo nikakršne druge vozne ugodnosti. 

Člen 12. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v 

«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

V B e o g r a d u , dne 16. novembra 1921. 

Minister za promet: 
Nik. T. Uzunovic s. r. 

Preds. 1151/4/21—1. 8—2 
Razpis. 

Odda se mesto deželnosodnega svetnika v VII. 
činovnem Tazredu pri okrožnem sodišču v Novem e 
mestu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

2. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Nove« mestu, 
dne 27. novembra 1921. 

Preds. 489/6/21—1. 3—2 
Razpis. 

službe pisarniškega oficianta, oziroma pisarniškega 
pomočnika, pri okrajnem sodišču v Cerknici. 

Prošnje je treba vložiti do dne 
18. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 146. 
Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek t , 

dne 1. decembra. 1921. 

1796 T 214/21—3. 
Amortizaoija. 

No prošnjo finančne prokuraturo v Ljubljani re 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne priznanice, 
ki jo je prositeljica baje izgubila: Poštna carinska 
priznanica št. 4093, izdana dne 20. oktobra 1920. za 
1428 din. 20 par in glaseča so na ime: Viktor Kozina 
v Novem mestu. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
1. decembra 1921., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek DI., 
dne 15. novembra 1921. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o prijavi obveznic pokrajinskih avto

nomnih dolgov.* 
Ker imetnikom obveznic pokrajinskih avtonom

nih dolgov Hrvatske in Slavonije, Slovenije, Bosne-
Hercegovine in Dalmacije tako v državi kakor tudi 
v inozemstvu ni bilo mogoče v zmislu odločbe 
D br. 11.445** do določenega roka vložiti prijav, je 
gospod minister' za finance podaljšal, rok do dne 
3 1 . d e c e m b r a t l . 

V prijavah je treba navesti: 
1.) ime lastnikovo, njega priimek, poklic, stano-

vališče in državljanstvo; 
2.) vrsto obveznic (naslov posojila), serijo in šte

vilko kakor tudi nominalno vrednost, vsake posamez
ne obveznice; 

3.) od kdaj je v posesti obveznic; 
4.) kje, pri kateri državni napravi ali pri kate

rem državnem zavodu se izplačujejo kuponi-obresti. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 26. novembra 1921.; D br. 17.836. 

T 238/21—2. 1«23 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Ivana Š a v 1 i j a, »tauujočega y No
vem mestu, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih priznanic, ki ju je prosilec baje izgubil: Pri
znanica ser. 135 št. 03001 za 640 K Avstro-ogrske 
banke v Ljubljani in priznanica ser. 103 št. 00285 za 
1540 K Jadranske banke. 

Imetnik teh priznanic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje praVice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
1. decembra 1921., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da sta priznanici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dne 24. novembra 1921. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preds. 3451/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Pri računskem oddelku višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani se oddasta dve mesti računskih prakti-
kantov. 

Rok za vlaganje prošenj do dne 
1 0. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

Podrobni razpis glej v Uradnem listu kos 146. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 3. decembra 1921. 
Kavčnik s. r. 

* Priobčen v «Službenih Növinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 270 A, izdanih dne 
1. decembra 1921. 

** Uradni list 132, na strani 669. 

L 5/21—б in 7/21—1. ts60 

Preklic 
Marija V e r b i č , rojena dne 21. avgusta 1884., 

zasebnica v Gaberju pri Stični št. 18, je bila zaradi 
pijančevanja, Ana G1 i h a, 41 let stara dninarica v 
Malem Gabru št. 7, pa zaradi umobolnosti popolno
ma preklicana. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 
dne 26. avgusta, odnosno dne 24. oktobra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

231. Sedež: Cerknica. 
Besedilo firme: Josip Kastelic. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Josip Kastelic, trgovec v Cerimi« 

št» 204. 
L j u b l j a n a , dne 7. novembra 1921. 

232. Sedež: Dolenji Logatec. 
Besedilo firme: Jakob Maček. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Jakob Maček v Dolenjem Logatca št. 12. 
L j u b l j a n a , dne 11. novembra 1921-

233. Sedež: Gradec pri Litiji. 
Besedilo firme: Marija Brezan, omož. Žerjav. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem. 
Imetnica: Marija Brezan, omožena Žorjar, У-

Gradcu pri Litiji št. 27. 
L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1921. 
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234. Sedež: Grahovo. 
Besedilo firme: Matija Levar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Matija Levar v Grahovem St. 91. 
L j u b l j a n a , dne 11. novembra 1921. 

235. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Hribernik. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

drobno in na debelo. 
Imetnik: Mihael Hribernik, trgovec v Ljubljanu 

.Kolodvorska ulica št. 26. 
L j u b 1 j a na, dne 21. oktobra 1921. 

236. Sodež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Pavel Košenina. 
Obratni predmet: trgovina z živo in zaklano go

vejo živino, drobnico, prašiči in konji. 
Imetnik: Pavel Košenina, mesarski mojster v 

Ljubljani, Kolodvorska ulica St. 6. 
L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

'237. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: G. Kovač. 
Obratni predmet: trgovina s papirjem. 
Imetnik: Gjuro Kovač v Ljubljani, Cerkvena ulica 

i t 7. 
L j u b l j a n a , dne 25. oktobra 1921. 

.238. Sodež: Ljubljana. 
Besedilo firmo: Franc Rugelj. 
bnetnik: Franc Rugelj v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1921. 

:£39. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Franjo Škrbec 
Obratni predmot: trgovina z lesom in lesnimi iz

delki na drobno in na debelo. 
Imetnik: Franjo Škrbec v Ljubljani, Stari trg št. 9. 
L j u b l j a n a , dne 18. oktobra 1921. 

.240. Sodež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Josip Vitek. 
Obratni predmet: trgovina s kanditi na debelo. 
Imetnik: Josip Vitek v Ljubljani, Krekov trg št. S. 
L j u b l j a n a , dne 11 novembra 1921. 

:241. Sedež: Logatoc. 
Besedilo firme: Ivan Furlau. 
Obratni predmet: trgovina z leaom in parna žaga. 
Imetnik: Ivan Furlan v Dolenjem Logatcu. 
L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1921. 

;242. Sodež: Mlino. 
Besedilo firme: Cecilija Medja. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imotnica: Cecilija Medja, rojena Ferjan, na Mli

nom št. 47. 
L j u b l j a n a , dne 4. novembra 1921. 

243. Sedež: Obrežje. 
Besedilo firme: Slavko Kalin. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Slavko Kalin, trgovec v Obrežju št. 38. 
N o v o m e s t o , dne 12. novembra 1921. 

:244. Sedež: Rečica. 
Besedilo firme: Janko Klemenčič. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Janko Klemenčič, trgovec na Rečici 

š t 62 (Bled). 
L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1921. 

:245. Sedež: Sava pri Jesenicah. 
Besedilo firme: Marija Smolej. 
Obratni predmet: trgovina z mlekom, 
Imetnica: Marija Smolej, rojena Humer, trgovka 

na Savi št. 60 pri Jesenicah. 
L j u b l j a n a , dne 4. novembra 1921. 

::246. Sedež: Sv. Križ. 
Besedilo firme: Josip Kodrič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Josip Kodrič, posestnik in trgovec pri 

Sv. Križu št. 77. 
N o v o m e s t o , dne 12.uovembra 1921. 

347, Sedež: Tržič. 
Besedilo firme: A. Globočnik. 
Obratni predmot: trgovina s čevlji. 
Imetnica: Ana Globočnik v Tržiču št. 96. 
L j u b l j a n a , dne 4. novembra 1921. 
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248. Sedeža Veliki Mengeš. 
Besedilo firme: A. Nabergoj. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Angel Nabergoj, trgovec v Velikem 

Mengšu št. 85. 
L j u b l j a n a , dne 4. novembra 1921. 

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

249. Sedež: Zagorje ob Savi. 
Besedilo firme: Električna zadruga v Zagorju ob 

Savi, r. z. z o. z. 
Zadrugi je namen, da preskrbuje in oddaja čla

nom električni tok za razsvetljavo in gonilno silo za 
obrt. 

Zadruga jo oprta, na pravila z dne 27. februarja 
1921. 

Zadružni delež znaša 400 K ter se plačuje ali ta
koj ob podpisu izjave za pristop ali pa v obrokih, 
določenih po načelništvu. 

Zadružniki jamčijo s svojimi doleži in še štirikrat 
tolikim zneskom. 

Dan, uro in red občnega zbora je razglasiti vselej 
14 dni prej na zadružni deski. 

Vsa javna razglasila zadruge se izvršujejo po en
kratni objavi z nabitkom v uradovalnici na razgla-
silni deski. 

Načelništvo sestoji iz načelnika in devetih odbor
nikov, ki jih izvoli občni zbor za dobo treh let. 

Firma se podpisuje tako, da se podpisujeta pod 
njeno besedilo načelnik in en odbornik. 

Člani prvega načelništva so: Dragotin Korbar, 
posestnik v Zagorju, predsednik; Albin Grčar, po
sestnik v Zagorju št. 61; Lojze Kolenc, učitelj v Za
gorju; Miha Lozar, uradnik v Zagorju; Janko Lev
stik, nadučitelj v Zagorju; Mirko Weinberger, po
sestnik v Zagorju; Jožef Ranzinger, mesar v Zagor
ju; Janez Bajcar, posestnik v Toplicah; Leopold Br-
var, posestnik v Toplicah; Jakob Kos, posestnik v 
Toplicah. 

L j u b l j a n a , dne 11.' novembra 1921. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o d a t т 
k i p r i n a e t o p n i h z a d r u g a h : 

250. Hranilnica in posojilnica v Domžalah, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Franc Končan 
st. in Andrej JanČigaj, vpisal pa se je Franc Končan 
sin, ključaničar v Domžalah št. 41. 

L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1921. 

251. Narodni dom v Kranju, registrovana. zadruga 
z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Ferdinand Po-
lak in Viljem Požgaj, vpisala pa sta se Josip Ovar, 
knjigovodja v Kranju, in Franc Sire, trgovec v 
Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 11. novembra 1921. 

252. Posojilnica v Kranjski gori, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Izpremenili so se členi 5., 6., 7. pravil, prečrtal 
se je prvotni člen 8., izpremenili so se potem no?i 
členi 8., 9., 17., 21., 25, 28., 30., 3 1 , 32, 34., 35., 
36, 38, 39. in 41. 

Namesto naslova «ravnatelj» se je v novih pra
vilih postavil naslov «načelnik», namesto naslova 
«načelnik» pa naslov «predsednik» in namesto be
sede «ravnateljstvo» beseda «načelstvo». 

Zadružni deleži znašajo odslej 8 kron. 
Razglasi zadruge se objavljajo s prilepljanjem v 

uradnih prostorih posojilnice. 
' Izbrisal se je član načelništva Andrej Kajdiž, 
vpisal pa se je Janez Mertelj, posestnik v Podkorenu 
š t 62. 

L j u b l j a n a , dne 17.novembra 1921. 

253. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev v 
Krškem in okolici, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo: 

Na podstavi zapisnika o izrednem občnem zboru 
z dne 7. novembra 1921. se je izbrisal dosedanji pred
sednik upravnega odbora dr. Jakob Jan, vpisala pa 
sta so novi predsednik, doslej član upravnoga odbora 
Anton Knez in novi član upravnega odbora Franc 
Kogoj, finančni respicient v Krškem. 

N o v o m e s t o , dne 20. novembra 1921. 

254. Hranilni in posojilni konsorclj v Ljubljani, re
gistrovana zadruga z o. p.: 

Izbrisala sta se člana načelništva Emil Kandare 
in Josip Skalar, vpisala pa sta se Alojzij Potočnik, 

Letnik Ш. 

načelnik čekovnega urada, in Rudolf Binter, davčni 
upravitelj — oba v Ljubljani 

L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1921. 

255. Oblačilnica za Slovenijo, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisal se je član načelništva Milan Bogady, 
vpisala pa sta se dr. Jožef Basaj. tajnik Zadružne 
zveze v Ljubljani, in dr. Fran Kulovec, odbornik 
Gospodarske zveze v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 11.novembra 1921. 

256. Tiskovna zadruga, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v Ljubljani: 

Obratni predmet je odslej razširjen še na prodajo 
papirja, pisarniških in šolskih potrebščin na drobno 
in na debelo. 

Izbrisala sta se člana načelništva Anton Lovše 
in dr. Danilo Majaron, vpisala pa sta se dr. Albert 
Kramer, urednik v Ljubljani, in inž. Janko Mačkov-
šek v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 11.novembra 1921. 

257. Zveza slovenskih zadrug v Ljubljani, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva in podpredsednik 
Josip Tribuč, vpisal pa se je kot član načelništva in 
podpredsednik dr. Josip Lavrenčič, odvetnik v Ljub
ljani. 

L j u b l j a n a , dne 11. novembra 1921. 

258. Posojilnica v Logatcu, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Fran Majdič in 
Fran Korenčan, vpisala pa sta se Anton de Glena 
st, užitkar, in Jakob Verbič, trgovec, oba v Do
lenjem Logatcu. 

L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1921. 

259. Posojilnica za Loški potok, Drago, Travo, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Na podstavi zapisnika o izrednem občnem zboru 
z dne 4. avgusta 1921. so se izbrisali dosedanji člani 
načelništva Franc Vesel, Anton Vesel, Jakob Lavrič, 
Valentin Turk, Ivan Bartol, Franc Košir in Franc 
Levstik, vpisali pa so se novi člani načelništva Ivan 
Lavrič ml. v Travniku št. 68, Franc Bartol v Trav
niku št. 30, Janez Rus v Travniku št. 72 in Franc • 
Turk v Dragi št. 15. 

N o v o m es t o, dne 20. novembra 1921. 

Ш. Izbrisali sta se nastopni zadrugi: 

260. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kranjska deželna vinarska zadru

ga v likvidaciju 
Vsled končane likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 17.novembra 1921. 

261. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zvezna tiskarna v Ljubljani, r. z. 

z o. z. 
Vsled končane likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 17.novembra 1921. 

Št. 44.041/D.—1921. 1 8 2 7 S—2 

Razpis oddaje gradbenih del. 
S tem razpisujemo ponovno javno pismeno Hcita-

cijsko obravnavo za zgradbo poslopja za inspektorat 
državnih železnic v Ljubljani. Ta obravnava bo dne 

15. d e c e m b r a t. 1. 
ob enajstih pri direkciji državnih železnic) v Zagrebu, 
Mihanovićeva ulica št. 12, II. nadstropje, soba št. 07. 

Ponudbe se morajo do predpisanega roka brez
pogojno vročiti ali pa pravočasno poslati po pošti na 
gorenji naslov. 

Ponudbe morajo biti kolkovane in zapečatene *er 
brez vsake pripombe po ponudniku Bvojeročno pod
pisane. Obsezati morajo proračun na originalni tisko
vini direkcije državnih železnic s čitljivimi in brez-
pogrešnimi cenami in zneski. Varščina v znesku 
100.000 K, to je stotisoč kron, v gotovini ali v ve
ljavnih vrednostnih papirjih se mora brezpogojno do 
rečenega roka položiti pri glavni blagajni direkcije 
državnih železnic v Zagrebu. 

V proračunu jo treba postaviti cene tako, da bodo 
fiksne (stalne), ker se ne bo vpošteval noben povi-
šek ako bi cene za material ali delavske mezde po
skočile. 

Na obravnavi se bodo uvaževale samo one po
nudbe, ki bodo podpisane brez pripombe in katerih 
proračuni bodo istotako sestavljeni brez pripomoe. 
Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, da 

•&л*Жкаа>Јн*«.- ' 
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ixmed prispelih ponudb sprejme eno ali pa da tudi, 
že bi je ne bilo ugodno, ne sprejme nobene: nadalje 
ei pridržuje pravico, da uvede namesto pečarskih 
del, navedenih v proračunu, centralno kurjavo, na 
temelju posebnega postopka. 

Podjetništvo, ki se mu poveri gradnja, mora do
polniti vadij na 5%no varščino, in sicer tako, da зе 
mu bo odtezala pri izplačevanju zaslužka v obrokih. 

Zgradba inspektorata mora biti dovršena do dne 
31. avgusta 1922. 

Za izvršitev gradbenih del veljajo poleg gradbe
nega elaborata splošni in posebni gradbeni pogoji, 
navedeni v službenih pripomočkih za bivše avstrijske 
državne železnice. i 

Obrazec ponudbe in proračuna se dobiva pri di
rekciji državnih železnic, oddelku D, soba št. 77, ali 
pri progovni sekciji državnih železnic v Ljubljani 
brezplačno, načrti zgradbe pa proti plačilu 400 K. 
V isti sobi so strankam vsi konkurenčni operati na 
informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca novembra 1921. 

St. ЗОв/pr. j 8 5 3 

Razpis službe. 
V zdravniški službi mestnega magistrata ljub

ljanskega je popolniti službo 
mestnega zdravstvenega svetnika 

v VIL činovnem razredu, odnosno službo mestnega 
zdravnika v VIII. ali IX. činovnem razredu mestnih 
uradnikov. 

Za namestitev v mestni zdravniški službi se za
htevata poleg splošnih pogojev, t. j . našega dravljan-
stva, neomadeževanega življenja, telesnega in du
ševnega zdravja iu starosti pod 40 let, še posebe do
kazili o doktoratu vsega zdravilstva in o uspešno 
dovršenem fizikatnem izpitu. 

.Ce bi bil sprejet v službo prosilec brez fizikat-
nega izpita, se mora zavezati, da opravi z uspehom 
fizikatni izpit v dveh letih po vstopu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne. 
2 5. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

pri predsedstvu mestnega magistrata v Ljubljani 
Mestni magistrat v LJubljani, 

dne 6. decembra 1921. 
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se uvajajo v okviru «Provizorno železniške tovorne 
tarife», veljavne izza. dne 1. februarja 1921., za les 
pozicije H—13—c za to tarifo veljavne klasifikaciji;, 
ako se preda kot tovorno blago in ako se plača ver
nina najmanj za 10.000 kg za tovorni list in voz. ti-le 
vozninski stavki v Trst od postaj: 

centesimov- centesimov 
za 100 kg za 100 kg 

Arnoldstein . . . . 389 Mühldorf-Möübrücke 414 
Bleiburg 400 Paternion-Feietritz . 389 

Lrtnik III. 
«ебпе tablice В v «Provizorni železniški tovorni ta
rifi», veljavni izza dne 1. marca 1921., odnoeno uved
be vozniaskih stavkov za magnozit. 

V L j u b l j a n i , dne 0.decembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Feldkirchen in Kärn
ten 

Föderlach-Faakerseo 
Grafenstein . . . . 
Gammern 
Klagenfurt Haupt

bahnhof . . . . 
Klagenfnrt Hudolf-

Pörtechach am See . 402 
381 Pusarnitz 409 
411 Rothenthurn . . . 3 8 9 
400 St. Veit a. d. Gian 
389 Gutrrabf. . . . . 363 

Spittai-Milhtättersee. 389 
376 Velden am Wörther-

see 413 
strasse 376 Villach-Hauptbahnhof 399 

Krumpendorf . . . 396 Villach-Staatsbahnhof 389 
Möllbrücke-Sachsen- Völkermarkt-Kühns

burg 389 dorf 400 

V L j u b l j a n i , dne 3. decembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 7375/Ш. Ш 6 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadraneki tovorni promet. 

R a z š i r i t e v z n i ž b e z a s t e k l o v š i p a h 
n a p o s t a j o T r m i c e . 

S takojšnjo veljavnostjo je postaja Trmice spre
jeta v razglas, priobčen v Uradnem listu 137 pod 
št. 7375ДИ. 

V L j u b l j a n i , dne 6. decembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav 

št 

1847 

Št. 1009. 

Razpis učiteljskih služb. 
Na podstavi odloka višjega šolskega sveta z dne 

25. novembra 1921., št. 16.272, se razpisujeta na stiri-
razredni osnovni šoli v S r o m l j a h dve učiteljski 
službi v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 6. decembra 1921. 

St. 681. 

Razpis u6nlh mest na de&ki meščan
ski ioli v Ljutomeru. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 7. sep
tembra 1921., št. 9096, se razpisujejo na deški me
ščanski šoli v Ljutomeru v stalno namestitev po ena 
služba za strokovnega učitelja I., П. in Ш. skupine. 

Pravilno opremljene prošnje je treba poslati po 
predpisani uradni poti najkesneje do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
okrajnemu šolskemu svetu v Ljutomeru. 

Okrajni šolski svet v Ljutomeru, 
dne 2. decembra 1921. 

Predsednik: dr. Vavpotič s. r 

Razne objave. 
àt.6505/ni. 1845 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i za l e s v T r s t . 
Z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1921. do pre

klica, a najdalje do konca meseca decembra 1921., 

St. 7556/III. 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadraneki tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i za p o h i š t v o in d e i o 
p o h i š t v a iz u p o g n j e n e g a l e s a . 

Z veljavnostjo izza dne 10. decembra 1021. Jo 
preklica, odnosno 'do praizvedbe po tarifi, a najdalj.» 
do konca meseca decembra 1921., se uvajajo v okvi
ru «Provizorne železniške tovorne tarife», veljavne 
izza dne 1. marca 1921., za pohištvo in dele pohištva 
iz upognjenega lesa, namenjene izvozu preko morja, 
ako so vloženi v zaboje ali sode in ako se plača voz
nina najmanj za 5000 kg za tovorni list in voz, 
ti-le vozninski stavki od spodaj imenovanih postaj 
v Trst: 

centesimov centesimov 
za 100 kg * za 100 kg 

Blatno __ 1688 Opava vychodm nâ-
Bor u Češke Lipy. 179:» dražf 
Bubeneč 1666 Opava zapadni nâ-
Česka Lipa statnf dražf 

nadraži . . . . 1780 Podmokly Č. S. D.. 
Déèïn severni nadražf 1799- Praha Denisovo nä-
Dečin severozâpadni dražf 

nadražf . . . . 1799 Praha Masarykovo 
Homi Litvinov . . 1760 nadražf . . . . 
Hmdec Kralové. . 1707 Praha Wilsonovo 
Kinšperk nad Ohfi. 1725 nadražf . . . . 
Marianské Lâznë . 1605 Rakovnik . . . . * „ „ , 
Mimofi . . . . . 1869 Skalice u Češke Lipy 1799 
Mladâ Boleslav . . 1663 Smichov statni na-
Némecké Jablonne. 1855 dražf 1530 

Kolikor je za posamezne relacije določena v ta
rifi prevozna pot preko postaj: Homi Dvoriš të-Cesky 
Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in Podbrda, se 
vodijo pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi teh 
vozninskih stavkov, preko postaj: Horni Dvofišce-
Cesky Heršlak, avstrijskih zveznih železnic in Tr
biža. 

V L j u b l j a n i , dne 6. decembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 8047/1II. J 8 4 9 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadraneki tovorni promet. 

P o p r a v o k o b j a v e . 
V razglasu, priobčonem v Uradnem listu 137 pod 
7375/11, naj se ustavi v 5. vrsti namesto: (5 m 

104) pravilno: (5 in 10 t). 
V L j u b l j a n i , dn.s 6. decembra 192]. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav.. 

St.8048/III. tage. 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranskj tovorni promet. 

Provizorna železniška tovorna tarifa z dne 
1. marca 1921. 

l z p r e m o m b o v t a r i f i . 
V zgoraj imenovanj železniški tovorni tarifi se z 

veljavnostjo izza dne 15. decembra 1921. črta na 
strani 263. točka 7. s primerom vred ter so nado
mešča tako-le: 

7. Za postaje češkoslovaških lokalnih železnic v 
državni la.su se računi voznina za severni odsek po 
vozninski tablici A—2 (stran 111 do 189) na pod
stavi skupne razdaljo dotične postaje do ustrezne 
odsočne točke. 

Skupna razdalja ee dobi tako, da se pribije raz
dalja, izkazana v II. kilometrskem kazalu, k raz
dalji, ki je v I. kilometrskem kazalu razvidna za pre
hodno postajo. _ 

P r i m e r : 
Dinamski stroji — 10.000 kg (izjemna tarifa 48; 

od postaje v Kralovem Polu v Trst. 
II. kilometrsko kazalo 

7 km Kràlove Pole-Brno 
I. kilometrsko kazalo 

61 km Brno-Od8ek II voznina za 100 kg 

1668 

1688 
1799 

1547 

1566 

1530 
1587 

68 km po tablici A—2 232 cwitcslmoY 
Tablica B, odsek II . 1395 centesimoT 

Skupna voznina Krâlove Pole-Trst. 1627 centesimo» 

V L j u b l j a n i , dne 6. decembra 1921. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1862 Izreden občni zbor 
„Tovarne vozov Peter № i č , 

d. d. v LJubljani," 
bo dne 2 7. d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob sedemnajstih 
v prostorih Slovenske eskomptne banke v Ljubljani, 

Šelenburgova ulica št. 1. 
Predmet občnega zbora: Izprememba pravil in 

slučajnosti. 

Zaradi glasovanja morajo delničarji najmanj Šest 
dni pred občnim zborom položiti svoje delnico pri 
Slovenski eskomptni banki v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 9. decembra 1921. 
Upravni svet 

«Tovarne vozov Peter Keršič, d. dj» 

Št. 8046/Ш. 1848 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

P o d a l j š a v a v e l j a v n o s t n e g a r o k a 
r a z g l a s o v . 

Izza dne 1. decembra 1921. se podaljšuje do kon
ca meseca decembra 1921. veljavnost razglasov, pri-
občenih v Uradnem listu 134, odnosno 136, pod 
št. 6298ДП, odnosno 7341, ki se tičeta 40% ne (štiri-
desetodstotne) znižbe delnih vozninskih stavkov od-

Vabilo na II. redni občni zbor 
ki ga bo imela delniška družba 

„Tovarna za Spirit in drože, d. d. v Račja", 
dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob desetih v trornič-

nih prostorih v Račju. 

D n e v n i r e d : 
1.) Računsko poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance in sklepanje o razdelitvi. 

čistega dobička. 
4.) Dopolnilna volitev v upravni evet. £851 
6.) Dopolnilna volitev v nadzorstveni svet." 
6.) Slučajnosti. ¥T 

Upravni wet. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani 



148. 
v Poitnina plačana v gotovini 

¥ Ljubljani, dne 13. decembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UST 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o proračunskih dvanajsiinah za mesere junij, jnlij, avgust, aeptember, oktober, november io december 1921. — Uredbe osrednje vlade: Odločba o enotni obliki 
liga sa žigosmje mer in merilnih priprav. Hazpis, 8 katerim ee ukinjajo s< difča za pobijai<je draginje. — Razglasi osrednje vlade: Bazglas o prijavi ib<eeuic predvojnega anga

žiranega dolga bi» še avstro-ogreke monarhije, ki ga je žigosala Avetrij» в e>>>jim žigom. — Razglasi raznih drugih uradov io ohlaetev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
340. 

Mi 

Aleksander, 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo .Vsein in vsakomur, da je 
zalÄnodajni odbor narodno skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji XVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 29. novembra 1921. v Beogradu, da ostane za
časni zakon o proračunskih dvanajstinah z dne 
27. junija 1921. — «Službene Novine kraljevine Sr
ba, Hrvata i Slovenaca*' št. 164/21 — seznamka 
uredb ministrstva za finance št. 10 — «Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195 

iz leta 1921. — v veljavi kot 

Zakon o proračunskih dvanajstinah za 
mesece Junij, Jnii], avgust, september, 
oktober, november in december 1*921.* 
z nastopnimi izpremembami in dopolnitvami: 

I. 
Clon 11. se izpreminja ter se glasi: 
Minister za finance se pooblašča, da sme dovi»-

ljevati izplačila do vsote 660,000.000 Din po prora
čunskih partijah, s katerimi so določene draginjske 
doklade, pokojnine in invalidske podpore preko zne
ska sedmih dvanajstin kreditov, določenih v teh par
tijah po proračunu za leto 1920./1921. 

П. 

Členu 14. se dodaja na koncu nov stavek, ki ae 
glasi: 

Od tega prijavljanja so izvzeti računi o potnih in 
selitvenih stroških. 

III. 

Za členom 34. se dodaja nov člen 34. a, ki se 
glasi: 

Minister za finance se pooblašča, da sme, sklad
no z zakonom o ureditvi državnega računovodstva 
in ostalih finančnih uprav z dne 5. maja 1911., usta
noviti na ozemlju Srema okružne in ereske finančne 
uprave, ki preidejo v sestavo oblastne finančne di
rekcije v Novem Sadu. 

.Število okružnih, sreskih finančnih uprav kakor 
tudi njih področje in sedež določi minister za finance. 

Dosedanji zakoni za to ozemlje o ustroju komi
sije za odmero tecivarine III. razreda (porez raspisu-
juće poverenstvo), reklamacijske komisije za teciva-
rino Ш. razreda (opotražno poverenstvo) in komi
sija za odmero dohodnine, davka na imovino in dav
ka na vojne dobičke ostanejo še nadalje v veljavi. 

Istotako se « tem ne izpreminjajo določila dose
danjih zakonov o finančno-upravnem sojenju. 

IV. 
Členu 45. se dodaja na koncu nov odstavek, ki 

se glasi: 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 270 A, izdanih dne 
l.dieembra 1921. 

Izjemoma, sme minister za finance podaljšati za
menjavo po državnem kurzu za dijake, ki redno 
opravljajo izpite ter dovršujcjo svoja poslednja leta 
študij, najdalje do konca meseca julija 1922. Za me-
dicince se ta zamenjava po državnem kurzu podalj
šuje do konca meseca julija 1923. Ta rok ne velja 
za dijake, ki so štipendisti samoupravnih teles, ka
kor tudi ne za državne. 

V členu 46. se izpreminja točka 2. ter se glasi; 
ki je dovršil državno trgovsko akademijo ali šolo 

ali najmanj šest gimnazijskih razredov in državno 
geodetsko šolo, ustanovljeno leta 1889., in ki je po 
dovršeni šoli služboval najmanj 15 let kot ukazni 
uradnik v računski stroki; 

Za točko 2. se dodaja nova točka 3., ki se glasi: 
ki je služboval kot inspektor ali šef odseka pri 

generalni direkciji državnega računovodstva ter je 
prebil najmanj 15 let kot ukazni uradnik v računski 
stroki. 

Na koncu člena se dodaja nov odstavek, ki se 
glasi: 

Vse to velja samo m yw ki so že sedaj na toni 
službenem mestu, 

VI. 
Člen 47. se izpreminja ter ле glasi: 
Vsem upokojenim in aktivnim državnim usluž

bencem s pravico do pokojnine v Srbiji in Crni gori, 
ki so kot taki v vojnah od leta 1912. do vštetega 
leta 1920. opravljali vojaško službo, se priznava 
pravica do službenih let za pokojnino po členu 22., 
točki 3. pod a), zakona o ustroju vojske. 

vn. 
Za členom 51. se dodaja nov člen 51. a, ki se 

glasi: 
Za kritje gradbenih, prosvetnih, pridobitnih, sa^ 

nitetnih in ostalih občinskih potrebščin se dovoljuje 
občinam v mestih preko 10.000 prebivalcev, da se 
smejo po odločbah svojih občinskih odborov, redoma 
izvoljenih izza dne 1. decembra 1918., obremeniti in 
uvesti brez odločbe zbora, a po predhodni odobritvi 
ministra za finance pobiranje trošarine na predmete, 
namenjene za porabo, pri njih uvažanju v omenjeno 
mesto. 

Dokler se bo v teh mestih pobirala trošarina, se 
ne sme od prebivalcev dotične občine pobirati ob
činski pribitek za kritje proračunskih občinskih po
trebščin — člen 35., drugi odstavek, zakona o okruž-
nih, sreskih in občinskih proračunih. 

Pravilnik za pobiranje trošarine kakor tudi tro-
šarinsko tarifo predpiše sodišče in odbor dotične 
občine ter ju po generalni direkciji posrednjih dav
kov predloži v revizijo in odobritev ministru za fi
nance. 

VHI. 

Za členom 51. a se dodaja nov člen 51. b, ki se 
glasi: 

Minister za finance se pooblašča, da sme navzlic 
zakonitim predpisom o odmeri in pobiranju davkov 
v vsej kraljevini odrediti pobiranje celokupnega 
davka in pripadajočih pribitkov, čim se določi in 
priobči vsota obremenitve, brez ozira na eventualno 
vložene pritožbe. 

IX. 

Za členom 51. b se dodaja nov člen 51. c, ki ea 
glasi: 

Minister za finance su pooblašča, da sme kot 
subvencijo ali kot plačilo stroškov za prevažanju 
pošto izdati iz državne blagajne ali garantirati po
sojilo pri Narodni banki nacionalnim brodarskim 
družbam na Jadranskem morju največ do 10,000.000 
Din. 

X. 
Ta zakon stopi v veljavo % dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom pa zapovedujeta«, 
naj postopajo po njem, in vsem in vsakomur, naj ee 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30.novembra 1921. 

Aleksander ?.. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

M. S. DJuričić s.r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
.•ninister za zunanje zadeve: 

Nlk.P.Pašić в.г. 

Minister priprave za ustavotvorno skup* 
ščino in izenačitev zakonov: 

M. N. Trilković s.r. 

Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s.r. 

Namestnik ministra za proeveto, 
minister za notranje zadeve: 

Sv. Pribićević 8.r. 
Minister za notranje zadeve: 

Sv. Pribićević e.r. 

Minister za pravosodje: 
M. S. Djuričić s.r. 
Minister za promet: 

Nikola T. Uzunović s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spabo s.r. 

Minister za gozde in rudnike: ,J 
dr. H. Krizman s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. Slavko Mlletić s.r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec B. r. 

Minister za verstvo: 
dr. M. Jovanović s. r. 

Minister za finance: 
dr. K osta Kumanudi s.r. 

Namestnik ministra za narodno zdravje, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr.M. Spaho s.r. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

Ivan PucelJ s. r. 
Minister za vojno in mornarnico: 

general MiL ZeCević s.r. 
Minister za agrarno reformo: 

K. LJ. Mlletić •.r. 

>&;*ШкЈ 



148. 762 Letnik luv 

Uredbe osrednje vlade. 
341. 

Odločba 
o> enotni obliki žiga sa žigosanje mer in meril

nih priprav.* 
Da. se za ozemlje vse kraljevine določi enotna 

oblika žiga za žigosanje mer in merilnih priprav, 
odrejam na podstavi zakona in po izkazani potrebi: 

Kot uradni žig za overjanje pravilnosti mer in 
merilnih priprav ob pregledovanju in žigosanju se 
mora pri vseh oblastvih za kontrolo mer v kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev uporabljati krona 
naže kraljevine z letno številko in z osebno številko 
onega uradnika, ki je izvTŠil žigosanje, v nastopni 
razvrstitvi in obliki: 

8.) ali so se izplačevali kuponi tudi izza dno 1. ok
tobra 1919. in po katerem odloku; 

9.) iz kakšnih razlogov je Avstrija žigosala te 
obveznice; 

10.) priložiti je prošnji potrdilo o državljanstvu. 
V prošnji je treba zahtevati, naj naša vlada vloži 

protest zoper žigosanje. Prošnje morajo biti kol ko
vane z 2 dinarjema. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 3. decembra 1921.; D. br. 18.851. 

v,y 

y 

Ta odločba stopi v veljavo dne 1. januarja 1922., 
čim se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 2.decembra 1921.: 
ПГ. br. 3667. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. T. 

342. 
Razpis predsednikom pokrajinskih uprav, veli
kim žnpanom, okružnim načelnikom, mestnim 
županom in sodišča občine mesta Beograda, 
i katerim se ukinjajo sodišča za pobijanje 

draginje.** 
Ker jo-feklenila tretja sekcija zakonodajnega od

bora, da je ukiniti sodišča za pobijanje draginje in 
prenesti njih funkcijo na redna sodišča, je odločil 
gospod minister za socialno politiko današnjega dne 
pod J. P. br. 6775. da morajo sodišča za pobijanje 
draginje za sedaj ustaviti svoje poslovanje. 

Priobčovaie Vain to odločbo, Vas vabi oddelek 
za javno pomoč in prehrano: Izvolite odrediti, da 
sodišča za pobijanje draginje v Vašem območju ta
koj ustavijo vsako poslovanje. 
Iz oddelka za javno pomoč in prehrano ministrstva 

za socialno politiko v Beogradu, 
dne 3. decembra 1921.; J. P. br. 6775. 

Razglasi osrednje vlade. 
Baxglas o prijavi obveznic predvojnega anga
žiranega dolga birse avstro-ogrske monarhije, 
ki ga je žigosala Avstrija s svojim žigom.** 

Ker je avstrijska vlada žigosala obveznice pred
vojnega angažiranega dolga bivše avstro-ogrske 
monarhije, ki so bile na njenem ozemlju onoga dne, 
ko je stopila v veljavo saintgermainaka mirovna po
godba, a so lastnina naših državljanov, je izdal go-
epod minister za finance zato. da vloži naša vlada 
v imenu lastnikov protest zoper žigosanje, nastopno 
odločbo: 

1.) Lastniki morajo svoje obveznice do dne 
2 0. d e c e m b r a t. 1. s prošnjo od premi ti h gene
ralni direkciji državnih dolgov. Nadalje 

2.) morajo navesti: vrsto (naslov posojila), serijo, 
številko in nominalno vrednost vsako posamezne 
obveznice; 

3.) od kdaj so prosilci lastniki teh obveznic; 
4.) kje so v Avstriji deponirane; 
5.) na kakšni podstavi; 
6.) ali so bile prenesene v Avstrijo na podstavi 

zakonite odredbe ali na podstavi vojnih ukrepov 
-bivSe avstro-ogrske ali avstrijske vlade; 

7.) ali so bile tam prostovoljno deponirane; 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Predü. 3451/4/21—1. 3—3 

Bazpie. 
Pri računskem oddelku višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani se oddasta dve mesti računskih prakti-
kantov. 

Rok za vlaganje prošenj do dne 
10. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

Podrobni razpis glej v Uradnem listu kos 146. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 3. decembra 1921. 
Kavčnik s. r. 

Preds. 1269/4/21—2. 3—1 
Razpis. 

Oddado se sodniška inetta v IX. činovnom raz
redu pri okrajnem sodišču v Brežicah, v Gornjem 
gradu, v Konjicah in v Kozjem. 

Oddado se tudi mesta, ki se morda izpraznijo po 
premestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene, svojeročr^o 
spisane prošnje naj se vlože po službeni poti najkes-
neje do dne j 5 j a n u a r j a 19 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. decembra 1921. 

C g l b 316/21—1. 1805 
Oklic. 

«Tellus», internacionalna trgovska in industrijska 
družba z o. z. na Dunaju, L, Milchgasse 1, je vložila 
zoper Eleka S c h r a n t z a , mehanika iz Dolnje 
Lendave, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
12.800 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 84. 
Ker je bivališče Eleka Schrantza neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v Ma
riboru, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stro
ške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 23. novembra 1921. „ 

C 64/21—1. 1804 

Oklio. 

Preds. 1358/4/21—1. 
Raspis. 

3—1 

sodnikov IX. činov-

Mari-

Oddado SIJ nastopna, mesta 
nega razreda, in sicer: 
a) eno ali več mest pri okrožnem sodišču 

boru in 
b) po ono mesto pri okrajnih sodiščih v Dolnji Len

davi, Ljutomeru, Marenbergu, Murski Soboti, Or
možu, Ptuju in Slovenski Bistrici. 
Istočasno se ođdado tudi mesta, Id se morda iz

praznijo po premestitvah. 
Pravilno kolkovane in opremljene, svojeročno spi

sane prošnje naj se vlože najkesneje dò dne 
15. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 10. decembra 1921. 

Zoper Franca L a j o v i c a, posestnika iz Reke, 
čigar sedanje bivališče je neznano, je podal pri okraj
nem sodišču na Brdu Anton Razoršek, posestnik v 
Hrastniku, tožbo zaradi 591 K s pripadki. 

Narok za ustno sporno razpravo se je določil na 
dan 1 9. d e e e m b r a 1 9 2 1. 
ob pol enajstih. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnico Jožefa Lajovic, posestnikova žena v Reki, 
občina Peče, ki ga bo zastopala v oznamenovani 
pravni stvari na njega nevarnost in stroške, dokler 
se toženec ali ne zglasi pri sodišču ali no imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 
dne 19. novembra 1921. 

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 274, izdanih dne 7ega 
decembra 1921. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 275, izdanih dne 8. de
cembra Y.)i\. 

Preds. 1221/4/21—1. 3 ~ 1 
Razpis. 

Odda se po eno sodniško mesto v IX. činovnem 
razredu pri okrožnem sodišču v Novem mestu in pri 
okrajnih sodiščih v Kočevju, Krškem, Ribnici in 
Višnji gori. 

Obenem se oddado tudi mesta, ki se morda iz
praznijo po premestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

14. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v. Novem mestu, 
dne 10. decembra 1921. 

C 148/21—1. 1824 
Oklio. 

Jožef in Ana Fabjančič, posestnika v Velikem 
Kamenu, zastopana po Otmarju Golobu, notarju v 
Kozjem, sta vložila zoper Antona Ž u p e v c a , Apo-
lonijo S o t o š k o v o , Uršo R a d a i j e v o, Franca 
P e t a n a , nedl. Franca S o t o š k a i n Josipa K1 e -
m ^ n j U č a , vse neznanega bivališča, tožbo, da. \i 
se priznalo zastaranje terjatev in pravic ter dovolil 
njih izbris, s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Tožencem se postavlja za skrbnika Franc Robar, 

kanclist v Kozjem, ki jih bo zastopal na njih nevar
nost in stroške, dokler se ne zglase sami ali ne ime
nujejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
dne 29. novembra 1921. 

C III 261/21—1. 
Oklio. 

1790 

Preds. 489/6/21—1- 3—3 
Razpis. 

službe pisarniškega oficianta, oziroma pisarniškega 
pomočnika, pri okrajnem sodišču v Cerknici. 

Prošnje je treba vložiti do dne 
18. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 146. 
Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 

dne 1. decembra 1921. 

Zoper Franca Z u p a n c a, zasebnika, prej v Po
povem št. 17, čigar sedanje bivališče je neznano, so 
podali pri okrajnem sodišču v Ptuju Janez Zajec, 
Janez Bauman, Franc Koren in Lovrenc Javornik, 
posestnikovi sinovi v Apačah, tožbo zaradi 1400 K. 

Na podstavi tožbe se je določil narok pri tem 
sodišču na dan 

2 9. d e c e m b r a 1 9 2 1. 
ob devetih v sobi št. 14. 

V obrambo pravic Franca Zupanca se postavlja 
za skrbnika Alojzij Mir v Ptuju. Ta skrbnik ga by 
zastopal v oznamenovani pravni stvari na njega ne
varnost in stroške, dokler se toženec ali ne zglasi 
pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III, 
dne 15. novembra 1921. 

C HI 264/21—1. 1791 
Oklio. 

Zoper Franca L a h a in Lizo L a h o v o , posest
nika v Spodnjih Jablanah št. 36, katerih sedanje bi
vališče je neznano, sta podala pri okrajnem sodišču 
v Ptuju Karel in Marija Najžar, zasebnika v Spodnji 
Jablanah št, 36, tožbo zaradi 2190 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok na dan 
2 9. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja za 

skrbnika gospod Simon Medved, župan in posestnik 
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v Mihovcih. Ta smrtnik ju bo zastopal v oznameno-
vani pravni stvari na njiju nevarnost ш stroške, do
kler se aH ne zglasita pri sodišču ali ne imenujeta 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek Ш., 
dne 18. novembra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

262. Sedež podružnice: Kranj. 
Besedilo firmo: Jadranska banka — podružnica 

Kranj. 
Sedež glavnega zavoda: Beograd. 
Besedilo firme glavnega zavoda: Jadranska banka 

— Јадранска банка — Adriatische Bank — Banca 
Adriatica — Banque Adriatique — Banco Adriatico 
— Adriatic Bank. 

Področje družbi je: Družba je ustanovljena v 
prvi vrsti zato, da prevzame posle vseh podružnic in 
poslovalnic Jadranske banke v.Trstu, kar jih je v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, in da pre
vzame njeno dunajske podružnice; namerja pa oprav
ljati vse posle, spadajoče v področje bančnih podje
tij, kreditnih in denarnih zavodov, kakor tudi vse 
komercialne, industrijske, finančne in nepremičnin
ske posle. 

Vpoštevaje zakonita, določila, veljavna za vsak 
posamezni posel, je zlasti upravičena za. ta-le opra
vila: 
a) Družba ustanavlja, pridobiva ali upravlja, jemlje 

ali daje v zakup ali najem komercialna, industrij
ska, poljedelska, prometna in sploh podjetja, slu
žeča povzdigi narodnega gospodarstva, in sicer 
kakršnekoli vrste in družbene oblike ter jim te 
pretvarja; nadalje se udeležuje takih podjetij, 
vodi njih posle ter oskrbuje zanje izdajo in pro
dajo njih delnic. 

b) Podeljuje odprte in menične kredite, diskontira 
menične in kakršnekoli druge terjatve; sprejema 
in izplačuje obresti in dividende ter opravlja 
vnpvčevanjo vseh kakršnihkoli terjatev na račun 
tretjih. 

c) Sprejema vrednostno papirje, valute in vse 
druge predmete v hranjenje in upravljanje ter iz
daja za to depotne liste. 

č) Sprejema denar-na tekoči račun --- vlagatelj sme 
razpolagati z vloženim zneskom po čeku ali pa 
drugače — sprejema denar na vložne knjižice, ki 
so glase na prinosnika ali na ime in ki se smejo 
tudi v tem primeru izplačati prinosniku, in proti 
obrestonosnim ali brezobrestnim Blagajniškim po
trdilom, ki se glase na prinosnika. 

Blagajniška nakazila se morajo glasiti najmar-j 
na 100 K ter morajo biti izplačna ob določenem 
roku dospelosti ali ob določenem odpovednem 
roku. Prva vloga na hranilno knjižico mora zna
šati najmanj 50 K. 

Vloge, sprejete na vložne knjižice in proti bla
gajniškim potrdilom, je vsak mesec objaviti ter 
jih po izdanih oblastvenih predpisih izkazati, ob-
lastvom; oba zneska skupaj ne smeta presezati 
dvakratnega zneska vplačane delniške glavnico. 

Za obrazce vložnih knjižic in blagajniških na
kazil je treba državnooblastvene odobritve. 

d) Nakupuje in prodaja vsakovrstne vrednostne pa
pirje, devize, valute in terjatve; posoja na obresti 
proti zastavi vseh teh reči, nadalje na sirovine in 
vsakovrstno blago in na nepremičnine — vse to 
na lastni kakor tudi na tuj račun. 

e) Kupčuje s promesami in prodaja srečke na obroke. 
f) Izvršuje zavarovanja zoper kurzno izgubo pri iz-

Žrebnih vrednostnih papirjih ali srečkah. 
g) Kupuje in prodaja vsakovrstno blago, sirovine in 

izdelke. 
h) Nakupuje in prodaja nepremičnine, jih daje ali 

jemlje v zakup ali najem. 
i) Izvršuje vsakovrstne stavbe. 
j) Pridobiva koncesije za železnice ali druge promet

ne naprave ali javne stavbe. 
k) Napravlja javna skladišča — tudi prosta skladi

šča; izdaja skladiščna potrdila (warrants) o vlo
ženem blagu; napravlja po prej izposlovani ob
lastveni dovolitvi javne tehtnice in merilnice. 

I) Prevzema zakup in upravo javnih davščin. 
tn) Posreduje ali izvršuje sama ali skupno z lrugimi 

vsakovrstne finančne in kreditne operacije na ra
čun državnih uprav, pokrajin, občin, korporacij, 
sadrug, družb ali zasebnikov tuzemstva in ino
zemstva, se udeležuje pri njih ter sploh izvršuje 
vsa opravila, združena s temi operacijami; zlasti 
ludi prenaša prevzeto dolgove v celoti ali v del
nih zneskih na druge. 

n) Ustanavlja menjalnice in opravlja v njih menjal
ne posle. 

o) Ukorišča tuzemske in inozemske izume, patente 
in privilegije ali posreduje njih ukoriščanje. 

p) Izvršuje vsa bančna, komisijska in posojilna opra
vila, ki spadajo v izvrševanje in obseg zgoraj 
navedenih, po pravilih dovoljenih poslov ali ki 
so potrebna za to kot pomožna opravila, zlasti 
tudi borzne kupčije. 

r) Dovoljuje hipotečna posojila v gotovini ali v sa
stavnih pismih posestnikom nepremičnin ali po
deljuje posojila na hipotekamo zavarovane zne
ske za daljši ali krajši čas, jih pridobiva in zopet 
oddaja. 

s) Izdaja na podstavi posojil, označenih v prejšnjem 
odstavku in dovoljenih v gotovini, do njih višine 
zastavna pisma; tudi diskontira zastavna pisma, 
izdana samo na podstavi omenjenih • posojil, ali 
daje nanje predjeme. Sicer pa veljajo za izdajo 
zastavnih pisem določila dodatka k tem pravi
lom. 

š) Izdaja lastne obrestonosne zadolžnice (obligacije), 
katerih skupni znesek mora biti vedno popolnoma 
zavarovan z vrednostnimi papirji, ki so ji lastni 
ali ki so v njeni posesti, s kritimi terjatvami ali 
nepremičninami. Skupna vsota teh obveznic ne 
sme presezati zneska vplačane glavnice. 

To zadolžnice ne sinejo zapasti prej nego v 
onem letu ter se ne smejo nanašati na manjši 
znesek nego 1000 K. Obrazci se morajo predložiti 
državnemu oblastvu v potrditev. 

t) Izdaja fundirane bančne zadolžnice, katerih skup
na vsota mora biti vedno popolnoma krita, in 
sicer: 

I. a) s posojili, dovoljenimi v industrijske in tr
govske namene ali prevzetimi po cesiji, ki so 
knjižno zastavnopravno zavarovana ali za katera 
jamči kot porok in plačnik država, pokrajina, 
okraj ali sploh tuzemska javna korporacija, ki je 
upravičena pobirati davke ali doklade; ali z ena
kimi posojili tem samim; 

b) z lastno posestjo pupilarnovarnih vrednost
nih papirjev ali zadolžnic tuzemskih industrijskih 
in trgovskih podjetij, katerih obrestovanje in pla
čilo je zavarovano prav tako kakor posojil, nave
denih pod a); 

c) s posojili, dovoljenimi proti zastavi vred
nostnih papirjev, navedenih pod b); 

II. a) z dovoljenimi ali po cesiji prevzetimi po
sojili za gradnjo in obratovanje tuzemskih želez
nic, namenjenih javnemu prometu in koncesioni-
ranih v zmislu veljavnih zakonitih predpisov, ka
terih obrestovanje in plačilo je zavarovano na že
leznici sami ali s plačilnim in poroštvenim jam
stvom države, pokrajine ali sploh na način, ki je 
po državni upravi priznan za zadostnega; 

b) z lastno posestjo takih železniških obligacij: 
c) s posojili na njih zastavo. 
Bančne zadolžnice (industrijske kreditne obli

gacije), izdane na temelju pod I. a) do c), je vo
diti in upravljati popolnoma ločeno od zadolžnic 
na temelju pod 11. a) do c) (železniške kreditne 
obligacije). 

Fundirane bančne zadolžnice so smejo uporab
ljati za plodonosno nalaganje glavnic, ki so last 
ustanov zavodov, stoječih pod javnim nadzor
stvom, poštno hranilnice-, sirotninskega in fidej-
komisnega in depozitnega denarja in za službene 
in poslovne kavcije samo: 

1.) če so zadolžnice krite z gotovim denarjem 
ali s pupilarnovarnimi vrednostnimi papirji ali s 
takimi hipotečnimi terjatvami, ki so v zmislu za
kona popolnoma varne, ali s terjatvami napram 
državi in 

2.) če je vsota, ki je potrebna za vsakokratno 
obrestovanje in amortizacijo bančnih zadolžnic, 
krita z enako visoko terjatvijo banke. To, da ло 
pogoji, navedeni pod 1.) in 2.), izpolnjeni, se mora 
za vsak primer posebe objaviti v «Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Take bančne zadolžnice je voditi in upravljati 
polnoma ločeno od onih, ki nimajo pupilarno 
varnosti. 

Sicer veljajo za izdajanje bančnih zadolžnic do
ločila dodatka k tem pravilom. 

Vso navedene posle sme družba izvrševati ali 
tuđi samo posredovati na lastni ali tuj račun. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Delniška glavnica znaša 30,000.000 K (7,500.000 

Din) ter je razdeljena na 75.000 delnic po 400 K (100 
Din), ki so v gotovini popolnoma vplačane. Ta del
niška glavnica se sme s sklepom občnega zbora zvi
šati na 200,000.000 K (50,000.000 Din). 

Delnice se glase na prinosnika in so nedeljive. 
Vse družbene javne razglase objavlja upravni 

svet v uradnem listu na sedežu družbe. 
Družbena firma se podpisuje tako, da se pod nje

no natisnjeno ali po komerkoli napisano beeedilo 
v srbohrvatskem ali slovenskem (angleškem, fran
coskem, italijanskem, španskem ali nemškem) jeziku 
pripisuje: a. d. v Beogradu, in da podpisujeta svoje 
ime: ali dva člana upravnega sveta ali en član uprav
nega sveta in en ravnatelj ali dva ravnatelja ali en 
upravni svetnik ali ravnatelj in en prokurist. Proku
rist morajo dostavljati svojemu podpisu dodatek, ki 
kaže na prokuro. 

Članom upravnega sveta služijo za legitimacijo 
izdatki volilnih zapisnikov, ustrezajoči pravilom, rav
nateljem in prokuristom družbe pa izpiski iz trgov
skega registra ali njih nastavilni dekreti. 

Upravni svet družbe sestoji iz devetih članov; se
danji člani upravnega sveta so: Franjo Duboković, 
veletržec na Sušaku; Ivan Knez, veletržec v Ljub
ljani; T. G. Stipanovič, veletržec v Jelši; dr. Josip 
Ažman, odvetnik v Ljubljani; Ante Bogdanović, vele
tržec v Šibeniku; Albert Bonetič, veletržec na Su
šaku; dr. Melko Cingrija, odvetnik v Dubrovniku; 
Ciro Kamenarović, bančni ravnatelj v Ljubljani. 

Ravnatelja družbe sta Ciro Kamenarović v Ljub
ljani in Alfred Krstelj v Beogradu; upravičena sta 
zastopati in podpisovati centralo družbe in vse njene 
podružnice. 

L j u b 1 j a n a, dne 23. novembra 1921. 

263. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: slovensko: Zavod za impregni

ranje lesa, d. d. v Ljubljani; srbohrvatsko: Zavod za 
impregniranje drveta, d. d. u Ljubljani; nemška: 
Holzimprägnierungsanstalt, A.-G. in Ljubljana. 

Obratni predmet: Družba 
1.) nakupuje les vseh vrst in material, potreben 

za impregniranje; impregnira les in prodaja impre
gnirani les; 

2.) ustanavlja, nakupuje in obratuje zavode za 
impregniranje lesa ter se udeležuje pri že ustanovlje
nih podjetjih te vrste; 

3.) ustanavlja, nakupuje in obratuje naprave za 
izdelovanje pomožnih materij, potrebnih za impre
gniranje lesa; 

4.) nakupuje in prodaja zemljišča v zvezi z obra
tom podjetij, navedenih pod 2.) in 3.); 

5.) obratuje vse trgovske in produkcijske posle, 
služeče pospeševanju navedenih namenov. 

Oblika- in trajanje družbe: Delniška družba te
melji na pravilih, odobrenih na podstavi pooblastili 
ministra za trgovino in industrijo z dne 24. avgusta 
1921, VI, št. 3904, po ministrstvu za trgovino in in
dustrijo, oddelku v Ljubljani, z odlokom z dne 3. ok
tobra 1921., št. 7028/21, ter je sklenjena za nedol> 
čen čas. 

Delniška glavnica znaša 500.000 K ter je raz
deljena na 1250 delnic po 400 K, ki so v gotovini po
polnoma vplačane in se glase na prinosnika. Del
niška glavnica se sme po sklepu ohčnega zbora brez 
dovolitve državnega oblastva zvišali na 4,000.ÜC0 K. 

Oznanila se izvršujejo z objavo v uradnem listu 
družbenega sedeža in v uradnih listih za kraje, kjer 
ima družba svoje podružnice. 

Načelništvo sestoji iz petih do sedmih zadružni
kov; člani načelništva so: Josip Dular, ravnatelj bo-
.-podarske zveze v Ljubljani; dr. Ivan Slokar, ravna
telj Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljubljani, 
Kristjan Dietz, podravnatelj Zadružne gospodarske . 
banke, d. d. v Ljubljani; Štefan Križaj, ravnatelj 
Ljudske posojilnice v Ljubljani; Ludovik Tramer, in
ženjer na Dunaju, XU., Aichholzgasse št. 10. 

Podpis firme: Firma se pravnoveljavno podpisuje 
tako, da se pod njeno napisano, natisnjeno ali s 
štampiljo odtisnjeno besedilo podpisujeta dva člana 
upravnega sveta ali en član upravnega sveta in en 
Prokurist ali ravnatelj s prokuro in prokurist — -/«i 
kolektivno, ravnatelj in prokurist vselej s pristavkom 
p. p. (per procura). 

L j u b l j a n a , dne 25.novembra 1921. 

264. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: slovensko: «Elio», družba za elek

trično industrijo v Mariboru, družba z o. z.; srbo
hrvatsko: «EHn», društvo za električnu industriju n 
Mariboru, društvo s. o. s. — «Елин», друштво за елек-
тричну индустрију y Марибору, друштво с. о. &.; fran
cosko: «EHn», société d'industrie électrique à Ma
ribor, société a, o. 1.; nemško: «Elin», Gesellschaft für 
elektrische Industrie in Maribor, Gesellschaft ш. b. 
H. 

Obratni predmet: Podjetje projektira in izvršujo 
električne naprave za razsvetljavo in pogon vsakega 
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obsega, tako kalorične kakor hidrotehnične naprave, I 
trguje z elektrotehničnim in drugačnim dotičnim ma
terialom, pridobiva koncesije za gradnjo in obrat 
električnih naprav ter jih financira, izdeluje stroje m 
materialije, potrebne za navedene namene, ustanav
lja podružnice, se udeležuje pri podjetjih in pridobiva 
podjetja enake vrste. , 

Delovanje družbe je omejeno na kraljevino br-
bov, Hrvatov in Slovencev. 

Družbena pogodba z dne 31. avgusta 1921. 
Višina osnovne glavnice: 960.000 K, ki so v goto

vini popolnoma vplačane. 
Poslovodje: Han« Altmann, upravni svetnik m vo-

ditelj-ravnatelj družbe.za električno industrijo, d. d. 
na Dunaju, L, Volksgartenstrasse št. 3; Dragotin 
Klobučar, ravnatelj podružnice Ljubljanske krediti^ 
banke v Mariboru; dr. Vladimir Ravnihar, odvetnik 
v Ljubljani; dr. Fritz Schlesinger, prokurist družbe 
ta. električno industrijo, d. d. na Dunaju, L, Volks-
gartenstrasse St. 3; Hugo Weinberger, ravnatelj dru-
gtva Wiener Pank-Verein, hrvatske podružnice v Za
grebu. .. 

Pravico zastopanja imata po dva poslovodji an 
pa en poslovodja in en prokurist kolektivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
po dva poslovodji ali pa en poslovodja in. en pro
kurist, le-ta z označbo prokure. 

Družbene objave se naznanjajo družbenikom s 
priporočenimi pismi, istotako vabila na občni zbor. 

M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 
265. Sedež podružnice: Maribor. 

Besedilo firme: Jadranska banka — podružnica 
Maribor. 

Sedež glavnega zavoda: Beograd. 
Predmet podjetja: Namen družbi je: Družba je 

ustanovljena v prvi vrsti zato, da prevzame posle 
vseh podružnic in poslovalnic Jadranske banke v 
Trstu, kar jih je v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, in da prevzame njene dunajske podružnici« 
ter namerja opravljati vse posle, spadajoče v pod
ročje bančnih podjetij, kreditnih in denarnih zavo
dov, in vse komercialne, industrjske, finančne m ne
premičninske posle. 

Vpoštevaje zakonita določila, veljavna za vsak 
posamezni posel, > zlasti upravičena za ta-le opra-
"vila: ,. . .. 
a) Družba ustanavlja, pridobiva ali upravlja, jemlje 

ali daje v zakup ali najem komercialna, industrij
ska, poljedelska, prometna in sploh podjetja, slu
žeča povzdigi narodnega gospodarstva, in sicer 
kakršnekoli vrste in družbene oblike ter jim te 
pretvarja; nadalje se udeležuje takih podjetij, 
vodi njih posle ter oskrbuje zanje izdajo in pf > 
dajo njih delnic. 

b) Podeljuje odprte in menične kredite, diskontira 
menične in kakršnekoli druge terjatve; sprejema 
in izplačuje obresti in dividende ter opravlja 
vnovčevanje vseh kakršnihkoli terjatev na račun 
tretjih. 

e) Sprejema vrednostne papirje, valute m vso 
druge predmete v hranjenje in upravljanje ter iz
daja za to depotne liste. 

б) Sprejema denar na tekoči račun — vlagatelj sme 
razpolagati z vloženim zneskom po čeku ah pa 
drugaöe _ sprejema denar na vložne knjižice, ki 
ee glase na prinosnika ali na ime in ki se smejo 
tudi v tem primeru izplačati prinosniku, in proti 
obrestonosnim ali brezobrestnim blagajniškim po
trdilom, ki se glase na prinosnika. 

d) Nakupuje in prodaja vsakovrstne vrednostne pa
pirje devize, valute in terjatve; posoja na obresti 
proti zastavi vseh teh reči, nadalje na sirovine m 
vsakovrstno blago in na nepremičnine — vse to 
na lastui kakor tudi na tuj račun. 

e) Kupčuje s promesami in prodaja srečke na obroke. 
f) Izvršuje zavarovanja zoper kurzno izgubo pri ìz-

žrebnih vrednostnih papirjih ali srečkah. ^ 
g) Kupuje in prodaja vsakovrstno blago, sirovine in 

izdelke* 
h) Nakupuje in prodaja nepremičnine, jih daje ali 

jemlje v zakup ali najem. 
i) Izvršuje vsakovrstne stavbe. 
j) Pridobiva koncesije za železnice ali druge promet

ne naprave ali javne stavbe. 
k) Napravlja javna skladišča — tudi prosta skladi

šča; izdaja skladiščna potrdila (warrants) o vlo
ženem blagu; napravlja po prej izposlovani ob
lastveni dovolitvi javne tehtnice in merilmce. 

1) Prevzema zakup in upravo javnih davščin. 
m) Posreduje ali izvršuje sama ali skupno z drugimi 

vsakovrstne finančne in kreditne operacije na ra-
iun državnih uprav, pokrajin, občin, korporacij, 
«adrug, družb ali zasebnikov tuzemstva m ino

zemstva, se udeležuje pri njih ter sploh izvršuje 
vsa opravila, združena s temi operacijami; zlasti 
tudi prenaša prevzete dolgove v celoti ali v del
nih zneskih na druge. 

n) Ustanavlja menjalnice in opravlja v njih menjal
ne posle. 

o) Ukorišča tuzemske in inozemske izuvno, patenti' 
in privilegije ali posreduje njih ukoriščanje. 

p) Izvršuje vsa bančna, komisijska in posojilna opra
vila, ki spadajo v izvrševanje in obseg zgoraj 
navedenih, po pravilih dovoljenih poslov ali ki 
so potrebna za to kot pomožna opravila, zlasti 
tudi borzne kupčije. 

r) Dovoljuje hipotečna posojila'v gotovini ali y za
stavnih pismih posestnikom nepremičnin ali po
deljuje posojila na hipotekarno zavarovane zne
ske za daljši ali krajši čas, jih pridobiva, in zopet 
oddaja. .„ . 

s) Izdaja na podstavi posojil, označenih v prejšnjem 
odstavku in dovoljenih v gotovini, do njih višine 
zastavna pisma; tudi diskontira zastavna pisma, 
izdana samo na podstavi omenjenih posojil, ah 
daje nanje predjeme. 

g) Izdaja lastne obrestonosne zadolžnice (obligacije), 
katerih skupni znesek mora biti vedno popolnoma 
zavarovan z vrednostnimi papirji, ki so ji lastni 
ali ki so v njeni posesti, s kritimi terjatvami ah 
nepremičninami. Skupna vsota teh obveznic ne 
sme preeezati zneska vplačane glavnice. 

t) Izdaja fundirane bančne zadolžnice, katerih skup
na vsota mora biti vedno popolnoma krita. 
Višina osnovne glavnice: 30,000.000 K. 
Višina, število in značaj posameznih delnic: 75.000 

nedeljivih delnic v nominalni vrednosti po 400 K, ki 
so v gotovini popolnoma vplačane ter se glase na 
prinosnika. 

Imena članov upravnega sveta: Franjo Duboko-
vic, veletržec na Sušaku; Ivan Knez, veletržec v Ljub
ljani; T. G. Stipanović, veletržec v Jelši; dr. Josip 
Ažman, odvetnik v Ljubljani; Ante Bogdanovi*, ve
letržec v Šibeniku; Albert Bonctić, veletržec na Su
šaku; dr. Melko Cingrija, odvetnik v Dubrovniku; 
Ciro Kamenarović, bančni ravnatelj v Ljubljani; 
Frank Sakser, bankir v New Yorku. 

ProkurLsta, odnosno ravnatelja: Ćiro Kamenaro
vić v Ljubljani in Alfred Kretelj v Beogradu. 

Pravna razmerja družbe: Delniška družba, us)ftr-
novljena na temelju koncesijske listine ministrava 
za trgovino in industrijo v Beogradu z dne 17. marca 
1912., št. VI 904, na ustanovnem občnem zboru dne 
29. julija 1921. za nedoločen čas. 

Družbena firma se podpisuje tako, da se pod nje
no natisnjeno ali po komerkoli napisano besedilo 
v srbohrvatskem ali slovenskem (angleškem, fran
coskem, italijanskem, španskem ali nemškem) jeziku 
pripisuje: a . d. v Beogradu, in da podpisujeta svoje 
ime: ali dva člana upravnega sveta ali en član uprav
nega sveta in en ravnatelj ali dva ravnatelja ah m 
upravni svetnik ali ravnatelj in en prokurist Proku-
risti morajo dostavljati svojemu podpisu dodatek, ki 
kaže na prokuro. 

Vse družbene javne razglase objavlja upravni 
svet v uradnem listu na sedežu družbe. 

M a r i b o r, dne 18. novembra 1921. 

letnik m. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, d* 
izmed prispelih ponudb sprejme eno ali pa da tudi, 
če bi je ne bilo ugodno, ne sprejme nobene; nadalje 
si pridržuje pravico, da uvede namest® pečarekih 
del, navedenih v proračunu, centralno kurjavo, na 
temelju posebnega postopka. 

Podjetništvo, ki se mu poveri gradnja, mora do
polniti vadi j na 5%no varščino, in sicer tako, da se 
mu bo odtezala pri izplačevanju zaslužka v obrokih. 

Zgradba inspektorata mora biti dovršena do due 
31. avgusta 1922. 

Za izvršitev gradbenih del veljajo poleg gradbe
nega elaborata splošni in posebni gradbeni pogoji, 
navedeni v službenih pripomočkih za bivše avstrijsko 
državne železnice. 

Obrazec ponudbe in proračuna se dobiva pri di
rekciji državnih železnic, oddelku D, soba št. 77, aH 
pri progovni sekciji državnih železnic v Ljubljani 
brezplačno, načrti zgradbe pa proti plačilu 400 K. 
V isti sobi so strankam vsi konkurenčni operati na 
informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca novembra 1921. 

Št. 45.591/VI—21. 
Natečaj. 

1857 

Po nalogu ministrstva za pošto in brzojav 
št. 66.140 z dne 19. novembra t. 1. ee razpisuje nate
čaj za dobavo 11.000 hrastovih brzojavnih, po 7 m 
dolgih drogov za območje poštnega in brzojavnega 
ravnateljstva v Ljubljani., 

Podrobni tehnični pogoji so na vpogled pri teh
ničnem oddelku poštnega ravnateljstva ali pa ee na
znanijo vsakomur, ki bi to zahteval, po pošti. 

Pismene ponudbe, ki morajo biti kolkovane в 
kolkom za 2 dinarja, naj se pošljejo do dne 

2 5. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
pismeno podpisanemu ravnateljstvu. 

Jamščina znaša 10% ponujene cene. 
Poštno in brzojavno ravnateljstvo za Slovenijo 

v Ljubljani, 
dne 9. decembra 1921. 

St. 16.478 in 16.040/21. 18вв 

Razpis. 
Mestni magistrat mariborski razpisuje mosto D. 

mestnega zdravnika. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože najkea-
neje do dne i j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem mostnem magistratu. 

Mestni magistrat mariborski, 
dne 5. decembra 1921. 

Župan: Orčar e. r. 

Št. 1884. 1866 

Sb 44.041/D.—1921. 1 8 2 7 3 ~ 3 

Razpis oddaje gradbenih del. 
S tem razpisujemo ponovno javno pismeno hcita-

cijsko obravnavo za zgradbo poslopja za inspektorat 
državnih železnic v Ljubljani. Ta obravnava bo dne 

15. d e c e m b r a t. 1. 
ob enajstih pri direkciji državnih železnic v Zagreba, 
Mihanoviceva ulica št. 12, II. nadstropje, soba St. 07. 

Ponudbe se morajo do predpisanega roka brez
pogojno vročiti ali pa pravočasno poslati po pošti ua 
gorenji naslov. . 

Ponudbe morajo biti kolkovane in zapečatene лг 
brez vsake pripombe po ponudniku svojeročno pod
pisane. Obsezati morajo proračun na originalni tisko
vini direkcije državnih železnic s čitljivimi in brez-
pogrešnimi cenami in zneski. Varščina v znesku 
100 000 K, to je stotisoč kron, v gotovini ah v ve
ljavnih vrednostnih papirjih se mora brezpogojno do 
rečenega roka položiti pri glavni blagajni direkcije 
državnih železnic v Zagrebu. 

V proračunu je treba postaviti cene tako, da, bodo 
fiksne (stalne), ker se ne bo vpošteval noben povi-
šek, ako bi cene za material ali delavske mezde po-

Na obravnavi se bodo uvaževale samo one po
nudbe, ki bodo podpisane brez pripombe in katerih 
proračuni bodo.istotako sestavljeni brez pnpomoe. 

Razpis. 
Odda eo služba m e s t n e g a s t r a ž n i k a v 

škof ji Loki. Prosto stanovanje. Plača in nastop služ
be po dogovoru. Pravilno opremljene prošnje naj se 
vlože do dne 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Mestno županstvo v škofji Loki, 
dne 10. decembra 1921. 

Razne objave. 
Književna objava, MM e-i 

V prihodnjem mesecu izide 
«Zakon o taksama, 

objašnjen njegovim pravilnicima i protumačen služ-
benim odlukama i objašnjenjima, odB. R o b i č e k a , 
načelnika generalne direkcije posrednih poreza. 
H. deo.» 

Ta izdaja je ena izmed najtočnejših ter obseza 
tudi vse predpise o taksah in pristojbinah, iz zakon» 
o državni trošarini, taksah in pristojbinah, z vsemi 
izpremembami in dopolnitvami, ki jih je ukrenil za
konodajni odbor -narodne skupščine. Istotako eo 
sprejete vanjo ne samo te izpremembe m dopolnitve 
pravilnika, nego tudi vsa najnovejša pojasnila z* 
vso kraljevino. Cena 30 dinarjev. Naročnina naj sa 
pošilja na naslov: «Grafičko preduzeće posveta,-
d. d.», Beograd, Cara Uroša br.8. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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149. V Ljubljani, dne 15. decembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: uredbe osrednje vlade : Odločba p pnhiranju nadavka ra ovnzno carino Popravek k pr»»ilniku o Tomi ugodnosti D» drfavnib Jeltmicah in ladjah — Bugia«) poVra-
Jiieke »prave ка 81otenijo : Odobritev äcleke knjige. Bazglae gled« vidiranja pitnib betov grSHb državljanov. l*kar o »t*nju tivalahib knžuib boletoi » Hl..»eniji t dne 10. decern» 
lira 1921. — Raggiasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o monopolskih U k euh ca cigaretni papir, petrolej in sol. Bnglas o pobirat ju takte u stave pri tpnrtnUt 
tekmah. — Rsaglpai zdravstvenega odreka га Slovenijo: Tedenski uka» o nalezljivih boletnib na on-miju рккгајшоке oprave zo Blnveuijn od dne 20 do dne ?6. novembra 18И. 
Basiriaa e sproženi ustanovitvi nòve javne lekarne v Oljii. — Kaglaei ministrstva ta trgovino in industrijo, oddelk» v Ljubljeni : Odobritev »olske knjige Bue'as, da so odobreni 
sklepi obenega zbora delniške družbe pivovarne tUnion» v Ljubljani glede »vttbe delnifke gluvoite in glede i/prtmtmb diuzbenib pravil Bavpis ra nateljskega mesta pri onda 

»а pospeševanje obiti v Ljubljani. — Barglas gradbene direkcije ta 81 venijo o ponudni obravnavi. — Batglasi ìaziib dragih uradi v in oblastev^ — Ratne objave. џ 

Uredbe osrednje vlade. 
3?3. 

Odločba 
e pobiranja nadaVkt na uvozno carino.* 
Ne podstavi člena 2. zakona, o splošni carinski 

tarifi in člena 174. začasnega finančnega zakona za 
leto 1980./1921.. odrejam, 

đa se smejo izza dne 10. (desetoga) decembra 
1921. »vosna carina Ju postranske'takse-, ki «'. pobi
rajo v zlatu, plačevati tudi v dinarskih ali dinarsko-
kronekii» bankovcih po kurzu: 

100 zlatih dinarjev — 600 dinarjev v dinarskih 
ali dinaroko-kronskih bankovcih, t,, j . v. nadavkom 
500 odstotkov. 

Ta nadavek so pobira na vse blago, za katero 
do vžtetega dne 9. decembra 1921. še ni vplačana 
uvozna carina. 

Pri plačevanju uvo/.no carine na blago, ki se po 
cariaekih postavkah zacarinja ad valorem (.po vred
nosti), se nadavek no pobira. 

S to odločbo prestane veljati odločba mojega na
mestnika, ministra za gozde in rudnike, z dne 31. ok
tobra 1921., C br. 76.230 (št. 251 «Službenih Kovin 
kraljevine Srba-, Hrvata i Slovenaca» /, dne 9. no-
venmbra 1921.).** 

V B e o g r a d u , dne 26. novembra. 1921.; 
š t 82.770. Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

344. 
popravek k pravilniku 

o fetal ugodnosti na državnih zelenicah In 
ladjah. 

V prvi odstavek Člena 10. tega pravilnika (Ur. 1. 
št. 839) se je vrinila, napaka. Ta odstavek se mora 
glasiti takc-le: \ 

Uredništva časnikov, dnevnikov in časopisov 
imajo pravico do ene brezplačne letne vozovnice pr
vega razreda. 

Razglasi pokrajinske monopolske 
direkcije v Ljubljani. 

St. 6608. 
Odobritev šolske knjige. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je a odlokom z dne 6. decembra 1921., št. 6603, odo
brila Šolsko knjigo: «Slovenska čitanka za 3. raz
red srednjih Sol. Sestavil Josip W e s t e r . Cena ve
larli knjigi 19 Din = 76 K. V Ljubljani 1921. Zalo
žila Jugoslovanska knjigarna». 

V L j u b l j a n i , dne ,5.decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Pokrajinski namestnik: Ivan Hribar s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
•Srba, Hrvata i Slovenac^.» št. 277, izdanih dne lOaga 
decembra 1921. 

** Uradni list pod St. 328 iz leta 1921. 

Š t 28.169. 
Razglas. 

Postavka «Grška> v raagla.su deželne vlade z Jne 
25. februarja 1921., št. 4178 (Ur. 1. 28), določena z 
razglasom št. 26.068 z dne 27. septembra 1921. (Ur. 
1. 122, stran 621) s 85.dinarji, se po razpisu mini
strstva za notranje zadeve št. J. B. 29.079 z dne 
20. septembra 1921. izprominja ter se glasi: 

«Grška 114 (stoinštirinajst) dinarjev». 
V L j u b l j a n i , dne 9. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika.: 
Kremenšek s. r. 

šl. -1Ó12. vet. 

Ukaz o stanju živalskih kuinln bolezni 
v Sloveni)! s dne 10. decembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestni) 
magistratov BO natisnjeni г debelejšimi, imena občii 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
snači, Število zakuženih krajev, Številka za dvo 

pičjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: * 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:37, Bianca 2:2, Kapele 1:8, 
Videm 5:3.3, Zakol 5:21. Kočevje: Novi Lazi 2:6. 
Kranj: Stara Oslica 2:3. Krško: Cerklje 1:8, Raka 
1:2. Ljubljana okolica: Borovnica 2:3, Dobrova 1:1, 
Horjulj 1:1, Vrhnika 6:72, Želimlje 2:8. Logatec: 
Dolenji Logatec 4:4, Gorenji Logatec 3:8, Planina 
4: 21. Rovte 2:2, Ziri 5:9. Maribor: Sv. Пј 1:1, Sveti 
Peter 1:1. Radovljica: Bohinjska Bistrica 3:27. 
Ljubljana mesto 1. 

V r a n i č u i p r i s a d . 

Črnomelj: Adlešiči 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1. 
Litija: Temenica 1:1. Logatec: Rovte 1:1. Murska 
Sobota: PertoČa l : l . ,Novo mesto: Zagradec 1:1. 
Ptuj: Breg 1:1. Radovljica: Jesenice 1:1. 

^ G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Bizeljsko 1:1. Krško: Raka 1:12, Sent 
Гетоеј 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 

Rdeči breg 1:1, Sv. Martin pri Vurbergu 1:1, Spodnji 
Porčič 1:3. Novo mesto: Selc-Sumberk 2: 2. Slovenj-
gradec: Zgornja Gortina 1:1, Zgornja Kaplja 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Krško: Cerklje 1:1. Ljubljana okolica: Dobrova 
1:1. Ptuj: Stoperce 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:8. Murska Sobota: 
Tišina 1:16. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i 

Murska Sobota: Beltinci 1:1. 

Prestale so: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a 

Krško: Raka 1:2, Studenec 1:9. ' 

- V r a n i d n i p r i s a d . ' 
Črnomelj: Adlešiči 1:1. ' 

S u S t a v o c. 
Krško: Kostanjevica 1:1. , ; 

S v i n j s k a k u g a . 
Ptuj: Stojnci 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Petrovce 1:1. Ljubljana okolica: Dobrin«jf 

1:1, Zgornja Šiška 1:1. 

G n i l o b a č e b e L 
Ljutomer: Kamenščak 1:1. 
V L j u bi j a n i, dne-10. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijetvo. 

P» naročilu pokrajinskega TrtmMitiBkaf 
Zaje ».r. 

Razolasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. B II 55/2 ex 1921. 

Razglas. 
Gospod minister za finance je odredil z odločbo 

z dne 1. septembra 1920., št. 8783, monopolsko takse 
po 1600 dinarjev v zlatu za 100 kg cigaretnega pa
pirja, z odločbp z dne 3. oktobra 1920., St. 3808, 
isto takso po Ï00 dinarjev v zlatu za 100 kg petrom 
leja in po 50 dinarjev v zlatu za 100 kg soli. 

Tejakse se računijo s 100%nim nadavkom, torej 
v razmerju 100 zlatih dinarjev za 200 dinarjev v 
baökovcih. 

Delegacija ministrstva financ za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 26. novembra 1921. 
Za delegata: dr. Rant s. r. 

št. B II 7/82 ex 1921. 

Razglas. 
Gospod minister za finance je odobril % odločbo t 

dne 17. septembra 1921., št. 14.549 (razpis generalna 
direkcije posrednjih davkov z dne 8. oktobra 1921., 
št. 14.649), da se pobira taksa za stave pri športnih 
tekmah v izmeri 20 % od celokupnega društvenega 
(kosmatega) dohodka na tekmovališču; namesto v 
izmeri 20 % od vlog za stave pri športnih tekmah, 
kakor je to predpisano v tar. post. 99. b) začasnega 
zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah. 

Izprèmemba te tarifue postavke 99. b), ki je 2* 
uzakonjena, velja izza dne 1. januarja 1922. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 7. decembra 1921. 

Za delegata: dr. Rant e.r. 

|£Ш .̂а&."1*4 äSä..ft.' ^ì;.-l' :Д wdewSfetósiii-'.'i/':" •/ii 'i.'iSfbŽ 
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• Razglasi zdravstvenega «kaka 
za Slovenijo. 

& 14.041/81. 

TMénski Iskaz o naieiUtvlb boleznih nt 
мешЦИ pokrajinske uprave и Slovenijo 

ÇOd dne 20. do dne 26. irovembra 1921.) 

>$£' 

O k r a j O b e i * A 

a MS 

TÈ 

K o z e ( V a r i o l a ) , 

fflorenjgrađee I âo&tanj 111 . i . { . ! 1 

T r e b u š n i t i f a e ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brette« Brežice 4 

Črnomelj 

Celje 

Kamnik . 

I 
Eruj 

Kriko 

Konjice 

Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Litija 
Ljutomer 

Maribor okolica 
Maribor mesto 

Koro meato 

Brežice . . . 
BUnra . . . 
.SrnoTO . . . 
Arnie . . . 
Mfčtia aeia . 
Loka . . . . 
Mari trg . . 
Taicji *rh . . 
Trhotlje. . . 
i oka . . . . 
Celje okolica 
Laško. . . . 
ama rje trg. . 
Dob . . . . 
Jarèe . . . . 
Ko-eze . . . 
Pretoje . . . 
Sfarà Loka . 
K rau j . . . . 
K.ško. . . . 
ST. Križ. . . 
ST. Jernej . , 
Mokrouog . , 
R»*k"«ec . . 
Tipanje . . . 
lince . . . . 
Stranice. . . 
i'ij»va gorica 
Ž*U.lje. . . 
Vrhnika. . . 

l/iubljina . . 
Polšoik . . . 
A paće . . . . 
Gorenja Radgona 
Tmje . . . . 
Maribor . . . 
Šmihcl Stopiče 

Griža (Dvsenteri 4 
Brežice 

l 

Celje okolica 

Kranj 
Lutato 

Brežice . . . 
Bianca . . . 
Utobnko. . . 
Pie егје . . . 
Videm . . . 
Hizeljeko . . 
Pseće. . . . 
Dohje. . . . 
Koprivnica . 
St P t̂er . . 
*enovo . . . 
Kapele . . . 
Arfće. . . . 
Vir*tanj . . . 
Planiuska тав 
Bre/.je . . . 
Sn mije . . . 
Pl.niua . . . 
Verace . . 
(ìaberje . . . 
Z*k«t. . . . 
Mrfna -gela . 
Loke . . . . 
Tibovlje. . . 
Loka . . . . 
fit Lenart . . 
Ji rkl..iter . . 
S'. Kupert. . 
Celje okolica 
KtVika gora . 
Las!»o. . . . 
Polzela . . . 
Sv. Peter . . 
LemhiTg . . 
S». KnStof. . 
Dramlje . . 
Šmarje trg . 
Pnoikva. . . 
Tm>-kn . . . 
1 ebarje . . . 
ST. ftttfaia . . 
Svitiim . , . 
Selce . . . . 
Krfko. . . . 
Kaka . . . . 
Sv. Križ . . . 
Kostanjevica. 
Št. J.už. . . 
Stuâenec . . 

11 

|9i 
'2 
7 
9 
1 

!24 
tì 
3 
2 
26 
3 
1 
4 
3 
1 
i 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
л 
6 
7 
3 
ï 
3 
4 
6 
1 
2 
6 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
8 

2 I 3 | 2 
2 
4 
4 

10 3 
2 

4 2 
l i l 

1 
9 
1 
2 

3 
2 

*KS 
9 
7 

1 
1 

10 
3 
1 

3 
6 
3 
13 
7 
3 
2 

20 

O k r a j 

Konjice 

Ljubljana mesto 
Litija 

Tjfatomer 
Maribor okolica 

O b ë i a a 

HxìLO i Cerklje . . . . 
Št. Rupert. . . 
8«. Juri . . . . 
Košu o j . . . . 
Treh. Ino . ". . 
Kxiua . . . . 
Koujice trg . . 
Konjice okolica 
Sv Jernej . . . 
VrliOTlje . . . 
PadeAki vrb . . 
Ljubljana . . . 
Žal i na . . . , 
Kotredei . . . 
Luče 
Š m a r t n o . . . . 
Buki.vica . . . 
llotič 
MotaTće. . . . 
Muljava. . . . 
G ruhe. . . . 
Hoće . . . . . 
Ra<i vanje . . 
Fram . . . . 
Pekre. . . . 
Laporje . . . 
Spodnja Potekava 
Razvanje . . . 
Loka 
8topno . . . . 
Studenci . . . 
Selnica, ob Dravi 
črcftuji-vee • • 
Anilrmci . . . 
Maribor . . . . 
Brucoice . . . 
Šmiiiel-Stopiče . 
Mirna. . . . . 
Brebrovnik . . 
Gorenjski vrh . 
Kicar 
Krčevina . . . 
Maj*perg . . . 
Mibalovci . . . 
roilgurci . . . 
Podvioci. . . . 
Poland . . . . 
Polen Sa k . . . 
Rag zinca . . . 
SreUiMe- . . . 
Turnki vrb . . 
Sv. barbara . . 
Velika Varnica. 
Veliki Okie . . 
VliitaroTCi . . . 
Že»4»le. . . . . 
Jnaenice. . • • 
Koroška Bela . 
Sv. Anilraž . . 
Vuzenica . • . 
Attiari.no ob Paki 
Ôrua 
Mtž ;ca . . -' . 
8v. Danijel . . 

Š k r l a t i n k a (Scarl 
Brežice 

Črnomelj 

Maribor mesto 
Novo mesto 

Ptuj okolic» 

Radovljica 

Slovenjgradec 

Prevalj* 

Kranj 

Ljubljana okolica 
Ljubljana meato 
Maribor mesto 

Ht'ij okolica 
Murska Sobota 

Kapele . . . 
Vhiialorec . . 
Bn2|»kovo . . 
Metilica . . -
Kranj . . . . 
ftsnf a Loka . 
Medv.ide . . 
Ljubljana . . 
Marihnr . . . 
Sv Kok . . . . 
Murska Sobota 
Dokležovje . 

D a v i c a ( D i p h t e r 
Kamnik 
Krško 

Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Ptuj okolica 

Celje okolica 
Krauj 

Maribor mesto 
Sluvenjvradec 

Kaplja va s . 
S». Jerucj . 
Ljubi ja o» . 
.Vlaribnr . . 
Frankovci . 
Il.m . . . 
Ždruviaci . 

a j f 

S.S. 
"O 

tina) 

al. 

T r a b o m . 
Trbovjje. . 
rtelca . . . 
Kovor. . . 
Manhor . . 
Kap ja. . . 

181 

i 

7 
1 
1 

2 
1 

18 
1 
1 
1 
7 

Cankarjeva cesta—Kralja Petra cesta ter je naprosil 
koncesije za obratovanje te lekarne. 

To se razglaša v zmisln § 48. zakona o ureditvi 
lekarništva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. št. •"> 
ex 1907., s pristavkom, da morajo lastniki javnih 
lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost njih 
lekarn z ustanovitvijo nove lekarne ogW&enU», HRSHS-
bitne ugovore zoper naprosent» Ustanovitev tö lekar
ne uveljaviti ustno ali premerlo pri mostnem Magi
stratu v Celju v š t i r i h t e d n i h od dne, Ш se 
objavi ta razglas. Resneje doSU «govori se tte bodo 
mogli vpoštevati. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne ti. docembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 8047/21. 

Odobritev šolske knjige. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek, v 

Ljubljani, je z razpisom z dne 30. novembra 1921., 
št. 8047, odobrilo šolsko knjigo: «Knjigovodstvo za 
•ženske obrte, sestavil Henrik P o d k r a j š e k . Pro
dajna cena vezanemu izvodu 12 dinarjev = 48 K. 
Založila ,Učiteljska tiskarna.' v Ljubljani. 1921.» 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. novembra 1921. 
Dr. Marn o. r. 

SI. 8124/21. 1854 

Rarglas. 
Gospod minister za trgovino in industrijo je odo

bril sklepe občnega zbora delniške družbe pivovarne 
«Union» v Ljubljani z dne 25. februarja 1921. glede 
zvišbe delniške glavnice in glede izprememb druž
benih pravil. S tem je družbeno področje zlasti raz-
širjeno tudi na proizvajanje špirita in kvasa, ozi
roma drož; delniSka glavnica pa se sme po sklepu 
občnega zbora zvišati na 12 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani,-.-, 

dne 3. decembra 1921. 

Št, 999/pr. 

Načelnik: dr. Marn s. r. 

2 1 

Razpis. 
Pri uradu za pospeševanje obrti v Ljubljani -v 

razpisuje ravnateljsko mesto v Vili., eventualno v 
VII. ćinovnein razredu. 

Pi osilci za to službo morajo dokazati dovršeno 
visokošolsko tehnično izobrazbo z državnimi izpiti, 
v prvj vrsti v strojno-električiii stroki, in večletno 
prakso v državni ali privatni službi. Ako ne bi bilo 
takih prosilcev, s« bodo vpošt.cvali tudi .prosilci-ju-
listi z daljšo prakso v administrativni službi, odnos
no v podobnih zavodih, kakršen je, urad za pospe
ševanje obrti. 

Pravilno kolkované prošnje, opremljene s potre.U-
»iiiii prilogami, naj se pošljejo do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
. oddelku ministrstva za. trgovino in industrijo v Ljub-

•;Ш1' jMlnistretvo za trgovino in industrija. . 
oddelek v Ljubljani, 

dne 9. decembra 1921. 

Načelnik: dr. 'Лтл s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
• za Slovenijo, 

Št. 5009. 1880 

.it. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani 

dne 6. decembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

1-i-047ДЧ. I H , ; :MlJ. nadstropje, v sobi št. 2 
R a z g l a S . ponudna obravnava 

Mag. pha:m. Fe.ior G r a d i š n i k , najemnik in j za prevzem slikarskih, pleskarskih, parketarskih hi 
na. Jesenicah, je sproži! ; pe.čarskih del in dobav, nadalje dobave zagrinjal pri' 

Razglas. 
Dne 2 J. d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob enajstih bo pri 

I gradbeni direkciji v Ljubljani, Tufja«ki trtf «<•• Ц 

pha:m. 
dgovorii; vodja 
stanovifev nove 

lr:J;ariio 
üvne lekarne Celin s stojiščem: I gnu|nji ambulatorija na Mirju v Ljubljani. 
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Podatke, pojasnila in ofertne pripomočke dobiva

jo interesenti med uradnimi urami pri oddelku IV. b 
gradbene direkcije v Ljubljani. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, opremljene e potrdilom, da 
je pri finančni deželni blagajni v Ljubljani vplačan 
vadij v znesku 6 % ponudno vsote, z izjavo, da po
nudnik v coloti sprejme stavbne pogoje, in končno 
% dovolitvijo ministra za gradbe, da se sme ponud
nik udeleževati javnih licitacij. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dela brez ozira na ponujene vsote. 

Ponudb, ki ne bi bile pravilno kolkovane, odnos
no opremljene, gradbena direkcija no bo vpoštevala. 

Namesto dovolitve za udeleževanje prt javnih 
licitacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena kolko-
vana prošnja na ministrstvo za gradbe, ki ji je do
dana taksa, v kolkih za 125 dinarjev. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 10. decembra 1921. 

Gradbeni direktor: inž.KHnar s. r. 

RazQlasi drugih uradov in oblastev, 
Freds. 126974/21—2. 3 -

Bazpls. 

IMA 

Oddado se sodniška mesta, pri okrajnih sodiščih 
. v Brežicah, v Gornjem gradu, v Konjicah m. v 
Kozjem. 

Rok za prošnje do dne 
1 5. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Natančnejši razpie glej v Uradnem listu 148. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. decembra 1921. 

Freds. 1358/4/21—1. 3—2 
Razpis. 

Uddado se mesta sodnikov IX. činovnega razreda 
pri okrožnem sodišču v Mariboru in pri okrajnih so-
daščih v Dolnji Lendavi, Ljutomeru, Marenborgu, 
Murski Soboti, Ormožu, Ptuju in Slovenski Bistrici, 
odnosno onaka mesta, izpraznjena JK> premestitvah. 

Prošnjo naj se vlože do dne 
1 5. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 148. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 10. decembra 1921. 

Pred«. 1221/4/21—1. 3—ž 

Razpis. 
Odda se po eno 'sodniško mesto .v IX. činovnem 

razredu pri okrožnem sodišču v Novem mestu in pri 
okrajnih sodiščih v. Kočevju, Krškem, Ribnici in 
Višnji gori. 

Obenem se oddado tudi mesta, ki se morda iz
praznijo po premestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj :••« 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

14. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 10. decembra 1921. 

Л 131/21—3. ISC.4 3-.Ï 

Poklto dedičev neznanega bivališča 
Jožefa K o r i t ni k, zemljiška- posc&tniea v Oj-

.strški vasi, občina Sv. Juri ob Taboru, je uno 13. ok
tobra 1921. umrla. Poslednja, volja se ni našla. 

Njene nečakinje, Jožefa Leber, -omozena Theo
bald, Marija Leber in Frančiška Leber, oui ozena 
Brandtner. in riečak Leopold Leber, ki so po zakonu 
poklicani kot dediči in katerih sedanje, bivališče so
dišču ni znano, se poživljajo, naj se v e n e m l e t u 
(«i danes dalje »glase pri tem .sodišču. 

Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z osta
limi dediči in '•/. go-podom Ivanom Natekom, zemlji
škim posestnikom in županom, v št. Juriju ob Ta
boru, ki se je postavil za fJubnika odsotnim dedičem. 

f 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 
dne 3. decembra 1921. 

Proglasitve sa mrtve. 
D e ž e l n o s o d i š č e т L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da §e proglase spodaj navedeni po-

grešanci za mrtve, ker s« more o njih po § 24 o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., d r i zak. š t 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogrešancev, naj te izporoči sodišča ali skrbnika. Pogrešunce pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako še žive, ali naj ma dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni (tao, »tao 
io zadnje bivališče po-

grešancev 

1 J a n e z P r o s e n , 
Г"ј'п (lue 21 novembra 
1872 . otmjen posestnik 
v Ômattnem, občiuaCerk-

1 ije. 

1 J a n e x Ć a f e r , 
roj« i due 26. oktobra 
1882., samec v Zgornjih 

1 l>*njab, obćioa Sonca. 

A n d r e j J a n e z , 
rojen due 16. decembra 
1886, sam-ki hlapet v 

{ 11 rastju, olićiua Moste. 

| J a k o b T r o j a r , 
roj cu Une 22 aprila 1871 , 
oženjeu pnsesuik v Rav-

1 nah. 
!.. 
| A n t o n K a p o s . 

rojru duo 6. juuij* 1872-, 
oženjen posestnik v Novi 

VnSI. 

1 F r a n o S m o v o , 
rojen doe 29. novembra 
1892, samski posestnikov 
bral v 8t Vidu, občina 

1 Dobrava. 

• A n d r e j ВовЧјапб1б, 
r jen dut Зч. novembra 

; 1884 , oženjen posestnik 
, v Misurali, obćma Oveišče. 

i M a r t i n K a n i l o , 
roj' n dne 26. oktobra 
1889, samski oosestnik na 
Kotiuijab, občina Gorje. 

J o s i p R o z m a n , 
r-jen due U. februarja 
1874., oženjen pniaestn k 

i Tllrašab,občinaRmlednik. 

I J a n e z H r o v a t , 
! roj-n dne 9. •eptemhra 
; 188i , SHIPS', i posestnikov 
! em v Voščab, obćina Lan-
1 CO'O. 

i J o s i p J a m n l k , 
roi«>ii du«- 28 novembra 
1885., oženjen potiestuik 

• Dolu, občina Šora. 

J a k o b Cibar, 
rojen dne 3. »vguata 1891., 
samski posest uik т Iški 

loki. 

j J a n e z S e s e k , 
i roi(»n due 18. novembra 
i 1878., oženjen posestnik 
jj (v Spodnjih Piruičah. 

| J a n e z B e n e t , 
rojen dne 17 msrra 1877., 
samski p e-B'iiićin brat T 

Podsoreuii. 
!j 

A l o j z i j Š t e r l e k a r , 
l rojen uue 2ß maja 1900, 

; se muk i posestnikov sm 
S v Plešah, občiua Šmarje 

i J a n e z P e t r l ö , 
j r jen dn- 8. junija 1890, 
5 samski posest niči n ni o na 
l Vel kib Blokah. 
f 

S 
i F r a n o Šmlđ, 
i rojen une2 oktobra 1884, 
l oženjen pusestuik v Sel-
j cah. 

i 
j A n t o n K o o j a n o , 
i rojen iluei onoiira \b87., 
? dftpujeo posestnikov sin 
* n* hro-cu, obćina Bobiuj-
i ska Sterin a vas. 

j F r a n o Menolngr r, 
J rojen duc 3U novembra 
1 18У1 , »umori posestnikov 
9 biat na Boh'.ïijski Bi-

Bistvene, okolnosti, 
na katere se opira 

prediog 

Služil pri 7. lovsiem ba-
talionu, 3. stotniji, odšel 
leta 1915 na italijansko 
frouto ter leta 1918. baje 

v Barletti umrl. 

81uiil pri 17. pehotnem 
1 polku; izza meneča maja 

1916. pogrešan. 

Služil pri 27 domobran
skem peboinem polku, 
prišel leta 19'7. v rusko 
ujetništvo ter baje istega 

leta umrl. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, prišel leta 1916 v 
rugko ujemištvo v Jena-
kijevo ter tam baje dne 

28. maja 1917. umrl 

81 ožil pri 17. pehotnem 
polku in takoj začetkom 
svetovne vojne prešel La 

ruskem bojišču. 

Služil pri 17 pehotnem 
polku,' 1. bataljonu, 3. stot
niji, ter odšel ob mobili
zaciji na pališko fronto, 
kjer baje padel dne 20 de

cembra 1914. 

služil pri 27. domobran-
ekern pehotnem po ku, 
3 stotniji; leta 1914. na 
ruski fronti izginil brez 

sledu. 

Služil pri 7. lovskem ba
taljonu ter se udeležil 
bojev v Karpatih; dne 
19 marca 19.5. ga je baje 

neki vojak predrl. 

Bil prideljen etapni poni 
v D akovu ter o<tšei me
seca novembra 1916. v 
črno goro; zadnjič pisal 

dne 23 a'guata 1918 

Služil pri 4 domobran
skem pehotnem polku ter 
se udeležil boirv ua ruski 
fronti; izza Velike noči 

leta 1918 pogrešan. 

Služil pri 17. peuotnem 
po kn, )1. stotniji, ter se 
meseca septembra 1414. 
udeležil bojev pri Urodku; 

od takrat, pogresao. 

Služil pri 17 pehotnem 
polku, 6. basaliomi,2 stot
niji, ter se leta 1915. tule 
lezil bojev v Karpatih; 

tam baje padel. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem p lku; od 
konra leta 1914.pogrešan. 

Crnovojoi*ki orožnik; ba
je meseca septembre 1915. 
v Kusiji umrl z* kolero. 

Odri nil leta 1917 k stavb
ni stotniji et Хб/97 v Al-
bauijo ter zbolel za. ma 
lerijo; izza prevrata po

grešan 

Odrinil s 17. pehotnim 
polkom, 2 etotnij.i, ua 
rusko bojišče; iz/.a me
seca oktobra 1919. pogre

šan 

Od*el dne 16 novembia 
1916 k 28. poljskemu top 

»niškrmu polku, prišel ob 
prevratu v vinuo ujet
ništvo; izza leita 1920. po

grešan. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 6 Btotn ji, pršel 
leta 1916. v rusko ujet
ništvo ter bival v S»maii 
v bolnici; izza dne 5 ja
nuarju 1918 pogršao 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 9 stotniji, ter i-il 
meseca avgustn 1914 bli
zu l.wówa težko raui'-n:' 

1 strici. i od takrat pogrešan. 

Proglasitev 
»t mrtre<a 

predlag» 

Žena 
Angela Proien. 

Sestra 
Urša Vebei. 

Brat 
Ivan Janež. 

Žena 
Helena Trojar. 

Sin 
Anton Kapne. 

Brat 
Ivan SmoTC. 

Zona 
Julijina 

Boštjaučič. 

Brat 
Franc Kunšič. 

Žena 
Marija Rozman. 

Sestra 
Terezija Fister. 

Žena 
Katra Jamnik. 

Brat 
Ivan Ci ber. 

Jernej Bačnik 

Sestra 
Neža Bonet. 

Sestra 
Marija èterlekar. 

Mati 
Marjeta Petrič. 

Žena 
Neža Smid. 

Brat 
Jaoez Koi-janc. 

Brat 
Martin 

Mencinger. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
povrešaneu 

Ivan Stiene, 
davčut pristav v p. 

v Ljubljani. 

— 

— 

Ivan Krek, 
drvar 

v Škufji Loki. 

Ivsn Stiene, 
davt'ni pristav v p. 

v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani.* 

— . 

Ivan Stiene, 
davčui prist-.v v p. 

v Ljubljani. 

— 

Nadaljevanj 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

1. 12.1921.; 
T 176/21 - 3 . 

1. 12 1921; 
T 183/21-6. 

1.12. 1921.; 
T 185/21-6. 

1. 13.1921.; 
T188/21-4. 

1.12 1921 ; 
T 196/21-3 

1 1 ? . 1921.; 
T 208/21-4. 

1.12.1921.; 
T 210/21-3. 

1.12. 1921.; 
T 216/21-3 

1.12 1921.; 
T 216/21-2. 

1 12. 1 9 4 ; 
T 226/21-4. 

1 12 1921.; 
T 227/21-8 

1 12.1921.; 
T 232/21-4. 

1.12 1921.; 
T 241/21-3. 

1.12 1921.; 
T 21/21-9. 

1. 12. 1921.; 
T 212/21-4. 

i. 13 1921.; 
T 263/2.1-2. 

1.12. 1921.; 
T 244/21-3. 

1- 12. 1421.; 
T 259/21-2. 

1. 12 1921.; 
T 258/21-3. 

» na prihodnj 

OkJieni rok 
poteče due 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jol'ja 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
lb22. 

1. jnlija 
1924. 

1. jnlij« 
1922. 

1. jolija 
1922. 

! 

1. jnlja 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
la2 i . 

1. jnlija 
Ш 2 . 

1. julija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
192iä. 

1. j lija 
1922. 

i Btrani. j 

.-,ï.»i.:* iat-tàiria « i ' " * ïWaMÉi 
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i 
/ 

1ам ia rojstni dao, lUb 
i> amđaje bivaliftće po-

greiaocev 

Frano Beljak, 
mjrn dne 4. februarji 
1884., oienj-n p' «eitnik 

T DobraJeri. 
J o i « f K »var, 

roje u une 20 marca l877., 
umski po«eemik pri зт. 

Ani, t bèi na Trtić. 

F e t e r Kal ly, 
rojf D doe 26 JULIJ» 1896 , 
aamiki dijak т Tržiču. 

I v a n Len ar i l o , 
mjrn dne 17. julija 1876. 
T Matcni, obči na lika loka. 

Feter Stuler, 
rojen dne 27. junija 1887., 
oiebjenpospttnik na Spod

njem Jestnkem. 

J a n e s Jereb, 
rojen uue 9 aprila 1882., 
oienjen poKatnik т Do-

braćevi. 

Jane« Joatln, 
rejcu dne 27 junija 1885, 
puteitnieui brat т Đobra-

C«TÌ. 

Iran Križaj, 
rojen dne 7. шаја 1875., 
olenjcn poMitoik » ROT-

Uh. 

Fatar Kalan, 
rojen dee 8. julija 1889., 

posestnik т Marjieah. 

Bla* Bernik, 
»jen dne l i . februarja 
1872., oženjen posestnik 
т Lartawkem тгћп, ob

čina Sui a loka. 

JoliJ Zentner, 
Il rojeu due 10. apriU 1895., 
Il «amati sin ri-jega gox-
Ц darja T Kamniku. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

1 
Služil pri 97. pehotnem 
polka nagaliftkem i>oji*ču 
ter leta lal6. baje padel. 

Odšel dne 27. julija 1914. 
na rui-ko fruDto'; .izza due 
9. aprila 1917 pogregan. ] 

OdM meseca maja 1916 j 
s 27. domobrauskim pe
hotnim polkom v lì» lici j >; 
dne 29. julija 1917. baje 

padri. v 

Odiel ob mobilizaciji s 
17 pehotnim polkom • Ga
licijo j od jeseni leta 1914. 

pogrešan. 
Služil pri 4. pehotnem 
polku, 6. stotniji, odiel 
začetkom leta lui 5 na 
galiiko fronto; dne 3 ju
lija 191ri. ponoči izginil. 
SlužI pri 97. pehotnem 
polku, 8. stotniji, ter od
šel ob mobilizaciji v Ga
licijo; iz«a dne 3. septem

bra 191 i. pogrešan 
Služil pri 97 pehotnem 
polku, naposled pri 26era 
strelskem polku naT.rol-
skem; izza due 8. okto

bra 19 8. pogreten. 
Blažil pri 3. pehotnem 
polku, 2. B'otniji; meseca 
novembra 1915. na umiku 
T Galiciji obležal in ol 

takrat pogrešan 
Služil pri 7. lovskem ba
taljonu, naposled na Ti
rolskem; izza dne 4. sep
tembra 1918. pogrelan. 

Sloxil pri 27. pehotnem 
polku ter se leta lui8. 
ndeležil bojer ob Piavi 
ter prišel huje т bolnico 
T Düne; od takrat po

grešan. 
Poročnik 78 pehotnega 
polka; baje dne 27. sep
tembra 1920 v ujetništvu 

i v Sibiriji umrl. 

~ , .. ! Ime lu bivališče Proglasitev > r b u i k ta j e 
«a mrtvega I ш 0Јл<,1јео 

predlaga j ^ ^ , ^ 

Že'na 
Marija Seljak, t 

Brat 
Anton Kavar. 

Mati 
Marija Mallv. 

Oče 
Josip Lenarčič. 

Žena 
Angela Stuler. 

Žena 
Terezija Jereb. 

Sestra 
Estatina Jftihar. 

Jakob Bizjan. 

Brat 
Jožef Kalan. 

Žena 
Neža Bernik. 

Oče 
Julij Zentner. 

Frane Ta»zes. 
lOtar v L. gatcu. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

1.12 1921.; 
L 257/21-2. 

1 
! 1. 12 19Л ; 

~ T 257/21 - 2 . 
. . . . _ . _ ' i 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p 

v Ljui.ljaui. 

Anton Kopač, 
posestnik in trgo

vec 
t Ko vi vasi. 

Ivan Stiene, 
da*čui pristav v p 

v Ljubljaui. 

' — 

1. 12 1921.; 
T 2 2/21-2. 

1. 12. 1921 ; 
T204/21-8. 

1.12.1921.; 
T 201/^1—3. 

1.12 1921 ; 
T220/21-2. 

1.12.1921.; 
T 221/21-1. 

1 12 1921.; 
T 222/21-4. 

1. 12. 1921.; 
T 230/21-2. 

1.12.1921.; 
• T2J4/21—3. 

1.12 1921.; 
T 226/21-4 

Oklieni rok 
poteče dne 

1 
1. julija 

19*2. 

1. julija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
1922 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jn'ija 
1922. 

1. jnlija 

џшг. , 

1. jnlija 
1922. 

1. Jnlija 
1922. 

ISttf St. 7556/m. 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a za p o h i š t v o . 
Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. do y»n> 

klica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najdalje do 
konca meseca januarja 1928., se znižujejo v «Provi
zorni železniški tovorni tarifi» (z dne 1. marca 1921.) 
vsakokrat veljavni vozninski stavki izjemno tarife 1 
(blago v.sako vrste) za 5 ton za pohištvo izjemne ta
rife 46 (pododdelek Л, A in B), ki je namenjeno za 
nadaljnji prevoz preko morja, ako se vpoštevajo do
ločila in pogoji te tarife, pri predaji v prevoz v mno
žini po najmanj 5000 kg, odnosno ob plačilu voznine 
za. to množino, za 20 % (dvajset odstotkov) v pro
metu y Trst od nastopnih postaj: 
Blatoo Mlada Boleslav 
Bor u Češke Lipy , Néraecké Jablonné 
Rubeneć Opava vychodnf nadražf 
Češka Lipa stâtni nadražf Opava zapadni nadražf 
Dččfn severnî nadražf _ ._. . Podmokïy Č. S.D. 
Dëcineeverozâpadm nadražf Praha Di-nisovo nadražf 
Homi Litvinov Praha Masarykovo nadraži 
Hradec Krâlové Praha Wilsonovo nadražf 
Kinšperk nad OhPi . Rakovnik 
Marianske" Lažne Skalice u Oeské Lîpy 
Mimof) Smichov stâtni nadražf 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se ùlomkï < 
centesimov zaokrožajo na cele centesime. 

Kolikor je za nekatere postaje v tarifi določen* 
pot preko postaj: Horni Dvorište-Севку Heršlak, pre
ko avstrijskih zveznih železnic in Pođbrda, se instja-
dirajo pošiljke, odpravljene na podstavi teh znižanili 
vozninskih stavkov, preko postaj: Horni Dvorište-
Cesky Heršlak, preko avstrijskih zveznih železnic in 
Trbiža. 

V L j u b 1 j а n i, dne 10. decembra 1921. 

Družba Južne železnice v imenu udeleženih oprav. „ 

š t 3035 k št. 3023/21. Ì877 

Objava. 
Po § 58. disciplinarnega Statuta za odvetnike in 

odvetniške kandidate se objavlja, da je drju. Via-
dœlavû P e g a n u , odvetniku v Ljubljani, izvrše
vanje odvetništva ustavljeno za dobo od dne 12. de
cembra 1921. do dne 12. aprila 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 11.decembra 1921. t 

Za odbor odvetniške zbornice v LJubljani: 

predsednik: dr.D.MaJaron s.r. 

St. 11.845. 
Razglas. 

186Ž 

St. 46.605/G—1921. 1870 3- -1 

Nateoajnl razglas. 

Lov krajevne občine gribeljeke se bo v vtorek 
dne 3. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob desetih pri podpisa
nem okrajnem glavarstvu na javni dražbi oddajal v 
zakup za dobo petih let, t. j . od dne 1. januarja 1922. 
do dne 31. decembra 192(3. 

Dražbeni in zakupni pogoji so na vpogled pri 
okrajnem glavarstvu med uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Črnomlju, 
dne 7. decembra 1921. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javen natečaj 
(licitacijo) za nabavo silicijobrončene žice, in-sicer 

eflicljobrončene žice 3mm za telefonski vod 
24,759 kg. 

Ponudbe, ki morajo biti pravilno kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev, naj se pošljejo najkesneje 
dò dne 2 7. d e c e m b r a 1 9 2 1 . ob dvanajstih 
po poeti ali pa naj se izroče osebno v ekonomskem 
oddelku te direkcije, soba St. 12. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 27. decembra 1921. 
ob dvanajetih. Otvarjanju smejo prisostvovati tudi 
ponudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaSa 5 % vrednosti ponu
jenega materiala, je treba položiti do dne 24. de
cembra 1921. ob dvanajstih pri glavni blagajni te 
direkcije, sklicevaje se na Številko tega razglasa. 

Ves material se mora oddati najkesneje v enem 
mesecu po prejemu naročila. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 12. decembra 1921. 

Razne objave. 
Шб' St. 7492—III. 

Razglas. 
ČeSkoelovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a z a v ž i g a l i c e . 
Z veljavnostjo izza dne 10. decembra 1921. do 

preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, a najdalje 
do konca meseca januarja 1923., se znižujejo v «Pro
vizorni železniški tovorni tarifi (z dne 1. marca 
1921.)» vsakokrat veljavni vozninski stavki izjemne 
tarife 45 za vžigalice, namenjene za izvoz preko mor
ja, ako se vpoštevajo določila in pogoji te tarife, za-
20 % (dvajset odstotkov) v prometu od postaj: Opa
va vychodm nadraži, Opav»zapadni nadraži, Postrel-
mov in Schmiedeberg do Trsta. 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se ulomki 
centesimov zaokrožajo na cele centesime. 

Pošiljke, ki se odpravljajo od postaje v Schmicde-
bergu na podstavi znižanega vozninskega stavka, se 
instradirajo preko postaj: Zatec stâtni nadraži, Horni 
DvoriStë-Cesky Heršlak, avstrijskih zveznih želez
nic in Trbiža. 

V L j u b 1 j a n i, dne 10. decembra 1921. 

Družba južne železnice v imemi udeleženih uprav. 

Vabilo na subskrlpoljo II. emisije 
delnio „Milarne in svelarne, d. d." 

v Ljubljani. 186» 
IzvrSevaje sklep izrednega občnega zbora delni

čarjev z dne 30. septembra 1921., objavlja podpisani 
upravni svet 

povišbo delniSke glavnice od 600.000 K 
na K 2,000 000 -

z izdajo novih delnic za 1,400.000 K, t. j . 3500 delnic 
po nom. 400 K. 

Emisija novih delnic ee izvrSi ob nastopnih po-

1.) Delničarji imajo pravico, da. optirajo na vaake 
tri stare delnice sedem novih delnic II. emisije po 
tečaju 400 K tel quel. 

2.) Delničarji, ki žele izvrSiti svojo opcijsko Fa-
vico, morajo predložiti v času od dne 15. do dne 
31. decembra 1921. stare delnice (odnosno začasna 
potrdila), na katerih podstavi se izvrši eubskripcija. 
novih delnic. Delnice se podpisujejo v družbeni pi
sarni in pri Zadružni gospodarski banki v Ljubljani. 

3.) Razdelitev ' eventualno neoptiranih delnio si 
pridržuje upravni svet. 

4.) Subskripcija se bo vršila od dne 1 5. d o d n e 
3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

V L j u b 1 j a n i, dne 10. decembra 1921. 
I Upravni svet 

«Milarne in svecarne, d. d.» 

Književna objava. 1 8 5 6 3 2 

V prihodnjem mesecu izide 
«Zakon o taksama, 

objašnjen njegovim pravilnicima i protumačen služ
benim odlukama i objaSnjenjima, odB. R o b i Č e k a , 
načelnika generalne direkcije posrednih poreza. 

" II. deo.» 
Ta izdaja je ena izmed najtočnejlih ter obseza 

tudi vse predpise o taksah in pristojbinah, iz zakona, 
o državni trošarini, taksah in pristojbinah, z vsemi 
izpremembami in dopolnitvami, ki jih je ukrenil za
konodajni odbor narodne skupščine. Istotako so 
sprejete vanjo ne samo te izpremembe in dopolnitve 
pravilnika, nego tudi vsa najnovejša pojasnila za 
vso kraljevino. Cena 80 dinarjev. îsarocnina naj SÌ 
pošilja na naslov: «Grafičko preduzeće ,Prosveta ;. 
d. d.», Beograd, Car» Uroša br. 8. / 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

'• t . ,.4v:i»^7!*;.. ;fe.ìi./^&;.4Ì*- ,. ; •>• :»£, . :-j'l^-^£iàkÂMâ 



150. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 16. decembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
V s e b i n a : 1« ..Slnthenib Novin kraljevine Srha, Hrvata i Slovenaca". — Uredbe osrednje »Ude: Naredbe o dTiganju kuvcij, ki jih polagajo n»ba»ljatelji, odnnsDO podjetniki. — 
Naiedka pokrajinskega namestnika z* Slo»enijn o pobiranju obćin-ke davMine na razkoSje v megin Maribnm. — Resglaei osrednje »lade: K »okors za mesta stalnih «ojaikik 
duhr.veiknv R-zglae o zameni knponekib pol 2e/0nega loterijskega pcsojil» iz leta 1*<81- Razrlae o i*»ozu ii»al»kih kož Hazgla«, da se smejo irdelki iz lesa iz»až»ti bre* »gvaro-
»anja valute Haziila*, d» n» potrdilih o hvo-u m< s» za izvoz » Italijo ni več treba konzularnih »izo». Razglts o monopolski taksi za cigaretni papir Ra-glasr renab »a rigaretni 
papir Razglas o ofertui licitaciji za ve eprodajo soli т Sloveniji. — Razglasi pmrajineke npra»e »a 81o»enijo : Razg a-a o izprememhi » občinskih gereutKt»ib. Razpii slnfb okraj
nih »konniuo», oduosno njih p moćuikov. — Razglasi oddelka ministrstva м trgovino io industrijo » Ljubljani: Ra»pis ra Dsteljskega mesta pri uradu za pogpe&evaoie obrti T 
Ljabljani. Bazglas, da je dovoljena ustanovite? delniške družbe z imenom: «Kras», gozdna industrijska delniška družba s sedežem т Ljubljani. — Bugiasi raznih drugih uradov 

in oblaatev. — Razue objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 275 z dne 8. decembra 1921.: 
Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 

je minister ta trgovino in industrijo sprejel ostavko, 
ki jo je dr. Josip M u n i h, obrtno-zađnfžni inspek
tor pri oddelku tega ministrstva v Ljubljani, podal 
ua državno službo. 

Zapisnik o 5. redni seji narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev a dne 6. novem
bra 1921. 

Številka 276 z dne 9. decembra 1921.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a » dne 1. novembra 1921., s katerim se postav
ljajo: 

ne Jesenicah za komisarja železniške policije v 
rangu ereskega načelnika III. razreda Vojislav Ù i -
r o v i « , komisar iste policije v rangu srpskoga 
načelnika istega razreda, po starem; za pomočnika 
komisarja v rangu policijskega pisarja II. razreda An
ton B a t a g e 1 j , pomočnik komisarju iste policije, 
v rançu policijskega pisarja III. razreda, po starem; 

v Mariboru: za komisarja železniške policije v. 
rangu sreskega načelnika I. razreda dr. Radovan 
B r e n č i č , komisar iste policije v rangu sreskîga 
načelnika II. razreda, po starem; za pomočnika ko
misarju v rangu policijskega pisarja II. razreda 2i-
van P a n t i ć in Karel S u š a , pomočnika komisarju 
iete policije v rangu policijskega pisarja III. razreda, 
po starem; 

na Rakeku: za komisarja železniške policije v 
rangu policijskega pisarja I. razreda Alojzij K o 
rn e c, komisar ista policije v rangu policijskega ko
misarja istega razreda, po starem; za pomočnika ko
misarju v rangu policijskega pisaija TI. razreda Rado 
Z a k l a n o v i ć, pomočnik komisarju iste policije v 
rangu policijskega pisarja III. razreda, po starem; 

v Cerknici: za pomočnika komisarju v rangu po
licijskega pisarja II. razreda Danilo V i n k o , po
močnik komisarju istp policije, v rangu policijskega 
pisarja III. razreda, po starem; 

y Gornji Radgoni: za komisarja železniške poli
cije T rangu policijskega pisarja I. razreda Joso 
K a r a b a j i ć , komisar iste policije v rangu policij
skega pisarja istega razreda, po starem. 

Poziv uprave državne tiskarne, naj so ji pošiljajo 
rokovni razglasi in obrazci vsaj 10 dni, preden jih je 
treba objaviti v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca». 

Številka 277 z dne 10. decembra 1921.: 

©bjava generalne direkcije carin, da je firma: 
Petrević, Ekspres in komp. postavljena za carinsko 
posredništvo pri carinarnici na Rakeku. 

Objava generalne direkcije carin, da jo proglasil 
ministar za finance mesto Kuzmana J o v i ć a, cari
nika IV. razreda carinarnice na Rakeku, za izpraz-
njaao. 

Uredbe osrednje vlade. 
345. 

Naredba 
o dviganja kavcij, ki jih polagajo nabavljatelji, 

odnosno podjetniki.* 
Ker navzlic določilom o izpremembah in dopolnit

vah člena 88. zakona, o državnem računovodstvu na
bavljatelji, odnosno podjetniki, ne dvigajo kavcij, 
položenih za t.o, da se zanesljivo izvedejo pogodbe o 
dovršenih licitacijah in dokončnih poslih v določenem 
roku (poslednji odstavek člena 26. in drugi odstavek 
člena 30. pravil za izvrševanje določil iz «Oddelka B. 
Pogodbe in nabave»), nego še nadalje puščajo te 
kavcije v brezplačni hrambi, odrejam po določilih 
točke 5. uralbe o depozitih z dne 3. novembra 1847., 
K V br. 1743/Sov. Nr. 842, gorenjega dopolnitvenega 
pravila k uredbi o depozitih z dne 28. februarja 1852., 
V Nr. 155, in taksne tarife št. 170 k zakonu o taksah: 

1.) Ako položniki kavcije po določenem roku v 
15 dneh ne dvignejo svojih začasnih, odnosno stalnih 
kavcij pri onem oblastvu, kjer so jih položili, napiîe 
upravitelj blagajne o tem referat (za vsako kavcijo 
posebe). Ta referat obseza: čigava je kavcija; zaradi: 
česa je bila položena, s pozivom na datum in številko! 
odločbe; kaj se je položilo za kavcijo in njeno vrednost, 
za katero je bila deponirana; kdaj bi bil moral po-
ložnik kavcijo dvigniti, s pozivom na datum in šte
vilko odločbe; pod katero številko in na katerem 
listu knjige o kavcijah je kavcija vpisana in koliko 
je treba pobrati hranilščine. 

Hranilščine se računi: 
a) pri kavcijah, položenih v gotovini, za vsakih 100 

narjev po 1-— dinar; 
b) pri kavcijah, položenih v državnih in državno ga

rantiranih obveznicah (obligacijah), v zastavni-
cah uprave fondov, komunalnih obveznicah in ga
rantnih pismih, za vsakih 100 dinarjev po 0-50 di
narja. 
Ta taksa se računi ne glede na to, koliko časa je 

ležala kavcija po določenem roku v državni blagajni 
(najsi bi bila ležala en dan ali vse leto). 

Uradnj predstojnik pripiše na referatu odločbo, 
da je položniku kavcije priobčiti, koliko mora plačati 
takse, in da se mu čez leto dni, ako kavcije ne dvig
ne, kavcijo odvzame ter vloži v državno blagajno 
kot izreden dohodek. 

Taksa se pobira v kolkih, ki se prilepijo na re
feratu in predpisno uničijo. 

2.) Ce položnik kavcije ne dvigne kavcije v eno 
letnem roku — od dne, ko bi jo bil moral dvigniti — 
jo je smatrati za kavcijo brez lastnika in vloži se v 
državno blagajno kot izreden dohodek. 

3.) Z vsemi kavcijami, ki bodo onega dne, ko se 
razglasi ta naredba, shranjene v državnih blagajnah 
in jih položniki ne dvignejo po določenem roku v 
15 dneh, je postopati po točki 1. te naredbe. 

j 4.) Za nasprotno postopanje so upravitelji Мж-
i gajn odgovorni moralno т materialno. 

i V B e o g r a d u , dne 18.novembra 1921.; 
! D R br. 171.631. 
j Minister za finance: 

dr. Kosta Kumantidt e. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 270 A, izdanih dne 
1. decembra 1921. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

3 4 6 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranja občinske davščine na razkošje v 

mesta ffiatibora. 
Na podstavi zakona z dne 18. maja 1894,. dež. 

zak. staj. št. 41, se dovoljuje sporazumno z delega
cijo ministrstva financ, da sme mestna občina mari
borska od dne, ko se razglasi ta naredba, do konca 
leta. 1922. pobirati občinsko davščino na razkošja 
in sicer tako-le: 

§ t. 
Obiskovalci barov, orfejev, kabaretov, variete-

jev in drugih sličnih zabavišč morajo plačevati od 
skupnega potroška, ki so ga imeli v teh prostorih* 
občinsko davščino na razkošje. 

§2. 
Za bare, orfeje, varieté je in druga slična zabavi

šča je smatrati vse one prostore, kjer se prodajajo 
gostom topla ali mrzla jedila ali razne pijače in kjer 
igra poleg tega godba ali pa se prirejajo druge pred
stave, ki nadomeščajo godbo. 

Kateri prostori se morajo smatrati za taka zaba
višča, odloči za vsak primer posebe mestna občina 
v lastnem področju; zaslišati pa mora prej o tem za
drugo gostilničarjev in kavarnarjev, pri čemer jo 
tudi vpoštevati primernost prostora, cene jedil in 
pijač in družabni položaj obiskovalcev. 

§ 3. 
Občinska davščina na razkošje znaša 10 % skup

nega potroška. Vsote potroška, ki služijo za odmera 
te občinske naklade, se zaokrožajo vedno navzgor 
na 10 K (n. рг. ako znaša potrošek 53 K 60 v, <& 
vzame za podstavo odmeri vsota 60 K). 

§ 4. 
Občinsko davščino na razkošje pobira od skup

nega potroška lastnik zabavišča, in sicer takrat, ko 
obiskovalci plačujejo potrošek. 

V to svrho mora lastnik zabavišča osebno ali pa 
po uslužbencu, ki sprejema plačila, izdati vsakem« 
obiskovalcu pismen račun na tiskovinah v obliki 
blokov, ki so označeni s številkami in ki jih izdaja 
mestno knjigovodstvo lastnikom zabavišč brezplač
no. Listi teh blokov so opremljeni z zaporednimi šte
vilkami. 

...Ai •.a 
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Računi ee izdajajo tako, da 6e izroči potrošitelju 
is bloka izvirni račnn, kopija pa ostane v bloku. 

Na koncu skupnega zneska na potrošku je vedno 
fekazati odpadajočo 10%no občinsko davščino na 
razkošje. 

Bloke je uporabljati strogo po tekočih številkah: 
sočasno uporabljanje več blokov je dopustno samo, 
8e »prejema plačila več oseb obenem. A tudi v tem 
primeru fe treba uporabljati bloke najnižjih številk 
ter jih urediti tako, da so do dne obračuna poiab-
ljeni vsi računi (§ 8.) bloka. 

Izdajanje računov na tiskovinah, ki jih lastnik 
ni prejel od mestne blagajne, se smatra za prestopek 
ter se kaznuje z globo, omenjeno v § 12. te naredne. 

Radiranje in sumljivo črUnji> v računih j« nedo
pustno. Cv ji> številka v računu vpisana nepravilno, 
se mora napačno vpisana Številka prečrtati tako, da 
œ-tane Se čitljiva: nad njo pa se vpiše pravilna Šte
vilka. 

Za pravilnost izdanih računov in za pravilno za
računavanje občinske davSčine, nadalje za vse more
bitne zlorabe in nepravilnosti je napram mestni ob
čini odgovoren lastnik zabavišča. 

§ 5 . 
Kreditiranje potroeka ne daje pravice do kredi

tiranja občinske davSčine na razkoSje. Lastnik zaba
višča mora, če je račun plačan ali ne, phičati pri 
mestni blagajni odpadajočo občinsko davščino. 

Ako lastnik brez svoje krivde ne more izterjati 
potroSka in odpadajoče občinske davščine, n. pr. za
radi prevare ali izgreda, mora vendarle pri obračunu 
(§ 8.) vplačati odpadajočo davščino pri mestni bla
gajni; davščina pa se mu povrne, če dokaže, da j -
porabil vsa zakonita sredstva, a navzlic temu ni mo
gel «terjati potroška in davščine. 

§ 6. 
Obiskovalca zabaviSkega prostora, ki ne bi hotel 

plačati občinske davščine -na razkošje, mora lastnik 
«abaviSča prijaviti policiji. 

Ce kdo ne plača občinske davščine, se smatra t» 
ta prestopek te naredbe ter se kaznuje z globo v 
obliki Štirikratnega zneska odpadajoče občinske dav
Sčine. 

§ '-
Oni obiskovalec zabaviSkih lokalov, ki bi sporaz

umno z lastnikom lokala, odnosno s tam nameščenim 
osebjem, plačal potrošek brez računa, odnosno dal 
postaviti v račun manjšo vsoto, nego jo je potrošil. 
prekrši pravilo te naredbe ter se kaznuje z globo, 
osnačeno v § 12.; vzajemno jamči tudi za plačilo 
globe, ki se zaradi tega določi za lastnika zabavi
Skega. lokala. 

§8-
pobrano občinsko davščino na razkošje mora 

lastnik zabaviSkega lokala proračuniti z mestno ob
čino ter jo plačati koncem vsakega polmeseca, naj
kasneje pa do 6., odnosno do 20. dne vsakega mo-
seea pri mestni blagajni. 

V to svrho mora lastnik zabaviSkega lokala se
staviti poseben obračunski izkaz v dveh izvodih, ki 
ga mora oddati skupno z izpolnjenimi bloki mest
nemu knjigovodstvu. 

En izvod obračunskega izkaza, na katerem po
trdi mestna blagajna prejem denarja in število od
danih blokov, potrjeno po mostnem knjigovodstvu, 
se vrne takoj lastniku zabaviSkega lokala. 

Tiskovine za obračun se dobivajo brezplačno pri 
mestnem knjigovodstvu. 

Bloki, ki do polmesečnega obračuna Se niso po
polnoma porabljeni, se smejo vzeti v obračun pri
hodnjega polmeseca, in sicer v tem polmesecu, ne 
glede na to, ali so popolnoma porabljeni ali ne. 

Ce se bloki ne uporabljajo po tekočih številkah 
in če se pripeti, da se blok z višjo tekočo številko 
postavi v obračun v prejšnjem polmesecu, nego blok 
z nižjo Številko, se mora vsekakor postaviti blok z 
nižjo Številko v obračun naslednjega polmeseca, ne 
glede. na to, aH je popolnoma izčrpan aH ne. 

Lastnik zabaviSkega lokala mora za vsak blok, 
ki ga izgubi, kolikor ne gre za zlorabo ali prestopek, 
plačati na račun občinske naklade znesek 10.000 K, 
•a vsak račun, manjkajoč v bloku, pa 1000 K. 

§ 9-
Obračunski izkaz e prevzetimi bloki vred je od

dati pri mestnem knjigovodstvu. Mestna blagajna 
mora prevzeti občinsko davščino ter jo takoj zara-

. Suniti. N 

Ko knjigovodstvo pregleda in odobri obračunski 
iskaz, obvesti mestni magistrat lastnika zabaviSkega 
lokala o uspehu pregleda; če ni oddal vsega zneska, 

ki odpada na občinsko davSčino, ga pozove, naj ta
koj plača premalo oddani znesek. 

§ I«-
Ako se ugotovi, da je oddal lastnik zabaviSkega 

lokala večji znesek občinske davščine, nego ga je 
resnično prejel od obiskovalcev, se mu preveč vpla
čani znesek povrne: ako pa se ugotovi, da se je 
obiskovalcu zaračunila previsoka občinska davščina, 
se povrne ta davščina le na zahtevo tega obiskoval
ca, ki pa se mora izkazati z računom, da se mu j-i 
resnično zaračunilo preveč. 

§ 1 1 . 
Mestni magistrat irna zaradi pravilnega pobiranja 

občinske davščine pravico kontrole. Lastniki zaba-
viških lokalov morajo na zahtevo kontrolnega or
gana predložiti bloke s kopijami računov, da jih 
primerja z izvirnimi računi, ki jih prejmejo obisko
valci. 

§ 12. 
Vsak prestopek te naredbe kaznuje mestni magi

strat z globo v obliki štirikratnega zneska, odpada
joče občinske davščine. 

Ako se ne more določiti višina davščine, se dolo
či globa v znesku 2000 K do 50.000 K. Ako zakrivi 
prestopek obiskovalec sporazumno z lastnikom za
baviSkega lokala, se kaznujeta oba z globo v po
polnem znesku 1er jamčita oba vzajemno za plačilo 
obeh glob. 

Globe se stekajo v mestni ubožni zaklad. 
Osebe, ki naznanijo mestni občini prestopke te 

naredbe, dobe za nagrado polovico plačane globe. 
Kontrolnemu organu ne gre zakonita pravica do 

nagrade v obliki polovice plačane globe; vendar pa 
mu mestni magistrat lahko podeli to nagrado. 

§ 13. 
Prizivi. 

V vseh stvareh te naredbe, ki niso kazenskega 
značaja, je zoper ukrepe in odločbe mestnega ma
gistrata dopusten priziv na občinski svet (občinski 
odbor), zoper sklepe občinskega sveta (občinskega 
odbora) pa na pokrajinsko upravo, oddelek za no
tranje zadeve, ki odloči v stvari končnoveljavno. 

Zoper kazenske odloke in globe mestnega magi
strata gre priziv na pokrajinsko upravo, oddelek za 
notranje zadeve, ki odloči v stvari dokončno. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne, ko se je vročila, odnosno razglasila 
kazenska odločba. 

§ 1 4 t 

Ako se davščina ne plača v določenem roku 
(§ 8.), jo je izterjati po § 3. ukaza z dne 20. aprila 
1854., drž. zak. št. 96, s politično izvršbo. Na iati 
način se izterjavajo tudi premalo oddani zneski (§ 9.) 
in globe (§ 12.), ako se ne plačajo v 14 dneh po vro
čitvi plačilnega poziva ali kazenske razsodbe. 

Glede plačila predpisane davščine ali kazni ni
majo prizivi odložilne moči. Glede zastaranja te dav
ščine veljajo določila zakona z dne 18. marca 1878., 
drž. zak. št. 31. 

§ 15. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v Uradnem listu, ter velja do dne 31. decembra 1922. 
Za vsako nadaljnjo podaljšavo je treba nove dovo
litve pristojnega oblastva. 

V L j u b 1 j a n i, dne 8. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Konkurs za mesta stalnih vojaških duhovnikov.* 

Na podstavi uredbe in odločbe ministrskega t>ve-
ta z dne 30. januarja 1920. («Službene Novine kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 15. februarja. 
1920.)** razpisuje ministrstvo za vojno in mornamico 
konkurz za nova mesta stalnih vojaških duhovni
kov, in sicer: 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 279, izdanih dne 13ega 
decembra 1921. 

** Uradni list pod št, 125 iz leta 1920. 

za istočno pravoslavno vero 7 (sedem), 
za katoliško 6 (šest) in 
za muslimansko 6 (šest). 
Stalni vojaški duhovniki Ш. razreda imajo letno 

plačo 3000 dinarjev, doklado za slugo in drva kakor 
častniki, nadalje vso druge pravico in prejemke, 
predpisane z zgoraj omenjeno uredbo. 

Duhovniki-konkurentv dotičnega veroizpoveđanjft 
morajo- svoji prošnji, naslovljeni na ministrstvo za 
vojno in mornarnico, priložiti te^le listine: krstni 
(rojstni) list; izpričevala o svoji kvalifikaciji; kon-
duito — oceno o neoporečnosti in uspehu v službi; 
potrdilo, da imajo najmanj 5 let duhovniëke službe; 
da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev; da so veSči srbskohrvatekemu, odnosno slo
venskemu jeziku v govoru in pismu; potom potrdilo 
pristojnih duhovnih in državnih oblastev o primer
nem duhovniškem, odnosno državljanskem vedenju 
in ponašanju v službi in izvun službe. 

Za nepravilnost in netočnost listin in podatkov 
je prosilec kazensko odgovoren. 

Prosilci morajo svoje prošnje s temi listinami po
slati po pristojnih duhovnih oblastvih (po svojem ško
fu, odnosno reis-ul ulemi ali vrhovnem muftiji), ki 
jih najkesneje do dne 2 0. d e c e m b r a t. 1. s svo
jim mnenjem vred dopošljejo ministrstvu za vojno 
in mornarnico. 

Pozneje vložene prošnje se ne bodo vpoštevala 

Iz pisarne splošnega vojnega oddelka minietretve za 
vojno in mornarnico v Beogradu, 

dne 7. novembra 1921.; F A br. 49.486. 

Razglas o zameni knponskih pol 2%nega lote
rijskega posojila iz leta 1881.* 

Izza dne 1. januarja 1922. bo generalna direkcija 
državnih dolgov zamenjavala stare kuponske pole 
2%nega loterijskega pwojila iz leta 1881. za nove^ 
ki imajo kupone od št. 41 z rokom dne 1. jaauarja 
1922. do št. 57 z rokom dne 1. januarja 1938. 

Lastniki teh vrednostnih papirjev v Beogradu naj 
predlože generalni direkciji državnih dolgov (Krun
ska ulica br. 48) prijavo, iz katere bodi razvidno, ko
liko obveznic poš'djajo, pod katero serijo in katerimi 
Številkami. Vsaki obveznici morajo priložiti tudi ku-
ponsko polo z označbo v prijavi, kateri poslednji 
kupon ima vsaka kuponska pola. 

Lastniki teh vrednostnih papirjev v notranjščini ' 
kraljevine naj predlože obveznice s kuponskimi po
larni vred po sreski in okružni finančni upravi in 
davčnih uradih s prijavo v duplikatu na naslov g>y 
neralne direkcije državnih dolgov ter naj v njej 
točno označijo, koliko obveznic pošiljajo, njih serije 
in številke kakor tudi številko poslednjega kupona 
na vsaki kuponski poli. 

Lastniki v notranjščini kraljevine lahko poSljejo 
generalni direkciji državnih dolgov prijave z obvoz
nicami vred tudi po pošti v denarnem pismu, toda 
plačati morajo sami stroške za povračilo obvoznic in 
kuponskih pol. 

Lastniki kuponskih pol brez obveznic naj uste-
tako predlože prijave, kakor je zgoraj povedano, ter 
naj navedejo tudi vzrok, zakaj nimajo obveznic. 

Lastnikom teh vrednostnih papirjev samim jo na 
korist, ako izvrše zameno, ker не bo kupon St. 41 
z rokom z dne 1. januarja 1922. plačeval samo na 
podstavi nove zamene kuponske pole. 

Za prijave se no plačuje nikakršna taksa. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 28. novembra 1921.; D br. 15.087. 

Razglas o izvozu živalskih kož. 
Carinski «vet je odločil v seji z dne 16. novembra 

1921. in njegovo odločbo je potrdil gospod minister 
za finance po členu 7. zakona o izvozu in izvoznih 
carinah: 

Po tar. post. 14. izvozne tarife k zakonu o izvoeu 
in izvoznih carinah («Službene Novino kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 215 z dne 27. septem
bra 1921.)** je zacarinjati kože sirove, suhe ali mo-
krosoljene in položene v apno z dlako in brez dlake. 

Ostale kože, ki so predelane in niso omenjene v 
tej tarifni postavki, so proste za izvoz brez plačila 
izvozne carine. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 26. novembra 1921.; C br. 74.632. 

'* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevin? 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 276, izdanih dne «eg* 
decembra 1921. 

** Uradni .list pod St. 306. 
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fiazglas, da se smejo izdelki iz lesa izvažati 
brez lavarovaoja valute. 

Glede sproženega vprašanja, ali se mora po pra
vilniku o reguliranju prometa z valutami in devizami 
lahtevati zavarovanje valute ob izvozu izdelkov iz 
lesa, kakor pohištva, voz, kuhinjskih priprav in dru
gih predmetov iz lesa, se dajo carinarnicam po do
pisu generalnega inspektorata z dne 26. novembra 
t. I., I br. 11.362, to-le navodilo: 

Izdelki iz lesa, kakor n. pr. pohištvo, vozovi, ku-
ainjelte priprave in drugi predmeti iz lesa so smejo 
izvažati brez zavarovanja valute. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 29. novembra 1921.; C br. 83.709. 

Razglas, da na potrdilih o izvozu mesa za izvoz 
T Italijo ni ve6 treba konzularnih vizov.* 
Ministrstvo za zunanje zadevo je priobčilo z dopi

som x dne 3. decembra. 1921., K T br. 26.215, mini
strstvu za kmetijstvo in vode obves'tilo tukajšnjega 
italijanskega poslaništva, da je izdalo italijansko mi
nistrstvo za notranje zadeve naredbo, po kateri na 
potrdilih o izvozu mesa iz kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev ni več treba konzularnih vizov. 

To se razglaša interesentom v znanje in ravnanja. 
las oddelka za veterinarstvo ministrstva za 

kmetijstvo in vode v Beogradu, 
dne 3. decembra 1921.; Vt.br. 8703. 

Razglas o monopolski taksi za cigaretni papir.*" 
Z odločbo upravnega odbora samostojne mono

polske uprave z dne 26. novembra t. L, Pov. M. 
ÎM". 216, in z odobritvijo gospoda ministra za finance 
t dno 30. novembra 1921., Pov. M br. 873, se je mo
nopolska taksa na cigaretni papir zvišala ter se mo
ra odslej pobirati tako-le: 

1.) Taksa na cigaretni papir v skladih, ki st je 
doslej pobirala po 1600 dinarjev v zlatu, t. j . 3200 
dinarjev v srebru za 100 kg, se mora pobirati po 
3200 dinarjev v zlatu, t. j . 6400 dinarjev v srebru 
za 100 kg nečiete teže. 

2.) Taksa na cigaretni papir v knjižicah, tulcih, 
ki so jo doslej pobirala po 1600 dinarjev v zlatu. t. j . 
3200 dinarjev v srebru za 100 kg, se mora odslej ro
tirati po 2750 dinarjev v zlatu, t. j . 5500 dinarjov v 
srebru жа 100 kg nečiste teže v škatlah. 

Iz uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dno 6. decembra 1921.; M br. 21:062. 

Razglae o cenah za cigaretni papir.** 
Na podstavi odločbe upravnega odbora samo

stojne monopolske uprave z dne 26. novembra t. L, 
M br. 20.394, in odobritve gospoda ministra za П-
nanco z dne 30. novembra t. 1., št. 873, objavlja 
uprava državnih monopolov, da se prodaja odslej 
cigaretni papir po teh-le cenah: 

1.) Job: ena knjižica 1 dinar; 
2.) cigaretni papir 1. vrste: ena knjižica s 70 

listki 0*60 dinarja; 
3.) cigaretni papir П. vrste: ena knjižica s 70 

listki 0-50 dinarja; 
4.) cigaretni papir IJ. vrste: ena knjižica s 50 

listki 0-4O dinarja; 
5.) cigaretni papir III. vrste: ena knjižica s /0 

listki 040 dinarja; 
6.) cigaretni papir III. vrste: ena knjižica s 50 

listki 0'80 dinarja, 
iz uprave državnih monopolov v Beogradu, 

dne 6. decembra 1921.: Pr. br. 36.697. 

Fr. br. 36.961. 1882 

Razglas o ofertni licitaciji za veleprodajo soli 
v Sloveniji. 

Na podstavi odloka upravnega odbora samostoj
ne monopolske uprave i dno 9. decembra 1921., 
M. br. 21.184, objavlja podpisana uprava, da bo dne 

15. j a n u a r j a 1 9 2 2. , 
ofertna licitacija, na kateri se bo oddajala v za
kup pravica veleprodaje soli v Sloveniji za dobo od 
dne 1. februarja 1922. do vštetega dne 31. decembra 
1923. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 276, izdanih dne 9ega 
decembra 1921. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata 1 Slovenaca> št. 278, izdanih dne 12oga 
decembra. 1921. 

Oferti se bodo sprejemali ter javno otvarjali dne 
15. januarja 1922. ob enajstih pred posebno komi
sijo v pisarni uprave tobačne tvornice v Ljubljana 

Oferti, ki bi dospeli, odnosno bili vročeni po tem 
roku, se ne bodo odpirali in tudi ne vpoštevali. 

Kavcijo, navedeno v licitacijskih pogojih, je po
ložiti pri blagajni upravo tobačne tvornice v Ljub
ljani, najkesneje do dne 14. januarja 1922. do 17. 
ure. 

Licitacijski pogoji se dobivajo v pisarni oddelka 
za prodajo pri upravi državnih monopolov v Beo
gradu in v pisarni uprave tobačne tvornice v Ljub
ljani. 

Iz uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 10. decembra 1921. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglasa o izpremembah v občinskih gerentstvih. 
Št. 36.360. 

Namesto Avgusta R e j c a , ki je razrešen občin
skega gerentstva v.Vratji vasi in Vratjem vrhu, je 
imenovan za gerenta teh občin Štefan R e ž o n j u . 
posestnik v Vratji vasi. 
Št. 36.363. 

Namesto Josipa P š e n i č n i k a in Viktorja 
P e č n i k a, ki sta razrešena kot prisednika občin
skega gerentskega sosveta v Dravogradu, sta imeno
vana za prisednika tega gerentskega sosveta 
železničar Josip T o p o v š e k (obenem gerentov na
mestnik) in krojaški mojster Pavel P o n d e 1 j a k 
— oba v Dravogradu. 

V L j u b l j a n i , dne 10.decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namc.-.-tiiika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 1710/pr. 3-1 
Razglas. 

Razpisujejo se službe okrajnih ekonomov, od
nosno, ako ne bi bilo dovolj kvalificiranih prosilcev, 
službe pomočnikov okrajnih ekonomov na sedežih 
okrajnih glavarstev v Ljubljani, Kamniku, Kranju, 
Radovljici, Novem mestu, Krškem, Kočevju, Črnom
lju, Logatcu, Brežicah, Celju, Konjicah, Slovenj-
gradcu in Murski Soboti. 

Prosilci morajo dokazati, da imajo predpisano 
splošno teoretično in praktično strokovno naobrazbo 
iz kmetijstva. Pogoji za namestitev so razvidni iz 
pravilnika o ustanovitvi kmetijskih nadzorništev pri 
okrajnih glavarstvih, Ur. 1. št. 308 iz leta 1921. Pro
silci, ki so že uradniki v kmetijski službi v področju 
pokrajinske uprave za Slovenijo, obdrže ob podiv 
litvi takega rriesta isti čin, ki ga imajo. Za one kom
petente, ki se na novo sprejmejo v službo, so prosta 
mesta IX., X. in, XI. činovnega razreda državnih 
uradnikov. 

Podrobna pojasnila se dobivajo pri podpisanem 
uradu. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene s potreb
nimi dokazili, naj se vlože pri pokrajinski upravi га 
Slovonijo v Ljubljani, oddelku za kmetijstvo, do Ine 

3 1 . d e c e m b r a 19 2 1 . 

V L j u b l j a n i , dne 13.decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega naraeetnika: 
dr.Vrtačnik s.r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 999/pr. 2—2 
Razpis. 

Pri uradu za pospeševanje obrti v Ljubljani *« 
razpisuje ravnateljsko mesto v VIH., eventualno v 
VII. činovnem razredu. 

Prosilci za to službo morajo dokazati dovršeno 
visokošolsko tehnično izobrazbo z državnimi izpiti, 
v prvi vrsti v strojno-clektrični stroki, in večletno 
prakso v državni ali privatni službi. Ako rie bi bila 
takih prosilcev, se bodo vpoštevali tudi prosilci-ju-
risti z daljšo prakso v administrativni službi, odnos
no v podobnih zavodih, kakršen je urad za poap*-
sevanje obrti. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene srjdtri*-
nimi prilogami, naj se pošljejo do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
oddelku ministrstva za trgovino in industrijo v Ljub
ljani. M j D j s t r s t v 0 23 trgovino in industrije, 

oddelek v Ljubljani, 
dne 9. decembra 1921. 

Načelnik: dr. Maro s.r. 

Št. 8485/21. 1878 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil «Stro-

jilni tovarni Samsa & Komp., d. z o. z. v Ljubljani v 
likvidaciji», ustanoviti delniško družbo z imenom: 
«Kras», gozdna industrijska delniška družba s sede
žem v Ljubljani. 

Družba je ustanovljena za trgovanje z lesom in za 
izvrševanje vseh poslov, spadajoči!» v lesno indu
strijsko stroko. 

Osnovna delniška glavnica znaša en milijon kron 
ter je razdeljena na 2500 delnic po 400 kron, ki ee 
glase na prinosnika. 

Po sklepu občnega zbora se sme ta glavnica zvi« 
žati na 3,000.000 kron brez predhodne dovolitve dr
žavne uprave. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 9. decembra 1921. 
Načelnik: dr. Mani s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Pred*. 1269/4/21—2. 3 - S 

Bazple. 
Oddado se sodniška mesta pri okrajnih sodiščih 

v Brežicah, v Gornjem gradu, v Konjicah in •• 
Kozjem. 

Rok za prošnje do dne 
15. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 148. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 10. decembra 1921. 

Prods. 1358/4/21—1. 3—» 

Razpis. 
Oddado se mesta sodnikov IX. činovnega razreda 

pri okrožnem sodišču v Mariboru in pri okrajnih so-
daščih v Dolnji Lendavi, Ljutomeru, Marenbergu, 
Murski Soboti, Ormožu, Ptuju in Slovenski Bistrici, 
odnosno enaka mesta, izpraznjena po premestitvah. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 148. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 10. decembra 1921. 

Preds. 1221/4/21—1. S—I 
Razpis. 

Odda se po eno sodniško mesto v. IX. činovnem 
razredu pri okrožnem sodišču v Novem mestu in pri 
okrajnih sodiščih v Kočevju, Krškem, Ribnici in 
Višnji gori. 

Obenem se oddado tudi mesta, kl ee morda iz
praznijo po premestitvah. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj w 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

14. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 10. decembra 1921. 

4L. 
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Izreoilo. 
У i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a 

K r a l j a ! 
Podpisano sodišče je na predlog državnega 

pravduištva potrdilo po kr. policijskem komisariatu 
v Mariboru ukrenjeno zaplembo št. 130 periodične 
tiskovine «Straža», izhajajoče v Mariboru, z dne 
14. novembra 1921. ter po § 493. k. p. r. razsodilo 
tako-le: 

1.) Vsebina čianka zgoraj navedene tiskovine na 
strani 2. z naslovom: «Diktatura» tvori hudodelstvo 
člena 1., točke 4., zakona z dne 2. avgusta 1921., 
iL 249 Ur. 1. in člena 138. ustave. 

2.) Po odstavku 3. člena 13. ustave in § 189. k. 
p. r. se prepoveduje razširjanje in prodajanje nave
dene tiskovine. 

3.) Prepoveduje se nadaljnje razširjanje zaseže
nega članka. 

4.) Odreja se, da je uničiti izvode imenovane ti-
ekovine, da je razmetati dotični tiskarski stavek in 
da se objavi to izreeilo. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 16. novembra 1921. 

C 140/21—1. 

Oklio. 
1885 

O tožbi Apolonijo Zevnikove v Prašah zoper Ma
rijo P o d o b n i k o v o v Hrašah, odnosno njene 
neznane pravne naslednike, zaradi priznanja lastnin-

' *ke pravice bo narok dne 
ob devetih. 2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

Skrbnik toženki: Franc Tiringer na Bregu. 
Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III, 

dne 12. decembra 1921. 

C I 87/21—1. 

Oklio. 
1855 

Jožef Brie v Vrhovski vasi št. 8 je vložil zoper 
Janeza O b e r s t a r j a v Cerkljah tožbo zaradi pri
znanja lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Janeza Obcrstarja neznano, se 

mu postavlja za skrbnico Marija Oberstar, užitkarica 
v Cerkljah, ki ga bo zastopala na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodižče v Kostanjevici, 
dne 29. novembra 1921. 

T 211/21—9, T 256/21-4, T 256/21-^ in 
T 259/21—4. 1839 

Amortizacije. 
Na prošnjo: 1.) Franca Bo t h e j a (pomotoma: 

Bostiča), višjega poštarja v Kačjem št. 21; 2. a) in b) 
Ivana S k e r j a n c a , revidenta južne železnice v 
Mariboru, Gosposka ulica; 3.) Marije V i n d i š e v e, 
posestnice na Spodnjem Bregu št. 28 pri Ptuju, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih vrednost
nih papirjev, ki so jih prositelji baje izgubili: 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Ad 1.): Priznanica o 20%nem odtegljaju ob kol-

kovanju kron, izdana po posojilnici v Framu, ser. 135 
št. 2949 z zadržkom 1334 K, glaseča se na une: Bo-
stič Franc v Račjem; 

ad 2. a): Začasno potrdilo o podpisanem 7%nem 
investicijskem posojilu, izdanem po Ljubljanski kre
ditni banki, podružnici v Mariboru, pod št. 62, gla
seče so na znesek 2000 Din in ла ime proeilčcvo; 

ad 2. b): Vložna knjižica Ljubljanske kreditne 
banke, podružnice v Mariboru, št. 295/1202, v vred
nosti 11.181 K 85 v, glaseča se na ime prosilčevo; 

ad 3.): Hranilna knjižica mestne hranilnice v 
Ptuju št. 24/781 s stanjem 1571 K 93 v, glaseča .10 
na ime prositeljičino. 

Imetniki teh vrednostnih papirjev se pozivljejo, 
naj uveljavijo svoje pravice tekom š e s t i h m e s e -
c e v, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da vred
nostni papirji niso več veljavni. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 26. novembra 1921. I 

St. 63/rez. 
Razglas. 

Po naročilu zdravstvenega odseka za Slovenijo 
v Ljubljani št. 13.630/21 z dne 25. novembra 1921. 
se vabijo vsi oni gg. zdravniki, ki žele dobiti za 
sezono 1922. mesto in naslov kopališkega zdravnik» 
v državnem zdravilišču v Rogaški Slatini, kakor tud* 
oni gg. zdravniki, ki 8 0 imeli do sedaj ta naslov, 
naj vlože dotične pravilno opremljene prožnjo e po
trebnimi dokazili pri ravnateljstvu imenovanega 
zdravilišča do dno k 

2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 2. 

Ravnateljstvo državnega zdravilišča v Rogacki 
Slatini, 

dne 10. decembra .1921. 

št. 46.605/O--1921. 1870 3 - 2 

P VI 372/21—1. 1861 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 4. novem
bra 1921. opr. št. L VI 18/21—18, je bila Marija 
vdova K o l n i k (Kollnig), zase-bnica, stanujoča v 
Studencih, Krekova ulica št. 4, zaradi slaboumnosti 
popolnoma preklicana. 

Za pomočnika ji je postavljen gospod Ivan Rojko, 
davčni upravitelj v Mariboru, Tattenbachova ulica 
št. 18. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 6. decembra 1921. 

C 155/21—1. 1830 
Oklio. 

Matija Pretnar, posestnik na Poljščici, je vložil 
zoper ležečo zapuščino po Barbari C u n d r i č e v i i z 
Poljščice št. 24, oziroma njene neznane dediče, tožbo 
zaradi pripoznanja lastninske pravice do zemljišča 
vi. št. 40 katastralne občine poljščiške. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 26. 
Zapuščini se postavlja za skrbnika Jožef Zaje, 

župan v Gorjah. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dne 30. novembra 1921. 

C 299/21. 1812 
Oklio. 

Alojzij Toplak, posestnik v Destincih št. 12, je 
vložil zoper Konrada M a r o h a, stanovnika na Var-
di, tožbo zaradi 4000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 10. 
Ker je bivališče Konrada Maroha neznano, se mu 

postavlja za skrbnika gospod Davorin Polič, odvet
niški solicitator pri Sv. Lenartu v Slovenskih gori-
eah, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stroške, 
dokler se ne zgla3i sam ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek II., 
dne 22. novembra 1921. 

A lâl/21—n3. 1864 3—2 

Poklio dedičev neznanega bivališča. 
Jožefa K o r i t n i k, zemljiška posestnica v Oj-

strški vasi, občina Sv. Juri ob Taboru, je dno 13. ok
tobra 1921. umrla. Poslednja volja se ni našla. 

Njene nečakinje, Jožefa Leber, omožena Theo
bald, Marija Leber in Frančiška Leber, omožena 
Erandtner, in nečak Leopold Leber, ki so po zakonu 
poklicani kot dediči in katerih sedanje bivališče so
dišču ni znano, se pozivljejo, naj se v e n e m l e t u 
od danes dalje zglase pri tem sodišču. 

Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z osta
limi dediči in z gospodom Ivanom Natekom, zemlji* 
škim posestnikom in županom v Št. Juriju ob Ta
boru, ki se je postavil za skrbnika odsotnim dedičem. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 
due 3. decembra 1921. 

Natečajnl razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen natečaj 

(licitacijo) za nabavo silicijobrončene žice, in sicer 
silicijobrončene žice 3 mm za telefonski vod 

24.759 kg. 
Ponudbe, ki morajo biti pravilno kolkovane » 

kolkom za 20 dinarjev, naj se pošljejo najkesneje 
do dne 2 7. d e e e m b r a 1 9 2 1. ob dvanajstih 
po pošti ali pa naj se izroče osebno v ekonomskem 
oddelku te direkcije, soba št. 12. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v ekonomske» 
oddelku podpisane direkcije dne 27. decembra 1921. 
ob dvanajstih. Otvarjanju smejo prisostvovati tudi 
ponudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti ponu
jenega materiala, je treba položiti do dne 24. de
cembra 1921. ob dvanajstih pri glavni blagajni te 
direkcije, sklicevaje se na številko tega razglasa. 

Ves material se mora oddati najkesneje v enem 
mesecu po prejemu naročila. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

dne 12. decembra 1921. 

Popravek. 
Pri firmi: Franc Rugelj, vpisani v trgovinski re

gister (Ur. 1. 147 pod št. 238), je pomotoma izostala 
označba obratnega predmeta: Ta vpis naj se torej 
glasi: 
238. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Franc Rugelj. 
Obratni predmet: trgovina s konji. 
Imetnik: Franc Rugelj v Ljubljani. 

Dražbeni oklio. 1884 

Po eklepu okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 
2. decembra 1921., A I 698/21—9, bo na predlog 
dedične po pokojnem gospodu Matiji K o 1 a r j u, 
bivšem stolnem kanoniku v Ljubljani, dne 

19. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
v hiši št. 5 Pred škofijo prostovoljna javna dražba 
premičnin, spadajočih v zapuščino. Dražba se bo vr
šila od 8. do 12. in od 15. do lG.,»po potrebi pa tuđi 
naslednji dan ob istih urah. 

Na prodaj bo sobna oprava, zlatnina in perilo. 
V L j u b l j a n i , dne 14. decembra 1921. 

Notar dr. Karel Schmidinger e. r. 
kot sodni komisar. 

Razne objave. 
r 

1376 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovenoev. 
Stanje dne 30. n o v e m b r a 192L 

Aktiva : Dinarjev 
Metalna podloga 395,257.3174» 
Posojila 631,601.0^Г57 
Dolg države 4.422,920.60*7-60 
Vrednost državnih domen, založe

nih za Izdajanje novčanic . . 2.138,377.168 — 
Saldo raznih računov — 

p a B l v a . 7.6.88,066.179-63 

Glavnica 10,925 000- — 
Rezervni fond 859 637-06 
Novčanice v tečaju 4.619 361.445 — 
Razne obveznosti 633,797.453 67 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 184.735 480'90 

7.688,056.179-68 

Književna objava. 1 8 б 6 •-*• 
V prihodnjem mesecu izide 

«Zakon o taksama, 
objašnjen njegovim pravilnicima i protumačen služ
benim odlukama i objašnjenjima, od B. R o b i č e k ar 

načelnika generalne direkcije posrednih poreza. 
II. deo.> 

Ta izdaja jo ena izmed najtočnejših ter obseza 
tudi vse predpise o taksah in pristojbinah, iz zakon» 
o državni trošarini, taksah in pristojbinah, z vsemi 
izpremembami in dopolnitvami, ki jih je ukrenil za
konodajni odbor narodne skupščine. Istotako se-
sprejete vanjo ne samo te izpremembo in dopolnitve 
pravilnika, nego tudi vsa najnovejša pojasnila za 
vso kraljevino. Cena 30 dinarjev. Naročnina naj sa 
pošilja na naslov: «Grafičko preduzeée ,Prosreta-v 
d. d.>, Beograd, Cara Uroša br. 8. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

-ЛвдааК -̂к лелЛа*. ̂.:äy jtjtó»ìiEÌÌÌrt!tVji>E Ša "-J .. 



Foitnlna plačana, v goto Tini. 

151. V Ljubljani, dne 20. decembra 1921. Letnik Ш-

Kraljevina Srbov, Hrvatov io Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprava za Slovenijo. 

Razne objave, 

Uredbe osrednje vlade. 
347. 

Naredba 
« povračilo razlike med maksimalno io minimalno 
Mlinsko tarifo sa blago ii avstrijske republike. 

S. členom 2. zakona o uvedbi pogodbe o začasni 
uroditvi vzajemnega trgovskega prometa' med kra
ljevno Srbov, Hrvatov in Slovencev in avstrijsko 
republiko, sklenjeno dne 27. julija 1920., se je ta 
pogodba podaljšala do dne 31. decembra 1921. 

Zato odrejam dodatno k brzojavni, navedbi 
C br. 78.002 z dne 4. novembra t. 1. na podstavi 
Členov 273. in 66. carinskega zakona: 

Carinarnice morajo uvoznikom na njih ргоопјд 
vrniti razliko med maksimalno in minimalno carin
sko tarifo, pobrano na ono blago iz avstrijske re
publiko, ki se je zacarinilo izza dne 1. novembra 
1921. pa do dne, ko so carinarnice prejele naredbo 
ö podaljšavl omenjene pogodbe, po maksimalni na
mesto p"o minimalni postavki izprememb in dopolni
tev zakona o splošni cariniki tarifi, in sicer ne glede 
na višino vsote, ki se vrača, in brez posebne odo
britve generalne direkcije carin. 
"\ Minister za • finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. T. 
I I pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 7. decembra 1921.; C br. 80.617. 

348. 
Popravek k u m n i tarifi. 

V avtentični izdaji zakona o splošni carinski ta
rifi iz leta 1904. je določena stopnja carine pri tar. 
post. 92. z mero 100 kilogramov. 

Zato naj carinarnice v poznejših izdajah tarife, 
komentarjev kakor tudi izprememb in dopolnitev 
zakona o splošni carinski tarifi z dne 16. julija 1921. 
(«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» St. 156)* popravijo tiskovno napako ter na
mesto mere 1 m 8 ( e n e g a k u b i č n e g a m o t r a ) 
postavijo pri tar. post. 92. mero 1 0 0 k g ( s t o 
k i l o g r a m o v ) . 

b pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 17. novembra 1921.; C br. 79.810. 

Na podstavi to ..pooblastitve j e odločil gospod 
minister za kmetijstvo in vode pod br. 29.521/1V. 
z dne 6. t. m., da se mora dovoljeni kontingent 3000 
lahkih konj izvoziti preko nastopnih carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Djevdjeliji 500 konj; 
2.) preko carinarnice v Bitolju 500 konj; 
3.) preko carinarnice v Gružu 500 konj; 

' 4.) preko carinarnico v Mariboru 500 konj; 
5.) preko carinarnice na Rakeku 1000 konj. 
Pri tej priliki je izdala generalna direkcija carin 

določenim carinarnicam potrebno naredbo, naj prì-
čno dopuščati izve:-, tega kontingenta konj peti dan 
po razglasitvi te objave v «Službenih Novinah kra
ljevine Srba. Hrvata i Slovenaca* in za čas dveh 
mesecev po razglasitvi tako,'kakor je predpisano v 
postopku C.br. 43.791 z dne 30. junija t. 1., v toč
kah 2., 3. in 4. («Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» št. 152 z dne 11. julija t. 1.)* 
za izvrševanje prejšnjih kontingentov. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne S. decembra 192^.; C br. 85.408. 

Popravek. 
V razglasu o izvozu mesa v Italijo (Ur. 1. 150 na 

strani 771) naj se v naslovil in v besedilu namesto: 
«na potrdilih o i z v o z u mesa za izvoz v Italijo» 
pravilno čita: «na potrdilih o i z v o r u mesa za iz
voz v Italijo». 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o Izvozu konj.** 

Z odločbo gospodarsko-finančnega komiteta -ni 
nfetrov z dne 5. decembra t. L, št. 29.419/TV, se јђ 
sklenilo dopustiti izvoz kontingenta 3000 lahkih 
konj proti plačilu predpisanih davščin preko cari
narnic, ki jih določi minister za kmetijstvo in vode. 

* Uradni list pod št. 239. 
** PriobČen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 281, izdanih dno 15ega 
decembra 1921. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 4554. 

Razglas o izrozn goved, OTIC ÜL prašičev 
v Italijo. 

Ministrstvo za kmetijstvo in vode obvešča, da je 
italijanska vlada dovolila uvoz naših goved, ovac 
in prašičev v Trst in Ancono, t o d a l e p o m o r j u . 

To se razglaša interesentom v zvezi s tukajšnjim 
razglasom z dne 1?., novembra 1921., š t 42G5/vet, 
Ur. 1. 141/21, v znanje in ravnanje z dostavkom, da 
se smejo gov9da, ovce in prašiči, namenjeni za izvoz 
v Italijo irf v Reko, do nadaljnjega priobčila tovoriti 
samo v pristanišča Bakar, Šibenik, Split, Gruž iu 
Kotor, kjer so tudi obmejne veterinarske postajo. Po 
suhem, po železnici, se ne smejo izvažati omenjene 
živali v Italijo in v Reko z nobenim specialnim do-
volüom, ako ni za to izdal dovolila tudi gospod mi
nister za kmetijstvo in vode. 

Živali, iztovorjene na železniški postaji v Bakru, 
(v Škrljevu), se morajo .prignari s te postaje v pri
stanišče v Bakar ter v teni pristanišču natovoriti za 
namembni kraj. Goniti, pa tudi prepeljavati jih nn 
vozeh od Škrljeva preko te vasi in Sušaka v Reko, 
je prepovedano. 

V L j u b l j a n i , dne 16.decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Pokrajinski namestnik: Ivan Hribar s.r. 

* Uradni Ust 88 iz leta 1921., na strani 408. 

Št. 3H.375. • • ' • ' : ' . 
Razglas o izpremembl v občinskem gerentstva 

T Trbovljah. 
Poleg dosedanjih prisednikov občinskega gerent-

skega sosveta v Trbovljah je imenovan za prised» 
nika tega sosveta še Ferdinand R o s , gostilničar v 
Hrastniku. " ' • • ' 

V L j u b l j a n i , dne 12.decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar «. f. 

Št. 36.952. •'*;. 

Razglas o izprememb! v gerentskem sosveta 
okrajnega zastopa celjskegsL 

Poleg dosedanjih prisednikov gerentekega sosve
ta okrajnega zastopa celjskega je imenovan za pA- > 
tednika tega sosveta, še Franc Z d o l š e k, posestnik*; 
v Hruševcu št. 21. '% 

V L j u b l j a n i , dne 13. decembra 1921. 
Pokrajinska oprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega naineetaika; 

dr.Baltic s.r. , 

Št 11.892/TV. inll.893/IV. : :"v 

Razpust đroštev. 
Društvi «Marlurger Radfahrer-Club» in «Arbek 

tersehutz» v Mariboru sta razpuščeni, ker nimata v ^ ; 
članov in torej tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 8. decembra 1921. 
Pokrajinska oprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
F o naročilu pokrajinskega namestnika: 

^ Kremenfiek e.r. 
Št 37.001. ; 

Haiglat. 
Po naredbi ministrstva za notranje zadeve D. Z. 

17.919 z dne 6. decembra 1921. se morajo vsi nas? 
državljani, ki potujejo v Trst, javiti v Trstu pri nafiônJ; 
predstavništvu (delegaciji), ne glede na to, ali jim je' 
potni list tukaj izdan tudi za povratak. 

V L j u b l j a n i , dne 16. decembra 1921. 
Pokrajinska oprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega nameetaìkft) 

Kremenfiek s. r. 

Opr. št. Ш 24.052/21. 

Razglas o invalidskih doknmenäh. 
Ker so bili izza dne 1. septembra 1.1. iznova pre

gledani vsi vojni in vojaški invalidi v vsej državi 
ter je pregledna komisija vsakemu izročila posebno 
potrdilo o invalidnosti, prestanejo dne 1. januarja 
1922. veljati vsi dosedanji invalidski dokumenti (iz
vid nadpregleda, plačilni nalog [Zahlungsauftrag!, 
invalidska knjižica, platežni nalog, P° italijanskih 
oblastvih izdani «Libretto personale»). Od tega dne 
veljajo edino ta-le izkazila: 

4 
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t.) za stalne invalido: «Invalidsko uverenjc» :ili 
«Invalidsko izpričevalo»;, 

2.) za one. 'ki jim je bila invalidnost priznana Je 
začasno: «Privremena objava» ali «Začasna objava»; 

3.) za one, ki so se priglasili k pregledu, a jim 
ш bil priznan značaj vojnega, oziroma vojaškega 
arìftìida: cReSeaJe>. 
:
v, T e tri vrste dokumentov su izdale na tiskanih 

obrazcih ('A pole) edino pregledne komisiji.' pri ko
mandah vojnih okrogov. 

4) Za invalide prejšnje srbske vojske in dobu>-
voljce-invalide je poleg navedenih dokumentov ve
ljavno tudi бе «Rešenje» prvostopnega sodišča v 
Beogradu. 

Uradi, javne in <Jobrodelne korporacije se opo
zarjajo na to. da ni več smatrati za invalide onih 
oseb, ki. bi so izkazale z drugimi dokumenti kate
regakoli oblastva. 

V L j u b l j a n i , dne 14. decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno skrbstvo, 

invalidski odsek. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

načelnik invalidskega odseka: 
dr. Brecelj s.r. 

St. mi)/i>r. 3—2 
Razpis. 

Razpisujejo se službe okrajnih ekonomov, od
nosno, ako ne bi bilo dovolj kvalificiranih prosilcev, 
elužbe pomočnikov okrajnih ekonomov na sedežih 
okrajnih glavarstev v Ljubljani, Kamniku, Kranju,! 
Radovljici, Novem mestu, Krškem, Kočevju, Crnom-1' 
lju, Logatcu, Brežicah, Celju, Konjicah, Slovenj-' 

1:1, Vrhnika 6:72, Želimlje 2:8. Logatec: Dolenji 
Logatec 4:4, Gorenji Logatec 3:8, Planina 4:21, 
Rovte 2:2, Žiri 5:9. Maribor: Sv. Ilj 2:2, Sv. Peter 
1:1, Zrkovci 1:1. Radovljica: Bohinjska Bistrica 
4:28. Ljubljana mesto 1. 

V r a n i č.n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Centina/J: 1. Kapca 1:2. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1. 

Litija: Temenica 1:1. Logatec: Rovte 1:1. Murska 
Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Zagradec 1:1. 
Ptuj: Breg 1:1. Radovljica: Jesenice 1:1. 

G a r j e o v a c. 

Kranj: PreddvoT 1:1. 

S t e k l i n a . 
Ptuj: Bre-g 1 primeT. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče 1:2, Bizeljsko 1:1. Krško: Raka 
1:12, Št. Jernej 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1, 
Maribor: Rdeči breg 1:1, Sv. Martin pri Vurbergu 
1:1, Spodnji Porčič 1:3. Novo mesto: Sclo-šiunberk 
2:2. Slovenjgradec: Zgornja Gortina 1:1. Zgornja 
Kaplja 1:1. 

S v i n j s k a r d e č.i e a. 
Krško: Cork I j« 1:1. Ptuj: Sf.operec 1:1. 

gradcu in Murski Soboti 
Rok za prošnje do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
Natančnejši razpis glej v Uradnem listu. 150. 
V L j u b l j a n i , dne 13.decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestniku: 
dr. Vrtačnik s. r. 

St. 7603. 

Razglas. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek /. 

kmetijstvo, namerja prirediti v ribjem vališču na. 
Bledu dva tridnevna- tečaja o umetnem ribstvu, ini 
sicer bi podajal p r v i t e č a j , ki bi se vršil okrog j 
novega leta, n a-v o d i l a za p r i d o b i v a n j e ini 
v a l i t e v r i b j i h i k e r , d r u g i t e č a j spomladi! 
pa bi obravnaval o d g a j a n j e in n a š a j a n j e : 
r i b j e g a z a r o d a . 

Tečaj bo vodil ribarski konzul eut. [jrofesor Ivan 
F r a n k e . 

Prijave naj so pošljejo z ozirom na omejeno šte
vilo udeležencev čim prej, najkesneje pa do dne 

2 4. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
"pokrajinski upravi, oddelku za. kmetijstvo. 

Potrebnim, manj jmovitim interesentom bo im*-; 
aovani oddelek pokrajinske uprave podeljeval pod
pore po največ 300 K za vsak tečaj. Prošnje za pod
poro s potrebnimi prilogami naj se ietotako vloze 
do zgoraj označenega dne pri oddelku za kmetij-

' stvo. 
Katere dni se bodo vršili tečaji, se objavi pravo

časno po dnevnem časopisju. 
V L j u b i j a n i, dne 13. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
' Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
ir. Vrtačnik s. r. 

St. 4666. vet. 

likat o stanju živilskih kninih bolezni 
? Sloveni U i dne 17. decembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami, številka pred dvopičjeni 
znači število zakuženih krajev, številka" za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje: 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:37, Videm, 5:33, Zakot 5:21. 
Kočevje: Novi Lazi 2:6. KrikoPilakà 1:2. Ljub
ljana okolica: Borovnica 2:4, Dobrava 1:1, Horjulj 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: Tišina 1:16. 

j Prestale eo: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brežice: Bianca 2: 2, Kapele 1:3. Kranj: Stara 
Oslica 2:3. Krško: Cerklje 1:8. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Dobrova 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Maraka Sobota: Beltinci 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 17. decembra. 1921. 

j Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
j Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
i Zaje s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

Št. B II 50/119—1921. 

Razglas e taksi na reklame po tar. post. 8. — 
Razlikovanje nestalniu in stalnih reklam. 

Ker se množe vprašanja, katere objave (reklame.) 
so zavezane taksam po tar. j>ost. 8. pod 1.) in katere 
po tar. post. 8."pod 2.) člena 10. začasnega zakonu o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 250 
iz leta 1921.), je. izdala generalna direkcija posred-
njih davkov v Beogradu z razpisom z dne 19. no
vembra 1921., št. 18.914. nastopno pojasnilo: 

Iz besedila samega tega zakonitega predpisa je 
razvidno, da je hotel zakonodavec s to takso zadeti 
materialno korist, ki jo pričakujejo poedinci od ta
kih objav (reklam). 

Zaradi {ega je bila glavna tendenca zakonodavcu 
ta, da porazdeli vobče vse objave (reklame) na dve 
kategoriji: na nestalne in stalne, in da iz tega raz
loga napravi znatno razliko v taksni obremenitvi 
prvih in drugih. 

Zato je podvedel zakonodavec nestalne objave 
pod določilo tar. post. 8. pod 1.), vse stalne objave 
pa pod določilo tar. post. 8. pod 2.). 

Vprašanje, katere objave je smatrati za nestalne 
in katere za stalne, pà je načelno urejeno s predpi
som tar. post. 8. člena 10, začasnega zakona in čle
na 6. taksnega in pristojbinskega pravilnika. 

Razlika med obema vrstama objav se ni defini
rala, ker se je namerjalo prepuščati posameznim fi
nančnim oblastvom odločanje o tem v vsakem kon
kretnem primeru, kakršne so pač dotične objave. 

Da se uvede enotna praksa, je izdala generalna 
direkcija nastopna navodila: 

Za presojo, kakšna je objava, t. j . ali je nestalna 
ali stalna, je treba poglavitno gledati: K) na pred
met, ki se razglaša, 2.) na tehnično izdelavo objave 
.same in 3.) na Tiačin, kako se razglaša. 

1.) Ako se razglaša z objavo gledališka, bio»kop-
ska, cirkuška itd. predstava ali razstava, koncert in 
vse ostalo, kar je prehodnega značaja, t. j . ako se 
razglaša nekaj, kar traja omejeno en, dva ali več 
dni, je taka objava, ne glede na svojo tehnično se
stavo in način Tazgla.silve. vselej prehodna (nestal
na). 

2.) Ako se razglaša z objavo podjetje, društvo, 
firma, časopis, knjiga in vse ostalo, kar je trajnej
šega značaja, pa se izvrši ta razglasitev na. navad
nem papirju in sci objava prilepi ali pritrdi na okna, 
zidove, vrata, ograje, stebre, a se ne dene v posebne, 
okvire ali izložbene omarice, je smatrati take objave 
i.-totako za nestalne. 

3.) Ako se razglaša z objavo nekaj, kar je traj
nejšega značaja in se izvrši razglasitev na kartonu, 
pločevini, lesu (deskah), zidu, steklu, platnu in na 
vsem, kar je trajnejše od papirja, je take objavo 
smatrati za stalne. 

4.) Ako se razglaša, z objavo nekaj, kar je traj
nejšega značaja, pa se dene objava, najsi je iz
delana na čemerkoli, v posebne okvire, omarice ali 
temu slično, se morajo take objave smatrati za 
.stalne. 

5.) Vsaka svetlobna objava (reklama), bodisi s 
pomočjo projekcije, boriisi s pomočjo kombinacije, 
svetlih točk, ki tvorijo razne črke itd., je stalna. 

V tem zmislu se mora odločiti v vsakem kon
kretnem primeru, koliko takso je treba pobrati za 
posamezno objavo. 

Poleg tega pa ni puščati v nemar, da so zavezane 
plačilu takse vse objave, ki so izložene na vseh jav
nih mestih in. v vseh javnih lokalih (kavarne, go
stilne, kolonialne, delikatesne, in druge obratoval
nice) in niso izrecno oproščene te takse, nadalje one 
objave po privatnih hišah, ki so izložene javnemu 
ogledu (objave na oknih, v izložbenih oknih, na ste-

• 1:1 enih vratih). One objave po privatnih hišah, ki 
n i s o izložene javnemu ogledu, niso zavezane pla
čilu takse. 

Firme (table z označbo firme) poedinin obrato
valnic, razobešene na obratovališčih samih, se ne 
smatrajo za reklame, in sicer tudi ne, če so na. njih 
naslikani predmeti, ki se prodajajo v teh obratoval
nicah. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 9. decembra 1921. 

Za delegata,: Jerovec s. r. 

št. B U 50/122 ex 1921. ч , 

Razglas o taksi za dovoljevanje veselic, 
zabav itd. 

Generalna direkcija'-ponrednjih davkov v'Beo
gradu je pojasnila z razpisom z dne 15. novembra 
1921., št. 18.590, na vprašanje, ali se mora d n o v -
n a taksa 5 dinarjev po pripombi, k tar. post. 99. za-" 
kona o taksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 259 iz leta. 
1921.) plačevati tudi za dovoliJa-za gotovo dobo, ki 
se.v tej dobi ne uporabljajo ali ne morejo uporab
ljati: , 

Taksa iz te tarifne postavke se pobira za dovoli
lo, da se sme prireditev vršiti, ne glede na to, ali 
ga oni, ki je dobil dovolilo, ukoristi, t. j . ali priredi 
veselico, zabavo itd., ali ne. 

Neugodno vreme ali vobče kakršenkoli drugi 
vzrok, zaradi katerega se prireditev ne vrši, torej ni 
povod, da bi se..plačana taksa povrnila. 

Izvestni podjetniki pa, ki običajno v neugodni 
zimski sezoni, ne obratujejo (vrtiljaki, gugalnice, pa
norame itd.), ne plačujejo te takse, ako za to dobo 
no zahtevajo dovolila in ako se d o v o l i l a z a t o 
d o b o t u d i v o b č e n e i z d a j a j o . 

Načeloma je ta taksa vezana na dovolilo prire
ditve, ne pa na prireditev samo. 

Zato je za dovolilo, da sme kdo obratovati z gu-
galnicami, vrtiljaki, strelišči, panoramami itd., pobi
rati to takso (po 5 dinarjev za čas 24 ur), ne glede 
na to, ali se v 24 urah vrši le ena ali vec prireditev, 
aH pa se ne vrši nobena. 

,Od glasbenih avtomatov, gramofonov so ta taksa 
no plačuje. 

Od invalidov, ki igrajo na razne instrumente 
(gosli, harfo i|bd.), da pobirajo miloščino, ni zahtevati 
redne takse (za vsakih 24 ur), marveč od njih «e 
zahteva za splošno dovolilo, da smejo igrati, le ena 
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lakša (5 dinarjev), ki velja za yes čas, dokler se jim 
dovolilo ne odvzame. 

Delegacija ministrstva financ v Ljuî;ïj:*.».i:, 
dne «. decembra. 1921. 

Za delegata-: Jerovec s. r. 

Razglasi drugih- uradov in oblastev. 
Prede. 1720/4/21—1. 3 - 1 

Razpis. 
Oddado se Sodniška meste, v IX. činovnem raz

redu, in sicer: 
a) eno ali več mest pri deželnem sodišču v Ljub

ljani in 
b) po eno mesto pri okrajnih sodiščih na Brdu, v 

Kamniku in Radovljici. 
Obenem se oddado tudi mesta, ki se morda iz

praznijo po premestitvah. 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 

vlože- po službeni poti najkesneje dO dne 
2 4. j a n u a r j a . 1 9 2 2 . 

pri podpisanem predsodništvu. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 15. decembra. 1921. 

1890 .Pr. VJ 48/21- 2. 

V imenu Njegovega Veličanstva 
Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog dr
žavnega pravdnika: 

1.) Potrjuje se v zmislu §§ 488. in 489. k. p. r. in 
člena 138. ustave po policijskem komisariatu v Мч-
riboru ukrenjena zaplemba periodične tiskovine. 
«Slovenski. Gospodar», odnosno članka z napisom: 
«Balkanizem proti Jugoslovanstvu». 

2.) Vsebina navedenega članka prej označene ti
skovine tvori dejanski stan pregreška po § 103. srb, 
k. z.; zato se 

3.) prepoveduje nadaljnje razširjanje te tiskovine 
po § 493. k. p. r. in § 36. tisk. zal;, ter 

4.) odreja, da je uničiti izvode imenovane tisko-
vjne, že zasežene kakor tudi one, ki jih je še zaseči, 
da je razmetati dotični tiskarski stavek in da se ob
javi to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 21. r.'ttobra 1921. 

O 170/21—1 iu 172/21—1. 1820 

, Okllo. 
•V tožbi: a) Jožeta, Rankla v Lazih št. 5 zoper Ja

neza S t i h a iz Črnomlja zaradi lastnine in b) Janeza 
Jermana v Dragatušu št. 10 zoper Antona J e r m a 
n a iz Dragatuša zaradi izbrisa terjatve 869 K 44 v 
se je odredil narok za ustno razpravo 
pod à) na dan 3 0/ d e e e m b r a 1 9 2 1. ob enajstih in 
pod b) na (Lan 2 3. d e e e m b v а 19 2 1 . ob devetih 
pri tem sodižču v sobi št. 7. 

Tožencema, ki sta neznanega bivališča, se po
stavlja za skrbnika gospod Gašper Skok v Črnomlju, 
ki ju bo zastopal, dokler se ne zglasita sama ali ne 
imenujeta pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 25. novembra 1921. 

A 258/21—3. 1892 3—1 

Poziv dedičem, volilojem nikom in 
upnikom inozemske državljanke. 

V svojem rednem domovališču v vasi Zaborštu, 
na gradu Krumperku, občina Brezovica pri Dom
žalah, je umrla dne 11. novembra 1921. Irma S e 
r e n y i d é K i s - S e r e n y i (grofica), zasebnica. 
pristojna v občino Luhočovice na Mora.vskem, dr
žavljanka češkoslovaške republike. 

Zapustila je naredbo poslednje volje: Wien, z 
dne 28. junija 1916.. in Kreutberg, z dne 9. julija 
1920. 

Po §§ 137. in 138., ces; pat, z dne 9. avgusta 
1854., drž. zak. št. 208, se pozivljejo vsi dediči, vo
lilo jemniki in upniki, naj napovedo svoje zahteve do 
zapuščine najkesneje do dne 

5. m a j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem sodišču, ker bi se sicer smela zapu
ščina izročiti bi cz ozira na. te zahteve inozemskemu 
oblastvu ali po tem poverjeni osebi. 

Ker so tuzemski dediči predlagali obravnavanje 
zapuščine po tuzemskem sodnem oblastvu, se hkratu 
pozivljejo po § 140. ces. pat. z dne 9. avgusta 1854.. 
drž., zak. št, 208, zunanji dediči in volilojemniki, naj 
napovedo svoje zahteve v istem roku in naznanijo, 
da zahtevajo 'odstop inozemskemu oblastvu; sicer se 
bo, ako bi inozemsko oblastvo samo ne zahtevalo 
odstopa, zapuščina obravnavala v tuzemstvu, in si
cer samo z dediči, ki so se zglasili. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I , 
dne 5. decembra 1921. 

C lil 256/21—1. 
Oklio. 

1803 

Zoper Franca Z u p a n e a, zasebnika v Fopovcili 
št. 17, čigar sedanje bivališče je neznano, sta podala 
pri okrajnem sodišču v Ptuju Mihael Siter, posest
nikov sin v Selah št. 23, in Anton Kaučevič, posest
nikov sin v Selah št. 21, tožbo zaradi 900 K s pri-
padki. 

' Na podstavi tožbe se je določil narok na dan 
2 9. d e c e m b r a 1 9 2 1 . . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
v obrambo pravic toženčevih se postavlja za 

skrbnika gospod Alojzij Mir v Ptuju. Ta skrbnik ga 
bo zastopal v oznamenovani pravni stvari na njega 
nevarnost in stroške, dokler se Franc Zupane ali ne 
zglasi pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 22. novembra 1921. 

A 131/21—3. 1864 3—3 

Poklio dedičev neznanega bivališča. 
Jožefa K o r i t n i k, zemljiška posestnica v Oj-

strški vasi, občina Sv. Juri ob Taboru, je dno 13. ok
tobra 1921. umrla. Poslednja volja se ni nažla. 

Njene nečakinje, Jožefa Leber, omožena Theo
bald, Marija Leber in Frančiška Leber, omožena 
Brandtner, in nečak Leopold Leber, ki so po zakonu 
poklicani kot dediči in katerih sedanje bivališče so
dišču ni znano, se pozivljejo, naj se v e n e m 1 e t u 
od danes dalje zglase pri tem sodišču. 

Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z osta
limi dediči in z gospodom Ivanom Natekora, zemlji
škim posestnikom in županom v St; Juriju ob Ta
boru, ki se je postavil za skrbnika odsotnim dedičem. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 
'dne 3. decembra 1921. 

i : 261/21—5. 1891 
Dražbeni oklio. 

V izvršilni stvari (Stefana Novaka, posestnika v 
Bratoncih št. 34, in Urše Novakove, rojene Petkove, 
posestnice istotam, po dr ju. Arrninu Strasserju, od
vetniku v Dolnji Lendavi, zoper Franca N o v a k a , 
posestnika v Bratoncih. zaradi razdružitve solastnine 
bo dne l 6. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
ob desetih pri podpisanem sodišču v sobi St. 21 
dražba zemljišča vi. št. 112 katastraine občine bra-
tonške, od katerega sta uve četrtini lastni Štefanu 
Novaku, po ena četrtina pa Urši Novakovi, rojeni 
Petkovi, in Francu Novaku in ki sestoji iz parcele 
št. 17 (hiša, dvorišče in vrt). 

Izklicna cen:i je 50.000 K: pod lo ceno se ne bo 
prodajalo. 

Stvarne pravice in bremena,, kar jih je vknjiženih 
na dražbenem zemljišču, ostanejo v veljavi brez 
»žira na prodajno ceno. 

Dražbeni pogoji se lahko vpogledajo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 20 med uradnimi urami. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek I., 
dne 13. decembra 1921. -

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l i s t a ee n a s t o p n i f i r m i : 

256. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Julio Meinl, d. d. 
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Predmet podjetja.: Družba 

a) namerja lastninsko pri»obiti nepremičnine in pod
jetja, ki jih je imela in obratovala do sedaj firma 
Julij Meinl v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev; 

b) družba obratuje ta podjetja nadalje ter jih raz
širja; 

c) sploh uvaža, izvaža in drugače trguje s kavo, ča
jem, rumom, oljem, kakaom, vinom, sladkorjem 

•in z drugimi aprovizacijskimi predmeti, obratuje 
tvorniško praženjf kave kakor 'tudi tvorniško iz
deluje marmelado, dušeno sadje, kompote, čoko
lado, kakao, figovo kavo, pralineje, kekse, kavne 
surogate, gorčico in druge aprovizacijske pred
mete, trguje z vsemi navedenimi predmeti, eks
ploatira lastno in v zakup vzete mineralne izvirke 
in tvorniško obratuje slaščičarski obrt; 

č) ustanavlja, pridobiva, .daje v zakup iu obratuj» 
druge naprave, ki služijo enakemu aH sorodnemu 
tvorniškemu izdelovanju in trgovski stroki, ter se 
udeležuje pri t.okih podjetjih v tuzemstvu in ino
zemstvu; 

d) uporablja vse koncesije, patente, licence, pravice 
do žigov in vzorcev, ki jih je vpoëtevati pri tem 
tvorniškem izdelovanju in pri teh trgovskih stro
kah, v tuzemstvu in inozemstvu; j 

e) obratuje vse trgovske, posle in obrt*, ki pospešu
jejo zgoraj navedene namene. 
Pri izvrševanju svojih poslov mora izpolnjevati 

družba splošne predpise, ki so določeni za te posle. 
Če hoče družba, obratovati taka podjetja, za katera 
je potrebna posebna državna upravičenost ali dr
žavna dovolitev, si mora. to preskrbeti. 

Družba sme izvajati svoje namene v tuzemetvu in 
inozemstvu. 

Višina glavnice: 4,000.000VK. 
Višina, število in značaj posameznih delnic: 

10.000 delnic v nominalni vrednosti po 400 K, ki so 
v gotovini popolnoma vplačane ter se glase na imet
nika. 

Člani Jiačeluištva: Frits Ehrenfest, ravnatelj Av
strijskega kreditnega zavoda, za trgovino in obrt na 
Dunaju, L, Hegelgasse 4; dr. Leopold Ehrlich, od
vetnik na Dunaju, L, Goldschmiedgasse 10; dr. Emil 
Gaj, tajnik Jadranske banke v Ljubljani; dr. Karel 
K uhelj, odvetnik v Ljubljani; Rudolf Kraus, vele-
industrijee na Dunaju, !.. Nibelungengasse 13; Julij 
Meinl. veleiridustrijec na Dunaju, XVI., Nausea-
gasse 59/63; Josip Perdan, veletržec v Ljubljani; 
Hugo Schwarz, ravnatelj Anglo-avstrijske banke na 
Dunaju, L. Rathausstrasse 15; Avgust Tosti, ravna
telj Kreditnega zavoda- za trgovino in industrijo v 
Ljubljani; dr. Fran Wir.discher, tajnik trgovske in 
obrtniške, zbornice v Ljubljani.: 

Prokuiista: Valter Perathorier v Zagrebu, Gajeva 
ulica št.' 38, in Andrija Löwanstein. uradnik v Za
grebu, 'Mlinanska cesta št. 20. 

Pravna razmerja družbe: Delniška družba, usta
novljena na občnem zboru dne 11. aprila 1921. ЛА 
nedoločen čas na podstavi pravil, odobrenih>po po
oblastitvi ministra za trgovino in industrijo, oddelka 
v Ljubljani, z dne 2. aprila 1921.. št. 2398/21. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod nje
no odtisnjeno ali po komerkoli napisano besedilo 
svoje ime dva člana upravnega sveta ali en član 
upravnega sveta in en prokuriet. 

Prokurist! morajo dostavljati svojemu podpisu 
pristavfek, ki označuje prokuro. 

Vsi javni razglasi družbe se objavljajo v urad
nem listu nje sedeža. 

M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 

E 172/21—10. 1871 
Dražbeni oklio. 

Dne 10. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nejiremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Marenberg, vi. št. 23 
in 87, katastralna občina Sv. Vid. 

Cenilna vrednost: 68.710 K 89 v, vrednost pri te k-
line: 45.637 K, izklicna cena 68.710 K. 

Sicer pa se opozarja na. dražbeni oklic, ki je nabit 
na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
dne 10. decembra 1921. 

267.. Sedež: Teharje pri Celju. 
Besedilo firme: Teharska lesna industrija, družba 

z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Družba izdeluje raznovrstne, 

lesne pplfabrikate, fabrikate in potrebščine za leene 
industrijo, najema razne industrijske obrate, naku
puje take obrate in dotični material, razpecava iz
delke ter pridobiva vse dotične obrtne pravice in 
raine patente. 

Družbena pogodba z dne 22. maja 1921. 
Družba je ustanovljena za dobo treh let; po pre

teku te dobe se družbena pogodba avtomatično po
daljša za nadaljnja tri leta, ako je eden izmed druŽ-
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benikov dva meseca pred pretekom tretjega leta :ie 
odpove. Vsekakor pa prestane družba s smrtjo enega 
izmed družbenikov. 

Višina osnovne glavnice? 250.000 K, ki so v go
tovini popolnoma vplačane. 

, Poslovodji: Evgen Jarc, lastnik žage na Teharjih, 
in Marija Jarc, posestnica v Ljubljani, Zamikov a 
ulica št. 19. 

Pravico zastopanja ima vsak poslovodja. 
, Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta poslo

vodji tako, da podpisuje eden izmed njiju svojeročno 
ävoje ime. 

• C e l j e , dne 15. novembra 1921. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i m a h : 

268. Sedež: Gornje Poljčane. 
Besedilo firme: Grčar in Zevnik, trgovina z lesom 

in perutnino, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba 

a) trguje z lesom na debelo in na drobno, nakupuje 
in prodaja gozde in nepremičnine, izdeluje in pri
dobiva sirov in obdelan les, lesne izdelke in drva 
tor se lahko tudi bavi z vsemi trgovskimi in in
dustrijskimi posli, ki spadajo v področje lesne 
trgovine in lesne industrije, ustanavlja enaka 
podjetja ter se udeležuje pri enakih podjetjih; 

b) nakupuje in prodaja perutnino in poljske pri
delke: 
Besedilo firme odslej: Boc, trgovina z lesom In 

perutnino, družba z o. z. 
Družba temelji odslej na družbeni pogodbi z dne 

18. septembra 1921. in na odstopni pogodbi z dnu 
10. oktobra 1921., posi. St. 882. 

Izbrisal se je dosedanji poslovodja Franc Zevnik, 
vpisal pa se je novi poslovodja Franc Graf, posest
nik v Spodnjih Poljčanah št. 8. 

Besedilo firme podpisuje poslovodja Franc Graf. 
M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 

269. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Dolenjske železnice: 
Prokura se je podelila tajniku upravnega svela 

Antonu Leitgebu v Ljubljani, Knafljeva ulica*, 
, L j u b Г j a n a, dne. 28. novembra 1921. 

270. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Dolničar & Richter, tovarna vo

ščenih izdelkov v Ljubljani: 
Vstopil je dne 1. julija 1921. kot javen družbeni'; 

Franc Ravnikar, tvorničar v Ljubljani, Poljanski 
nasip St. 10. 

Družbo zastopata odslej dva družbenika kolek
tivno; družbeno firmo podpisujeta po dva družbeni
ka kolektivno tako, da postavljata pod njeno na
tisnjeno, štampiljirano ali po komerkoli napisano be
sedilo svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 23.novembra 1921. 

271. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Julio Meinl, d. d.: . 
Iz upravnega sveta je izstopil dr. Janko Kavčnik. 
L j u b l j a n a , dne 23. novembra 1921. 

272. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Umetno mizarstvo Nikolajevic & 

Blaževlč, družba z o. z.: 
Besedilo firme odslej: Umetno .mizarstvo Pavel 

Nikolajevic ш drug, družba z o. z. 
Izstopil je poslovodja Aleksander Blaževič. Po 

pogodbi z dne 2. novembra 1921., posi. št. 7020, s 
katero se je prvotna pogodba z dne 1. oktobra 1920., 
posi. št. 5700, izpremenila v 1. in 7. točki, zastopa 
družbo odslej edini poslovodja Pavel Nikolajevic, 
posestnik in mizar v Spodnji Šiški, tako, da postav
lja pod napisano, natisnjeno ali s štampiljo odtis
njeno besedilo firme svftje ime. 
' L j u b l j a n a , dne 23.novembra 1921. 

St. 46.605/G—1921. 1870 3—3 

Natečajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen natečaj 

(licitacijo) za nabavo silicijobrončene žice, in sicer 
silicijobrončene žic« 8 mm za telefonski vod 

24.759 kg. 
Ponudbe, ki morajo biti pravilno "kolkovane s 

kolkom za 20 dinarjev, naj se pošljejo najkesneje 
do dno 27. d e c e m b r a 1 9 2 J . ob dvanajstih 
po pošti ali pa naj se izroce osebno v ekonomskem 
oddelka te direkcije, soba š t 12. 

Ponudbe se otvorijo in precitnjo v ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije dne 27. decembra 1921. 
ob dvanajstih. Otvarjanju smejo prisostvovati tudi 
ponudniki ali njih zastopniki. , 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti ponu
jenega materiala, je treba položiti do dne 24. de
cembra 1921. ob dvanajstih pri glavni blagajni te 
direkcije, sklicevaje se na številko tega razglasa. 

Ves material se mora oddati najkesneje v епеш 
mesecu po prejemu naročila. 

» 
Direkcija državnih železnic 

kraljevin*« Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 
dne 12. decembra 1921. 

Št. 1006. 
~ Razpis uSiteljske službe. 

Po odloku višjega šolskega sveta z dne 15. sep
tembra 1921., št. 3829, se razpisuje učno mesto na 
štirirazredni osnovni šoli v G l o b o k e m v stalno 
namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti do dne 

15. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetih 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dno 14.'decembra 1921. 

St. 1878/1. 
Razpis učiteljskih služb. 

1.) Sv. D u V na Ostrem vrhu: dvorazrednica, ka
toliški verouk, nadučiteljska služba, in služba za uči
telja ali učiteljico (mesto pripravno za učiteljsko 
dvojico); 

2.) F r a m : petrazrednica, katoliški verouk, nad
učiteljska služba; 

3.) S v. J a k o b v. Slovenskih goricah: petrazrwi-
nica, 1 služba za učitelja in 1 za učite]jico; 

4.) J a r e n i n à: petrazrednica, 1 služba za uči
telja in 1 za učiteljico; 

5.) Sv. J u r i ob Pesnici: trirazrednica, služba 
za učitelja ali za učiteljico; 

6.) Z g o r n j a Sv. K u n g o t a: dvorazrednica, 
služba za učitelja ali učiteljico; 

7.) Sv. M a r j e t a ob Pesnici: štirirazmlnica, 
služba za učiteljico; 

8.) S v. M a r t i n pri Vurbergu: trirazrednica, ena 
služba za učitelja in 1 za učiteljico; 

9.) R a č e : trirazrednica, katoliški verouk, nad
učiteljska služba; 

10.) R e k a : dvoraSrednica, služba za učiteljico; 
11.) S v e č i n a: trirazrednica, služba' za učite

ljico. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ

beni poti do dne 
t 5. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih.' 
Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 

vsako službo posebno prošnjo, opremljeno s služ
beno razpredelnico. , 

Okrajni eolski svet v Mariboru, 
dne 15. decembra 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic s. r. 

St. 862/11. 

Razpis učitelj ekih služb. 
Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisujejo 

v «talno namestitev nastopne učiteljske službe: 
1.) Sv. M a r t i n na Pohorju: trirazrednica, ena 

služba za učitelja in 1 za učiteljico; 
2.) M a k o l e : šestrazrednica, služba za učitelja 

ali učiteljico; 
8.) S l o v e n s k a B i s t r i c a : deška petrazred

nica, 2 službi za učitelja; 
4.) S v. V e n č e s 1: dvorazrednica, služba za uči

telja ali učiteljico. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ

beni poti do dne 
15. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 
Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 

vsako službo posebno prošnjo, opremljeno s služ
beno razpredelnico. 

Okrajni Šolski svet elovenskobistriškl v Mariboru, 
4 dne 15. decembra 1921. 

Predsednik: dr. Lajnšic s. r. 

Razne objave. 
1887 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov In 
81ovenoev. 

Stanje dne 8. decembra 1921 
Aktiva: Dinarje? 

Metalna podloga 886,357.242 -8* 
Posojila 628,756.427-84 
Dolg države . . . . . ' . . . . 4.488,928.665 ' 10 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novcanic . . 2.138,877.163*— 
Saldo raznih računov — 

_ . 7.5J>2,419.398'79 
Pativa: 

Glavnica 10,925.000 •— 
Rezervni fond 859(637*01 
Novčanice v tečaja 4.645,878 995* — 
Razne obveznosti . . . . . . . в54,215.680'31 
Terjatve države za založene domene 2.138,877.163'— 
Saldo raznih računov . . . . 142.162923 42 

7.592,419.898-79 
St. 7375/ra. ' 189« 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

D o p o l n i t e v i n p o p r a v e k r a z g l a s a . . 
Z veljavnostjo izza dno 15. decembra 1921. do 

preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, a najdalje 
do konca meseca januarja 1923., se popravlja, oziro
ma dopolnjuje razglas, prjobčen v Uradnem listu 13B 
pod št. 7375/IIL, tako-le: 

V nadpisu naj se glasi namesto: «votlo stekleno 
blago» pravilno: «žično stjklo in votlo stekleno bla
go*. V besedilu se dopolnjuje, oziroma popravija: 
«Votlo stekleno blago izjemne tarife 41—D (podod
delka A in B)> v besedilo: «Žično steklo in votlo 
stekleno blago» izjemne tarife 41—À, oziroma 41:—D 
(pododdelka 2 o in 2 ß), 

Nadaljo je v3taviti v razglasu med postajama: 
«Doubleby» in «Duchov-Liptice»: «Duchov», mod po
stajama: «Vrajt-Janské Lâznë» in. «Wieeénthal nad 
Nisou» pa: «Vrbno ve Slczsku». 

V L j u b l j a n i , dne 15.decembra 1921. 

Družba Južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 8340/Ш. 1898 

Razglasa dražbe Južne železnioe. 
Potniška in prtljažna tarila, del II. 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. ee zvi
šujejo vozne cene za potnike za 15 % (petnajst 
odstotkov) in voznine za pse, potno prtljago in eks
presno blago, za 10 % (deset odstotkov). Zvišane 
vozne cone za potnike se zabkrožajo navzgor na 
50 par, odnosno na cel dinar, voznine za pse, potno 
prtljago in ekspresno blago na 5, odnosno na 10 par 
navzgor. Vozna cena za drugi razred znaša 2, za 
prvi razred pa 3 vozovnice tretjega razreda. 

* * » 

Lokalna tarifa, del II, za prevoz mrličev, živih ži
vali In blago na progah družbe južne železnice v 

kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. se zvi

šujejo voznine za brzovozno in tovorno blago za 
10 % (deset odstotkov). Zvišani vozninski stavki 
se zaokrožajo navzgor na 10 par. 

V L j u b l j a n i , ' dne 17. decembra. 1921. 

Razglas. u»7*-1 

Ker se je «Bikorejska zadruga v, Križovcih», r > 
gistrirana zadruga z omejeno zavezo, pa pklopn 
občnega zbora z dne 28. oktobra 1921. razdružila 
ter' je prešla v likvidacijo, se pozivi jejo po § 40. 
zadružnega zakona vsi upniki, naj se zglaee pri za
drugi. 

V K r i ž o v c i h, dne 14. decembra 1921. 
Josip Wefrl s. r., Vido Magdic s.r., likvidatorјч. 

Natisnila ta založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

'ï&M>Mkiteùâ М>:^? И&ЈЛ&:».-•> \е'л- .жаеаааШ;ЖШ:,Јх! .-.„•Ä''i'-'iL tÉ}&/iàiîLi:- •täJk.-**,< i£-: .Ља&$ШаШ 
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Poitnina pla&ana v gotovini. 
t 

V Ljubljani, dne 23. decembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

oprave 
éu^sât 

Taeblnat IisRremembe v osebju. — UreJba o.sodnem postopku mešanega msodtfcV sestavljenega, po členu 266. saintgermaîneke mirovne pöjr»dbe med kraljerinö SrHor, Hrrstor 
in 81p»enèe» in Avstrijo. — Razglasi osrednje vlade: Tarifna obvestila, riarghs o izdajanju potrdil, da dnltfoega blaga ni v nagi državi ali da ga ni v zadootni količini. НодОД' 
da! se taksa" na kvartein domines dntirf 1'. januarja 1921 zviša na 80 dinarjev. Razglas, da morajo državne blagajne, sprejemati vee bankovce Narodne banke,kot p'aéilno «redrtvo, 
ne glede nà' vìSino vsote, RWlie, da'pri'carinàrnifah izvun starih mej kraljevine Srbije ni pobirati občinale Uhiarite. — Baselers pokrajinske npre»e ia Blovenijo: Rarglas o 
isdajanJB in vidiranju potnih listov ta potovanje v Avstrijo. Madžartko in Italijo. Bazglae o administraHvnem obhodu glede projekta o zgradbi dovlaòìlnega tira i postaj« }»fžee 
teleznice т Celju k tamoSnjemu carinskemu skladiSču. Razpis slufcb okrajnih ekonomov, odnosno njih p moinibov. — Razglasi oddelka miniatrotva za trgovino in industrijo v ЦпЏ-
liani: Razpis mesta učitelja-komercialista nadržavni dvorazredni trgovski šoli v Celju. — Razglasi vojaikib oblaHev: Razglas o zaključeni razdelitvi civilnih oblek pri vojaški , 

intendanci sa Slovenijo. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Izpremembe v osebju. 
Njegovo Veličanstvokralj A l e k s a n d e r jo bla

govolil z ukazom z dne 80. novembra; 1921. Franu 
F i n k u , policijskemu pristavu: pri policijski direkciji 
v LjuDijani, podeliti naslov in značaj ravnatelja poli-
cijđđn pomožnih uradov. 

Računska asistenta Andrej U r a n in Mihael 
M'àj'tfen pri knjigovodstvu oddelka; za kmetijstvo 
sta: hneriovana' zti računska oficiala ad personam v 
X. čmovneto. razredu.1 

Policijski oričial Öragorin J u g pri policijskem 
ravnateljstvu v Ljubljani je premeščen v službovanje 
k policijskemu komisariatu v Mariboru. 

Iv. Hribar s.r. 

Z odlokom gosrwd^ zaBtoptóka'ttrtfitótra; za narod
no, «draVj* ^ dne- 2. decembra1 1921., Št. 42.899, je 
oktožni* zdravnik dr: Josip C e r v e n y iz Cerknice 
v istem 6vojstvu premeščen-v Št. Vid nad Ljubljano. 

Gospod minister za narodno zdravje je imenoval 
drja. Ffr«fica> »tt'pà'ifa4' sa' začasnega' okrožne,» 
xdrävhikai ш1 zdravstveno okrožje v Kozjem. 

Dr. Krajec s.v. 

Višje _ deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 
pravnega praktikanta Oünarja S k a l e t a v N oveni 
mestu za avskultanta. 

Imenovana' sta: računeki oficial Ivan L a n g e r -
h o l z za računskega revidenta in računski asistent 
Srečko V o d o p i v e c za računskega oficiala — 
oba pri višjem deželnem' sodišču v Ljubljani. 

Kavcnfk1 s. r. 

3 4 9 . 
uredba o sodnem postopku mešanega 
razsodišča; sestavljenega po členn 25fc 
salntgermalnske mirovne pogodbe med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 

in Avstrijo.* 
Mešano razsodišče, sestavljono med kraljevhao 

Srbov, Hrvatov in Slovencev in Avstrijo po členu 
258. eaintgermainske mirovne pogodbe, je določilo 
sodai postopek, ki se tukaj razglaša, s prevodom 
vred.** 

W B é o g r a d u , dne 4.decembra 1921:; št.6737. 

PređseđniŠtvo ministrskega sveta, 
«Mdek za'Izvrševanje mednarodnih pogodb. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

• Nik. P. PaSicß.r. 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Sfba, Hrvata i Slovenaca* št. 281 a, izdanih' dne 
16. rimembra'1921. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca1» razglašajo srbski izvirnik in francoski 
pHÜTOÄ' 

fileiano razsodiiče, sestavljeno po kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev in po 

Avstriji. 
S o d n i p o s t o p e k . 

I. Poslovanje razsodišča. 
Člen 1. S e s t a v a . Razsodišče je sestavljeno iz 

predsednika in dveh razsodnikov, odrejenih po členu, 
256. mirovne pogodbe. Odloča z veČino glasov. 

Člen 2. J e z i k . Uradni jezik razsodišča je nem
ški. Vendar pa je uporaba francoskega. jezika pri
držana za vsa priobčila in vročila, ki jih mora vršiti 
predsednik ali tajništvo razsodišča. 

Člen 3. T ' a j n i š t v o / Tajništvo je v Ženevi, 
Corratene 22. 

Člen 4. K r a j za s e j e . Seje razsodišča so pra
viloma na; Dunaju, L, Schmerlingplatz 10 (justični 
palača). Toda-' predsedniku je pridržana pravica, da 
v. vsakem pozamezneni primeru svobodno določi 
kraj za seje (mirovna .pogodba, člen 256., dodatek 
§?•)• : ' . 

člen 5. V r o б i 1 a* Vrocûa,priobčila' in vabila 
razsodišča se pošiljajo s priporočenim pismom taj
ništva na povratni prejemni list. 

II. Pooblaščenci strank. 
Člen 6. Z a s t o p s t v o , s t r a n k . Stranke mo

rajo biti zastopane po pooblaščencih, toda razsodišče 
ima vsak čas pravico zahtevati, da pridi stranka 
osebno prednje. 

V veljavi ostanejo določila člena 8. a zastopanju 
po državne/n zastopniku. 

Člen 7. I z b o r p o o b l a š č e n c e v . Za po
oblaščence smejo biti izbrani: 

1. a) odvetniki države strank ali ono, kjer ima 
sodišče sej«; 

b) odvetniki drugih držav, ki jih sprejme pred
sednik; 

2.) profesorji pravnih fakultet in sodni uradniki 
4>b istih pogojih kakor odvetniki; 

3.) v patentnih pravdah odvetniki prizadetih 
držav. 

Vendar pa smo razsodišče izključiti osebe, ki &o 
bile predmet kazenskih ali disciplinarnih odredb ali 
ki bi žalile dostojanstvo razsodišča. 

Ш. Državni zastopniki 

Člen 8. U d e l e ž e v a n j e p r i p r a v d i . Za
stopnikom prizadetih držav je dovoljeno zastopati 
svoje državo in intervenirati v vsakem stadiju 
pravde. 

Državni zastopniki zastopajo svoje siromašno 
rojake v meri, določeni po njih vladi. Pojem £iro-
maštva določa nacionalni zakon. 

Vsa priobčila in vročila, ki jih dobivajo stranke, 
morajo istotako dobivati državni zastopniki. 
Ell'. :•. 

IV. Pravdni spisi. 
Člen 9. O b l i k a . Pravdni spisi morajo biti na

pisani e pisalnim strojem ali natisnjeni in podpisani 
po pooblaščencu stranke, od katere izhajajo. 

Člen 10. K o p i j e . Pravdnim spisom se prilaga: 
1.) toliko kopij, kolikor je zasebnih' nasprotnih 

strank; . 

2.) pet kopij, določenih za člane ražsodiŽča in 
državne zastopnike. 

Obveznost, predložiti koprjo, so razprostira tudi 
nà priloge, toda predsednik sme dovoliti, da sé ob
širni sestavki ne predlagajo v prepisu ali da se pri
loži prepis v izpisku. 

Člen 11. P r i l o ž e n i s e e taVkkSeslavkoni, 
priloženim pravdnim spisom, se doda, če niso spi
sani v nemškem jeziku, nemški prevod. 

Član 12. V r o č a n j e . Tajništvo označi na, 
pravdnem spisu dan njegovega prejema ter izda' 0 
tem stranki potrdilo. , . 

Nasprotna stranka se obvesti e priporočenim aifr; 
mom na povratni recepis. Ce outìóni sprejem piami, 
se smatra ia odklča za izvršeno vročitev. 

člen 13. R a č u n a n j e r o k o v. Meseci se ra-
čunijo od dne v mesecu do onega dne v mesecu, ki 
se sklada z njim po številu, ako pa v poslednjem: 
mesecu tega števila ni, do poslednjega dne tega* 
meseca. Tedni se računi jo od dne v tednu do dne 
utega imena. Poslednji dan se šteje v rok, ako pa 
je ta poslednji dan v kraju tajništva praznik, ohe*** 
ròk naslednji delavnik. ' 

V. Tožba: 

člen 14. P r i Če t e k p r a v d e . Pravda se pri
čne, čim se vloži tožba pri razspdišČu. 

. Člen 15. R o k . Tožba se mora'vložita pri ta-jni»-. 
štvu v nastopnih rokih, ki ae podaljšujejo do doe 
80. aprila 1922., če poteče jo pfej: 
a) V primeru člena 249., lit. e—f, tri mesece odi 

dne, ko je toži tel j zvedel za škodo ali za odločbo 
pristojnega oblastva, na katere podstavi se mn 
njegova imovina ne vrača, ali tri mesece od dne, 
ko je prišel v posest svoje imovine. 

b) V primeru člena 256., lit. b), alineje 2. prvsga^ 
stavka, tri meseco cd dne, ko bi bilo vprašanje 
pristojnosti nacionalnih sodišč ene izmed zaves-, 
niških, pridruženih ali nevtralnih sil rešeno ne-~ 
gativno, bodisi s sodno ođl«cbo, bodisi z izjavo 
pristojnega oblastva te sile. 

Ako toŽitelj ne more predložiti take sodne, od
ločbe ali take izjave, se prične pravda v rokih, 
določenih spodaj pod črko б). 

V primeru, omenjenem v členu 256., lit. b, na 
koncu, mora stranka, ki hoče spraviti stvar preJ 
razsodišče, to storiti pred dnem 30. aprila 1922. 
ter obenem predložiti izjavo pristojnega' oblaetvar 

svoje države, ki potrjuje, da njegov nacionalni* 
zakon temu ne nasprotuje, 

o) V primeru člena 257. rri mesece od dne, ko se ;c 
razsodba tožitelju priobčila ali, če se mu ni ргк 
občila, od dne', ko je zvedel za razsodbo, 

č) V vseh drugih primerih, kjer je razsodišče .р&> 
stojno, pred dnem 80. aprila 1922. ali, бе ^з to
ži Sol j pozneje zvedel za činjenice, ki ?<• dale ^Ф 
vod s;oru, od dne, ko je tožitelj zvedel zanje. 
Člen 16. Z a t e s n i t e v. Tožbe, vložene po pre

teku rokov, se sDitejo odkloniti na zahtevo nÜptötne 
stranke ali pa uradoma. Razsodišče odloča Bvoürid^ 
no o sprejemanju zakesnelih tožb, uvaževaje razloge 
zakesnitve, interese v zadevi in pravičnosti. 

Člen 17. P r e d j e m. Da se zavaruje plaCUo sod
nih stroškov, mora vsak tožitelj ali tožitelj v na-
sprotni tožbi predhodno položiti v švicarska» frankiM 
vsoto sto švicarskih frankov in poleg tega 2 •/*« tà 
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vrednosti spora. Razsodišče sme to vsoto poznejo 
svobodno zvišati; vendar pa celokupni znesek ne 
sine presezati desettisoč šviearskih frankov. 

Vsota, ki jo je placati po prvi alineji tega člena, 
BO izračunava po srednjem kurzu, praktieiranem ua 
ženevski borzi na dan, ko se prejmo tožba, ali pa po 
poslednjem kurzu, praktieiranem do tega dne. 

Stranka, cbvezna glede predjema, mora položiti 
določeno vsoto pri banki Banque de Genève (.rue de 
Commerce à Genève), skladno z objavo, ki jo je eks-
pediralo tajništvo, in sicer v 40 dneh od dne objave. 

Ako se pred jem ne položi v tem roku, se sme 
smatrati tožba ali nasprotna tožba za nično in ue-
vioženo. 

Ko se pravda konča, odloči sodišče svobodno o 
eventualnem povračilu dela položene vsote. Toženca 

, eme obsoditi, da povrne tožitelju vso vsoto ali del 
}y te vsote. 

Državni zastopniki niso zavezani polagati pred-
'• hodnega predjema, če zastopajo svoje države ali 
; svoje siromašne rojake. 

Člen 18. V s e b i n a . Tožba obseza: 
!.. a) točno in določno označbo strank,, obenem z 
. označbo njih državljanstva in domicila in označ

bo tožiteljevega pooblaščenca; 
.. b) označbo pooblaščenca za vročanje v mestu, kjer 
V je tajnižtvo; za pooblaščenca za vročanje se na

dalje lahko odredi avstrijski državni zastopnik 
i; pri mešanem razsodišču na Dunaju, ministrstv ? 
• za zunanje zadeve, in državni zastopnik kralje-

, vine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu, 
;. ministrstvo za zunanje zadeve; 
; fe) označbo činjenic, iz katerih je razvidno, da so se 
Ì vpoštovali roki člena 15.; 
Џ i) razložitev činjenic, ki utemeljujejo tožbo, z 
Џ-:- označbo dokazil; 
^ d) pravno razložitev, ki obseza v vsakem primeru 
\ točno označbo zakonitih besedil in juiisprudenca, 
•i/ na katero se sklicuje: . 
£,-•) zaključke tožitefjeve; 
i . t) seznamek listin, priloženih za podkrepitev tožbe-
V ne zahteve, med katerimi mora biti v primeru 
\ členov 254. in 257. prepis razsodbe ali odločba, 

zoper katero se zahteva pomoč; 
g) če tožitelj ne zahteva plačila določene vsote de-

%• narja, označbo vrednosti, ki jo pripisuje sporu. 
X z Člen 19. I z p r e m e m b a z a k l j u č k o v . Za-
Sf ;kljucki se emejo izpremenitiV*dokler se ne dovrši 
''•'• poizvedovanje, ako se s tem ne izpremeni bistvo 
p. sporno stvari. 
t*'.- Člen 20. V r o č a n j e . Ce se priporočeno pismo, 
* ;: Id obseza tožbo, ni moglo vročiti tožencu — razen 
C\ v primeru, navedenem v členu 12., alineji U. — ali 
g! Že se vidi iz ugotovitve enega državnih zastopnikov, 
| ; da je toženČevo bivališče ali stanovališče neznano, 

naprosi predsednik zastopnika one države, katere 
podanik je toženec, naj-izvrši vročitev po zakonih 
fe države. 

VI. Odgovor, replika in dupUka. 

Člen 21. B o k u o d g o v o r . Tožencev od-
fcgovor ee mora vročiti tajništvu v dveh mesecih od 
| Ï eue, ko se mu je vročila tožba. 

Člen 22ч. V s e b i n a . Odgovor obseza : 
| A) točno m določno označbo strank in toženeevega 

pooblaščenca, nadalje označbo njih domicila; 
b) jasno priznanje ali zanikanje vsake činjenice, na

vedeno v tožbi; ako te činjenice niso osebna de
janja ali opažanja tožehčeva, se sme toženec 

Шк. omejiti na izjavo, da jih ne pozna; 
Ш, c) razložitev činjenic in pravnih pomočkov, na ka-
Ц/ tere se toženec opira; pravna razložitev obseza 
I v vsakem primeru toîno označbo zakonitih bei^-
!••:'•'' dil in jurisprudence, na katero se sklieuje: 
|f;- čj-toženČeve zaključke; 
Џ--. d) seznamek priključenih prilog. ' 
Ì>; Clon 23. R e p l i k a in d u p l i k a. Ko se od-
|>. govor vroči tajništvu, odredi predsednik po vrsti 
m.*nove roke tožitelju, da vloži repliko, in tožencu, da 

vloži dupliko. ( 

Člen 24. S"klep u v o d n e g a p o i z v e d o 
v a n j a . Ce se tožencev odgovor ni vročil v roku 
Sena 21. ali če odgovori toženec o pravem času po 

, Vročitvi replike in duplike ali po preteku roka za 
'irepliko in dupliko, se proglasi uvodno poizvedovanje 

E& zaključeno. 
Dopusirio" ni nobeno naknadno izmenjavanje spi-

î *ov, razen če odredi razsodišče ponovno otvoritev 
|f uvodnega poizvedovanja, uetanavljaje točke, na ka
r t e r e se niora to poizvedovanje nanašati. 

У Člen 25. M o l č e č e p r i z n a n j e . Molk in 
fVeak izbežni odgovor one stranke» zoper katero se 
uveljavljajo določne činjenice v tožbi ali v enem 

izmed zgoraj označenih spisov, sme razsodišče tol
mačiti za priznanje dotičnih činjenic. 

VIL Prigovori. 

Člen 26. O b l i k a i n r o k . Vsak prigovor, ki 
ga uveljavlja toženec, da se ne bi spuščal v glavno 
stvar, mora biti naveden v odgovoru na tožbo in 
toženec ga mora omeniti v začetku svojih zaključ
kov. 

Člen 27. O d l o č b a . Razsodišče sme na pod
stavi odgovora na tožbo odločiti, da se takoj raz
pravljaj o prigovoru. O'tem nato obvesti toženca ter 
določi tožitelju rok, da se izjavi. 

Ko t i rok mine, odloči razsodišče, ne da bi za
slišalo obrano. 

VIII Intervencije in združevanje. 
člen 28. P r o s t o v o l j n a i n t e r v e n c i j a . 

Vsakdo, ki trdi, da ima, zakonit interes v sporu, so 
sme vtekniti v spor s prošnjo, ki imenuje poleg 
označbe strank kraj vročitve, skladno s členom 18., 
ter nagaja činjenice in prava, zaključke in seznamek 
predloženih dokazil. 

Člen 2t>. U g o v a r j a n j e . Intervencija se pri
obči strankam in državnim zastopnikom. 

Ce ni v dveh tednih po tej priobčitvi zopor njo 
ugovora, se smatra intervencija za dopuščene. 

Ce se vloži ugovor, odloči razsodišče o dopust
nosti intervencije, kar pa ne zadržuje razsodbo o 
glavni stvari, ako je zrela za. rešitev. Ce se prošnja 
za intervencijo zavrne, odloči razsodišče takoj o 
stroških, ki jih provzroČa intervencija in ki jih trpi 
intervenient. 

Ce je intervencija dopuščena, določi razsodišče 
roke. ki se mu vidijo potrebni za stranke, da se iz
javijo o činjeničan, ki jih je navedel intervenient, 
in o njegovih pravnih pomočkih. 

Člen 30. P o z i v n a u d e i e ž b o p r i s p o r u . 
Toženec, ki misli, da ima pravico pozvati tretjo 
osebo, ki bi vodila pravdo namesto njega ali obenem 
z njim, mora to storiti pred vsakim odgovorom na 
glavno stvar v roku, določenem za odgovor. 

Poziv se učini tako, 'da 6e tajništvu, na naslov 
tretje osebe, vroči posebna prošnja, skladno s čk-
nom 18., ki se priobči tožitelju in državnim zastop
nikom. Pozvana tretja oseba dobi ob istem času 
prepis originalne prošnje/ ' 

Člen 31. Z d r u ž e v a n j e in. r a z d r u z e 
v a n j e . Razsodišče ima vedno pravico, odrediti 
združevanje in razdruževanje sporov. 

Preden odloči, odredi razsodišče strankam rok. 
da se izjavijo. 

IX. Odredbe glede zavarovanja. 
Člen 32. S p l o š n a d o l o č i l a . 

a) Na prošnjo ene stranke ali državnega zastopnika, 
a tudi pred začetkom postopanja' sine razsodišč-.-
ukreniti glade zavarovanja vse, kar se mu fccli 
pravilno in potrebno, ko zasliši, ako je mogoče, 
osebo, zoper katero je ukrep predlagan. 

b) Razsodišče sme od prosilca predlagatelja zahte
vati varščino, določeno, da zajamči škodo, ki jo 
utegne provzročid dotični ukrep. 

e) Ce se je ukrep odredil pred začetkom pravde, do
loči razsodišče prosilcu na zahtevo vsake osebe, 
prizadete s tem ukrepom, rok za začetek pravde, 

č) Odločba o ukrepih glede zavarovanja odreja njih 
obseg in njih pogoje. Vroči se strankam in držav
nim zastopnikom ter ima isto izvršilno, moč ka-

^kor sodna razsodba, toda glede glavne sporne 
stvari ni obvezna v ničemer, 

d) Razsodišče sme naprositi pristojnega državnega 
zastopnika, naj da izvršiti to razsodbo celo tudi 
pred vsako vročitvijo; ta vročitev pa f>e mora. 
učiniu v osmih dneh po izvršitvi. 
Člen 38. *U g o v a r j a n j e.' Vsakdo, ki se ga 

tiče ukrep zavarovanja, mu lahko ugovarja z obraz
loženo prošnjo, o kateri odloči razsodišče, ko po
stavi prosilcu rok, da se izjavi. 

Ugovarjanje odloži izvršitev samo, ako razsodi
šče tako odloČi. • '.» 

X. Dokazovanje . 
Člen 3 4 . D o k a z i l a , . Dovoljena so vsa doka

zila, toda razsodišče presoja vrednost dokazov po 
svobodnem izprevidu. 

Člen 35. O d l o č b a r a z ? o d i š č a . Ko se za
ključi uvodno poizvedovanje po gorenjem členu 24., 
odloČi razsodišče v važnosti činjenic, navedenih za
radi dokaza, in o dokazilih, o katerih začne razprav
ljati, ko zasliši, ako ee mu zdi potrebno, pooblaščence 
strank in državne zastopnii з. 

Člen 36. D o k a z p o p r i č a h . Lista z označbo 
imena, poklica in domicila prič, o katerih želi vsaka 
stranka, da bi bile zaslišane, se vloži pri tajništva 
v roku, ki se odredi z odločbo razsodišča, navede
nega v prejšnjem členu. 

V tej listi se označi za vsako pričo, omenjeno v 
njej, ali se mora na prošnjo zaslišati pri dragem 
oblastvu, ali pa naj jo zasliši razsodišče. 

Vsaka, stranka sme ugovarjati zaslišanju priče, 
ki ni označena ali ni jasno označena na tej Heti. 

Sedišče odloča svobodno v primerih, navedenih 
zgoraj v drugi in tretji alineji. 

Člen 37. P o z i v p r i č. Priče, ki jih mora raz
sodišče zaslišati, se pozovejo po državnih zastopni
kih na zahtevo, \ročeno razsodišču po stranki, ki 
želi, da bi se zaslišale. Pozivi se morajo vročiti pri
čam vsaj teden dni pred zaslišanjem. 

Člen 38. P r e d h o d n i p r e d j e m . Razsodišče 
določa etrankam rok, da polože tajništvu potrebno 
vsote za povračilo stroškov pričam, katerih casli-
šanje žele. Ako se to ne stori, sme razsodišče od
ločiti, da se ne zaslišijo.-

Člen 39. . D e l e g a c i j a . Razsodišče eme dolo
čiti enega svojih člannv. da zasliši priče, ki jih mara 
razsodišče zaslišati. 

Člen 40. I z k l j u č i t v e . Za priče se. ne amejo 
zasliševati-. 
a) predniki ali potomci ene izmed strank; 
b) bratje in sestre; 
c) strici in ujci, sinovci in sestrici; 
č) soprog, tudi če je ločen. 

Vendar smejo stranke zahtevati, naj se zaradi 
pojasnila zaslišijo tudi te osobe, ne da bi ee zapri-. 
segJe. 

Člen 41. Z a s l i š e v a n j e p r i č . Priče so za-
prisezajb tsr pri tem obljubljajo, da bodo govorile 
čisto гезтсо in ničesar drugega nego resnito brez 
mržnje in naklonjenosti do katerekoli stranke. 

Razsodišče oprosti prisege, če se mu vidi, da 
okolnosti to zahtevajo. 

Razsodišče določi odškodnine, ki se dolgujejo 
pričam. 

Predsednik sme odrediti, da se izjave zapišejo v 
protokol in podpišejo po pričah. 

Člen 42. P r o š n j e z a z a s l i š a n j a . Prošnje 
za zaslišanje in dokazovanje odreja razsodišče. Fo-' 
Siljajp se po državnih zastopnikih pristojnemu, ooljBr, 
srvu ' domicila aH ŠtanoVallSČa/ prič, ki naJ^'*WWR-'. 
šijo, v obliki, predpisani s krajevnim zakonom. 

Člen 43. G l a v n - a p r i s e g a . Glavno prisego 
sme ponuditi ona stranka, ki jo zadeva breme do
kazovanja, ali pa jo sme vrniti druga stranka. So
dišče se sme uradoma in vpoštevaje vse okolnowti 
ali pa na obrazloženo zahtevo stranke, ki ji, je bila 
prilega ponujena, upreti ponudbi glavne prisege. ' 

Člen 41. D o p o l n i l n a p r i s e g a . Razsodišče 
sme naložiti prisego eni stranki, bodisi uradoma, 
bodisi na predlog ene stranke ali državnega zastop
nika, ako je začetek dokaza zadosten. 

Sodišče svobodno presoja dokazilno moč dopol
nilne prisege. 

Člen 45. O g l e d n a l i c u m e s t a . Razsodišče 
sme odrediti ogled na licu me-sta. 

Čler 46. Do k a z p o i z v e d e n c i h . Razso
dišče trne odrediti dokaz po izvedencih. Clou 38. *c 
tu uporablja. -

Razsodišče določi enega ali več izvedeneev, za-' 
slišavši stranke. Izvedenci se zapiisežejo. •" 

Mnenje izvedencev se predloži tajništvu v treh 
izvodih. Stranke ga smejo tu vpogleda«, in ako niso 
dobile enega, izvoda neposredno od izvedenca, lahko 
dobe ob svojih stroških njegov prepis. 

Razsodišče sme odrediti na zahtevo ene stranke 
ali državnega zastopnika, da se dokazovanje po iz
vedencih dopolni ali da se izvrši nasprotno takšno 
dokazovanje. 

Člen 47. P o 1 o g 1 i s t i n. Razsodišče sme vsak 
čas ukreniti vse, kar jo primerno, da zagotovi pri 
tajništvu ali na drugem kraju, ki ga označi, polog 
spisov ali dokumentov, ki se mu vidijo potrebni, da 
se stvar pojasni. Stranke ali njih pooblaščenci in Jr-
žavni zastopniki jih imajo pravico vpogledati pri taj
ništvu v dveh tednih pred dnem, določenim za na
rok/Zlasti je razsodišče pooblaščeno naložiti prisego 
na zahtevo drage stranke, da izposluje polog Uetin. 

XL Narok za razpravo. - * 
Člen,48. D o l o č a n j e n a r o k a . Ko se za

ključi uvodno poizvedovanje ali, če je odredilo raz- (. 
sodišče poseben dokazni postopek, potem, ko se za
ključi ta postopek, obvesti razsodišče stranke in dr
žavne zastopnike o dnevu in kraju naroka ZA ra«~. 
pravo. 
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Člen. 49. O p r a v l j a n j e n a r o k a . Narok je 
ja « a . Zapisnik o naroku vodita skupno tajnika olwh 
prizadetih držav ali pa tajnik, določen po obeli vla
dah. 

Člen 50. P o t o k n a r o k a . Ko podado poobla
ščenci strank svoje zaključke, se jim podeli beseda. 
Pravico imajo do replike. 

Državni zastopniki imajo pravico podati svoje 
zak5,juöke in povzeti besedo za strankami. 

XIL Razsodba., 
Člen 51. V s e b i n a . Razsodba obseza: 
1.) dan in kraj, kdaj in kje se je izrekla; 
2.) imena Članov razsodišča; 
8.) imena državnih zastopnikov, ako so *e ude

leževali spora; 
4.) točno in določno označbo strank in njih po

oblaščencev; 
5.) predloge strank in, eventualno, državnih *a-

stopnikov; 
6.) dejanske in pravne razložitve; 
7.) odločbo o glavni stvari in o stroških. 
Člen 52. O b l i k a . Razsodbo podpise predsed

nik ali pa. jo podpišejo trije člani razsodišča. Sopod-
piše jo tajnik ali pa jo sopodpišeta oba tajnika. 

Člen 58. V r o č a n j e . Odločba se vroči stran
kam in državnim zastopnikom. 

Tajništvo da strankam prepise razsodbe, če lihv 
čajo stroške. 

Člen 54. I z r a č u n a v a n j e s t r o š k o v . Vsa
ka stranka mora predložiti s svojimi poslednjimi za
ključki: 
a) račun vseh izdatkov v nacionalnem denarju; 
b) seznamek stroškov svojega pooblaščenca v istem 

denarju; 
c) tarifo, pod katero bi spadal njen pooblaščenec v 

svoji državi. 
Razsodišče odloČi a stroških ва podstavi teh do

kumentov. Vezanp ni na predložene tarife ter sme 
zmanjšati ono, kar bi smatralo za riesorazmerno z 
važnostjo spora ali z uporabljenim trudom. 

Člen 55. I z v r š i t e v . Razsodišče naprosi dr
žavne zastopnike, naj zavarujejo izvršitev sodnih 
odločb skladno a členom 256. pod g mirovne po
godbe. 

V ta namen vroči tajništvo državnim zastopni
kom prepis sodno odločbe, podpisane po predsed
niku in enem ali obeh tajnikih. 

XIII. Poravnava, priznanje in odstop. 
Člen 56. V o b č e . Poravnave^, priznanje ali od-

eJ:op, ki ee izvrše na naroku, se vpišejo v zapisnik. 
Izvun naroka se morajo ugotoviti s specialnim spi
som, ki ga na podstavi izrecne pooblastitve podpi
šejo pooblaščenci strank. t 

Izpisek iz zapisnika ali original specialnega spisa 
podpišeta predsednik in tajnik, shrani pa ga tajni
štvo. Stranke smejo zahtevati prepis teh spisov. 

Razsodišče izda v najkrajšem roku naredbo, s 
katero potrdi poravnavo, priznanje ali odstop, ki se 
po tej naredbi od tega dne ne da več preklicati. Na
redba likvidira sklenjene in izračunjene stroške, ako 
so dani pogoji za to, skladno s' členom 54. Praviloma 
ee ob poravnavi šUroški, razen če ni dogovorjeno dru
gače, izravnajo drugi % drugimi, ob odstopu-ali pri
znanju pa zadenejo stranko, ki ja odstopila ali pri
znala. Ako stranke ne morejo takoj predložiti spisov, 
ki se zahtevajo s členom 54., uredi naredba samo na
čelo odškodnine za stroške, ki se določijo s poznejšo 
naredbo. 

Naredba ima izvršilno moč. Vroči se skladno s 
členom 53.; na prošnjo razsodišča zavarujejo državni 
zastopniki njeno izvršitev skladno s členom 55. 

Člen 57. U m e k n i t e v t o ž b e . Tožitelj sme, 
dokler se ne vloži odgovor na tožbo, a s toženčevo 
privolitvijo tudi pozneje, umekniti tožbo. Odstop od 
tožbe se vpiše v zapisnik ali pa se ugotovi s poseb
nim spisom, skladno s členom 56., ki se uporabi p-> 
analogiji. Privolitev toženčeva se mora, ako je treba, 
podati pismeno, predenK bi se mogla izdati naredba; 
«pis, ki to potrjuje, se shrani pri tajništvu kot pri
loga spisu, ki ugotavlja odstop. Rok za vlaganje teče 
tako, kakor bi ee pravda, od katere je' tožitelj od
stopa, sploh ne bila pričela. 

XIV., Neprihod stranke.. 
ölen 58. Ce ena stranka ne pride na narok, to no 

ovira poteka pravde. 
Zastopnik države, ki ji pripada izostala stranka, 

sme zahtevati, da se narok odloži na drug dan. To 
ee dopusti sanjo enkrat. 

Člon 60. Če ena stranka ne pride na narok za 
razpravo in če odložitev ni zahtevana skladno з čle

nom 58., alinejo 2., odredi razsodišče, da se morajo 
položiti listine, predložene v pravdi po stranki, ki ni 
došla, in razsodba, ki so izreče, se smatra za kontra
diktorno. 

XV. Preložitev in zastaranje pravde. 
Člen 60. P r o s t o v o l j n a p r e l o ž i t e v . Na 

podstavi skupne zahteve strank sme predsednik pre
ložiti pravdo za določen čas. 

Ko mine ta rok, se pravda nadaljuje. 
Člen 61. P r i s i l n a p r e l o ž i t e v , če ena 

stranka ali njen zakoniti zastopnik ali njen poobla
ščenec umre ali postane nesposoben ali če preidejo 
pravice ene stranke na drugega, teče pravda dalje, 
ako jo dozorela za odločbo. 

Ako stvar ni zrela za odločbo, se postopek pro-
loži, dokler ga ne povzamejo novi zakoniti zastop
nik, pravni nasledniki ali novi pooblaščenec. Ako ti 
odlašajo s tem, sme razsodišče na zahtevo druge 
stranke ali zastopnika njene države določiti inter
esentom rok, da povzamejo postopek ali da privo
lijo, naj se izreče razsodba. Ako se ne izjavijo, se 
pravda nadaljuje. 

Člen 62. Z a s t a r a n j e . Ako ena stranka v letu 
dni ni započela nobenega pravdnega dejanja, sme 
druga stranka v odgovor na prvo dejanje za nadalje
vanje pravde vložiti prigovor zastarapja. 

Razsodišče odloči o prigovoru zastaranja in ako 
ga sprejme, trpi stroške ona stranka, ki jo zadeva 
odgovornost zbog zastaranja. 

Zastaranje postavlja stranke v položaj, v kate
rem bi bile, da se postopek ni pričel. 

XVI. Popravek razsodbe in obnovitev pravde. 
Člen.63. P o p r a v e k . Razsodišče sme uradoma 

ali na zahtevo ene stranke ali državnega zastopnika 
popraviti razsodbo, katere dispozitiv je nejasen, ne
popoln ali protisloven ali ima pomoto v pisanju ali 
računu. 

Zahtevo je treba priglaeiti razsodišču v emu 
mesecu, od dne, ko je bila razsodba vročena. 

Razsodišče вте odložiti izvršitev razsodbe, pre
den odloči. 

Člen 64. O b n o v a p o s t o p k a . Stranka, ki 
zve za činjenico, za katero ni vedela med razpravo, 
in ki dokaže, da ni vedi la zanjo, sme v enem letu 
od dne, ko je bila razsodba vročena, zahtevati ob
novo postopka, ako bi, da je razsodišče vedelo za to 
činjenico, ta imel za posledico znatno izpremembo 
razsodbe. 

Postopek za, obnovo se otvori z odločbo raz
sodišča, s katero se potrjuje obstoj in važnost nove 
činjenice ter ureja nadaljnji postopek. 

Razsodišče sme odložiti izvršitev razsodbe. 

XVII. Končna določila. 
Člen 65. O d s t o p a n j e o d s o d n e g a p o 

s t o p k a . Razsodišče sme v izjemnih primerih od
stopiti od predpisov tega pravdnega postopka, ako 
se mu zdi, da nalagata to pravica in pravičnost. 

Člen 66. I z p r e m e m b a p o s t o p k a . , Raz
sodišče si pridržuje pravico, da izpremeni in dopolni 
ta postopek, vpoštevaje poučila izkušnje. 

Člen 67. P u b l i k a c i j a . Razsodišče pozivlje 
obe prizadeti vladi, naj razglasita ta postopek v 
svojem uradnem listu do dne 15. decembra 1921. 

V Ž e n e v i , na D u n a j u in v B e o g r a d u , 
dne 20. novembra 1921. 

Predsednik razsodišča: 
dr. Paul Logoz s. r. 

Razsodnik 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

dr. D. Arandjelović s. r. 
Razsodnik avstrijski: 
Karl Zwiedlneck e. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Tarifna obvestila.* 

Izza dne 15. decembra t. 1. se zvišujejo cene za 
odpravljanje prtljage v direktnem potniškem pro
metu s češkoslovaško, in sicer za relacijo Spilje— 
Praga. 

* Razglašena v tSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca»- št. 271, 272 in 273, iz
danih dne 3., 5. in 6. decembra 1921. 

Interesenti dobivajo o tem obvestila pri blagajni 
beograjske postaje. 

Iz minictretva za promet v Beograda, 
dne 27. novembra 1921.; M. S, br. 39.774/21. 

'* 
Gospod minister za promet je odobril z odločbo 

z dne 16. novembra 1921., št. 34.148, to-le dopol
nitev tarife П. dela z dne 1. februarja 1921.: 
a) grozdje sveže, vložono ali alla rinfusa; 
b) korita lesena, nova, vložena eno v drugo, pod 

5000 kg, razred I., s 5000 ali 10.000 kg razred L 
Ta dopolnitev velja takoj. 

Iz pisarne direkcije državnih železnic v Beograda, 
št, 61.566/21. 

* 
Dodatek k tarifi za potniški promet med Avstrijo 

in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
Z dnem 1. decembra t. 1. stopi v veljavo gorenji 

dodatek, s katerim so cene za vozovnice zvišane, 
ker se je v Avstriji zvišala tarifa. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo pri prodajalcih 
vozovnic za ta promet. 

Iz ministrstva za promet v Beograda, 
dne 29. novembra 1921.; št. 39.197. 

Razglas o Izdajanju potrdil, da dotičnoga blaga 
ni T naši držati ali da ga ni v zadostni količini* 

Opazilo se je, da sprejemajo mnoge carinarnice 
za polnoveljavna ona potrdila, ki jih izdajajo posa
mezni oddelki ministrstva za trgovino in industrijo 
v Zagrebu, Ljubljani, Splitu in Sarajevu v zmislu 
razpisa C br. 61.602 z dne 23. septembra 1920. in s 
katerimi se potrjuje, da posameznega dotičnoga bla
ga ni v naši državi ali da ga ni v zadostni količini. 

Ker so po omenjenem razpisu polnoveljavna sti
mo ona potrdila, ki jih izdaja ministrstvo za trgo
vino in industrijo v Beogradu, se naroča carinarnic 
cam, naj ne sprejemajo dotičnih potrdil za poln> 
veljavna, ki jih izdajajo omenjeni oddelki, nego 
samo ona, ki jih izdaja V. oddelek ministrstva z* 
trgovino in industrijo v Beogradu. 

Carinarnice se opozarjajo na to, da se morajo pri 
sprejemanju teh potrdil strogo ravnati po razpisu 
C br. 49.909 z dne 27. julija 1.1. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beograda, 
dne 26. novembra 1921.; C br. 82.969. 

Racgias, da se taksa na kvarte in domina i 
dnem L Januarja 1921. avisa na 30 dinarjev. 

Generalna direkcija posrednjih davkov je vročila 
s št. 19.824 z dne 3. decembra t. 1. podpisani direk
ciji dopis nastopne vsebine: 

c Zakonodajni odbor narodne skupščine je odloČil, 
da se taksa iz tax. post. 236. začasnega zakona o dr
žavni trošarini, taksah in pristojbinah od 15 dinarjev 
zvišaj na 30 dinarjev, z dostavkorn, da je takso, ki 
je Sudaj v veljavi, pobirati še do dne 1. januarja 
1922. » 

Potemtakem ве morajo vse kvarte in domine, ki 
bodo dne 1. januarja 1922. že v državi, in one, ki M 
uvozijo po tem dnevu, opremiti s takso 30 dinarjev, 
in sicer tako, kakor so se opremljale do seda|. 

Potrebne žige za žigosanje kvart in domin % 
označbo, da se je taksa 30 dinarjev pobrala, pošlje 
uprava državnih monopolov vsem carinarnicam; te 
pa ji morajo vrniti stare žige, ko prejmejo nove, 

O tem je čast podpisani direkciji obvestiti to di
rekcijo s prošnjo, naj to naznani vsem carinarnicam 
ter jim naroči, da morajo izza dne 1. januarja 1922. 
pobirati omenjeno takso 30 dinarjev. 

Kar se tiče kvart in domin, ki bodo že v državi, 
izda podpisana direkcija potrebno naredbo, da. ee 
bodo tudi te kvarte in domine žigosale z noHun 
žigom po plačilu zvišane takse.» 

. Generalna direkcija carin v Beogradu, 
dne 9. decembra 1921.; C br. 85.005. 

Racglas, da morajo državne blagajne sprejemati 
vse bankovce Narodne banke kot plačilno sred

stvo, ne glede na vitino vsote. 
Glede sproženega vprašanja, ali morajo carinske 

blagajne ob pobiranju carinskih davščin na deklara
cije sprejemati bankovce po 10 dinarjev tudi ta
krat, kadar gre pri deklaracijah za velike vsote, se 
je obrnila generalna direkcija carin za pojasnilo na 
pristojna oblastva ter je prejela o tem vprašanju -A 
generalnega inspektorata nunistrstva za finance od-
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govpr Narodne banke z dne 30. novembra t. 1., 
St. 64.683, nastopne vsebine: 

«Po zakonu o Narodni banki in zakonu o držav
nem računovodstvu so bankovci Narodne banke 
eplošno plačilno sredstvo v vsej državi in sprejemati 
jih morajo brez omejitve, najsi so večji ali pa drobni 
appointi, tako posamezniki kakor tudi vsi državni 
Tiradi in drugi zavodi». 

To se priobčuje carinarnicam z naročilom, naj se 
ravnajo po tem pojasnilu. 

b pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 12. decembra 1921.; C br. 85.688. 

Ruglas, da pri carinarnicah irran starih me] 
ballerine Srbije ni pobirati občinske tehtarine. 

Na vprašanje neke carinarnice, ali naj se pri ca
rinarnicah tudi odslej pobira občinska tehtarina i a 
deklaracije in kako naj se postopa e pobrano ob
činsko tehtarino, je odločil carinski svet v seji dne 
18. novembra t. L, da občinske tehtarine, ki se ja 
do sedaj pobirala pri posameznih carinarnicah, od
slej ni več pobirati in da. se4 mora ves denar, pobran 
kot občinska trošarina, vložiti v državno blagajno 
kot raze» slučajen dohodek, ki ni postavljen v pro
račun. « 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beograda, 
dne 13. decembra 1921.; C br. 86.051. . 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 993/pr. 2—1 
Razpis službe. 

Na državni dvorazredni trgovski šoli v Celju se 
razpisuje z začetkom II. semestra, t. j . z dnem 1. fe
bruarja 1922.. mesto, učitelja-koraercialista. 

Prosilci, ki morajo dokazati, da so dovršili tr
govsko akademijo aH srednjo šolo z maturo in abi-
turientski tečaj ter prebili triletno prakso v blagovni 
ali bančni trgovini, naj vlože pravilno kolkovane 
prošnje, naslovljene na oddelek ministrstva za trgo
vino in industrijo v Ljubljani, do dne 

1. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
Prošnjam je priložiti krstni in domovinski list, 

curriculum vitae, nadalje študijska in druga izpriče
vala. Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo 
poleg tega priložiti uradno zdravniško m nravstveno 
izpričevalo. 

Ministrstvo za trgovino ta industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 15. decembra 1921. 
Načelnik: dr." Mani s. r. 

Razglasi vojaški!) oblastev. 

prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravnostno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa da 
so je trajno oproščeni! 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za toke se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala foajmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
ali drugi pukovski okružni komandi (komandi voj
nega okrožja) naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. rn 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919.« 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikat isti pa 
na predpiso zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
/ak. št. 60. 

Opozarja se, da. more biti imenovan za višjega 
paznika le oni, ki je po šestmesečni zadovoljivi po-
izkusni praksi v moški kaznilnici ali v jetniščnici 
ali ki je po dobrem dveletnem službovanju kot p*iz-
nik z dobrim uspehom prebil preizkušnjo o službenih 
predpisih. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 19. decembra 1921. 

St 36.646. 
Razglas. 

Št. 813. 
Razglas. 

Po naredbi ministrstva za notranje zadeve D. Z. 
br. 140 ž dne 1. decembra 1921. se izdajajo in vidi-
rajo potni listi za potovanje v A v s t r i j o , M a 
d ž a r s k o in I t a l i j o s a m o z a o d h o d in ne 
tudi za povratek. Pri povratku se mora potujoča 
stranka javiti pri našem inozemskem zastopništvu, 
kjer dobi vizum za povratek. 

V L j u b l j a n i , dno 14. decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za по1гзлје zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
Št. 36.493. 

Razglas. 
Oblastna direkcija državnih železnic v Zagrebu 

je z razpisom D—36.029 zaradi administrativnega 
obhoda vročila projekt o zgradbi dovlačilnega tira 
s postaje južne železnice v Celju k .tamošnjemu ca
rinskemu skladišču. 

Ta obhod se razpisuje na dan 12. j a n u a r j a 
."" 1 9 2 2. ob devetih. 

Obenem se pri političnem obhodu izvrše poiz-
'••' vedbe za razlastitev v zraislu §§ 14. in 15. zakona 

B dne 18. februarja 1878., drž. zak. št. 30, in raz
prava o ognjevarnih napravah v zmislu § 20. mini
strske naredbe z dne 25. januarja 1879., drž. zak. 
št. 10. / 

Projekt je pri okrajnem glavarstvu v Celju inter
esentom na vpogled. 

V L j u b l j a n i , dne 16. decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
I Po naročilu pokrajinskega namestnika^ 

Kremeušek s.r. 
Št. 1710/pr. 3— 3 

Razpis. 
Razpisujejo se službe okrajnih ekonomov, od

nosno, ako ne bi bilo dovoli kvalificiranih prosilcev, 
službe pomočnikov okrajnih ekonomov na sedežih 

' okrajnih glavarstev v Ljubljani, Kamniku, Kranju, 
Radovljici, Novem mestu, Krškem, Kočevju, Črnom
lju, Logatcu, Brežicah, Celju, Konjicah, Slovenj-
gradcu in Murski Soboti. 

Rok za prošnje do dne 
3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 L 

Natančnejši Razpis glej v Uradnem listu 150. 
V L j u b 1 j a n i, dne 13. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek /za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
dr.Vrtačnlk s.r. 

R a z d e l i t e v c i v i l n i h o b l e k pri podpi
sani intendahci se dne 31. decembra 1921. zaključi: 
vsaka osebna ali pismena intervencija pri tej na
pravi je brezuspešna in naj se opusti. Samo ujetniki, 
ki 'so se vrnili izza dne 1. maja 1921., še lahko dobe 
civilno obleko, ako imajo dotično uradno potrdilo 
pristojne občine in orožniške postaje. 

Natančna navodila so bila razposlana okrajnim 
glavarstvom zaradi obvestitve občin. 

Vojaška intendance za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. decembra 1921. 

Preds. 1720/4/21—1. 3—2 

Razpis. 
Oddado se sodniška mesta v IX. činovnem raz

redu pri deželnem sodišču v Ljubljani, Kamniku, 
Radovljici in na Brdu. * 

Rok za prošnje do dne 
2 4. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 161. 
Predeedništvc deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 15. decembra 1921. 

2007 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 3449/5/21—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

g. Friderika Š i j a n c a , profesorja na učiteljišču v 
Mariboru, za tolmača nemškega jezika pri okrožnem 
sodišču v Mariboru. 
Predsednlštvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 7. decembra 1921. 
Kavčnlk s. r. 

St. 3437/21. " *— i 

Razpis. 
Oddasta s<; mesti namestnika višjega državnega 

pravdnika v VII. činovnem razredu v Ljubljani in 
državnega praVdnikà v VU. činovnem razredu v 
Mariboru, odnosno drugo mesto državnega pravd-
niškega uradnika, ki bi se izpraznilo po imenovanju 
sliv premestitvi. ' 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti na višjem državnem pravd-
ništvu najkesneje do dne r 

2 6. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 

dne 19. decembra 1921. 

Cg Ib 341/21—1. 
Oklio. 

Lazar Pollak, protokoliran trgovec v Dolnji Len
davi, je vložil zoper, Eleka S c h r a n t z a , bivšega 
mehanika v Dolnji Lendavi, sedaj nekje na Otrr-
skem, tožbo zaradi 10.265 K 96 v. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
7. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Elekà Schrantza neznano, se u.u 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v Ma
riboru, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in stro
ške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru4, oddelek I.b, 
fine 14. decembra 1921. 

Cg I 95/21—2 in Cg la 47/21—13. 1894 

OÜEllO. 
/Tusodno tožita: 
1.) Jakob Stopar v Semiču št. 136 po drju. Glo

be vniku Janeza M o v e r n a iz Vrtače št. 40, sedaj 
nekje v Ameri ki, «zaradi 100 dolarjev; 

2.) Janez Lanich, javni notar v Ameriki, po drju. 
Smoletu Jožefa S u s t e r š i č a iz Zajčjega vrha 
št. 19, sedaj nekje v Ameriki, zaradi 186 dolarjev. 

Prvi narok bo ad 1.) dno 5. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
ob pol devetih; narok ad 2.) pa dne.3 0. d e c e m 
b r a 1 9 2 1 . ob enajstih pri tem sodišču v dvorani 
št. 58. 

Odsotnima tožencema «o postavlja za skrbnika 
dr. Ivan Vasic, odvetnik v Novem me3tu, ki ju bo 
zastopal na njiju nevarnost in stroške, dokler se ne 
zglasita sama aH ne imenujeta pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 16. decembra 1921. 

St. 3579/21. , 3 " * 
Razpis. 

Odda se mesto vižjega paznika in več mest paz
nikov v moški, kaznilnici v M a r i b o r u . 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj
kesneje do dne 

3. f e b r u a r j a ' 19 22. 
pri podpisanem višjem državnem pravništvu, in aicor 
po službeni poti, ako so prosilci v državni službi. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo U-
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 

E 184/21-3 in C 140/21—5. 2°W 

Oklic 
I. Pri podpisanem sodišču bo dne 

1 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
&b devetih v sobi št. 7 dražba nepremičnine vi. 
št. 181 kataatralne .občine obrške, sestoječe iz lesene 
hišice v Velikem Nerajcu št. 4 z lesenim hramom 
in šupo in sadnega vrta. _* 

Cenilna vrednost znaša 180,0 K, najmanjši po-
nudek, pod katerim se ne bo prodajalo, 120.0 K. 
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.Sicer <pa »se opozarja pa oklic, M «je nabit г.а 
sodni uradni deski. 

П. V pravni stvari Jožefa Kureta v Gorenji Pod-
gori St. 3 zoper neznano kje bivajočega Jožefa V a j -
d e t i б a iz Gorenje Podgore St. 11 zaradi neobstoji 
služnosti pehotne hoje se je določil narok za ustno 
razpravo na dan 

8 0. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 
ob desetih v sobi št. 7. 

Tožencu imenovana skrbnica Marija Vajdelič 
v Gorenji Podgori št. 11 ga bo zastopala, dokler se 
ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 13. decembra 1921. 

781 Letnik Ш-

stroške, (dokler se ne «glasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 14. decembra 1921. 

•O 265/21—1. 2000 
Oklio. 

Dolnjjlendavska, hranilnica v Dolnji Lendavi 
toži Heleno R u s z i y i j e v o, rojeno Csjszârjevo, v 
Kutfeju na Madžarskem zaradi 3900 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 22. 
Ker je .vročitev na Ogrsko nemogoča, se postav

lja toženki za skrbnika dr. Karel Sabec,, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dne 13. decembra 1921. 

C 340/21—2. 1816 
Oidio. 

Občina Gornja Lendava, ki jo zastopa- župan Jo
sip Bežan v Gornji Lendavi, tega pa odvetnik dr. Go-
ljevšček v Murski Soboti, je vložila zoper grofa Belo 
B a 11 h y a n y j a, veleposestnika v Gornji Lendavi, 
tožbo zaradi priznanja lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

ob devetih pri lem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je sedanje bivališče grofa Batthyanyja ne

znano, se mu postavlja za skrbnika gospod Kazimir 
Klimek, državni sekvester v Gornji Lendavi, ki ga 
bo zastopal na njega nevarnost in stroške, dokler se 
ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 22. novembra 1921. 

Cb Ш 118/21—1. I860 

Oklio. 
Zoper Marijo A r n u š e v o , odnosno njeite de

diče, katerih bivališče je neznano, je podal pri okraj
nem sođišču v Ptuju Josip Arnuš, posestnik v Haj
dinu št. 56, tožbo: zaradi izbrisa terjatve v znedku 
70 K 41 v s pripadkL 

Na podstavi tožbe se je določil narok na dan • 
12. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
V obrambo pravic Marije Arnuševe, odnosno nje

nih dedičev, se postavlja za skrbnika gospod Alojzij 
Mir, posestnik v Ptuju. Ta skrbnik bo zastopal Ma
rijo Arnuševo, odnosno njene dediče, v oznameno-
vani pravni stvari na njih nevarnost in -, stroške, do
kler se ali ne zglase pri spdižču ali ne imenujejo $•>• 
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IIL, 
dne 3. decembra 1921. 

C II 588/21—2. 
Oklio. 

1895 

Franc Guida, trgovec v Mariboru, zastopan po 
•drju. Franu Irgoliču, odvetniku v Mariboru, je vlo
žil zoper Arnolda S c h e i b 1 a, prej trgovca v Laj-
tersbergu št. 354, tožbo zaradi 1742 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Arnolda Scheibla neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v 
Mariboru, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 

C 868/21—1. 
Oklio. 

1826 

Nedoletni Ivan Vukan v Bokrecih št.. 13, zast> 
pan po materi in varuhinji Esteri Vukanovi, posest- V„P> „ ^ ^ ,.„„ ö , — 
niči v Bokrecih št. 13, je vložil zoper Janosa M i - očetovstva in plačilu alimentacije 
1 _ _ 1 _ . _ _ A A. ?1_ — H l^nl*«*« rti- O 4 Л А К А iVAvn /"Ч * TXW I * * * * É - _ — — _ — - . 

C I 141/21—1. 
Oklio. 

1879 

Ivana Cargnelutti, delavka v Rogatcu, in nflL 
Rudolf Cargnelutti po varuhu Josipu Seočarju v 
Rogatcu, ko ju zastopa dr. Ivo Sorli, notar v Rogat
cu, sta vložila zoper Karla T r a f e n i k a i z Rogata 
ca, sedaj neznanega bivališča, tožbo zradi priznanja 

k o l o , posestnika v Dolini št. 8, tožbo zaradi pri
znanja nezakonskega očetovstva in plačevanja pre
živnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Janosa Mikole neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Karel Čerpnjak, občinski gè
rent v Dolini, ki ga bo zastopal na njega nevarnost 
in stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dno 25. novembra 1921. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 

Št 814/15 ex 1921. R a z g l a s » 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1888 

t 2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 3. 

Ker je bivališče Karla Trafenika neznano, ве jau 
postavlja za skrbnika dr. Janko Leščnik, odvetnikov 
Rogatcu, ka ga bo zastopal na njega nevarnost M 
stroške, dokler se ne zglasi sam ali ne,imenuje<$p~ 
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek П., 

dne 6. decembra 1921. 

13 
Š 1! 

Kraj, ulica, hišna Storilka 
Hedanje trafike 
in davčni okraj 

2* 

4* 

6* 

9* 

StražiSče St. 95 
.(davčni okr»j Eranf) 

K<>r<>Ska Bela St. 7 
KoroSka Bela St. 61 

(davčni okraj Radovljica) 

Javornik *t. 7 
(davčni okraj Radovljica) 

Eozarišče St. 2« 
KozariSče St. 16 

(davčni okraj Loi) 
Godio St. 30 

(davčni okraj Kamnik) 
Tomačevo St. 82 
Tomaie vo St 66 

(davčni okraj Ljubljana 
okolica) 

Ribnica St. 64 
Vdavčni okraj Ribnica) 

Velike Lašče St 61 
(davčni okraj Velike LaSče) 

IO* 

11 

18 

Bled fit. 161 
Bled St. 66 

(davčni okraj Radovljica) 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Kranj 

Kosmati dobiček v sadnjem 
letu pri 

tobaku 

1966 

Jesenice 

Cerknica 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Veliki Gaber St. 46 
Breg št. 7 

(davčni okraj ViSnja gora) 
Cerknica St. 272 

(davčni okraj Cerknica) 
Ljubljana 

KarlovSka cesta it. 30 

Kočevje 

Jesenice 

Mokronog 

Cerknica 

2899 
2824 

28 

6723 

12 698 

2296 
2606 

61 

4803 

1636 

1441 
2«60 
4401 

16.636 

1829 

8 67» 
1.942 

70 

10616 
2276 
2*68 

«8 

kolkih 

K 

4644 

4426 

98 

24 

poštnih 
znamkah 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

JamSčine 
je polotit 

do dne ure 
16./1.1922. 

17./1.1922. 

18./1. 1922. 

19./1.1922. 

20./1. 1922. 

21./1. 1922. 

23./1.1922. 

24./1.1922. 

25/1.1922. 

10 

K 

300 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

26/1.1922. 

27./1.1922. 

28./1.1922. 

10 

1000 

2100 

800 

800 

800 

2400 

800 

1800 

10 

10 

700 

700 

Cb 76/21. 1885 
Oidio. 

Ivan in Josipina Ploj, posestnika v Zgornjem 
Gasteraju št. 20, sta vložila zoper Leopolda V -e4 a 1 \ 
iz Zitnic, odnosno njegove dediče neznanega biva-r 
lišča, tožbo zaradi priznanja plačila vknjižcne ter
jatve 100 gld. s pripadkL 

Narok za ustno razpravo se je določil na <laD 
2. j-a n u a r j a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 10. 
Ker je bivališče Leopolda Velela neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Davorin Polič, odvetniški ДЈОи-
citator pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, ki g» 
bo zastopal nV njega nevarnost in stroške, dokler *e 
ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno soduče pri Sv. Lenartu v Slovenskih gorififlil, 
oddelek IL, 

dne 26. novembra 1921. ' 

7000 Ljubljana II 8 ? 4 3 9 l ß 
v Ljubljani 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je 'imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 

pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. . 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in ne 

«uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to Se posebe opozarjajo 
Finančno okrajne ravnateljstvo v Ljubljani, dnrf 12. decembra 1921. 

,C 48/21—3. 183»' 
Oklio. 

Janez Hočevar v Ambrusu št. 42 je vložil zoper 
Antona H r o v a t a iz Kala št. 2 tožbo zaradi izdaje 
izbrisne listine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
30. d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče Antona Hrovata neznano, se ani 

postavlja za skrbnika Ivan Jerše, višji pisarrđsld 
oficial v Žužemberku, ki ga bo zastopal na njega., 
nevarnost in stroške, dokler se ne zglasi sam ali n» 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek IL, 
dne 3. decembra 1921. 

A 258/21-3. 1892 3 - 2 

Poziv dediöem, volilo j emnikom In 
upnikom inozemske državljanke. 

V svojem rednem domovaUSču v vasi Zaboüttt, 
ua gradu Krumperku, občina Brezovica pri ©om-
žalah, je umrla dne 11. novembra 1924. Irraa S« -
r e n y i d e K i s - S e r e n y i (grofica), za»ei»ica, 
pristojna v občino LuhoČovice 'na Moravekem, dr
žavljanka češkoslovaške republike. 
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Zapustila je naredbo poslednje volja; Wien, i 
dne 28. junija 1916., in Kreutbcrg, z dne 9. julija 
1920. 

Po §§ 137. in 188. cee. pat z dne 9. avgusta 
i-1864., drž. zak. št. 208, se pozivljejo vsi dediči, vo-

lOojenmiki in upniki, naj napovedo svoje zahtevo do 
zapuščine najkeeneje do dne 

5. m a j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem sodišču, ker bi se sicer àmela zapu
ščina izročiti brez ozira na te zahteve inozemskemu 
oblastvu ali po tem poverjeni osebi. 
, Ker so tuzomski dediči predlagali obravnavajo 
zapuščine po iuzemakcm sodnem oblastvu, se hkralu 
pozivljejo r*o § 140. ces. p a t z dne 9. avgusta 1854.. 
drž. zak. št. 208, zunanji dediči in v.*Iilojcmniki, naj 

'napovedo svoje zahteve v istem roku in naznanijo, 
da zahtevajo odstop inozemskemu oblastvu; ucer se 
bo, ako bi inozemsko oblastvo samo ne zahtevalo 
odstopa, zapuščina obravnavala v tuzemstvu, in si
cer samo z dediči, ki so se zglasili. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I , 
dne б. decembra 1921. 

A I 152/21—19. 2003 3—1 

Foklio dedičev neznanega bivališča. 
Nedoletni Anton Mak, posestnik v St. J ungerli 

8 t 32, je dne 23. maja 1921. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. 

Janez D o v š e k , rudar v Nemčiji, Anton D o v -
S e k v Ameriki, Matija D o v š e k , nekje pri Ve
lenju, in Helena D o v š e k , omožena N., pri Zidanem 
mostu, katerih'bivališče je sodišču neznano, se po
zivljejo, naj se tekom e n e g a l e t a od danes dalje 
tglase pri tem sodišču. Po tem roku ee bo razprav
ljala zapuščina z ostalimi dediči in z gospodom Jo
sipom Pogačarjem, višjim pisarniškim oficialom v p. 
v Celju, ki se je postavil za skrbnika odsotnih de
diče? Janeza, Antona in Matije Dovška in Helene 
Dovškove. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 9. decembra 1921. 

cembra 1921., ker bi se sicer po teto roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 30. novembra 1921. 

T 250/21—3. 1889 
Amortizacija. 

Na prošnjo Alojzija A r h a v Spodnji Šiški, Ce
lovška cesta št. 12, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne prodajne listine, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Prodajna listina št. 91.731, izdana dne 
27. marca 1913. za turško državno 400 frankovno 
srečko iz leta 1870., št. 914.696. 

Imetnik te listine se pozivlje, naj uveljavi svojo, 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. ja
nuarja 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je prodajna listina brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dne 9. decembra 1921. 

A 675/21—18. 2002 

OkUo, e katerim àe sUitraJeJo 
zapničineki npniki. 

Anton V a h t ar , urednik tednika <Prefcnurski 
Glasnik> in tajnik Jugoslovanske demokratske 
stranke v Murski Soboti, je dne413. avgusta 1921. 
umrl. 

Vri, ki imajo terjatev do zapuščine, se poziv-
!l$ejo, naj napovedo in dokažejo svoje terjatve pri 

tem sodišču dne 
20. j a n u a r j a 1 9 2 2 , • 

V sobi š t 19 ustno aH pa do tega dne pismeno. 
.Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani z zâ -

-Stavno pravico,.nikake nadaljnje pravice do te i&-
• pužčine, ako bi zaradi plačila napovedanih terjatev 
ypoSla. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek L, 
dne 14. decembra 1921. 

T 252/21-^. 1840 
Amortizacija. 

Na prošnjo firme cSampanjske in vinske kleti Clo-
tar Bouvier, posestnik vinogradov Gornja Radgoni» 
v Gornji Radgoni se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopnega vrednoetnega papirja, ki ga je pro
silec baje izgubil: Duplikat carinske deklaracije 
provoz broj 27 z dne 19. januarja 1921. o prijavi va
gona št. 96.208 s 171 tovorki zbirnega blaga v vred
nosti 20.000 Din, izdan po glavni carinarnici v Ma
riboru. 

Imetnik tega duplikata so pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e e e v, ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da duplikat ni več velja-
v e n - Okrožno sodišče v Mariboru, 

đne 30. novembra 1921. 

2001 Ne V 891/21—3. 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Ivana V r a č k a, posestnika v Kam-
nici št. 17, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih hranilnih knjižic, ki ju je prosilec baje iz
gubil: Dve hranilni knjižici posojilnice v Mariboru, 
fit. 12.015, na ime: Janez Wratschkp v znesku 
28.018 K 77 v in št. 12.875 na ime: Johann Wratsch-
ko v znesku 39.437 K 72 v. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne'6. de
cembra 1921:, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da ata hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Maribora, oddelek V., 
dne 6. decembra 1921. 

; T 231/21—3. 1817 
Amortizaoija. 

Na prošnjo osrednjega urada državnih montani-
stičnih obratov v Ljubljani se uvaja postopanje za 
amortizacija nastopnega vrednostnega papirja, ki 
ga je prosilec baje izgubil: Duplikat carinske dekla
racije L br. 3897 z dne 23. decembra 1920., prijav
ljene mariborski carinami. 

Imetnik te deklaracije se pozivlje, naj uveljavi 
„svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 

10. decembra 1921., ker bi se sicer po tem roku iz-
rreklo, da je deklaracija brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 26. novembra 1921. 

T 261/21—8. 1843 
Amortizaoija. 

Na prošnjo Stefana K r a u t a , uradnika na Rar 
4 i eku, se uvaja postopanje za amortizacijo' nastopne 
'hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hra-
. nilna knjižica Slovenske eskomptne banke št. 864 z 
* vlogo 16.000 K. . 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 31. de-

Nc I 159/21—2. 1832 
Amortizaoija. 

Na predlog Josipa K a s t e 1 i c a," posestnika v 
Brezovem dolu š t 30, se uvaja postopanje za amorti
zacijo vV)žnih knjižic mestne hranilnice ljubljansku 
v Ljubljani št. 84.680 -do 84.683 z vlogami po 530 K 
34 v, glasečih se na imena: nedol. Jakob, Marija. 
Ana in Ivana Kastelic — vsi v Brezovem dolu št. 30. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku proglasile knjižice 
za neveljavne. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek I., 
, dne 2. decembra 1921. 

E 218/21—S. 1872 
Dražbeni oklio. 

Dn6 1. f e b r u a r j a 1 1 9 2 2. ob devetih bo pri 
tem sodišču v sobi š t IV dražba polovice nepremič
nine vi. š t 52 kataetralne občine melske, sestoječo iz 
njiv, travnikov in gozdov. 

Cenilna vrednost 315.706 K 50 v, najmanjši po-
nudek 210.471. K. 

K nepremičnini spadajo pritekline, kakor živina, 
svinje, poljedelsko orodje in žito. Njih cenilna vred
nost je obsežena v cenilni vrednosti nepremičnine. 

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

Sicer pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit 
na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 28. novembra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

273. Sedež: Bohinjska Bistrica. 
Besedilo firme: Franc Žmitek. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 

in mlinskimi izdelki, sirom in maslom. 
Imetnik: Franc Žmitek na Bohinjski Bistrici š t 4. 
L j u b l j a n a , dne 23.novembra 1921. 

274. Sedež: Brod. 
Besedilo firme: Jože Polak. 
Obratni predmet: trgovina s sirom. 
Inetnik: Jože Polak na Brodu št. 8. 
L j u b l j a n a , dne 23. novembra 1921. 

275. Sedež:, Cerknica. ' 
Bosedilo firme: Ivan Istenič. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem. 
Imetnik: Ivan Istenič v Cerknici š t 167. 
L j u b l j a n a , dne 23.novembra 1921. 

276. Sedež: Gorenja Planina. 
Besedilo firme: Alojzij Milavec. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 

• Imetnik: Alojzij Milavec v Gorenji Planini š t 91. 
L j u b l j a n a , dne 23.novembra 1921. 

277. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Lj. Težak. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Ljubica Težak, rojena Sturm, trgovka 

v Ljubljani, Marijin trg St. 1. 
L j u b l j a n a , dne.23.novembra 1921. 

278. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Franc Erjavec. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem in čevljar

skimi potrebščinami. 
Imetnik: Franc Erjavec, trgovec v Novem mestu 

št. Д42. ( 

N o v o m e s t o , dne 20.novembra 1921. 

279. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Leopold Kopač. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

razen špecerijskega, kolonialnega in materialnega 
blaga in žganih pijač, s pravico sejmaretva. 

Imetnik: Leopold Kopač, posestnik in trgovec v 
Novem mestu št. 63. 

N o v o m e s t o, dne 29. novembra 1921. 

280. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Josip Košir. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom. 
Imetnik: Josip Košir, posestnik in trgoveo v No+ 

vem mestu št. 92. 
N o v o m e s t o , dne 20. novembra 1921. 

281. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme t Mihael Mramor. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem, čovlji in 

čevljarskimi potrebščinami. 
Imetnik: Mihael Mramor, posestnik in trgovec v 

Novem mestu št. 104. 
N o v o m e s t o , dne 29.novembra 1921. 

282. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Josip Turk. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

železnino in žganjem na drobno in vinom na debelo. 
Imetnik: Josip Turk, trgovec v. Novem mestu 

š t 220. 
N o v o m e s t o , dne 20.novembra 1921. 

283. Sedež: tfovo mesto š t 37. 
Besedilo firme: Mihael Vintar. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Mihael Vintar, posestnik in trgovec v 

Novem mestu. 
N o v o m e s t o , dne 29.novembra 1921. 

28£. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Frančiška Zor. • ' '. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Frančiška Zor, rojena Zaje, trgovka 

v Novem mestu. 
N o v o m e s t o, dne 29. novembra. 1921. 

285. Sedež: Rakek. . 
Besedilo firme: Slavo Fatar. 
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Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Slavo Fatur na Rakeku št 124. 
L j u b l j a n a , dne 28.n#vembra 1981. 

286. Sedež: Rakek. 
Besedilo firmo: Andrej Pire 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Andrej Pire na Rakeku 8t4. 
L j u b l j a n a , dne 23.novembra 1921. 

287. Sedež: Rovte. 
Besedilo firme: Anton Kune 
-Obr&Ui predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Anton Kune v Rovtah št. 102. 
L j u b l j a n a , dne 23.novembra 1921. 

288. Sedež: Rovte. 
Besedilo firme: Jakob Kune 
Obratni predmet: trgovina z leBom. 
Imetnik: Jakob Kune v Rovtah š t 97. 
L j u b l j a n a , dne 28.novembra 1921. 

289. Sedež: Spodnja Draga. 
Besedilo firme: Anton Mehle. 
Obratni predmet: trgovina z govejo živino in 

prašiči. 
Imetnik: Anton Mehle, posestnik v Spodnji Dragi 

š t 48, sodni okraj Višnja gora. 
N o v o m e s t o , dne 20.novembra 1921. 

290. Sedež: Volavšek. 
Besedilo firme: Veletrgovina haloških vin, Vinko 

Stoklae, Sv. Andraž v Halozah. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Imetnik: Vinko Stoklas, trgovec v Volavšku 

št. 54, občina Veliki Okie. 
Podpis firme: Imetnik evojeročno podpisuje njeno 

besedilo. 
M a r i b o r , dne 18. novembra 1921. 

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

291. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Lambert Cbiba: 
Dosedanji imetnik firmo Anton Lambert Chiba je 

izročil podjetje Frideriku. Chibi, trgovcu v Celju, ki 
.je sedaj imetnik firme. 

" Izbrisala se je kolektivna prokura* podeljena Fri
deriku Chibi. u • ' 

Kolektivna prokura sé je podelila Antonu Lam-
bertu Chibi, hišnemu posestniku v Celju: 

Cel je , dne 8.novembra 1921. 

292. Sedež: Idrija. 
Besedilo Orme: Dragotin Lapajne. 
Obratni predmet: trgovina s čipkami: 
Sedež firme odslej: Žiri. • . ' • -1 

Obratni predmet odslej tudi: izdelovanje luksus-
nega perila. 

L j u b l j a n a , dno 28.novembra 1921. 

:293. Sedež: Kamnik. 
Besedilo firme: Ant. Stergar: 
Obratni predmet dosirij: trgovina z mešanim bla

gom; odslej tudi še: trgovina z deželnimi pridelki 
in vinom na debelo. 

L j u b l j a n a , dne 11.novembra 1921. 

294. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Pavel Мауг. 
Obratni predmet: elektrarna: ! 
Besedilo firme odslej: Elektrarna v Kranju Pavel 

Mayr & drug. 
Vstopu je dr. Franc šemrov v Kranju. 
Družbena oblika: Javna trgovska družba izza 

dne 1. oktobra 1921. i .. s 

• Družbo z&stopata oba družbenika skupno ter jo 
podpisujeta skupno tako, da postavljata pod njeno 
natisnjeno, napisano ali s štampUjo odtisnjeno be
sedilo svoji imeni. Ce nastavita prokurista, podpihu
jeta firmo oba družbenika na navedeni način ali pn 
jo podpisuje eden izmed družbenikov skupno s pre-
kurfetom, le-ta s pristavkom: por procura. 

L j u b l j a n a , dne 28.novembra 1921. 

"295* Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: J. Knez. , 
obratni predmet: trgovina # deželnimi pridelki, 

, -valjčni mlin na Beričevem in opekama, na Brdu, 
•bcina Zgornja SiŽka: 

Vsled opušta obrata se je izbrisalo besedilo: 
.«opekarna na Brdu, občina Zgornja Šiška». 

L j u h i j »na, dne 23. novembra 1921. 

296. Sedež- Maribor. 
Besedilo firme: Jo*. Martinz, Nürnbergörwaren-

Handlung: 
Prokura se je podelila Alfonzu Sirku, poslovodji 

v Mariboru, ki podpisuje besedilo firme tako, da po
stavlja pod odtisnjene in predpisane besedo; «ppa. 
Jos. Martinz» svoje ime. 

M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 

297. Sedež: Poljčane. 
B$>6(*ilo firmo: Anton Kobližek, tovarna upog

njenega lesenega pohištva: 
Prokura so je podelila Antonu Kobliiku jun, v 

Poljčanah. 
Piokurist podpisuje besedilo firme tako, da mu 

pristavlja označbo: «ppa. Anton Kobližek» in potem 
svojeročno podpisuje sv&je ime. 

M a r i b o r , dne 18. novembra 1921. 

Ш. I z b r i s a l i s t a ве n a s t o p n i f i r m i : 

298. Sedež: Breg pri Ptuju. 
Besedilo firme: Johann Straschill, Landesproduk-

tenhandei in Oberrann bei Pettau. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 
Vsled opušta kupčije. 
M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 

299. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Erste steiermärkische Holzhan

dels- und Industrie-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung in Cilli in Liquidation. 

1 Vsled končane likvidacije. 
Celje, dne 8. novembra 1921. 

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

300k Sedež: Gradac v Beli krajini , 
Besedilo firme: Agrarno-gospodarska zajednica, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga upravlja kmetijska 

zemljišča veleposestva Emanuela Kühnela po izvr
šeni razlastitvi ter jih oddaja v zakup svojim čla
nom po posebnem poslovniku, določenem po občnem 
zboru in potrjenem po agrarnoreformnem oblastvu, 
nadalje nakupuje in prodaja' ekonomske predmet« 
zadružnikom. 

Zadružna pogodba z dne 26. junija 1921. in z dne 
20. novembra 1921. 

ölani prvfga načelništva so: Anton Novak' v 
Gradcu (načelnik); Jožef Judnič v Stranski vasi 
(podnačelnik); Julij Malešič v Gradcu (tajnik); Jožef 
Jakša v Gradcu, Jakob Kump v Stranski vaši, Franc 
Dovgan v Podzemlju, Matija Kralj v Kapliščah, J > 
žef Planinec v Loki in. Jožef Jerman v Loki — od
borniki. 

Pravnove) javno podpisuje zadružno firmo načel
nik ali podnačelnik s tajnikom, odnosno s poslo
vodjo ali pa z onim odbornikom. 

Delež znaša 100 K. Vsak član jamči za zadružne 
obveznosti s svojimi deleži in še e trikratnim zne
skom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se izvršujejo ali z 
običajno razglasitvijo pred cerkvami po slugi, in 
sicer za občino Gradac in Podzemelj v Podzemlju, 
za občino Vinji vrh v Semiču in za pbčiao Loko v 
Crnwnlju, ali pa s priporočenimi dopisi. 

N o v o m e s t o , dne 7. decembra 1921. 

301. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Krojaško nakupovalno društvo 

v Mariboru, registrovana zadruga z omejenim po
roštvom. 

Obratni predmet: Nakupovanje blaga, zlasti kro
jaških potrebščin, ki so potrebne za krojaški obrt, 
kakor tudi orodja za ekupni račun in pa prodaja 
blaga ш orodja članom. Prodaja nečlanom je popol
noma izključena. i . 

Zadružna pogodba z dne 1. oktobra 1921. 
Opravilni delež znaša 600 K; ob pristopu se mora 

plačati vsaj 60 K, ostali znesek pa v obrokih ;>o 
najmanj 10 K mesečno. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim delo-
žem in pa ^ njega enkiatnim zneskom. 

Oznanila ве izvršujejo po objavi v mariborskih 
listih «Marburger Zeitung» in «Straža». 

Načolništvo sestoji a treh zadružnikov; člani na
čelništva so: Anton Kosar, Jakob Kelc in Alojzij 
Arbeiter — vsi krojaški mojstri v Mariboru. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firmel Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 

Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se 'iz
vršujejo po enkratni objavi v mariborskih listih 
«Marburger Zeitung» in «Straža» vsaj tri dni pred 
občnim zborom. 

M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 

П. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in d o d a t 
ki p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

302. Hranilnica in posojilnica v Ambrusu, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se odstopivša člana načelništva Va
clav Vondrasek in Henrik Lobe, vpisala pa sta se 
novoizvoljena člana načelništva Janez Zavbi, žup
nik, prej župni upravitelj v Ambrusu, in Janez Ke-
nik, alias König, posestnik v Bakrcu št 5. 

N o v o m e e t o, dne 29. novembra. 1921. 

303. Bikorejska zadruga v Križovcih, registrirana 
zadruga z omejeno zavezo: ' 

S sklepom občnega zbora z dne 23. oktobra 1921. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. .-

Likvidatorja: Josip Weixl in Vido Magdič. 
Likvidacijska firma: Bikorr^cka zadruga v Kri

žovcih, registrirasa zadruga z omejeno zavezo r li
kvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

' M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 

304. Hranilnica io posojilnica v Studencih pri Ma
riboru, registrirana zadruga z neomejeno za-1; 
vezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 23. oktobra 1921. 
se glasi odslej zadružna firma na podstavi celotno 
izprem en jenih pravil z dne 21. oktobra 1921.: Kre
kova posojilnica v Mariboru, registrovana zadruga z ; 
neomejeno zavezo. 

Zadrugi je namen: 
1.) da sprejema in obrestuje hranilne vloge f in j-

vloge v tekočem računu; 
2.) da si pridobiva s svojim zadružnim kreditom 

nadaljnja denarna sredstva, kolikor so potrebna *a 
dosegp zadružnega smotra; ' 

3.) da daje članom posojila; 
4.) da oskrbuje članom inka&o; 
5.) da pospešuje med člani varčnost z ustanav

ljanjem «Čebelic», s poučnimi shodi, predavanji, г 
izdajanjem »primernih navodil itd.;_ 

6.) da epi oh pospešuje gospodarske interese svö-
jih članov; 

7.) da po potrebi ustanavlja podružnice. 
Načelništvo sestoji iz sedmih članov. 
Zadružni delež znaša 20 K ter se mora placati; 

takoj ob pristopa. t • . *. 
Oznanila se izvršujejo po obj%vi v časopisih, do- \ 

ločenih po načelništ.yu. 
Pravico zastopati zack-ugo ima načelništvo. 
Razglasi, osobita vabila na občni zbor, se izvr

šujejo po objavi v časopisih, ki jih določi načelni-* 
štvo, vsaj osem dni pred občnim zborom; zabila чпо- '• 
rajo navajati kraj, čas in dnevni red. 

M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. i 

305. Občno konzumno društvo v Trbovljah, regi-. 
«trovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Ignacij Sitter in An
ton Pelko, vstopila pa sta v načelništvo Avgust ; 
Tratnik, rudar v Trbovljah, kot blagajnik, in Ivan.< 
Krušič, »trugar v Trbovljah, kot preglednik. 

Do&edanji član načelništva Ivan Jeretin je bil iz
voljen za ravnatelja. ' . 'Л 

Cel je, dne 8.novembra 1921. 

306. Kmetijska nabavna io prodajna zadruga za 
sodni okraj Višnja gora, «»gteti-ovana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Na podstavi zapjsnika o L rednem občnem zboru 
z dne 3. aprila 1921. so se izbrisali izstopivši člaul^ 
načelništva Lovro Jevnikar, Anton Prijatelj, Fraac^ 
Kaštigar, Ivan Božič, Josip Perovšek in Josip Skufc-
ca, vpisali pa so se novoizvoljeni člani naMnifitVA, 
Anton Zupančič, posestnik v Križki vasi; Matfej,' 
Penne, župan v Leskovcu; Andiej Pušljar, posestnik^ 
v Velikem Cmelem; Anton Kastfclic, posestnik -v VW 
liki Loki; Jernej Peček, posestnik v Starem trgu; 
Alojzij Erjavec, posestnik v Kompoljabi 

N o v o m e e t o , due 29. novembra 1921. 

307. Hranilnica in posojilnica v Zavrea, regfetto-
vana zadruga z neomejeno «avezo: 

Po sklepu občnega zbora г âne 19. junija 1921. 
eta se izbrisala- dosedanja Sana,načelništva Joaip 

Ш ч&Ам ..iaV' ̂ ^^ж^л^^-Ма^и/^^Лта^Љ^^а&л^^ wiäaaia/Ä'^ -Ш^аеЈ^т^ШеШтк^ШаШћШ^М 
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1 8 9 8 Proglasitve za mrtve. 

O k s o ž a o » o d i i è e т M a r i b o r u je uvedlo postopanje* da se proglase spodaj navedenipogre-
ÌM&u za mrtve, ker ве> more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž zak. et. 1'2в» 
domnevati, da eo umrli. Vsakdo, kd bi kaj vedel o kateremkoli teh pogresancev, naj to izporoČi 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj ве zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj ma dado to kako drugače na znanje. 

Matija Doltnar, 
rojen due 18; februarja 

-1883., poaeatnikov sia v 
Vinskem vrha. 

Ime in rojitei den, »tan 
in zadnje bivališče po-

greianeev 

Biatveae okoinoeti, 
na katere «e epira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtTega 

predlaga 

Josip oysa, 
rojen one 7. jannsrja 
1889, posestnik v Zgor-

niem Bakoäu. 
ItOTreno Potisk,, 

rojen dne 13. avgusta 
1880,, posestnik v Pod-

lofcu. 

Anton Zltelt, 
rojen dne 89. decembra 
1888., posestnik v Krogu. 

Ifran VataJ, 
rojen dne 26. aprila 1881., 

posestnik v Kroga. 

Jakob Borrat, 
rojen, dna 1» nuj» 1886i, 

delavec v Pulieah. 

t o m a i &P£*jo, 
en, dne 21,-decembra 

1991., posestnikov sin v 
Skmniemh pri Ptuj». 
Martin Utampar, 

rojen dne 8. novembra 
„188ft, posestnik, v Zaliv-

eih. 
_ jao4»Uj«taUiar, 
",rpjen, dne 16. maja. 1896., 
rweatnicin sin v Orehov 

cih. 

Janes OsvatM,. 
rojen, dne 20. nuja 1880., 

'pocestnih, v Rriievcih v 
Prekmurju. 

J o i e f Cimerman, 
|f fcoj*u dne limare» ltì-tL, 

posestnik v Mori va*i pri 
pfi 8v. Мдгкд niže Ptuja. 

Juri KUthe>fer, 
rojen dne 6. apt ila 1882., 

posestniki v* Trico. 

Frano Molarlo, 
rojen,, dne 24. januarja 
ISU., poaertnik v Ja-

etrebeib. 

, Mlh**l M#«Uo, 
rojen dne 6. septembra 
1891., posestnikov sin v 

Rancah. 

Anton Mlakar, 
rojen dne Ž*, maja 1881, 
posestnik, T Bohovi tU. 1. 

Josip "Wagner, 
tojen dne 6 marca 18861, 

H viniéar v Grtiiovi. 

Alojz i j Kumer-
Maoher, 

krojen dne 8. maja 1899., 
Twsestmkov sin v Dol„o-
r tak. 

Jo*fcp X*vr«o, 
Jrojen dne 12. februarja 
-1888., posestnikov sin v 
MatavcUi pri,- Ljutomer». 

Štefan D i h , 
iiMJen dne 27: decembra,. 
^188$, pqatsjnik T M»Ln 

- Joirip eokmigat , 
.rojen dne. 30 januarja 
'1892., posestnikov sin v 

Bescnjakn. 

Sloiil) pri 87. pehotnem 
polku ; b« je umrl v ruskem 

vojnem ujetništvu. 

Vojak 48. pehotnega pol
ka; baje padel dne 2. ok
tobra 1914 pri Jarodavra 

v Galiciji. 

Vojak 26. brambovskega 
поЈЈк&ј pogrešan izza dne 

12. septembra 1914. 

Žena 
Katarina Potisk 

v Podiozu St. 100. 

Sluiil-pri 18 honvedskem 
pehotnem polku; baje pa» 
dal- dne, 17.. novembra 

1914. v Karpatih. 
Vojak 18. honvedakega 
pehotnega polka; baje. 
padel dne 18. novembra 

1914. v Karpatih. 
Slutil pri 87. pehotnem 
polku na galiikih bojr-
ićih.; pogrešan iiz». dne 
8. avgusta 1914. po bitki 

pri K nia Jih. 

Vojak 87< pehotnega poK 
ka-; baje padel doe 28. ju
lija 1916. pri Doberdobu. 

Slutil pri 8. pionirskem 
bataljonu, na galiikem 
bojiicn ; pogrešan issa 
dne 84. februarja 191 & 

Stalit pri lft braabov-
skem polku ; pogretao 
issa, dne 15. avgusta 19.6. 

Vojak 1*. honvedakega 
pehotnega* polka, pisal 
zadnjič dne $3k decembra 
1Ö14.; pogrešan kot ruski 

vojni njeta'k. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pital zadnjic i» ruske 
ga vojnega ujetništva dne 
1 14v februarja 1919. 
Sluiil pri 26. bcambov 
isttem polku na galiikemx 
bojiicu ; pogrešan izzai 

meseca oktobra 1915. 
Vojak, 87. pehotnega pol* 
ka; pogrešan izza dne 
81. avgusta 1914. po bit
ki pri Kniatih v Galiciji. 
8Iužfl pri 35 brambov-
skem polku; pisari zadnjic 
dne. lOvavgneta 1917. iz 
ruskega vojnegA ujet

ništva. 
Sloiil pri 156. érnovoj-
niški m bataljona na ita
lijanskem bojšiu; pogre
šan iss» du- 2. julija 

1916. 
Vojak 47. pehotnega pol-
ka$ . pogrešim iz«a dne 
11. septembra 1914. na 

galiikvm bojiečd. 
Vojak 47. pehotnega pol
ka; baje padel v času od 
dne 14 do dne 16. janu
arja 1918, na.hribu Salo
ni na italijanskem bo-

jiMu 
Sluiil pri 87. pehotnem 
polku na srbskem bojišču; 
pogrešan • izzv dne 9. av

gusta 1914. 
Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza mes-ca septem

bra 1911. 

Lovec 20. lovskegi bata
ljona; pogrešan izia dne 

2. junija 1916. 

Sestra 
Manja Doli nar, 

poBestnica 
v Vinskem vrhu 

št. 42 

Edvard Simonu, 
trgovecpriSv.Mi- 20 12 1921., 

Brat 
Mihael Gyöfi, 

posestnik 
v Dolini it. 44. 

Žena 
Beza Ž tek 

v Krogu it. 8. 

Žena 
Julijina Mataj 
v Krogu št. 112. 

Žena 
Genove!» Horvat 
T Policah it. 106 
pri Gornji Rad

goni. 

Oce 
Josip Šprajc 

v Samuianih. 

Žena 
Frai.eiik* 
Stampar 

v Zaaaveib it 61. 

Ime in bivalUće 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr, št. 

oklica 
Okli eni rok 
poteče dne 

klavir: pri Or-
moiu. 

T164/21—14. 

Mihael Knpinja 
v Zgornjem Za

nosu 108. 

Ivan Klemenêfi, 
nad uči tel j 
v Ptuju. 

20.12.1921.; 
T 219/21—9. 

20.18.1(921.; 
T 226/21-8. 

Simon Moretzbv 20.12i 19Л;; 
v Murski Soboti, 

Franc Prajudl, 
inpan v Policah 

Franc Bezjak, 
iupaa v Samaea-

nih. 

Anton Kocjan, 
T vii čar 

v SlajnòiWsL 

Mati 
Marija Steiner, 

pnsestnica 
v Orehovcih. 

JulijaLotar 
v Kriievcih 

it. 214, 

Simon Mbretzky; 
netarski • uradnik 
V Murski Soboti 

Žena 
Marija Kietbofer 
v Tržen it. З61 

Ernest Majbenié go . 1 2 1 9 2 f 

v PaUreiju T9«n/ei_Ä 

Žena 
Gera Cimerman 
, v Novi vasi. 

Ž* na 
Lisa Kolsrič, 

pnsestnica 
v Jaatrebcih. 

Oče 
Jakob Meglic, 

posettoik 
v Bancah it. 11. 

Žena 
FrančiSka 

Mlakar 
v Bohovi it. 1. 

Žena 
J-jlijana Wagner, 

vinicarba 
v Grušovi i t 38. 

Oce 
Anton Kumer-

Macher 
v Dolgošah i t 73. 

Mati 
Тјге-ija Lovrec 
v Moravcih it 52. 

Žena 
Tensija Ddh 

vMeliaeih i t 67, 

Kokot in Anton Strajnčak, vpisali pa so ee novoiz-
voljsui: ciani na^elniitvaç,Josip Troha, posestnik v 
Zavrću 8t 15; Franc Kokot, poeeetnik v Turškem 
•vrhu; Josip Dolmač, posestnik v Turškem vrhu. 

M a r i b o r , dne 18.novembra 1921. 

Sentra 
Juli Jana 

Schweiger 
v Basan. 

L 7/21—6. 

Alton Kreft-
v Orebovskem 

vrhu. 

T 288/21-7; 

20.12.1921.; 
T 239/21-7. 

20.12.1P21.; 
T 242/21- 9: 

20 12.1921.; 
T 246/21-7. 

20.12. 1921. 
T247/21-6. 

20. 12. 1921.; 
T 248/21-6. 

20. 12. 19Ž1.; 
T264/21-7. 

pri Ptuju. 

Mihai'CinMrmata 
v-Novi 'vasi*! 

T 260/21-8; 

26 12>198l.; 
T278/21-3 

Bolfenk LukmanSO. 12. 1921. 
v Lači vasi i t 4. T 262/21-6 

20. m 1921. 
T266/21-4. 

Janez Leb* 
7 Bohovi iti 1, 

20. 12. 1921.; 
T 267/21-4, 

Ivan Voetinc, 
vinićar v Grušovi. 

20 12. 1921.; 
T 268/21 - 6, 

Anton Lovree 
v Moravcih it. 62, 

Frane Ozmec 
v Meli nein. 

Frau Lamprecht 
v BuSai 

20 12. 1921. 
T 271/21—4. 

20.12. 1921.; 
T 267/21-в 

20.12 1921.; 
T 261/21-7. 

20.12i 1921.; 
T 266/21-6 

1. julfja 
1922. 

1. julija 
1922. 

•li, julija' 
1922. 

1. jnliia 
1922 

1. julija 
1922. 

1. julija. 
1922: 

1. julija 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. julija 
1922 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
1922; 

1. julija 
1923. 

1896 
Sklep. 

S pravnomočnim sklepom z dne 16. decembra 
1921. je bil Franc 0 r e h e k v Gorenjem Hoticu St, 5 
zaradi zlorabe uživanja alkohola omejeno preklican. 

Za začasno skrbnico mu je postavljena njegova, 
žena, Helena Öfenei. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek L, 
dne 15. decembra 1921. 

St. 21.396. fall 
Dražba lova. 

Lov krajevne občine cerkljanske se bo v četrtek 
dne 5. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob deeetiiitìtfi podpisa
nem okrajnem glavarstvu v sobi št. 6 na javni dražbi 
oddajal v zakup za dobo od dne 1. januarja 1922. do 
dne 31. decembra 1928. 

Zakupni in dražbeni pogoji se lahko vpogledajo 
pri podpisanem okrajnem glavarstvu med navadnimi 
uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Kranju, 

•' dne 17. decembra 192*. 

Znld&rtic H. r. 

St 10.270. «O« 

Objava. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinekègst za

kona bo ljubljanska glavna carinarnica dne 

2 7. d e c e m b r a 1 9 £ 1 . 
ob devetih v carinskem skladišču' «D» pri «Balkanu» 
prodajala 
2 vagona,. 81 sodov kolomaza v čisti: teži 21.28» kg, 
ki jim je lastnica firma Ivan Lininger v LjufbljanL 

Cenilna vrednost 21.286 dinarje^ 
liićitafnti polagajo ZÄ kavcijo 20' % о&аШ vred-

nosti v gotovini. . 

Iz pisarne glavne carinarnice ljubljanske, 

dne 18. decembra 1921: 

Razne objave. 
Št. 2579^-V/8. ÌMK» 

Bazglae. 
Z dnem 15. januarja" 19â2. zvišamo tarifne' 

sfavfte; navedete v «Itpremembäh in voibimikit'tA-
blicanW, veljavnih izza) dhè 15. mijarlOŽl., glèaarp&ti 
niSkega promet», za 15 ođetotktffr,' glođe" pwjifMgaÇ-
brzovoznega in tovornega prometà pa za 10 odstot
kov na lokalnih železnicah: 

od Ljubljane do Vrhnike; 
od Grobelnega do Rogatca; 
od Poljčan dd Zreč1, 
od Slovenske Bistrice do Slovenske Bintrice 

mesta. 

Obratno ravnateljstvo južne železnic«, oddelek V/5, 
v Ljubljani, 

dne* 21. decembra 1921: 

20C5 zabilo na izredni občni zbor, 
•ki ga sklicuje po § 22. društvenih pravil npravni 
odbor «Nabavljalne zadruge uslužbencev in upoko
jencev drži žel. v Sloveniji», r. z. z o. z., in ki bo 
dne 6. j a n u a r j a 19 2 2. ob devetih v'inali dvo-' 

rani «Mestnega doma» v Ljubljani. 

D n e v n i red: 
1.) Poročilo upravnega odbora o delovanju MÄ 

1921. 
2.) Določitev poslovnika za upravni ür nadzöro-

valni odbot/ 
8.) Morebitna revizija volitev upravnega" hi nicV* 

zorovalnegäkodbora (âko to zahtevajo člani/;. 
4.) Dopolnilna volitev v ' nadfòrovaljoi odftbr̂  
6.) Slučajnosti. 
V L j ü b i j a n i, dite 19. decembra 1921. 

Upravni «đbOT; 

Bàzgrlae. vm'%->-tb. 

Ксгчее je «Biborejska-zadruga v Križr/veib»r-^3-
gistrirftna zadruga z omejeno zavezo, pa<düepo 
občnega zbora z dne 23. oktobra 1921. razdmžila 
ter je preSla v likvidacijo, so pozivi jejo pt» 8 &* 
zadružnega zakona vsi upniki, naj ee zglaea^prl'«»>-
drugih T 

V* K t i ž o v e i h,' dtìo 14. decembra 1921. 

Josip Welxl 8.r., Vido Magdlč ft.f^ »kviđa##^ 

Natisnila io založUa Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



153. 
Poštnina plačana • gotov in i 

V Ljubljani, dne 28. decembra 1921. Letnik DI. 

Kralen» Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
V i a b l e » : Is „Sïuihemb Novin kraljevine 8rba, Hrvata i Blovenaca". — Uredbe osrednje vlade: Naredba ministra za socialno politiko, 8 katero ве zvi Smejo podpore is rent« prt 
iel$*tkem zavarovanju. Pravilnik o ureditvi centralnih tarmskih blagajn. Odločba, s katero 86 ustanu* ! ja j o eintralne carinske blagajnice. — Bazglasi osrednje Vlade: Bargia» « 
lz*oeu dovoljenega .kontingenta ovnov in ovac. Bazglaa o državni taksi na 4*1егп*ке in ladijske prevoze. — Razglasi pokrajine»* npravb za Slovenijo : Razg'as o izpremwnbi т 
občinskem peren&tvu pri Pe«ici JUariji т P oj ja. Rĵ jHas, B katerim se vojaikoteksni obvezauci pi»iyljejo v zgJasitev. — Razglasi odderka ministrstva «a trgovino ln industrijo т 
Ljnblj»ni: Razpis mesta učitelja-komercialista na državni dvorazredui trgovski Šoli v CeljU. — Razglasi «dravstViBnega odseka za Slovenijo: Tedenski kka* o ualedjivib bobwnih 
na osrmiju pokrajinske oprave za Slovenijo od dne 27. norembra do dne 3 decembra 1921. Razglas o sproženi ustanovitvi nove javne lekarne v Mariboru. Bazglas, da sojpolitiŽB» 
občine Velika vas, Dol in Dolsko priklopjjene .zdravstvenemu okrožju zagorskemu, odnosno ljubljanskemu. Razpis mest okrajnih babic. — Bargia s gradbene direkcije sa Slovenijo, 
tla je inž. DuSan Bernec prisegel kot avtoriziran civilni inženjer. — fiazgl&si generalne inspei«fe vodi v Ljubljani: Književna objava. — Kuglati raznih drugih uradov in •«•> 

ištev. — Razne «bjaye. 
•WWWfWf^-fJ^-И- ' •да \iv m 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i H e p ; ^ 

Številka 280 z dne 14. decembra 1921.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n-

d r a z dne 9. novembra 1981., s katerim se dr. An
ton P r i m o ž i ? , nadzornik osnovnih šol v. Dal
maciji, postavlja v stanje pokoja. 

Številka 281 z dne 15. decembra 1921.: 
JÇapj/snjk o 6. redni eeji narodne skupščine кгл-

Ijovine Srbov, Hrvatov in Slovencev z Дце 1. decen.-

¥*№h 
Številka 282 z dne 16. decembra 1921.: 

Obdava državnp jtjskarno v Boogradu? da je natis
njen «Državni kalendar sa šematizmom <r& ÌÒ21. 
godinu i kalendarskim delom za 1902. godinu>. T£-~ 
ledar pbseza 88 tiskovnih pol ter stana 05 đuiarjcv. 
ÌJaroca 8je pri državni tiskarni. 

Številka 280f z dne 17.,deeembra 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeva, da jo list 

«Bicoolo» (Trst).v naši državi prepovedan, ker piše 
w^rpjene interese. 

Objava ministrstva za promet: Da izvrši ministr
stvo za promet revizijo in evenjtnaîno tudi J7ore-
membo vseh doslej izdanih brezplačnih vozovnic z 
rokom do nadaljnje naredbe, morajo vsi imetniki te>. 
kart галгп narodnih poslancev, temu ministrstvu do 
dne 81. decembra predložiti svoje vozovnice na vpo
gled, bodisi osebno, bodisi po pošti. Nepredložene 
vozovnice izgube dne 1. januarja 1922. svojo veljav
nost. 

Uredbe osrednja vlade. 
350. 

Naredba ministra za socialno politiko, 
s katero se zvišujejo podpore in rente pri 

delavskem zavarovanja. 
Na podstavi pooblastitve § 188. uredbe o ureditvi 

zavarovanja delavcev zoper bolezen iu nezgode od
rejam, uvaževaje današnje življeneke razmere, da se 
olajša enoviti ustroj delavskega zavarovanja, to-le: 

§ 1 . 
Kot podstava za odmero prispevkov 

pomoči pri zavarovanju zoper bolezen ae 
jo ti-le mezdni razredi: 

8 Din — p 
SDin 60 p 
4 Din 40 p 
5 Din 40 p 
6 Din 60 p 
8 Din — p 
9 Din 60 p 

11 Din 60 p, 

Mezdni 
razredi 

• I. do 
ti. preko 

ПЗГ. » 
IV. , 
V. » 

VI. » 
vn. » 

"vin. > 
tt » 

Višina z&slu 

2 Din 50 p 
2 Din 50 p do 
8 Din — p » 
3Din 60 p > 
4 Din 40p > 
6 Din 40 p » 
8 Din 60 p » 
8Din — p » 
9 Din 60 p » 

in dajanja 
ustanavlja-

Zavarovapa 
mo/da 

2 Din — p 
2 Din 50 p 
SDin — p 
3 Din 60 p 
4 Dia 40 p 
5 Din 40 r 
6 Din 60 p 
8 Din — p 
6 Dm. 60 p 

Mezdni 
razredi 

X. 
XI. 

XII. 
xra. 

Viäina û slnfcka na tisa 

11 Din 60 p 
14 Din — p 
16 Din 80 p 
20 Din — p 

Zavarovana 
, mezda 

14 Din — p 11 Din 60 p 
16Din 8Qp 14Din — p 
?0,Din — p 16Din 8 0 p 

20Djn — p 

§2. 
Točka 1. § 4. naredbe deželne vlade za Bosno ir. 

Hercegovino, poverjenjšjtva za socialno politiko, z 
dne 29. novembra 1919., št. 20.470/p. P., se izpre-
rainja tako, dai se tam označena meja 18.000 kron 
kot meja obveznosti zavarovanja zoper bolezen, zvi
šuje na Din 18.000. 

§ 3 . 
Najvjšjj vštevni zaslužek̂  za odmero podpor In 

prispevkov, odnosno za odmero stroškov pri zavaro
vanju zoper na?gode se zvišuje v Hrvatski in Sla
voniji, Banatu, BaCkj in Baranji od }2Л00 kron,.v 
Sloveniji in Dalmaciji pa od' Ì8.000 kron na GQ00 li-
narjev na leto. '' ч •• 

' " ". , §4. 
Ta naredba stopi v veljavo dne 1. januarja 1922. 

ter velja za vso kraljevino, razen za Srbijo in Črno 
goro, do dne 1. julija 1922. 

V B e o g r a r l u , dne 2. decembra 1921. , ' ( 

Minister za, socialno politik«): 
dr. V. Kukovec s. v. 

36f. 
Na podstavi členov 216. in 220. carinskega, za

kona in po zaslišanju generalne direkcije državnega 
računovodstva^ in generalne direkcije carin pred
pisujem ta-le 

Pravilnik o ureditvi centralnih carinskih 
blagajn.* 

I. Splošna določila. 
Člen 1. 

Centralne carinske blagajne so organi glavne dr
žavne blagajne ter se ustanavljajo pri onih carinar
nicah, ki jih označi minister za finance. 

Območje vsake centralne carinske blagajne ob-
seza v računskem oziru poslovanje carinarnic, ki «o 
ji odrejeno. 

Porazdelitev carinarnic, ki spadajo v območje 
ene centralne carinske blagajne, določa minister га 
finance. 

Člen 2. 
Poslovanje centralnih carinskih blagajn je ločeno 

od računskega poslovanja onih carinarnic, pri kate
rih imajo svoj sedež. Posebe vodijo svoje računske 
knjige ter prejemajo glede izvrševanja avoje služu« 
naredbe neposredno od generalne direkcije carin in 
generalne direkcije državnega računovodstva. 

Centralne carinske blagajne dopisujejo glede iz
vrševanja svoje službe neposredno z véemi oblastvi 
v drŽavi. 

. * Razglašen v «Službenih Novinah kraljeviae 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 280, izdanih dne 14oga 
decembra 1621. 

Carinarnice, dodeljene eni centralni carinski &%• 
gajni, se smatrajo v računskem ozirti za pomožne 
organe centralnih carinskih blagajn ter prejemajo in 
izvršujejo naredbe v računskem cziru same od. svo
jih centralnih carinskih blagajn. ' 

Ölen 8. 
>Osebje centralnih carinskih blagajn se jemlje iz-

med carinskih zaposlencev one rarinarnice, prjl ka* 
teri je blagajna, ter sestoji: 

iz upravnika carinarnice, ki »o openeni nje» na
kazovale«; * . 

iz enega blagajnik^, enega knjigovodje in enega-
glavnega revizorja, ki so odgovorni račmodajnijjj; in > 

iz potrobnega Števila neukaznega osebja. , 

Člen 4. 
Carinarnice morajo svojim centralnim carinskim 

blagajnam izročati vse pobrane dohodke, centralno 
carinske blagajne pa porazdeljujejo nabrane dohoda 
ke nadajje ter jih izrofetjo pristojnim blagajnam. Ш<р ' 
tako izvršujejo centralne carinske blagajne vse pro
računske razhodke carinarnic kakor tudi povra$& 
davščin, pogrešno in neutemeljeno pobranih pr| <ф̂  
rinamicah, in povračila za pogojne ekspedicije. 

Izjemoma pa smejo tudi carinarnice z vedndet|$ 
svojih centralnih carinskih-blagajn poravnavaj vie 
te izdatke iz &vöjih kas (člen $б.). 

Glen 5. 

7& računodajnjke, odgovorno minietru za fiaam# 
in glavni kontroli, se smatrajo etarejšine vseh c e 
ramic, razen starejšin onih carinarnic, pri katuri ĵ «b 
uRtanovljene centralne carinske blagajne, istotajco 
starejšine onih carinarnic, katerili mesečni doho^: 
znašajo nad 50.000 dinarjev. 'Pri takih carinarnicah 
postavlja minister za finance za računodajnike osobe, ' 
ki upavljajo carinarnično kaao, izmed urdnikov do
tične carjnarnipe na predlog carinarnice sama. 

Istotako se smatrajo za odgovorne racunodajnikß 
tuđi vsi ostali uradniki pri carinarnicah, ki (»e Ф0?-
Čijo za proračunavanje in pobiranje dohodkov jin k | 
prevzemajo, hranijo ali iidajajo denarje, vrednftrf̂  Ц 
tvarine, katere so last države ali za katere jo država 
odgovorna, in oni, ki potrjujejo (vjjiirajo) denant« 
listine in poročila vobče. 

Denar, prejet od dohodkov, od depozitov ali ^ | 
stroške pri carinarnicah, upravlja Btarejšina wirtajr~ 
nice., razen starejšin onih carinarnic, ki eo kveeto 
skladno s prvina odstavkom tega Člena. 

H. Centralne carinske blcgajne. 
Ölen 6. 

Področje centrarle carinske blagajne je: 
1.) da zbira dohodke od carinarnic, ki so ji dob

ljene, in da te dohodke poraadeljuje in pošija îtf* 
stojnim biagajnani; ' . ' * . . . 

2.) da zalaga z denarjem dodeljene pasivne cari
narnico, t j . carinarnice, ki nimajo dovolj dohodkosi, 
da bi z njimi pokrivale svr je redne razhodke in Iz
datke; 

3.) da prevzema od carinarnic depozite v hranje
nje do razprave; 

4.) da zahteva 'otvarjanje potrebnih kreditov z* 
carinarnice, ki so v njenem območju; 

ËuWÎ«feiftij.J>.J, *_. jsi-ilL. л Л ' . ч .л. ... 'r. Љ'Љ ,^«..î-<Je*..r. t . . -К*3 ̂1^..^^Ј1дЈ.;к!Јк»ЈакЛ'^1«>!п ^iijfejB-JÉ».,. 
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• troèarinskih dohod

om da vodi evideaco o potrošku kreditov, sma
trajoč osebje dodeljenih carinarnic za svoje osebje, 
materialne razhodke carinarnic pa za svoje raz-
bodke; 

6.) da se vsak mesec obračunava z generalno di
rekcijo državnega računovodstva; in 

7.) da polaga račun o svojem poslovanju glavni 
kontroli, sklepaje zaključne letne račune. 

Člen 7. 
Centralne carinske blagajne vodijo te-le knjige: 
1.) dnevnik državne kase; 
2.) dnevnik depozitne kase; 
3.) kontrolnik prejemkov; 
4.) kontroinik monopolsko 

kov; 
6.) kontrolnik izdatkov; 
6.) kontrolnik davščin, vrnjenih pri carinarnicah; 
7.) partijalnik depozitov; 
8.) denarno knjigo za prevzemanje depozitov; 
9.) denarno knjigo za izročanje depozitov; 

10.) kontrolnik kreditov; 
11.) kontrolnik carinskega osebja dodeljenih cari

narnic. 
Člen 8. 

"V dnevnik državne kase zapisujejo centralne dr
žavne blagajno: 
a) na strani za prejemke vse prejete vsote, katere 

jim izročajo dodeljene carinarnice v od plačilo 
svojega dolga; na strani za izdatke pa vsote, po 
slane carinarnicam za stroške, istotako vsote, iz
ročene v odplačilo svojega dolga blagajnam ua 
račun glavne državne blagajne, in vsote dohod
kov, zbranih na račun oblastnih, okružnih, srasküi 
in občinskih naprav; 

b) na strani za izdatke vse razhodke po proračunu 
(osebne ali materialne), izvršene na račun dode
ljenih carinarnic; in 

^c) vse ostale prejemke in izdatke, ki,se tičejo do
hodkov po proračunu in izvun preračuna in vsot, 
pogrešno izdanih in prejetih za popolnitev kase, 

' ' ' tótotako povračila carinskih davščin (rednih in za 
pogojno ekspedicije) in vse druge prejemke in iz-

' datke, ki niso depoziti. 

Člen 9. 
V dnevnik depozitne kase vpisujejo centralne ca

rinske blagajne na strani za prejemke depozile, pre
jete v hranjenje do razprave, ki jih jim pošiljajo lo
de! jene carinarnice, in sicer: 
a) od kazni, deponiranih za carinske prestopke; 
b) od prodanega blaga tihotapskih predmetov; 
e) od prodanega blaga, ki mu je potekel rok ležanja; 
č) kot razne ustavitve, ki jih vpisujejo centrair.e 

carinske blagajne same po plačilnih seznamkih 
in p>iznanicah in ki so pri uradnikih pridržane 
kot fondi, davek privatnega dolga-itd.; 

d) od raznih drugih depozitov, prejetih v hranjenje 
do razprave. 
Na strani za izdatke se vknjižujejo vsi poslani ali 

izdani'depoziti, ki so vpisani v dnevnik depozitne 
казе kot prejemek. 

Člen 10. 
V kontrolnik prejemkov se vpisujejo iz dnevnika 

t državne kaee s strani za prejemke' vsote, prejete ••* 
: odplačilo dolga od posameznih carinarnic, v za to 

določeni razpredelek v kontrolniku, istotako vsote 
prenosa nepotrosenega denarja iz prejšnjega meseci. 
zopet v za to določeni razpredelek. 

Seštevek teh dveh razpredelkov kaže prejemke 
v dnevniku-državne kase. 

Vknjiževanje iz državnega dnevnika v kontrol
nik prejemkov t^če v kronološkem redu do konca 
meseca. 

V to knjigo se vpisujejo koncem meseca iz cari-
narničnih izpiskov o dohodkih skupne vsote meseč
nih dohodkov po oblikah kakor tudi vsote, poslane 
carinarnicam za stroške, v za to določene razpre-
delke. Seštevek vseh dohodkov po vrstah v enem 
mesecu pri carinarnicah z vsotami, poslanimi jim za 

л stroške, kaže celokupne prejemke carinarnic, od
nosno celokupne prejemke v dnevniku državne kase 
centralne carimke blagajne. 

Iz te knjige imajo blagajne pregled ne sair.o celo
kupnih dohodkov pri carinarnicah po vrstah, nego 
tudi vseh prejemkov po dnevniku državne kase. 

Člen 11. 
V "kontrolnik moiiopolsko-trošarinskih dohodKov 

' ee vpisujajo koncem meseca iz carinarničnih izpiskov 
o dohodkih celokupne veotc mesečnih dohodkov po 
oblikah iz monopolo-rin državne trošarino, ki so ?? 

izkazani v skupnih vsotah vseh monopolskih in tro-
šarinskih dohodkov v kontrolniku prejemkov. 

Ta knjiga je pomožna knjiga kontrolniku prejem 
kov ter služi za sestavljanje.obračunov za generalno 
direkcijo državnega računovodstva, pa tudi za se
stavljanje poročil o trošarinskih dohodkih, ki se po
šiljajo mesečno generalni direkciji posrednjih dav
kov. Skupna vsota vseh dohodkov po tej knjigi v; 
mora ujemati s skupno vsoto dohodkov iz državne 
trošarine in monopolskih taks, izkazanih v* kontrol
niku prejemkov. 

Ölen 12. 
V kontrolnik izdatkov se vpisujejo iz dnevnika 

državne kase s strani za izdatke vsotu vseh izdatkov 
pri centralnih carinskih blagajnah; tako onih vsot, 
ki so se izplačale kot proračunski razhodki po vrstah, 
kakor tudi onih, ki so se poslale carinarnicam za 
stroške, potem vsote, ki so se poslale raznim kasarn 
kot dohodki (kakršne so: kase občinske uprave fon
dov, uprave državnih monopolov, podružnic Narod
ne banke in finančnih uprav), in naposled vsote onih 
izdatkov, ki so se izvršili kot povračilo davščin, po
grešno ih neutemeljeno pobranih pri carin r.rnicah, 
istotako povračila za pogojne ekspedicije. Vsote, iz
dane kot povračilo carinskih davščin, se ^pisujejo v 
skupni vooti iz dnevnika državne kase; v knjigo 
«Kontroinik davščin, vrnjeuih pri carinarnicah» pa 
te vpisujejo vsa povračila po oblikah. 

Vknjiževanje iz državnega dnevnika v kontrolnik 
izdatkov teče v kronološkem redu do konca meseca 
tako, da kažejo celokupni izdatki, vknjiženi v kon
trolnik izdatkov, celokupne izdatke po državnem 
dnevniku kaee. Iz te knjige imajo centralne carin-ke 
blagajne pregled n e samo proračunskih razhodkov 
po vrstah, nego tudi vseh izdatkov po dnevniku 
državne kase. 

Člen 13. 
V Jcontrolnik davščin, vrnjenih pri carinarnicah, 

se vpisujejo iz dnevnika državne kase vrnjene vsote 
davščin, neutemeljeno pobranih pri carinarnicah, in 
sicer po oblikah. 

Skupna vsota davščin, vrnjenih po tej knjigi, 
kaže vsoto, ki jo izkazuje razpredelek povračil ne
utemeljeno pobranih davščin po kontrolniku izdat
kov. Ta knjiga je pomožna knjiga kortrolniku izdat
kov; obenem pa služi za zniževanje skupnih dohod
kov po oblikah, ki se izkazujejo v kontrolniku pre
jemkov koncem meseca, ker se morajo v obračun z 
generalno direkcijo državnega računovodstva vpi
sati dohodki po odbitku povračil vseh davščin v do-
tičnem mesecu. 

Člen 14. 
V partijalniku depozitov se otvarja za vsako vr

sto depozitov posebna partija. Na strani za prejemke 
teh partij se vknjižujejo prejeti depoziti iz depozitne-
ga dnevnika, na strani za izdatke pa pošiljke in iz
datki, učinjeni za te depozite, ki so vknjiženi v dnev
niku depozitne kase na strani za izdatke. 

Člen 15. 
V denarno knjigo za prevzemanje depozitov vpi

sujejo centralne carinske blagajne vsako prejeto po
šiljko denarja kakor tudi vrednostnih predmetov, 
taKo one, ki prihajajo po poeti, kakor tudi one, ki 
jih prejemajo v kraju od drugih uradov ali oseb. 

* Člen 16. 
V denarno knjigo za izročanje depozitov vpisu

jejo centralne carinske blagajne ter izročajo po njej 
v»e denarne in depozitne pošiljke tako one, ki se od
pravljajo po pošti izvun kraja, kakor tudi one, ki s« 
izročajo v kraju. 

Člen 17. 
V kontrolnik kreditov se vpisujejo vsote kredi

tov, otvorjenih centralnim carinskim blagajnam, isto
tako vsote, ki jih te uporabijo iz otvorjenih kreditov. 

Člen .18. 
V kontrolnik carinskega osebja se vpisujejo raz

hodki za osebne izdatke^ carinskih uslužbencev, ki 
se vodijo v območju centralne carinske blagajne. 

Člen 19. 
f 

Koncem vsakega meseca, in sicer ß pomočjo kon-
ìrolniica prejemkov in kontrolnika izzdatkov kakor 
tudi pomožnih knjig (kontrolnika monopolsko-trošn-
rinskih dohodkov in kontrolnika davščin, vrnjenih 
pri carinarnicah) sestavljajo centralne carinske bla
gajne mesečni obračun za generalno direkcijo držav
nega računovodstva po navodilih, razloženih v čle
nih 69. do 62. pravilnika o poslovanju po kreditih 
carinske stroke. 

ïstotako ee s pomočjo teh knjig in s pomočjo 
dnevnika državne in depozitne kase sestavljajo vsi 
ostali izpiski in vsa ostala poročila po veljavnih 
predpisih, kolikor se tičejo računskega poslovanja v 
računski stroki. 

Člen 20. 
Vse knjige, označene v členu 7. tega pravilnika, 

morajo biti sešite in overovljene po generalni direk
ciji carin; strani ali listi v njih morajo biti označeni 
s številkami. 

Redne številke pri knjigah teko letno, po prora
čunskem letu. 

Vknjiženi dokumenti dobivajo redno številko 
knjige za prejemke ali izdatke ter so sestavni del 
knjige. 

Vso pošiljke morajo biti opremljene s potrdilom 
prejem^. 

Dokumenti morajo biti registrirani (vpisani v 
vložni zapisnik [delovodni protokol]) ter opremljeni 
z nakazovalčevim in računodajnikovim podpisom. 

Vse knjige se sklepajo vsak mesec, razen depo-
zitnega partijalnika. ' 

Celokupno poslovanje po knjigah, oblika doku
mentov, zaključek knjig in pošiljke dohodkov kakor 
tudi obračunavanje z generalno direkcijo državnega 
računovodstva se predpiše naknadno, kolikor to do 
sedaj še ni predpisano. 

Člen 21. . 
i 

Po preteku vsakega računskega leta morajo cen
tralne carinske blagajne skleniti svoj zaključni ra
čun za minulo proračunsko leto ter ga z vsemi do
kumenti in knjigami vred poslati glavni kontroli v 
pregled in odobritev najkesneje do dne 1. aprila pri
hodnjega leta. 

III. Carinarnice. 

Člen 22. 
Carinarnice, ki so dodeljene oni centralni carin

ski blagajni, opravljajo: 
1.) po predpisih carinskega zakona, zakona o 

splošni carinski tarifi in drugih zakonov in postop
kov vse posle, ki se jim nalagajo; 

2.) vodijo zapisnike, kontrolnike, skladiščnega 
ekspedicijske knjige; 

3.) vodijo knjigo prejetih/in predanih uradnih pu-" 
blikacij, v kateri otvarja jo razpredelek za prejeto 
in potrošene plombe; 

4.) vodijo inventarje, svoje nepremičnine, premič
nine in knjižnice; 

6.) pobirajo na račun države, oblasti, okruga; 
sreza ali občin, davščin, ki so ob uvozu, izvozu ali 
prevozu blaga predpisane s posebnimi carinskimi ta
rifami ali z drugimi specialnimi zakoni; 

6.) vodijo administracijo po veljavnih predpisih; 
7.) polagajo račun o pobranih davščinah svoji 

centralni carinski blagajni ter pošiljajo potrebna po
ročila o svojem poslovanju generalni direkciji carin 
in ostalim napravam po veljavnih naredbah; 

8.) pošiljajo statistične podatke o desetdnevnih 
in mesečnih dohodkih po oblikah generalni direkciji, 
carin: in 

9.) opravljajo vse p&sle, ki se jim nalagajo. 

Člen 23. 
Posle pri carinarnicah opravlja osebje, ki je z 

ukazom ali s predpisom postavljeno pri njih. Vse 
osebje, ki je postavljeno na ta način, dobiva svoje 
prejemke pri oni centralni carinski blagajni, v ka
tere območju je njegova carinarnica. 

Člen 24. 
Vsaka carinarnica izroča svoji centralni carinski 

blagajni nabrane dohodke; istotako pa ji »pošilja tudi 
vse depozite v hranjenje do razpravo. 

Pobrane dohodke pošilja carinarnica med meso-
cem in koncem vsakega meseca svoji centrini ca-̂  
rinski blagajni v odplačilo svojega dolga ter paaf 
pri tom, da pridrži koncem meseca potrebno vaoto 
denarjaV za kritje svojih osebnih in materialnih iz
datkov v pričetku prihodnjega meseca in da rezer
vira izvestno vsoto za povračila carinskih davščin 
pri rednih in pogojnih ekspedicijah. 

Pri pošiljki d o h o d k o v morajo carinarnice v 
spremnem dopisu izrecno poudarjati, da se pošilja 
denar kot dohodek, tako da se pri centralni «arinski 
blagajni te pošiljke vknjižujejo v d n e v n i k d r 
ž a v n e k a s e . 

Carinarnico pošiljajo s v o j e d e p o z i t e takoj, 
ko jih vpišejo v določene knjige, svoji' centralni ca
riniki blagajni ter se s pošiljkami razbremenjajo »"•; 
svojih knjigah. Pri pošiljki depozita morajo carinar
nice v spremnih denarnih aktih točno označiti, čigav. 
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je depozit, na kakšni podstavi je pobran (ali iz kazni, 
kakšne in čigave, ali iz prodanega tihotapskega 
blaga in po katerem dejanju, aH iz prodanih zasta
relih državnih stvari itd.), tako da centralna carin
ska blagajna lahko po prejetih podatkih pravilno 
vknjiži vsak prejeti depozit v s v o j d n e v n i k d c-
p o z i t n e k a s e . 

Člen 25. 
Iz pobranih davščin in depozitov smejo carinar

nice vršiti te-le izdatke na račun svoje centralne ca
rinske blagajne: 
a) po pooblastitvi svoje centralne carinske blagajn-, 

izplačevanje plač in vseh prejemkov svojemu 
osebju na priznanice in po seznamkih, izplačilo 
najemSčine za urade, nabavo pisarniških potreb
ščin in druge materialne razhodke; 

b) brez pooblastitve svoje centralne carinske bla
gajne, in sicer na podstavi veljavnih zakonitih 
predpisov, povračila davščin, pogrešno in neute
meljeno pobranih pri carinarnicah, povračila za 
pogojne ekspedicije kakor tudi izročanje občin
skih dohodkov pristojnim kasam, ki so v kraju, 
kjer je sedež carinarnice. 
V vsakem takem primeru ne izkazujejo carinar

nice teh izdatkov v svojih knjigah kot svoje izdatke, 
nego pošiljajo (izročajo) dokumente o izvršenih iz
datkih svojim centralnim carinskim blagajnam z ak
tom v odplačilo svojega dolga kot gotovino; od dne 
izplačila do dne pošiljke pa hranijo dokumente v 
svoji kasi kot gotovino. 

Člen 26. 
Vsaka carinarnica vodi o računskodenarnem po

slovanju: 
1.) knjigo dohodkov; 
2.) trošarinsko-monopolsko knjigo; in 
3.) denarno knjigo. 

Člen 27. 

V knjigo dohodkov vpisuje carinarnica po obli
kah vse svoje redne dohodke (davščine), ki jih po
bira na deklaracije, na beležnice za manjše zneske 
in na referate: od uvoznih, izvoznih, prevoznih in 
skladiščnih ekspedicij; nadalje vpisuje vse druge d > 
hodke po administrativnih aktih, ki niso zabeleženi 
v kontrolnik, nego samo v vložni zapisnik. 

Ta knjiga se zaključuje vsak dan in iz nje se iz
pisuje dnevni seštevek vseh razpredelkov o dohod
kih po oblikah. 

Pod seštetimi vsotami za prvi dan v mesecu 
vknjiži carinarnica za prihodnji dan takoj novi do
hodek, ostvarjen drugega dne, ter vse to obenem se-
Steje z vsotami dohodkov prejšnjega dne. Tako so 
vrši vknjiževanje redoma za vsak dan v enem kole
darskem mesecu. Koncem meseca kažejo sešteti do
hodki po oblikah vsoto v skupnem mesečnem zne
sku. 

Da pa vedo carinarnice vsak dan, koliki so skur.-
ni dohodki samo za ta dan, odbijajo od poslednje 
skupne vsote skupno vsoto dohodkov prejšnjega dne; 
dobljeni ostanek kaže skupno vsoto dohodkov za po
slednji dan. 

Dohodke, dobljene za en dan, vlaga carinarnica 
vsak dan z referatom v državno kaso, toda v skup
nem znesku ter jih vknjiži v denarno knjigo na stra
ni za prejemke. Referat te vrste no kaže dohodkov 
po oblikah in ima obliko referata, s katerim se vpi
sujejo dohodki v knjigo dohodkov. Referat podpi
sujejo starejšina carinarnice, blagajnik in eden iz
med revizorjev, ako jih carinarnica ima. 

Člen 28. 

V trošarinsko-monopolsko knjigo, ki jo pravza
prav pomožna knjiga za knjigo dohodkov in po ka
teri se sestavljajo izpiski o dohodkih za centralne ca
rinske blagajne, vpisujejo carinarnice dohodke iz de
klaracij, beležnic za manjše zneske in referatov o 
naknadnem vplačilu davščin, K_ sicer samo one do
hodke, pobrane od trošarine in monopolnih taks po 
vrstah in oblikah, ki jih že izkazuje knjiga dohod
kov. Skupni dohodki po trošarinsko - monopolski 
knjigi se morajo ujemati z razpredelkom skupno po
brane monopolske takse in državne trošarino po 
knjigi dohodkov. 

Člen 29. 

V denarno knjigo se vpisujejo vsi prejemki in vsi 
izdatki denarja, bodisi da so izvršeni kot državni do
hodki in razhodki, bodisi kot depoziti. V denarno 
knjigo se torej vpisujejo na strani za prejemke: 
a) redni dohodki vsakega dne iz knjige dohodkov z 

referatom v skupni vsoti za ta dan; 
b) denar, prejet za stroške od centralnih carinskih 

blagajn, po denarnem aktu o prejemu; 

c) vsi depoziti po tihotapskih predmetih, pobrani 
kot kazen, kot prodano tihotapsko blago ali od 
prodanega blaga brez lastnika, od prodanega bla
ga, ki mu je potekel rok ležanja, in oni depoziti, 
ki jih prejema carinarnica od drugih zaradi raz
prave ali izročitve njih lastnikom. 
Vse te depozite vpisujejo carinarnice v denarno 

knjigo na strani za prejemke, bodisi z referati, bo
disi z denarnimi akti, s katerimi so ti depoziti po
slani, ali naposled po odločbah ali naredbah, ki jih 
prejemajo ali pa same izdajajo. 

Vsako pošiljko vknjižijo carinarnice v denarno 
knjigo na strani za izdatke. Koncem vsakega mese
ca, po potrebi pa tudi med mesecem, zaključijo ca
rinarnice svoje denarne knjige, po katerih izvrše 
skontriranjo kas (primerjanje denarja s prešteva
njem, s številko, ki jo kaže ostanek po denarni knji
gi) ter sestavijo po knjigah dohodkov in po denar
nih knjigah izpiske o dohodkih s pojasnilom o pre
jemkih in izdatkih kakor tudi o ostanku denarja, pri
držanega za stroške v prihodnjem mesecu. 

Ta izpisek o dohodkih pošljejo carinarnice s 
spremnim aktom svoji centralni carinski blagajni v 
duplikatu; enega teh izpiskov blagajna overi ter ga 
jim vrne. 

Vsak prejem in vsaka pošiljka denarja se mora 
izvTŠiti po denarni knjigi. Ta knjiga služi obenem za 
knjigo o prejemu in izročitvi depozitov, poleg vsake 
prejete ali izročene vsote pa se postavljata v dol> 
Čenem razpredelku podpis in pečat urada, ki izdaja, 
odnosno prevzema denar, bodisi na svoj račun, bo
disi v nadaljnjo odpremo (poštni uradi). 

Člen 30. 
Poslovanje s knjigami, označenimi v členu 26., 

teče vse proračunsko leto. 
Vse knjige morajo biti potrjene in sešite, listi ali 

strani pa ošteviljene. 
Knjige za carinarnice potrjujejo centralne carin

ske blagajne. 
Vsi dokumenti, ki se vpisujejo v te knjige, dobi

vajo redno številko dotične knjige. 
Redne številko vseh knjig teko letno po prora

čunskem letu. 
Denarni dokumenti so sestavni del knjig. Vse de

narne pošiljke morajo biti opremljene s potrdilom o 
prejemu onih kas, katerim je bil denar poslan. 

Člen 31. 

Po preteku proračunskega leta polože carinar
nice račun glavni kontroli o vseh prejemkih in izdat
kih ter so v materialnem in denarnem oziru odgo
vorne za svoje poslovanje. Potemtakem sestavijo 
carinarnice zaključni račun za minulo proračunsko 
leto ter ga pošljejo v pregled glavni kontroli z vse
mi denarnimi in materialnimi knjigami vred in z vse
mi dokumenti, ki se tičejo knjig. 

Člen 32. 

Pasivne carinarnico se obračajo neposredno z ak
tom na svoje centralne carinske blagajne, katerim so 
podrejene v računskem oziru, za pomoč v denarju. 
V dopisu, s katerim zahtevajo denar, morajo ozna
čiti višino vsote, ki jo zahtevajo, za kaj in za koliko 
časa jim je ta vsota potrebna. 

Ko centralna carinska blagajna prejme tak akt, 
preizkusi točnost in upravičenost zahteve tudi po 
svojih knjig ter pri tem uvažuje številčno stanje 
osebja dotično carinarnice in njega prejemke, na
dalje dejanske potrebščine carinarnice in po zahte
vi pošlje denar carinarnici. 

Ko carinarnica prejme denar, ga vloži v svojo 
kaso, se po aktu o pošiljki obremeni v svoji denarni 
knjigi za prejemke ter pošlje potrdilo o prejemu cen
tralni carinski blagajni. 

IV. Izplačila, izvršena pri carinarnicah na račun cen
tralnih carinskih blagajn. 

Člen 33. 

Kredite za izplačilo osebnih in materialnih izdat
kov otvarja generalna direkcija državnega računo
vodstva samo centralnim carinskim blagajnam, te 
pa skrbe, da se vrše izdatki v mejah dovoljenih kre
ditov. 

Ko centralne carinske blagajne prejmejo akte o 
otvorjenih kreditih, določijo vsote izdatkov, ki jih 
smejo podrejene carinarnice učiniti v njih imenu :m 
podstavi pravilnih dokumentov. 

Člen 34. 

Izdatke za osebne razhodke smejo vršiti carinar
nice samo z odobritvijo centralnih carinskih blagajn; 

plačilne dokumente pa pošiljajo po izvršenih izpla
čilih centralnim carinskim blagajnam v odplačilo 
.svojega dolga kot gotovino. 

Izplačila o osebnih razhodkih se smejo vršiti sa
mo v čistem znesku. Da carinarnice vedo pri osebnih 
razhodkih, koliko izdajajo kot čisto plačo in druge 
prejemke svojemu osebju, morajo centralne carinske 
blagajne sestaviti plačilne dokumente (plačilne -:e-
znamke ali priznanice) za plačo in draginjsko dnev
nico ter jih pravočasno, najkesneje pa v petih dneh 
prod. koncem meseca, za prihodnji mesec poslati ca
rinarnicam. V teh plačilnih dokumentih označijo cen
tralne carinsko blagajne razen kosmatih prejemkov 
(udi odbitke za davek, fonde, dolgove itd., nadalje 
čisto vsoto za izplačilo. 

Na pristavi tako sestavljenih plačilnih dokumen
tov izplačujejo carinarnice prejemke proti podpisu 
osebam, ki so označene v seznamkih ali priznanicah, 
v čistem znesku, potem pa pošiljajo podpisane in 
izplačane dokumente centralnim carinskim blagaj
nam v odplačilo svojega dolga kot gotovino, raču-
naje vrednost dokumentov v čisto izplačanem zne
sku. 

Centralna carinska blagajna se, ko prejme izpla
čane dokumente od carinarnic, obremeni v svojem 
dnevniku državne kase kakor z denarjem, prejetim v 
gotovini v odplačilo dolga carinarnic. Obremenitev 
izvrši po spremnem aktu, s katerim so se izplačani 
dokumenti poslali, in sicer v čistem znesku, nato pa 
vknjiži izplačane dokumente kot svoj izdatek na 
strani izdatkov v svojem dnevniku državne kase v 
kosmatem znesku. Razliko med kosmato in Čisto 
vsoto vpiše v depozitni dnevnik na strani za pre
jemke kot vsoto, pridržano za fonde, davek, dolg 
itd.; te depozite izroči tekom meseca pristojnim, ka
sam. 

Člen 35. 
Carinarnice smejo vršiti izplačila po nalogu cen

tralnih carinskih blagajn tudi za materialne razhodke 
(pisarniške stroške, kurjavo, razsvetljavo, brzojavne 
takse itd.). Ta izplačila se vrše na priznanice in ra
čune, ki jih zahtevajo od izplačanih oseb. Vsa izpla
čila izvršujejo carinarnice iz svojih dohodkov ter po
šiljajo centralnim carinskim blagajnam izplačane do
kumente s spremnim aktom v odplačilo svojega dolga 
kot gotovino. Tudi pri teh izplačilih morajo gledati 
carinarnice na to, ali in koliko vsoto je treba odbiti 
za državno terjatve; ako je treba, označijo to na 
dokumentu ter pošljejo dokument v čistem znesku 
centralni carinski blagajni. 

Po prejemu teh dokumentov se centralne carin
ske blagajne obremene po spremnem aktu v svojem 
dnevniku državne kase tako kakor v primeru, nave
denem v poslednjem odstavku člena 34.; obenem ae 
v istem dnevniku razbremene z vrednostjo priloženih' 
dokumentov na strani za izdatke ter izkažejo te 
vsote kot svoj razhodek. 

Člen 36. 
Carinarnice smejo na račun svojih centralnih ca

rinskih blagajn, in sicer po njih predhodni odobritvi 
ali nalogu, izročati svoje dohodke tudi drugim ka
sarn. Razen tega smejo vršiti carinarnice povračila 
pogrešno in neutemeljeno pobranih carinskih dav
ščin, istotako povračila za pogojne ekspedicije — na 
račun svojih centralnih carinskih blagajn. 

Dohodke izročajo pristojnim kasam na priznani
ce, ki jih kot potrdila o prejemu dobivajo za izročeni 
denar. Te priznanice hranijo carinarntee v kasi kot 
gotovino ter jih ob svojem času pošiljajo svoji cen
tralni carinski blagajni kot gotovino. 

Pogrešno in neutemeljeno pobrane carinske dav
ščine povračajo carinarnice po odločbah generalne 
direkcije carin ali pa po svojih odločbah na prizna
nico. Ta izplačila vrše carinarnice iz vseh svojih red
nih dohodkov ali pa iz denarja, prejetega za stroške. 
Izplačane dokumente pošiljajo carinarnice svojim 
centralnim carinskim blagajnam s spremnim aktom 
kot gotovino v odplačilo carinarničnega dolga. S 
plačilnimi dokumenti vred pošiljajo tudi odločbe o 
povračilu in vse akte o teh predmetih. 

Ko centralne carinske blagajne prejmejo te do
kumente, se v svojem dnevniku državne kase obre
mene z vrednostjo prejete vsote, označene v sprem
nem aktu, ter izplačane dokumente takoj vknjižijo 
v isti dnevnik (na strani za izdatke) kot svoje iz
datke, kakor je to navedeno v členu 34. 

Člen 87. 
Vsi depoziti carinarnic so koncentrirani pri njih 

centralnih carinskih blagajnah. Zato vpišejo cari
narnice vsak depozit z referatom v svojo denarno 
knjigo prejemkov ter ga potem pošljejo svoji cen
tralni carinski blagajni. V aktu o pošiljki mora cari-
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narnica točno označiti, za kaj ee dokument pošilja: 
ali od kazni ali od prodanega tihotapskega blaga in 
po Čigavem prestopku, ali se poâilja depozit za pro
dano blago, ki mu je rok ležanja potekel, ali za drug 
carinski prestopek iu čigav, tako da ve centralna, ca
rinska blagajna, kako naj vknjiži ta depozit. 

Centralna carinska blagajna vpisuje vsote, pre
jete kot depozite, v svoj dnevnik depozitne kase in 
iz tega v dotično partijo depozitnega partijalnika. 

Če se pokaže potreba, da se mora po izdanih od
ločbah depozit vrniti lastniku, ki je v kraju, kjer 
Ima carinarnica sedež, izvrši carinarnica z vednostjo 
evoje centralne carinske blagajne ta povračila de
pozitov iz svojih rednih dohodkov na priznanice, 
vknjiži priznanice o izročenem denarju v svojo de
narno knjigo ter jih pošlje v odplačilo svojega dolga 
svoji centralni carinski blagajni z odločbami vred. 

Ko centralna carinska blagajna prejme to pošilj
ko, se obremeni v svojem dnevniku državne kase 
kakor z vsoto, prejeto v gotovini za odplačilo dolga, 
ter takoj nato vknjiži priložene priznanice v dnev
nik depozitne kase, iz tega pa jih vpiše v dotično 
partijo partijalnika ter se tako razbremeni s tem de
pozitom. 

Razporedne odločbe o kazenskih predmetih izda
jajo carinarnico same po svoji pristojnosti. Ko po
stanejo odločbe izvršne, jih vročajo carinarnice cen
tralnim carinskim blagajnam v izvršitev, kolikor se 
niso izvršile pri carinarnicah. 

Po prejemu take odločbe pošlje centralna carin-
eka blagajna denar, ki pripada upravi • fondov, tej 
upravi; denar, ki pripada državni kasi, vloži z refera
tom v državno kaso, zalotnikom in ovadnikom pa iz
plača zalotnine in ovadnine, in sicer: 

Ako so ti pri carinarnicah, ki so ji dodeljene, izda 
nalog, da se jim izplačaj nagrada iz dohodkov te 
carinarnice na priznanice, ki jih ta pošlje contralni 
carinski blagajni v odplačilo dolga kot gotovino. 

Ako pa so zalotniki in ovadniki pri carinarnicah, 
ki ji niso dodeljene, se postopa po členu 70. pravil
nika o postopanju po kreditih carinske stroke. 

Ko centralna carinska blagajna prejme doku
mente o izvršenih izplačilih, se obremeni z njimi v 
Bvojem državnem dnevniku kase na. strani za pre
jemke, priznanice pa vknjiži na strani za izdatke v 
dnevnik depozitne kase ter izvede vknjižbo iz dnev
nika v dotični partiji depozitnega partijalnika. 

Člen 38. 

Centralne carinske blagajne pošiljajo depozite in 
dohodke pristojnim blagajnam, ako jih niso poslale 
po carinarnicah. 

V. Zaključek. 

Člen 39. 
Vsa navodila in pojasnila za izvrševanje tega 

pravilnika predpiše minister za finance na predlog 
generalne direkcije carin in generalno direkcije dr
žavnega računovodstva. 

Člen 40. 
Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. januarja 1922. 

in tega dne prestanejo veljati vsa navodila in vse 
naredbe, ki se ne skladajo z njim. 

V B e o g r a d u , dne 25.novembra 1921.; 
C br. 74.663. . . . . . .. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

352. 
Odločba, 

i katero se ustanavljajo centralne carinske 
blagajnice/ 

Gospod minister za finance je izdal pod C 
br. 83.826 z dne 30. novembra 1.1. nastopno odločbo: 

«Na predlog generalne direkcije carin in na pod
stavi člena 220. carinskega zakona odločam: 

I. Z dnem 1. januarja 1922. se ustanove centralne 
carinske blagajne pri carinarnicah: 

1.) v Beogradu. 
2.) v Skoplju, ' 
3.) v Podgorici, 
4.) v Dubrovniku. 
6.) v Metkoviću, 
ti.) v Splitu, 
7.) v Bakru, 
8.) v Zagrebu, 
9.) v Ljubljani, 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 285, i»danih dne 21ega 
decembra. 1921. 

10.) na Rakeku, 
11.) v Mariboru in 
12.) v Novem Sadu. 

H Ker bodo centralne (urinske blagajne zbirain 
dohodke, vršilo razhodke po otvorjenih kreditih in 
porazdeljevanje zbranih dohodkov, prejetih od njim 
dodeljenih carinarnic, odrejam skladno s členom 1. 
pravilnika o ureditvi centralnih carinskih blagajn: 

1.) V območje centralne carinske blagajne v 
B e o g r a d u spadajo carinarnice: v Beogradu, v 
Prahovu, v Velikem Gradištu, v Tekiji, v Kladovu, 
v Zaječarju, v Caribrodu, v Bosiljgradu, v Klisuri 
in v Nišu; 

2.) v območje centralne carinske blagajne v 
S k o p l j u spadajo carinarnice: v Skoplju, v Krivi 
Palanki, v Prizrenu, v Djakovici, v Djevdjeliji, v 
Dojranu, v Strumnici, v Pehčevu. v Bitolju. v Strugi 
in v Debru; 

3.) v območje centralne carinske blagajne v 
P o d g o r i c i spadajo carinarnice: v Podgorici, v 
Vir Pazaru, v Giisinju, v Crnojevića Rijeki, v Baru 
in v Ulcinju: 

4.) v območje centralne carinske blagajne v D u 
b r o v n i k u spadajo carinarnice: v Dubrovniku, v 
Kotoru, v Budvi, v Risnu, v Spiču (Sutomore), v Er-
cegnovem, v Orebiću in v Korčuli; 

5.) v območje centralne carinske blagajne v 
M e t k o v i ć u spadajo carinarnice: v Metkoviću, v 
Sarajevu, v Makarski in v Trpnju; 

6.) v območje centralne carinske blagajne v 
S p l i t u spadajo carinarnice: v Splitu, v Hvaru, v 
Visu, v Polu, v Omišu, v Milni, v Trogiru, v Supetru, 
v Jelši, v Šibeniku, v Karinu, v Nadinu in v Obrovcu; 

7.) v območje centralne carinske blagajne v B a -
k r u spadajo carinarnice: v Bakru, v Crikvenici, v 
Senju, v Karlobagu, v Krku, v Malinski, v Novalji, 
v Rabu in v Kastavu; 

8.) v območje centralne carinske blagajne v Z a 
g r e b u spadajo carinarnice: v Zagrebu, v Slavon
skem Brodu, v Sisku, v Karlovcu, v Koprivnici iu 
v Čakovcu; 

9.) v območje centralne carinske blagajne v 
L j u b l j a n i spadajo carinarnice: v Ljubljani, na 
Bohinjski Bistrici, v Tržiču, na Jezerskem, v Želez
nikih, v Zireh, na Jesenicah in v Gorenji vasi; 

10.) v območje centralne carinske blagajne na R a-
k e k u spadajo carinarnice: na Rakeku, v Kozaršču, 
na Otoku in v Hotedršici; 

11.) v območje centralno carinske blagajne v M a 
r i b o r u spadajo carinarnice: v Mariboru, v Celju, 
v Radgoni, v Dravogradu, na Prevaljah, v Gornjem 
Cmureku, v Dolnji Lendavi, v Murski Soboti in v 
Rogačevcih; 

12.) v območje centralne carinske blagajne v N o -
v e m S a d u spadajo carinarnice: v Novem Sadu, v 
Vinkovcih, v Osijeku, v Subotici, v Bezdanu, v Srb
skem Krsturu, v Veliki Kikindi, v Vršcu in v Beli 
crkvi. 

III. Dosedanje samostojno računsko-blagajniško 
poslovanje pri carinarnicah prestane z zaključkom 
njih računskih knjig za leto 1921. Zato odrejam, da 
je izza dne 1. januarja 1922. vse te posle pri cen
tralnih carinskih blagajnah in carinarnicah spraviti 
v sklad s pravilnikom o ureditvi centralnih carinskih 
blagajn z dne 25. novembra 1921., C br. 74.063,* in 
navodilih, ki se izdado po tem pravilniku.» 

O tej odločbi se obveščajo interesenti in vsa o<>-
lastva v državi. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 30. novembra 1921.; C br. 83.826. 

2.) preko carinarnice v Bitolju 10.000 ovnov in 
2000 ovac; 

3.) preko carinarnice v Caribrodu 10.000 ovnov 
in 2000 ovac; 

4.) preko carinarnice v Dubrovniku 1500 ovnov 
in 1000 ovac; 

5.) preko carinarnice v Šibeniku 1500 ovnov in 
1000 ovac; 

6.) preko carinarnice v Bakru 2000 ovnov in 
1000 ovac; 

7.) preko carinarnico v Mariboru 1600 ovnov in 
500 ovac; 

8.) preko carinarnice na Rakeku 1600 ovnov in 
500 ovac. 

Glede na to odločbo je izdala generalna direkcija 
carin dotičnim carinarnicam nastopno navodilo: 

i.) Carinarnica naj sprejema od izvoznikov pri-
jave za izvoz ovac in ovnov v oni vrsti, v kateri bodo 
transporti dohajali. Carinarnice nikakor ne smejo 
sprejemati prijav od izvoznikov, ako niso transporti 
ovac in ovnov na licu mesta, t. j . pri carinarnicah. 
Carinarnice naj zlasti opozore izvoznike, da ne pri
dobe, če se kontingent izčrpa, nobene pravice do iz
voza, najsi bi s transporti ovac in ovnov dospeli k 
carinarnici. 

2.) Na zgoraj označeni način naj se izvrši izvoz 
ovac in ovnov brez vsakih predhodnih dovolil. 

3.) Vsaka izmed označenih carinarnic mora vsa-
kega 15. in 30. dne generalni direkciji carin poročati 
o številu izvoženih ovac in ovnov iz njej dovoljenega 
kontingenta; posebno poročilo pa mora poslati, ko 
bo njej dovoljeni kontingent izčrpan. — 

Ta izvoz velja od dne, ko prejme carinarnica 
telegram. 

-—-*«.*/:|л»~*— 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o izvoza dovoljenega kontingenta 

ovnov in отас.** 
Z odločbo ministrskega sveta z dne 5. decembra 

1921., št. 29.407/Г7, je bilo dovoljeno izvoziti v ino
zemstvo 40.000 ovnov in 10.000 ovac. Na podstavi 
te odločbe je odredil gospod minister za kmetijstvo 
in vode z odločbo z dne 6. decembra 1921., 
š t 29.519/TV, da je zgoraj dovoljeni kontingent po
razdeliti in izvoziti preko nastopnih carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Djevdjeliji 12.000 ovnov 
in 2000 ovac; 

* Glej današnji list pod št. 851. 
** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca* št. 284, izdanih dne 20е^а 
decembra 1921. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 8. decembra 1921.: C br. 86.250. 

Razglas o državni taksi na železniške in 
ladijske prevoze.* 

Izza dne 1. januarja 1922. se bo pobirala razen 
prevoznine pri v s e h železnicah in železniških pod
jetjih kakor tudi pri v s e h ladijskih (rečnih in |»o-
morskih) podjetjih v kraljevini še državna taksa iz 
taksne tarife tar. post. 101., ki znaša: 

15 % na vrednost potniških vozovnio in 
10 % na znesek voznine za prtljago, pse, eks

presno, brzovozno in tovorno blago. 

iz ministrstva za promet v Beograda, 
dne 15. decembra 1921.; št. 42.184. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo« 

Št. 37.443. 

Razglas o iepremembi v občinskem gerentstro 
pri Devici Mariji v Polja. 

Prisedniki občinskega gerentskega sosveta pri 
Devici Mariji v Polju, imenovani s tukajšnjim odlo
kom z dne 15. aprila 1920., št. 6044 (Ur. L 49 ex 
1920.), ki so prestali poslovati, se razrešujejo sv.jje 
dolžnosti. Na novo se imenujejo za prisednike tegг 
sosveta: Franc J a m še k, posestnik v Zgornjem 
Kašlju št. 33; Franc G r a d , posestnik v Zgornjam 
Kašlju št. 19; Anton M a č e k , tesarski mojster v 
Spodnji Zadobrovi št. 14; Andrej A v š i č, posestnik 
v Sneberju št. 9; Jožef H r o m e č , kovač in posest
nik v Vevčah št. 5; Jožef M i h e 1 i č, tvorniški usluž
benec v Vevčah št. 46; Franc G o m o l j , železniški 
uslužbenec pri Dovici Mariji v Polju št. 3ä; Ivan 
D i m n i k , posestnik v Zalogu št. 27; Martin C i 
m e r m a n , posestnik na Studencu št. 4; Feliks S v e-
t e k , mizarski mojster pri Devici Mariji v Polju 
št. 46. 

V L j u b l j a n i , dne 16. decembra 1681. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski naraostuik: 
Iv. Hribar s. r. 

* Priobčon v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 284, izdanih dno SOega. 
decembra 1921. 
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St. 37.778. 

Razglas, в katerim se vojaškotaksni obvezane! 
poživljajo v zglasitev. 

Po določilih naredbe deželne vlade z dne 12. dt>-
eembr 1919., št. 801, Ur. 1. 180 iz leta 1919., je v 
zmislu zakona o ustroju vojsko zavezan vojaški taksi 
vsakdo, ki je nesposoben, da bi osebno služil v na
rodni vojski, in sicer po določilu § 2., al. 1., zakona 
T. dne 10. februarja 1907., drž. zak. št. 30, toliko ča^a, 
dokler bi trajala njegova vojaška službena dolžnost, 
t. j . do dovršenega 45. leta,. 

Na podstavi zakona z dno 10. februarja 1907., 
drž. zak. št. 30, se morajo vsi vojaškotaksni obve-
lanci do prestanka svoje vojaškotaksne obveznosti 
vsako leto meseca januarja zglasiti pri tisti občini, 
ki imajo v njej dn9 1. januarja tistega leta svoje bi
vališče. 

Oprostilo od dohodninskega davka ali od sluz ov
ne nadomesHlne takse, ki ga jo pričakovati po svo
jem 1600 K nepresezajočem dohodku ali iz drugih 
razlogov, ali ki je nastopilo v prejšnjem lotu, ne 
oprašča od dolžnosti zglasitve. 

Zglasitev se sme izvršiti pismeno ali pa ustno. 
Pismena zglasitev se zgodi tako, da se pošljeta na 

občino dva zglaševalna formularja, po vseh rubrikah 
popolnoma in resnično izpolnjena s čitljivo pisavo. 
Zglaševalni formularji se dobivajo pri okrajnem gla
varstvu in pri občinskem predstojništvu (pri mest
nem magistratu) brezplačno. Pošiljatve zglasitev so 
poštnine proste. 

Zglaševalni formularji so urejeni tako, da se zga
nejo in naslovijo ter brez pismenega zavoja oddado 
na pošto. 

Ustne zglasitve vpiše občina- v oba zglaševalna 
formularja, 

Zglasitve, ki. so izvršo s posredovanjem tretjo 
•osebe, no odvežejo tistega, ki so je dolžan zglasiti, 
odgovornosti, da izpolni njemu naloženo zavezno.-«t. 

Tistim, ki so so dolžni zglasiti, pa predpisane 
zglasitve no izvrše pravočasno ali pa jo izvrše v bi
stvenih točkah nepopolno, se sme naložiti globa do 
50 K. Vojaškotaksni obvezanci, ki v svojih zglaait-
vah vedoma zakrive zamolčitve ali neresnične napo
vedi, se kaznujejo, kolikor dejanje ne utemeljuje 
čina, ki ga jo po občnem kazenskem zakonu kazn> 
vati kot kaznivo dejanjej z globo do 500 K in ob 
posebno obtežujočih okoliščinah do 1000 K. Kadar 
glob ni mogoče izterjati, so izpremene v zaporne 
kazni. 

Vrhu toga ima politično oblastvo pravico, da ta
krat, kadar se zglasitev no izvrši pravočasno ali ka
dar ee izvrši nepopolno, na podstavi znanih podatkov 
ali podatkov, ki se doženejo uradoma, takoj določi 
vojaško takso. 

V L j u b l j a n i , dne 17.decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

dr. Rutar s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 14.419/21, 

Tedenski Izkaz o nalezljivih boleznih na 
osemlju pokrajinske nprave za Slovenijo. 

(Od dne 27. novembra do dne 3. decembra 1921.) 

i T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
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Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani, 

A , 993/pr. 

Razpis službe. 
Na državni dvorazredni trgovski šoli v Celju se 

razpisuje z začetkom II. semestra, t. j . z dnem 1Ле-
hruarjiv 1922., mesto učitelja-komercialista. 

Prosilci, ki morajo dokazati, da so dovršili tr
govsko akademijo aH srednjo šolo z maturo in abi-
turientski tečaj ter prebili triletno prakso v blagovni 
ali bančni trgovini, naj vlože pravilno kolkovane 
prošnje, naslovljene na oddelek ministrstva za trgo
vino in industrijo v Ljubljani, do dne 

1. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
Prošnjam je priložiti krstni in domovinski list, 

curriculum vitae, nadalje študijska in druga izpriče
vala. Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo 
poleg tega priložiti uradno zdravniško in nravstveno 
spričevalo. 

Ministrstvo sa trgovino In industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 15. decembra 1921. 
Načelnik: dr. Marn s. r. 
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Griža (Dysenterie). 

Brežice 

Celje okolica 

Celje mesto 
Krš io 

Konjice 

Brežice . . . 
Globoko. . . 
Pleierje . . . 
Videm . . . 
Bizeljsko . . 
Piiece. . . . 
D o b j e . . . . 
Koprivnica . 
St. Peter . . 
Artice. . . . 
VirStanj. . . 
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Breije . . . 
Sromlje . . . 
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Murska Sobota. 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, > 
dne 15. decembra 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec a. r. 

Št, 14.224/21. 1881 
Razglas. 

Mag. pharm. Peter F. Al b a n e že, apotekarski 
poručnik v stalni vojni bolnici v Ljubljani, je spro
žil ustanovitev nove javne lekarne v Mariboru 8 sto
jiščem na Koroški cesti ter je naprosil koncesije za 
obratovanje te lekarne. 

To se razglaša v zmislu § 48. zakona o ureditvi 
lekarništva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. 8t. 5 
ex 1907., s pristavkom, da morajo lastniki javnih 
lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost njih' 
lekarn z ustanovitvijo nove lekarne ogrožena, more
bitne ugovore zoper naprošeno ustanovitev te lekar
ne uveljaviti ustno ali pismeno pri mestnem magi
stratu v Mariboru v š t i r i h t e d n i h o d dne, ko se 
objavi ta razglas. Kesneje došli ugovori se ne bodo 
mogli vpoštevati. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 12. decembra 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec e.r« 

:•/•*>»•,••- '-.riJm.éh:'ù^r£-
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š t 11.856. 
Razglas. 

Na podstavi zakona z dne 27. oktobra 1900., 
kranj. dež. zak. št. 27, o uravnavi zdravstvene služ
be po občinah na Kranjskem se politična občina 
Velika vas, prideljena zdravstvenem okrožju brd-
•skemu, izloča iz tega okrožja ter priklaplja zdrav
stvenemu okrožju zagorskemu o. S. Istotako se iz
ločata politični občini Dol in Dolsko iz zdravstve
nega okrožja domžalskega ter priklapljata zdrav
stvenemu okrožju ljubljanskemu. 

Ta odredba stopi v veljavo dne 1. januarja 1922. 
To se daje na občno znanje s pristavkom, da se 

e tem deloma izpreminjata razglasa c kr. deželne 
vlade v Ljubljani z dne 16. marca 1889., št. 647/pr. 
(dež. zak. š t 8 iz leta 1889.) in z dne 1. marca 1911., 
š t 4624 (dež. zak. št. 9 iz leta 1911.). 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. decembra 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec s. r. 
St. 14.692/21. 

Razpis. 
Na Prežganjem, na Stangi in v Gabrjem, občina 

Trebeljevo, okrajno glavarstvo litijsko, so prazna 
mesta okrajnih babic, s katerimi je združena letna 
remuneracija 1000 K. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene prošnje 
do dne ! f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri okrajnem glavarstvu v Litiji. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 21. decembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec ». r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

8t. 5107. 
Razglas. 

Inž. Dušan S e r n e c, ravnatelj deželnih elek
trarn na Bledu, je dne 10. decembra 1921. pri okraj
nem glavarstvu v Radovljici prisegel kot avtorizi-
ran civilni inženjer v zmislu § 12. ministrske nared
be z dne 11. decembra I860., št. 36.413, ter je od 
tega dne upravičen izvrševati civilne inženjerske 
posle. 

Njegov stalni sedež je na Bledu. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 16. decembra 1921. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi generalne inspekcije vodi 
v Ljubljani. 

St. 1432. 
Književna objava. 

Generalna direkcija vodâ pri ministrstvu za kme
tijstvo in vode je izdala «Privremeni popis vodenih 
snaga kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» in «Iz-
veštaj o radu generalne direkcije voda od oslobo-
djenja do 31. maja 1921. god.» 

Brošuri sta denarnim zavodom in industrijskim 
korporacijam na razpolago brezplačno, drugim inter
esentom pa za zmerno ceno. — Dobivata se pri 
generalni direkciji vodâ v Beogradu, Krunska ulica 
St. 81. 

Generalna inspekcija vodâ v Ljubljani, 
dne 13. decembra 1921. 

Generalni inspektor: inž. Sbrizaj s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
St. 3437/21. ' 3--2 

Razpis. 
Oddasta se mesti namestnika višjega državnega 

pravdnika v VII. činovnem razredu v Ljubljini in 
državnega pravdnika v VII. činovnem razredu v 
Mariboru, odnosno drugo mesto državnega pra/d-

niškega uradnika, ki bi se izpraznilo po imenovanju 
ali premestitvi. 

Rok za vlaganje prošenj do dne 
2 6. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 152. 
Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 

dne 19. decembra 1921. 

Št. 3579/21. 3—L' 
Razpis. 

Odda se mesto višjega paznika in več mest paz
nikov v moški kaznilnici v M a r i b o r u . 

Rok za vložitev prošenj na, podpisanem višjem 
državnem pravdništvu do dne 

3. f e b r u a r j a 19 22. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 152. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 19. decembra 1921. 

Preds. 1720/4/21—1. 3—3 

Razpis. 
Oddado se sodniška mesta v IX. činovnem raz

redu pri deželnem sodišču v Ljubljani, Kamniku, Ra
dovljici in na Brdu. 

Rok za prošnje do dne 
2 4. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 151. 
Predsednlštvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 15. decembra 1921. 

S 1/21—11. 2013 
Odprava konknrza. 

Prezadolženec: zapuščina po Adolfu B e r n h o l -
z u, bivšem trgovcu v Ptuju. 

Konkurz, ki je bil razglašen e sklepom opravilna 
št. S 1/21—5 o imovini prezadolženčevi, se odprav
lja, ker ni upnikov več nego eden, po § 166., odst. 1., 
k. r. 

Vse odredbe, ki ovirajo prezadolženca pri nje
govem razpolaganju, ee odpravljajo. 

Konkurzni komisar, upravnik mase, njegov na
mestnik in člani odbora upnikov se razrešujejo 
službe. 

Konkuizni oklic naj se sname s sodne deske. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 

dne 17. decembra 1921. 

1892 3—3 A 258/21—3. 

Poziv dedičem, voliloJemnikom in 
upnikom inozemske državljanke. 

V svojem rednem domovališču v vasi Zaborštu, 
na gradu Krumperku, občina Brezovica pri Dom
žalah, je umrla dne 11. novembra 1921. Irma S e -
r e n y i d e K i s - S e r e n y i (grofica), zasebnica 
pristojna v občino Luhočovice na Moravskom, dr
žavljanka češkoslovaška republike. 

Zapustila je naredbo poslednje volJ3: "Wien, z 
dna 28. junija 1916., in Kreutberg, z dne 9. julija 
1920. 

Po §§ 137. in 138. ces. pat. z dne 9. avgusta 
1854., drž. zak. št. 208, se pozivljejo vsi dediči, vo-
lilojemniki in upniki, naj napovedo svojo zahteve do 
zapuščine пајкеопеје do dne 

5. m a j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem sodišču, ker bi se sicer smela zapu
ščina izročiti bi oz ozira na te zahteve inozemskemu 
ofilastvu aH po tem poverjeni o.sebi. 

Ker so tuzomski dediči predlagali obravnavanj:; 
zapuščine po tuzemskem sodnem oblastvu, so hkrati: 
pozivljejo po § 140. ces. pat. z dne 9. avgusta 1854., 
drž. zak. št. 208, zunanji dediči in volilojemniki, naj 
napovedo svoje zahteve v istem roku in nazna:ûjo, 
da zahtavjjo odstop inozemskemu oblastvu; мсег se 
bo, ako bi inozemsko oblastvo samo ne zahtevalo 
odstopa, zapuščina obravnavala v tuzemstvu, in si
cer samo z dediči, ki so se zglasili. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dne 5. decembra 1921. 

A I 152/21—19. 2003 3—2 

Poklio dedičev neznanega bivališča. 
Nedoletni Ar.ton Mak, posestnik v St. Jungerli 

št. 32, je dne 23. maja 1921. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. 

Janez D o v š c k, rudar v Nemčiji, Anton D o v -
š e k v Ameriki, Matiju D o v š e k, nekje pri Ve
lenju, in Helena D o v š e k, omožena N., pri Zidanem 
mostu, katerih bivališče je sodišč« neznano, so p> 
zivljejo, naj se tekom e n e g a l e t a od danes dalje 
zglase pri tem sodišču. Po tem roku se bo razprav
ljala zapuščina z ostalimi dediči in z gospodom Jo
sipom Pogačarjem, višjim pisarniškim oficialom v p. 
v Celju, ki se je postavil za skrbnika odsotnih de
dičev Janeza, Antona in Matije Dovška in Helene 
Dovškove. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 9. decembra 1921. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

308. Sedež: Celje, Kocenova ulica št. 8. 
Besedilo firme: Viljem Braune, tovarna strupa 

prostih anilinovih barv in kemičnih izdelkov za go
spodinjstvo in gospodarstvo, podružnica Celje. 

Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje stru
pa prostih kemijskih izdelkov za gospodinjstvo in 
gospodarstvo, izdelovanje in prodajanje strupa pro
stih anilinsMh barv. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. oktobra 1910. 

Osebno zavezana družbenika: Erih Lampe in 
Ivan Lampe v Libercu. 

Podružnica glavnega zavoda, obstoječega pri 
okrožnem sodišču v Libercu s firrno: Wilhelm Brauns. 

Pravico družbo zastopati ima vsak družbenik 
sam. 

Podpis firme: Firmo podpisuje vsak družbenik 
sam. 

S prokuro je poverjen Anton Ržimek, obratni 
vodja in strokovnjak za izdelavo anilinskih barv. 

C e l j e , dne 29. novembra 1921. 

309. Sedež: Gaberje (okraj Brežice). 
Besedilo firme: Gustav Sevšek. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Gustav Sevšek, trgovec v Gaberjih 

št. 37. 
C e l j e , dne 8. novembra 1921. 

310. Sedež: Gornja Sušica. 
Besedilo firme: Ivan Frece. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Tvan Frece, trgovec v Gornji Sušici. ' 
C e l j e , dne 29. novembra 1921. 

311. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Robert Ganslmayer & Comp. 
Obratni predmet: trgovska družba za ukoriščanje 

lesa in lesnega oglja (nemško: Holz- und Holzkob-
lenverwertungsgesellschaft). 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
14. novembra 1921. 

Družbeniki: Alojzij Hönigmann, posestnik in tr
govec v Starem logu št. 65; Peter Lackner, posest
nik, gostilničar in trgovec v Gornjem Mozlju št. 11; 
Ivan Jonke, posestnik, trgovec in gostilničar v Gor
njem Mozlju št. 8; Janez Wolf, posestnik v Črnem 
potoku št. 16; Franc Hiris, posestnik v Verderbu 
št. 8; Alojzij Jaklitsch, posestnik v Gornjih Lozinah 
št. 16; Janez Šušterič, kolodvorski restavrater v Čr
nomlju; Ferdinand Thaler, posestnik in gostilničar 
v Oneku št. 21; Jožef Stiene, posestnik v Laznb 
št. 7; Franc Zose, posestnik v Riglu št. 2; Janoz 
Schemitöch, posestnik in gostilničar v Rajndolu 
št. 11; Janez Tscherne, posestnik v Gorenji vasi 
št. 12; Janez Maurin, posestnik v Kumerdorfu št. 0; 
Franc Montel, posestnik v Gornjem Mozlju št. 7; Ja
nez Jonke, posestnik in žganjar v Kumerdorfu št. 3; 
Janez Pangretitsch, posestnik v Gornjem Mozlju 
št. 87; Franc Vardjan, trgovec in posestnik v Spod
njem Skril ju št. 11; Robert Ganslmayer, trgovec z 
losom in lesnim ogljem v Kočevju št. 39; Lobe in 
Hönigmann, posestnika v Polomu št. 13 in Vrbovcu 
št. 5; Juri Tramposch, posestnik v Mačji va3i št. 5; 
Ernest Wüchse, posestnik v Koprivniku št. 41; Man
tija Jaklitsch, trgovec in posestnik v Hribu št. 8. 

Pravico družbo zastopati imajo: Alojzij Hönig
mann, posestnik in trgovec v Starem logu št. 65; 
Robert Ganslmayer, trgovec v Kočevju št. 39, in 
Franc Vardjan, posestnik in trgovec v Spodnjem 
Skrilju št. 11, in sicer po najmanj dva skupno. 

Podpis firme: Alojzij Hönigmann, posestnik in 
trgovec v Starem logu št. 65, Robert Ganslmayer, 
trgovec v Kočevju št. 39, in Franc Vardjan, posest
nik in trgovec v Spodnjem Skrilju št. 11, in sicer po 
najmanj dva skupno. 

N o v o m e s t o , dne 29. novembra 1921. 



153. 791 Letnik HI. 

312. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: F. & M. Rozman. 
Obratni predmet: trgovina' z mešanim blagom na 

drobno. . 
Družbena oblika: javna trgovska družba, uza dne 

14. avgusta 1921. 
Družbcnici: Frančiška Rozman m Marija Koz-

man, trgovki v Ljubljani, Židovska ulica št. 4. 
Za zastopanje je upravičena vsaka družbenica 

samostojno. . . 
Podpis firma: Vsaka, družbenica zapisuje bese

dilo firme samostojno. 
L j u b l j a n a , dna 21. oktobra 1921. 

313. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Brata Rožič. 
Obratni predmet: prodaja barv. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. junija 1919. . 
Družbenika: Ludovik Rožič, pleskar v Ljubljani, 

Cesta v Mestni log 83, in Stefan Rožič, sobni slikar 
v Ljubljani, Mala/ čolnarska ulica št. 7. --

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika, 
vsak samostojno. 

Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje firmo sa
mostojno tako, da zapisuje njeno besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 23. novembra 1921. 
314. Sedež: Novo mesto. 

Besedilo firme: Jakob Paučifr. 
Obratni predmet: pekarstvo in prodaja kruha m 

trgovina z moko in deželnimi pridelki. 
"imetnik: Jakob PaučiČ, posestnik in trgovec v 

Novem mestu št. 75. 
N o v o m e s t o, dne 7. decembra 1921. 

315. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Ivan amale 
Obratni predmet: trgovina s klobubi, storjeno 

-obleko in čevlji. 
Imetnik firme: Ivan Smalc, trgovec v Novom me

stu št 94. 
N o v o m e s t o, dne 7. decembra 1921. 

316. Sedež:. Veliki Mengeš. 
Besedilo firme: Jenčič 4 Gregore. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 

... Družbena. oWLka:Jav^trgovska_družba izza dne 
i . januarja 1921. 

Družbenika: Milan Jenčič, trgovec v Velikem 
Mengšu št. 38, in Franc Gregore, trgovec v Velikem 
Mengšu št, 66. 

Za zaatopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Firmo podpisuje vsak družbenik 
samostojno tako, da postavlja pod njeno besedilo 
svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 28. novembra 1921. 

b) da si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, ko
likor so potrebna za dosego zadružnega smotra, 
6 svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri 
«Zadružni zvezi» v Ljubljani; 

c) da daje članom posojila; 
d) da oskrbuje članom inkaeo. 

Zadružna pogodba z dne 27. novembra 1921. 
Člani prvega načelništva: Elaž Rebol, župnik v 

Dobrničah št. 1, načelnik; .Gregor Tomšič, posestnik 
v Knežji vasi št. 13; Jernej Slak, posestnik v Do
bravi št. 18; Jožef Zupančič, posestnik v Koritih 
št. 3; Jožef Kužnik, posestnik v Lokvah št. 6; 
Mihael Lah, veleposestnik v Mali vasi.št. 16; Janez 
Pekolj, posestnik v Artmanji vasi št 1 — odborniki. 

Pravnoveljavno podpisujeta zadružno firmo pod 
njenim besedilom po dva člana načelništva. 

Delež znaša 20 K. Vsak člau jamči za zadružne 
obveznosti neomejeno. 

Objave, izhajajoče od zadruge, ee izvršujejo z 
oznanilom, nabitim v. uradovalnici, po potrebi z 
oklicem pred župno cerkvijo v Dobrničah. 

N o v o m e s t o , dne 17. decembra 1921. 

nie; tajnik: Maks Lukanc, komisar državnih želszr 
nie; odborniki: Ivar. Orel, pristav državnih MezniC} 
Srečko Čerček, pristav državnih Železnic; ^ Frane 
Kahne, delavec državnih železnic; Jakob Sadol, viSji 
izprevodnik državnih železnic; Ferdo Podbevšek^ 
kovač državnih železnic; Josip Kyovsky, podurad* 
nik državnih železnic — vsi v Ljubljani. 

L j u b 1 j a n a. dne 5. decembra 1921. 

322. Sedež: Ljubljano. 
Besedilo firme: Stavbna zadruga eredn|eSolekifc 

profesorjev v Ljubljani, registrovana zadruga i ome
jeno zavezo. 

Namen zadrugi je preskrbovati članom lastne 
dome. Ta smoter doseza zadruga 6 tem, da kupuje 
članom primerna stavbišča in hiše ali pa jim gradi 
lastne domove. 

Zadružna pogodba z dne 16. novembra 1921. 
Opravilni delež znaša 100 dinarjev. Vsak «a- , 

družnik jamči s svojim opravilnim deležem in p» •*,• 
njega enkratnim zneskom. ^ • 

Oznanila se izvršujejo po potrebi t naznanili * 
zadružni pisarni, z okrožnicami ali pa z objavovV-

П. V p i s a l e ao se i z p r e m e m b e in d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

317. Sedež firme: Kočevje. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani & Ko. — Zadružna industrijska 
podjetja v Kočevju: 

Izbrisala se je kolektivna prokura Antona La-
pajneta, vpisala pa se je kolektivna prokura za 
Alojzija Kmetica v Kočevju. 

N o v o m e s t o , dno 7. decembra 1921. 

318. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Jakob Mikolič ia sin. 
Obratni predmet: krojaški obrt in trgovina z ma

nufakturnim blagom na drobno: 
Besedilo firme odslej: Ferdo Mikolič. 
Obratni predmet ostane neizpremenjen. 
Izbrisal so je prejšnji kutnik Jakob Mikolič, po

sestnik in krojač V Novem mestu, vsled smrti; vpisal 
pa so je kot samoimetnik firme: Ferdo Mikolič, po
sestnik, krojač in trgovec v Novem mestu št. 90. 

N o v o m e e t o, dne 17. decembra 1921. 

B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e so e'e n a s t o p n e z a d r u g e : 

319. Sedež: Dobrniče. 
Besedilo firme: Hranilnica in posojilnica v Dobr-

niču, registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 
Svoj namen doseza zadruga з tem, da 

. a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in pa vloge 
v. tekočem računu; 

320. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gradbeno društvo učiteljstva na 

tehniški srednji šoli v Ljubljani, r. z. z o. p. 
"Namen zadrugi je pospeševati gospodarske ko

risti svojih članov, v prvi vrsti s tem, da gradi vsa
kovrstne stavbe, posebno pa rodbinske hiše z vrto
vi ali brez vrtov in da upravlja take hiše za svoje 
člane. V okviru veljavnega obrtnega zakonodajstva 
se sme društvo pečati s pridobivanjem, oziroma na-
pravljanjem materialij, potrebnih za njegove namene. 

Poslovanje zadruge sme obsezati tudi poravna
vanje že obstojpčih hipotečnih dolgov t- pomočjo 
zavarovanja. 

Spekulacijske stavbe, t. j . stavbe brez naročila 
prosilca, ki je vezan s pogodbo, se ne smejo izvrše
vati. Če bi pa vendarle izjemoma kazalo v posamez
nih primerih, da se izvrši'stavba, brez izrednega na
ročila, se sme to zgoditi le po sklepu občnega zbora. 

Zadružna pogodba z dne 11. novembra 1921. 
Opravilni delež znaša 500 Din. Vrak zadružnik 

jamči s svojim opravilnim deležem in pa z njega 
enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po razglasu v «Uradnem 
listu pokrajinske upravo za Slovenijo». 

Občni zbor se skliče vselej vsaj 14 dni prej po 
razglasu v «Uradnem listu. pokrajinske uprave za 
Slovenijo»; nanj je tudi povabiti vse člane pismsno. 

Ravnateljstvo šteje 6 članov, ki jih voli občni 
zbor za dobo treh let' 

Člani prvega ravnateljstva so: ravnatelj profesor 
Ivo Tejkal, ravnateljev namestnik profesor Mihael 
Presi, tajnik profesor inž. Leon Novak, blagajnik 
profesor inž. Romeo Fakin, odbornik profesor Jožo 
Kremenšek. 

Ravnateljstvo podpisuje za zadrugo tako, da 
postavljata pod besedilo firme svoji imeni ravnatelj 
ali njega namestnik in en drug član ravnateljstva. 

L j u b l j a n a , dne 9. decembra 1921. 

«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo». 
Na občni zbor se vabijo zadružniki s pismenimi 

obvestili, ki navajajo dnevni red, čas in kraj, nak 
manj teden dni pre} in po «Uradnem listu pokrajin-« 
ske uprave za Slovenijo». 

Načelništvo sestoji iz predsednika in šesfih Od
bornikov, ki jih izvoli občni zbor za dobo enega letav 

člani načelništva eo: dr. Janko Slebinger, геаШЛ 
profesor, predsednik; dr. Ivan Grufenauer, profesor, 
na I. državni gimnaziji, podpredßednik; Franc- Pav
lic, profesor na državni realni gimnaziji; Franc Vr
hovnik, realčni profesor; Kuno Hočevar, profesor na, 
I. državni gimnaziji; Ljudevit Vazzaz, profes« пак 
državnem učiteljišču; Leopold Andrée, reale« pro
fesor — vsi v Ljubljani. 

Za zadrugo podpisujeta pod zadružno firmo pred
sednik ali podpredsednik in še en član naoelniltvar 

L j u b l j a n a , dne 5.decembra 1921. m 

"M 
•M 

321. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Nabavljaina zadruga uslužbencev 

in upokojencev državnih železnic v Sloveniji, r. z. 
7. O. Z. ^ 

Namen zadrugi je, da preskrbuje člai.u z živez-
nimi, oblačilnimi in gospodarskimi potrebščinami. 
da nakupuje, izdeluje in predeluje blago vsake vrste 
ter ga oddaja članom za njih osebno in hišno potrebo 
in načeloma za gotovino. 

Zadruga je oprta na pravila z dne 27. novembra 
1921. 

Zadružni delež znaša 300 dinarjev ter se vplača 
ali'takoj ob pristopu popolnoma ali pa v enakih 
mesečnih obrokih v enem letu. Zadružniki jamčijo 
do dvojnega zneska podpisanih deležev. ^ 

Poziv na občni zbor se mora objaviti enkrat v 
»Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo» in 
v vseh glasilih železniških strokovnih organizacij v 
Sloveniji. Tako je razglašati tudi vse druge zadruž
ne objave. 

Upravni odbor sestoji iz devetih članov, od ka
terih je eden predeednik in eden njegov namestnik; 
izvoli jihJbčni zbor za dobo treh let. 

Zadružna firma se podpisuje tako, da se pod nje
no besedilo podpisujeta dva člana upravnega od
bor ali en član upravnega odbora in en prokurist 
zadruge. Eden teh podpisanesv mora biti predsednik, 
podpredsednik, ali tajnik. . • . 

Taca» so člani upravnoga odbora: predsednik: 
Matija Vrišer, nadzornik državnih železnic; podpred
sednik: Kajetan Kobale, poduradnik državnih želez-

323. Sedež: Šmartno ob Dreti. •./;.• 
Besedilo firme: Hranilnica in posojilnica т Svet

nem ob Dreti, registrirana zadruga z neomejeno aâ* 
vezo. ' -:i'M 

Obratni predmet: Zadruga ""f 
a) sprejema in obrestuje hranilnfi vloge in pa vloge^ 

. v tekočem računu; * / . _ ;\M 
bj si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, kolikor e ö ^ 

potrebna za dosego zadružnega smotra, 6 8У0#ш>;*> 
zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri «Zadrtiïnî.^ 
zvezi» v Ljubljani; (Д 

c) daje članom posojila; - •, '"'"- 4 ;;^| 
č) oskrbuje članom inkaeo. • !j | 

Zadružna pogodba (statut) z dne 16. avgueta-g 
1921. '-''"^ 

Opravilni delož znaša 2 Din ter se mora tàktì-Џ 
plačati. Vsak zadružnik jamči neomejeno. -ä 

Oznanila se izvršujejo v «Slovenskem Gospoda«-^ 

Načelništvo sestoji iz osmih zadružnikov; M ; ; i 
načelništva so: Matija Purnat, posestnik v Šmartnem^ 
ob Dreti št. 78, načelnik; Ferdo Weiss, posestnik *:ф 
Spodnjih KraŠah št. 16; Anton Brozovnik, powä^J 
nik v Smartnem št. 4; Jožef PozniČ, posestnikov .eiâ.*j 
v St. Joštu š t 1; Frafcc Remic ml., trgovec v êmatt- j 
nem št. 73; Franc Levar, posestnik v SmartneW| 
št. 10; Anton Zagorjan, posestnik v Smartnem Št 35fj •% 
Franc Krivec, posestnik v St. Joštu št. 21 — odbor-:^ 

Pravico zastopati zadrugo ima načelniStvo. ч ;^| 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupOOJ 

dva Člana načelništva, . | 
Celje,-dne 8. novembra 1921. . | 

П. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i n d o d a t ó j 
ki p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : V A 

324. KmetijBko društvo v Horjulu, registrovana «b- | 
druga z omejeno zavezo: ' ,.,;',;-'j 

Izbrisal se je, član načelništva Janez Jama, v # 
sal pa se je Matevž Lavriša, posestnik v liorjuijaJ 
št. 45. '? 

L j u b l j a n a , dne 8.decembra 1921. 
• r ' - •-:; 

325. Živinorejska zadruga v Ihanu, registrovaua sea-
druga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 14. avgusta 19ŽL 
se je -zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo«.! 

Likvidatorji so dosedanji člani fiaeelrdStva. 
Likvidacijska firma: Živinorejska zadruga v Uta* ; 

nu, r. z. z o. z. v likvidaciji. 

BEaSâtftb': •i;. 4.Ì&}. j f r . - >Ü. : ,•...'&'. >V_".*;:. 1лл*&«.'>' '.:^.L .ЈУ'УХ ÏJÀ-J&^itft&ï* '^••<^Ш^ТњШ 1ШЕШЕ 
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Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida-
«ijsfao fiimo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 8.decembra 1921. 

836. Hranilno in posojilno društvo v Kočevja, regi
strovana zadruga t neomejeno zavezo (Spar-
nnd Darlehenskaesenverein): 

Na podstavi zapisnika občnega zbora z dne llega 
septembra 1921. se je izbrisal umrli član načelništva 
Josip ObergfölL, vpisal pa se je novi član načelništva 
Friderik Kaucky, učitelj v p. v Kočevju. 

N o v o me s t o, dne 17. decembra 1921. 

327. Nakupovalna in razpečevalna zadruga za klav
no živino v Ljubljani, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. maja 1921. «t 
je zadruga, razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: sedanji odborniki. 
likvidacijska firma: Nakupovalna in razpečeval

na zadruga za klavno živino, r. z. z o. z. v likvida-
dji v Ljubljanu 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

C i j u b l j a n a , dne 8.deeembra 1921. 

,H& üarodea caložba, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo, v Ljubljani: 

Izbrisal se je iz načelništva član Emil Vodeb, 
«ffesil pa se je ïvan Podržaj, časnikar v Ljubljani. 
v L j - a b l j s n a , dne 8.decembra 1921. 

m 

Toplicah št. 14, in Juri Zeleznik, paznik v Toplicah 
št. 77. 

L j u b l j a n a , dne 8.decembra 1921. 

335. Sodarska zadruga v Železnikih, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izpremenil se je § 30. zadružnih pravil z dne 
20. julija 1910. ter se glasi odslej: Dan, ura, kraj 
in dnevni red občnega zbora se naznani članom vse
lej osem dni prej z vabilom, ki se nalepi y zadružni 
pisarni. 

L j u b l j a n a , dne 8.decembra 1921. 

tientpeteieka hranilnica in posojilnica v Ljub
ljani, regisö'ovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Na «bčnem zbora se je sklenil dodatek k § 16. 
Ш: Adružnih pravil z dne 21. avgusta 1908. 
K* fcbrfeal se je Clan načelništva Anton Presetnik, 
M/ vpisal pa se je Jožef ^Dimnik, posestnik v Obrjah 
j t î * t io
l i %, j u b l j a n a , dne 8.decembra 1921. 
*$£•> 

| 3$0. Hranilnica ta posojilnica na Ljubnem, regostri-
Ш/ rana zadruga z neomejeno zavezo: 
Ш•'• Iz načelništva je izstopil Franc. Kolenc, vstopil 
W&im 4e v noceliiiStwo ffofcef Zagožen, p. d. Bati, po-
^ « r t n f k pod Teromšt. 79. 
Ш Cel je , .dne 8.novembra 1921. 

^ ' W l . Utiskareka In siratska zadruga logaška, regi
es etrovana zadruga z- omejeno zavezo: 

zadružna pravila z dne 81. marca 1898. &o raz-
f* *ièl$№ljena in -s stelepom občnega zbora z dne 20ega 
1 <jfc«o%ra 1918. so sprejeta nova pravila. 

Namen zadrugi je odslej, da gradi potrebne za
li družne prostore in si nabavlja-stroje sa izdelovanja 
ymlecnih izdelkov, da prevzema od zadružnikov mla
đ a n , izdeluje mlečne izdelke ter vse to razpečava. 
%[: Zadružni delež znaša 10 K^ zadružniki jamčijo s 
itiiftagmii deleži in že s petkratnim zneskom deležev. 

NaMnStvo sestoji iz načelnika, njega namest-
__j ŠJ treh odbornikov. 
Za firmo se podpisujeta dva člana načelništva vod 

•besedilo. 
sObčni zbor ве sHiče vselej z razglasom, nabitim 

pyaraänem lokalu, ali z objavo v «Narodnem G*po-
ф » , eno kakor drugo osem dni prej. 
Drugi razglasi se objavljajo na enak način. 

,„,. :- đabrisal se je iz načelništva Adolf Mullej, vpisal 
|$»иве je Franc Korencan,.posestnik v Dolenjem Lo-

^ L j û b ï j a n a , dne 8.decembra 1921. 

332» Kmetrjeka nabavna in prodajna zadruga v Ra. 
M'>» Jlovljici, registrovana zadruga z omejeno za

vezo: 
Dopolnil se je na obenem zboru z dne 2. oktobra 

IÏÔ21. namen zadruge v § 2., odstavku prvem, s tem, 
; $ а л е dodajajo Se besede: in oskrbovati svoje člane 

^аЗјвШ in plačami. 
b I+JÄbljajLa, dne -8. decembra 1921. ^.. 

J Ö i Hranilnica in posojilnica pri Sv. Trojici nad 
",V Cerknico, registrovana zadruga z neomejeno 
£Л zavezo v likvidaciji: 

Parna se je Izbrisala vsled dovršene likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 8.decembra 1921. 

334. Delavsko kotisumno društvo pri rudniku v Za-
t gori» °b Savìy registrovana zadruga z omejeno 
K' zavezo: 
;> ikbrisali so se člani Jakob Grohar, Ivan Praznik 
?$U*van GriČar, vpisali pa so se Gašper MajdiČ, stroj-
•nikT Kisovcu št, 39, Juri Kanka, nadpreglednik v 

Št. 119/26. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

15. decembra 1921. 
4 denarnice z vsebino od 80 K do 450 K; 4 list

nice z vsebino od 400 K do 2000 K; 1 črna usnjata 
ročna torbica; 1 zavoj z različnind stvarmi; 3 zlate 
zapestnice; 1 dežnik; 1 nova bela, bluza; 1 par žen
skih nogavic; 1 beležnica z raznimi listinami; 1 sre
brna ročna torbica z različnimi stvarmi, 1 zlat šči-
palnik; 2 vojaška dokumenta; 1 blagajniški ključ; 
1 srebrna starinska doza; 1 srebrn uban; 1 srebrna 
tulska doza; 1 srebrna damska zapestna ura; 1 no
tes, oziroma koledarček, z večjo vsoto denarja; on 
listek urar ja Suttnerja o popravilu ure; 8800 K de
narja v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. d» dne 

15. decembra 1921. 
3 denarnice z vsebino okrog 84 ..JE; 1 temnosiv 

klobuk; 1 zlat uhan; 1 pelerina; 1 bluza; 1 telovnik: 
4 nahrbtniki; 1 črna volnena tkanica; 1 zlata za
pestnica; 1 ienski dežnik; 1 plašč; 2 moški palici; 
2 zvezana ključa; 1 prt za žensko ročno delo; ena 
.vzorčna knjiga; X Arn kožufiovinast ovratnik; ena 
mlada temnograhaeta kura; 1 aščipalnik; 1 torba,; ena 
ročna torbica; J par čevljev; 1 кда usnjaj 1 pes; 460 
kron v različnih bankovcih. 

Kr. policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 17. decembra 1921. 

St. 1014. 
Saspie nói tel Jeke eluibe. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 24. n > 
vembra t 1., št. 11.669, se razpisuje učiteljska služba 
na petrazredni osnovni šoli v A r t i č a h v stalno n v 
mestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože y D 
predpisani poti do dne 

15. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne ,12. decembra 1921. 

Št. 1122. 
Oglae. 

1858 

12.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Lukner Angela, Videm. 
13.) Ljubljana 1, dne 26.9.1921., n.: Črne Fani,-PJ№»-

burg. 
14.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Manzina Robert, Zom-

bolja. 
15.) Ljubljena 1, dne ?, n.: Musco, Trieste. 
lfU4^vntç«, dne 29. 3. 1921., n.: Kovača Joezef, 

17.) Ptuj, а п « | 8 Ш . 1921.. n.: Rejaček Tomo, Sla
tina (Slov.). ЧДг^та »w 

18.) Maribor 2, ' Ч Ц М К Ј Ј " < n o i n.: Banjeglav» 
Branko, Čazma. ~"*™^ ч 

19.) Maribor 1, dne 7. ?. n.: Krajači? *4tija, Zagreb. 
20.) Slovenska Bistrica, dne 20.10и„ . ,'ri.: GolČer 

Blasiua, Trst. ' ' " à 
21.) Maribor 3, dne ?, n.: Kosjak (Sustav, Graz. 

II. PoStne nakaznice. 
1.) Vojnik, dne 29.8.1921., n.: Pajnič Kari, Velenje. 

Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega ravnatelj 
stva za Slpvenljo v Celju, 

dne .30: novembra 1921. 

St. 28.772. J014 

Objava. 
Na podstavi clenpy 128 in 129. carinskega м-

kona bo ljubljanska glavna carinarnica ,dne 
8.0. d e . c e m / b r a 19 2 1 . 

cb petnajstih v carinskem, skladišču <D> pri «Bal
kanu» prodajala: 

Nto. 439 kg železnih verig, navadno izdelanih. 
Cenilna vrednost: 5000 Din. 
Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenrïmé vred-

noeti v gotovini. 

Iz pisarne glavne carinarnice ljubljanske» 
dne 21. decembra 1921. 

St. 28.776. 

Objava. 
2015-

V. zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej pofttni in brzojavni naređbenik St 76 z due 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. st. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu novembru 1921. nevračljive poštne 
pošiljatve, ki leže v ehranjevabiem uradu postnega in 
brzojavLega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer 
pošiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa 
prodale r a javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, 
najdena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki Se za 
dobo nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku toga 
roka poâtai npravL 

I. Priporočena pisma. • 
1.) Ljubljana 1, dne 7.10.1921., naslov: Inglle, Ant-

werpen. 
2.) Ljubljana 1, dne "26.10.1921., n.: Flajbau Mihael 

Trieste. 
8.). Ljubljana 1. dne 27.10. 1921., n.: Karanovič 

Stevan, Minesota. . 
4.) Ljubljana 1, dne 22.10.192L, n.: Popoyiö Sv.j 

Beograd. ' „ .„.«- • 
6.) L'ubijana 1, dne ?, n.: Bìrmann Franc, Altofcmk. 
6.) Maribor 1, dne ?, n.: Jurkpvic Ivan, Abbazia* 
7.) Maribor L. dne ?, n.: Haman Carl, Graz. 

- 8.) Maribor 1, dne 22.10.1921., n.: Gabrijeli Jahn, 
Bjelovar. ' - . , T t. 

9.) Maribor 1, dne 22.10.1921., n.: Fmk Johann, 
Wien 

10.) Rogaška Slatina, dne 22.l0.192L, n.: Bele Te
rezija, Pece. . . , . 

11.). Zidani most, dne 25.10.1921., n.: Comanda da 
rimettere Zork, Ljubljana. 

Ng, jpodsjayi ölenpy 128. ùa JL.2J9. carinskog» za
kona bo ljubljanska glavna carinarnica Ацв 

5. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
ob petnajstih v carinskem skladišču «D» -pri «Bal
kanu» prodajala: 

2 bali nto 185 kg ostalega papirja, razen črtanega» 
v vrednosti 500 Din; 

7 bal nto 461 kg papirnatih vreč za vHadaojo, v 
.vrednosti 1>5A0 Din; 

Ш «aiH>jôsr:;4ito'^ed^;iiïA9îkpv> «'^wsreelaoa;»belih 
in barvanih, v vrednosti 7000 Din; 

4 zaboje nto 280 kg votlega stekla, stisnjooega^ 
Aelega, v'Väjednosti 1000 Din; 

1 zaboj nto 42 kg steklenih izdelkov iz navadne 
tvarine , v vrednosti 300 Din; 

4 zaboje nto 233 kg izdelkov iz<bele železne ploče
vine, v vrednosti 700 Din; 

5 /zaboje nto 119 kg kuhinjskih posod iz ОДедое 
pločevine, v vrednosti 400 Din; 

1 zaboj nto 121 kg nožarakih .isidelkpv, sapip iz Že
leza, v vrednosti 500 Din; ' ' 
nto 29 kg izdelkQv kabele železne pločevine, • 
vrednosti 100 Din; 
nto 8 kg kuhinjskih posod iz pločevine, navadno 
izdelane, v vrednosti 50 Din; 

1 zapoj t<.to t ? kg Etcklenih izdelkpv iz navadne 
tvâririe, v vrednosti 100 Din; 
nto 1.6 kg kuhinjskih posod iz železne pločevine, 
v vrednosti 80 Din, torej vsega skupaj: 

50 tovorkov v cenilni vrednosti 12.230 Pin. 
Lastnik blaga: Ivan Bangerte na Bledu. 
Licitanti polagajo za kavcijo 20 % cenilno vred

nosti v gotovini. . . / 

Iz pisarne ljubljanske glavne «arinarniee, ~ 
dne 28. decembra 1921. 

Razne objave, 
Razglas. 189T 8~*< 

Ker se je «Bikorejska zadruga v Križovcib»,;,rP 
gistrira-na zmlruga z omejeno zavezo, pa skîoira 
občnega zbora z dne 23. oktobra 1921. razdružila' 
ter jo prešla v likvidacijo, se pozivljejo pe.^5'*»-
zadružpega .zakona vsi upniki, naj se .agiase^ïri za
drugi. 

.V K r i t o r c i h, dne 14. decembra 1921. 

Josip Wetel s. r.,.VldoMagdič &,л, Ùltvidateé»., 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. т Ljubljani. 

Т£ШЉЛА!УШ.\Ш^К£Ш^Ж- ùJ^i&êuii,x^MM^tàaâ ïMaiM-'JièX:*--;; l '^tAKVA''^. f ','^'««i'iÄäi*! [^Ш^ЕктЉ^ШаЕ^^^М^! 
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Poitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 31. decembra 1921. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Ir „Službenih Novin kraljevine Srba, Brvata i Blo«enaca". — hpremembe v osebju. — Zatoni in kraljevske uredbe Zakon o preskrbovanjn kraji», kjer je premalo 
«dra*eikov. Zakon o pravici za izvrfevanje babiske ртакве. Zakon o чBiroju oblastnih saniti tnib uprav. Zakon o izpremrnibab člena 8. zakona e dne 18 dewabra Ш6. o ureditvi 
lekarniitva, ki »elja v Sloveniji in Dalmaciji. — Uredbe osrednje vlade: Tarifa o pobirano lake in doplačil aa pregled in žigosanje (preizkus) mer in merilnih priprav, stekleni« 
in èaA za točenje alkoholnih pijač in mleka, intotako sodov. — Uredbe pokrajinske uprave za Slovenijo: Naredba, s salerò te zvišuje pristojbina za ribarske knjižice, veljavne a» 
•zemlja hi»se kromvine Kranjske. — Raxglasi osrednje vlade Tariffa pojasnila. Toziv orim, ki imajo kavcije pri miuistntvn za gradbe. — Bazglssi pokrajinske uprafe aa Slo
venijo: Rxapnst društev. Kszglae o izprememhi y ohčinakem gerentstvu v Gornjih Crocib. Razglae 6 konstituiranju začasne delavske zbornice v Ljubi ani. Izkaz o rteujo fivalakih 
kužnih bolezni v Sloveniji z dne 24. decembra 1921. — Kaïglari ministrstva za tigovino in induMnjo, oddelka v Ljubljani: Razpis več mest uradnikov tehnikov pri upravi ta 
•aiuto iadastrijeke svojine. Dodatek k meroizkusni tarifi. — ftazglaa gradbene direkcije za SI venijo, da se dovoljuje zvišana mostnina na savskem motta pri Breiicah. — Ba>> 

glasi rszDih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. — Na znanje. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 286 z dno 22. decembra 1921.: 
Njegovo Veličanstvo kralj je prejel ob slavi krst

nega imena kraljevskega doma sv. Andrije Prvo-
tvanega in ob svojem rojstnem dnevu mnogobrojne 
čestitke od vseh etrani. Naša predstavništva v ino
zemstvu, vei predstavniki vojaških in civilnih obla-
etev v državi, mnoga društva in mnogi zasebniki so 
mu izrazili globoko podaniško vdanost in tople želje 
ca Biavo kraljevskega doma. — Po Najvišjem nar> 
čilu izreka predsednik ministrskega sveta v imenu 
Njegovega Veličanstva kralja zahvalo vsem za ču
stva ljubezni in domoljubne želje za napredek naše
ga naroda. 

Objavi ministrstva za trgovino in industrijo, da 
je minister za trgovino in industrije odobril ustano
vitev privilegirane trgovinske agencije kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Kopenhagenu in 
ustanovitev podružnice vratislavske privilegirane tr
govinske agencije v Libercah. 

Številka 267 z dne 23. decembra'1921.: 
Objavi generalne direkcije carin, da sta Stefan 

K o 61 a n in Anton G r o m postavljena za carinska 
posrednika pri carinarnici na Jesenicah. 

Objavi ministrstva za notranje zadeve, da sta ko
munistična lista cBulletin Communiste» (Pariz) in 
«Delo» (Trst) v naši državi prepovedana, ker pišeta 
zoper njetw interese. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 
«Wiener Bilder> (Dunaj) v naši državi zopet dovc-
ljen, ker je izpremenil pisavo. 

Številka 288 z dne 24. decembra 1921.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a z dne 23. novembra 1921., s katerim se Mitra 
S. H a d ž i ć, bivši slušatelj tehnične šole v Berlinu, 
postavlja za pomočnika komisarju železniške policije 
na Rakeku. 

Zapisnik o VII. redni seji narodne skupščino kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dno 6. decem
bra 1921. 

Številka 288 A z dne 24. decembra 1921.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a z dne 24. decembra 1921., s katerim se spre-
Jemlje ostavka dosedanjega ministrstva ter se po
stavljajo: 

za predsednika ministrskega sveta in ministra za 
zunanje zadeve Nikola P. P a š i ć, predsednik mini-
etrskega sveta, minister za zunanje zadeve na raz
polagi in narodni poslanec; 

za ministra priprave za ustavotvorno skupščino 
in izenačitav zakonov Marko N. T r if k o v i c , iri-
nister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za prosveto Svetozar P r i b i ć e v i ć , 
minister na razpolagi in narodni potlanec; 

za ministra za notranje zadeve dr. Vojislav M a -
r i n k o v i 6, narodni poslanec; 

za ministra za promet Andra S t a n i č , narodni 
poslaneo; 

za ministra za trgovino in industrijo dr. Mehmod 
S p a h •, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za gozde in rudnike Živojin R a f a j -
1 o v i é, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za pravosodje dr. Lazar M a r k o -
v i 6, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za finance dr. Kosta K u m a n u d i , 
minister na razpolagi in narodni poslaneo; 

za ministra za narodno zdravje dr. Hamdija K a-
r a m e h m e d o v i č , ministe) na razpolagi in na
rodni poslanec; 

za ministra za kmetijstvo in vode Ivan P u e e I j , 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za vojno in mornarnico general Mili-
voj Z e č e v i é, minister na razpolagi; 

za ministra za agrarno reformo Krsta Lj. M i l e -
t i 6, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za gradbe Vela V u k i ć e v i ć , na
rodni poslaneo; 

za ministra za verstvo dr. Iv. n K r s t e 1 j , na
rodni poslanec; 

za ministra za socialno* 71!v V •-•"!. VTÎ ' * 
j a v, narodni poslanec. 

Številka 289 z dne 26. decembra 1921.: 
Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 

je minister za trgovino in industrijo odobril ustano
vitev privilegirane trgovinske agencije kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Leipzigu. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 
je minister za trgovino in industrijo sprejel ostavko, 
ki jo je Viktor T u r n š e k, ravnatelj urada za po
speševanje obrta v Ljubljani, podal na državno 
službo. 

Objava generalne direkcije voda, da je minister 
za kmetijstvo in vode mesto Feliksa 8 u f 1 a j a, ofi-
ciala pri generalni direkciji vodâ v Ljubljani, pro
glasil za izpraznjeno. 

Izpremembe v osebju. 
Premeščena sta: okrajni komisar dr. Anton M e -

g u s a r od okrajnega glavarstva v Kranju k okraj
nemu glavarstvu v Krškem in provizorni vladni 
koncipist Ivan B a v d e k od okrajnega glavarstva 
v Krškem k okrajnemu glavarstvu v Kranju. 

Kmetijski asistent XI. činovnega razreda Albin 
D u l a r pri oddelku za kmetijstvo je imenovan za 
kmetijskega asistenta X. činovnega razreda na do
sedanjem službenem mestu. . . . . . 

Iv. Hribar e.r. 

Predsednik kr. stola sedmorice v Zagrebu je ime
noval Ljubo M i 1 a n o v i ó a, tajnika pri oddelku 
B stola sedmorice, za predsedništvenega tajnika pri 
tem oddelku. „ _ . . . x . , . , . 

Predsednistvo kr. stola sedmorice. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 
pravnega praktikanta di ja. Viiika Ž o r e a za avskul-
tanta. 

Imenovani so: računski oficial Fran P e č n i k 
za računekega revidenta, računski asistent Fran B 0-
ž i č za računskega oficiala in računski praktikant 
Maks P r e s k e r za računskega asistenta — vsi 
pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani. 

Kavčnik e. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
353. 

Mi 

Aleksander, S 
po milosti božji in narodni volji • ] 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 183. 7 
ustave sklenil v svoji VII redni seji, ki jo je imel 
dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je odločbe 
ministrskega sveta z dne 22. decembra 1911Ц 
št. 26.019, z dne 8. junija 1920., fit, 10.922 — «Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
St. 114 iz leta 1920. - in z dne 2. juliji 1918., 
ai.li.iOi — seznap.ka^jreKlb ministrstva ш UJ..-.}« -
no zdravje št. 4, 6 in 16. — «Službene Novine kra» Ä 
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. — iz-

premeniti in da se morajo glasiti: 

Zakon o preskrbo vanju krajin, kjer Je pre
malo zdravnikov.* 

Člen 1. 

Zdravnikom in absolviranim inedicincem, ki so 
bili mod vojno v vojaški službi, se vračunava ta čas 
v odslužitev predpisanega enoletnega roka v bolni
cah. Zdravniki, ki se jim vračunava ta čas, se smejo 
postavljati tudi za ukazne zdravnike. To vračuna-
vanje se sme vršiti samo do dne 31. decembra 1922. 
in do tega roka se zdravniki opraščajo državnega 
izpita za zdravniško prakso in fizikatno službeno 
mesto. 

Člen 2. ' 

Zaradi odslužitve predpisanega enoletnega roka 
v bolnicah po dovršenih študijah erne minister za 
narodno zdravje postavljati v bolnicah zdravnike sa 
začasne sekundarne zdravnike s pravico do draginj-
ske doklade, do stanovanja in hrane v bolnici. Ako 
ne bi imeli stanovanja in hrane, ee jim priznava pra* 
vica do denarne odškodnine, ki jo določa minister 
za narodno zdravje po krajevnih razmerah. 

Člen 3. 

V posebno siromašnih, razsedenih in za službo 
težkih krajinah sme minister za narodno zdravje na
meščenim zdravnikom določati tudi posebne dokla
de po krajevnih razmerah. Najvišji znesek teh do* 
klad se določa s proračunom. 

Člen 4. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
ter nadomešča odločbe ministrskega sveta z dne 
22. decembra 1919., št. 26.019, z dne 8. junija 192Ö., 
št. 10.922 — «Službene Novine kraljevine Srba, Hr* 
vata i Slovenaca» St. 114/19 — in z dne 2. julija 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 277, izdanih dne lOega 
decembra 1921. 
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1919., š t 11.767 — eeznamka uredb ministrstva /a 
narodno zdravje St. 4., 5. in 16. — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu namestniku ministra za narodno zdravje, 
ministru za trgovino in industrijo, naročamo, naj 
razglasi ta zakon ter skrbi za njegovo izvrševanj?, 
oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25.novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić g. r. 

Predsednik ministrskega sveU, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
Minister priprave za ustavotvorno skup-

Scino in izenačitev zakonov: 
M. Trilković s.r. 

Namestnik ministra za proeveto. 
minister za notranje zadeve: 

Sv. Pribićević s. r. 
Minister za notranje zadeve: 

:-' Sv.Pribićević s.r. 
Minister za gradbe: 
J. P. Jovanović s. r. 

Minister za pravosodje: 
M.S.Djuričić s.r. 

Minister za promet: 
? Nik. Uzunović s. r. 

Namestnik ministra za narodno zdravje, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr.M. Spaho s.r. 
Minister za gozde in rudnik«;: 

dr. H. Krizman s.r. 

Minister za pošto in brzojav: 
dr. SI. Miletić s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr.V.Bukovec s.r. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Minister za verstvo: 
dr.Mil.Jovanović s.r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s.r. 

Minister za vojno in mornarnico: 
general MH. Zečevlć s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
K. LJ. Miletić s. r. 

354. 
Ml 

Aleksander, 

Člen 2. 
Kdor se pregreši zoper določila člena 1., tega 

kaznuje pristojno sanitetno oblastvo s kaznijo od Б 
do 250 dinarjev, kolikor ne spada pregreŠek tudi 
pod določila kazenskega zakona. 

Člen 8. 

Ta zakon nadomešča naredbo zdravstvenega od
delka za Slovenijo in Istro z dne 3. septembra 19i!0.. 
St. 20.788 — eeznamka uredb ministrstva za narod
no zdravje St. 31 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. in stopi v 

| veljavo, ko se razglasi v «Službenih Novinah kralje-
' vine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Našemu namestniku ministra za narodno zdravje, 
ministru za trgovino in industrijo, naročamo, naj 
razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25.novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
(Podpisi ministrov kakor pod št. 353.) 

355. 
Mi 

Aleksander, 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem i n vsakomur, da je ; 
zakonodajni odboT narodne skupščine kraljevine Sr
bov Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
sklenil v svoji VII. redni seji, ki jo je imel dne 9. no
vembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o ustroju 
sanitetnih uprav v Srbiji in Črni gori — «Službene 
Novine kraljevino Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 163 
iz leta 1921. '*- eeznamka uredb ministrstva za na
rodno zdravje št. 17 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca št. 195/21. — kprememti 

in da ee glasi: 

Zakon o ustroju oblastnih sanitetnih 
uprav.* 

tožba v 15 dneh na ministrstvo za narodno «dravje, 
čigar odločbe so izvršne. 

Inspektor oblastne sanitetne uprave je upraviče» 
dajati vsemu sanitetnemu osebju svojega okoliš» Öo-
puste do 15 dni. '< 

Člen 3. 
Inspektor oblastne sanitetne uprave predlaga 

vsako leto ministrstvu za narodno zdravje «jà^enje-
no poročilo o celokupnem svojem delovanju in o 
stanju sanitetne službe in samtetnih naprav mojega 
okoliša. Natisk tega poročila obremenja ; pisarniške 
stroške dotične oblastne sanitetne uprave. 

Člen 4. 
Za osebje ima inspektor za sedaj kot pomočnika 

poleg redne službe in brez škode zanjo okrožnega 
in sreskega zdravnika v kraju oblastne sanitetne 
uprave in razen tega enega pisarja in slugo. Pozneje, 
če se pokaže potreba za to, pa smo minister.za na
rodno zdravje postavljati tudi drugo pomožno ukaz
no in neukazno osebje pri posameznih oblastnih sa
nitetnih upravah. 

Vse neukazno osebje samtetnih uradov in na
prav v svojem okolišu, razen zdravnikov, postavlja 
in odpušča v mejah zakonov in uredb inspektor ob
lastne sanitetne uprave ali na predlog šefov dotičnih 
uradov ali pa sam, po lastni iniciativi v izjemnih 
primerih, če to zahteva interes sanitetne službe? a v 
poslednjem primeru mora za to izposlovatr naknad
no odobritev od ministra za narodno zdravje. 

po ,.„ müoetl božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov In Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
K n o d a j n i odbor narodne skupščine k r a l ^ n e &> 
bov, Hrvatov in Slovencev na poetatavi бtena 180 
oklenil v evoii VH. redni seji, ki jo je imel dne 9. n >-
v e m Ä ! v Beogradu, da je naredbo zdravstve
nega odseka za Slovenijo in Istro z dne 3. septem 
bra 1920., š t 20.788* - seznamka uredb ministrai.. a 
Tnarodno zdravje št. 31 - «Službene»Novine kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. - и-

premeniti in da se glas i : 

lakon o pravici sa izvrševanje babiške 
prakse.** 

Člen 1. 
Izvrševati babiško prakso je dovoljeno le ose

bam, ki so usposobljene za to. 
V sili, če babica ne more priti, smejo dajati ba

biško pomoč tudi osebe, ki niso usposobljene za- to. 

Da bi bilo izvrševanje nalog ministrstva za- na
rodno zdravje zasnovano na čira natančnejšem nad
zorstvu in izvajanju praktičnih sanitetnih poslov med 
narodom samim, se ustanavljajo oblastne sanitele 
uprave s po enim inšpektorjem kot njih šefom. . 

Inšpektorji oblastnih sanitetnih uprav imajo po
log nadzorstva nad poslovanjem vseh zdravnikov, 
sanitetnih naprav in celokupnega sanitetnega osebja 
svojega okoliša kakor tudi onih organov državnih 
in samoupravnih oblastev in privatnih naprav, ki 
morajo po zakonih izvrševati posle, kateri spadajo 
v službeno področje ministrstva za narodno zdravje, 
še nastopne dolžnosti: 
a) Inšpektorji proučujejo m praktično preizkušajo 

vsa vprašanja javnega in privatnega zdravstva 
iia licu mosta v svojem okolišu; 

b) skrbe, da posluje sedanja organizacija sanitetnih 
oblastev in naprav redno in pravilno in da se iz
popolnjuje in pospešuje z uvajanjem novih od
redb in opravil; . , . 
da se v širokih slojih naroda izsledujejo, zatirajo 
in zdravijo razen akutnih zlasti kronične nalez
ljive in zanemarjene bolezni; . 
da se preprečuje lažizdravništvo, lažilekarmštvo 
in neupravičeno zdravljenje sploh, ki je sedaj 
jako razširjeno med narodom. 
Vso to opravljajo inšpektorji samostojno kot šefi 

oblastiiih samtetnih uprav ministrstva za narodno 
zdravje v mejah zakonov in proračunskih sredstev 
sanitetnih oblastev in naprav; ako pa jih ne bi bilo, 
podi.jajo nemudoma ministru za narodno zdravjo, 
predloge, kako bi bilo mogoče izvajati začeto ali 
predlagane posle in ukrepe. 

Člen 5. 
Neposrednje oblastvo nad oblastnimi sanitetnimi 

upravami je minister za narodno zdravje. 
Načelne odločbe, postavitve ukaznega nezdrav-

niškega osebja, disciplinarne stvari, razpi90, navo
dila in pravila za sanitetno službo, uredbe, projekte 
zakonov in vse važnejše predmete pošilja ministr
stvo za narodno zdravje oblastnim sanitetnim upra
vam, da jih odpremljajo dalje k uradom in napra
vam. Vse ostalo dopisovanje, ki se tiče notranjega 
poslovanja uradov in naprav, pošilja ministrstvo d<» 
tičnim napravam neposredno. Toda vso sanitetne 
naprave in vsi sanitetni uradi pošiljajo to, kar do
pisujejo ministrstvu, po oblastnih sanitetnih upra
vah. 

Oblastne sanitetne uprave občujejo samostojno 
z vsemi oblastvi v kraljevini, kolikor gre za obve
ščanju in sodelovanje v njih tekočih notranjih poslih. 

Oblastne sanitetne uprave imajo svoj pečat z na
pisom: Oblastna sanitetna uprava ministrstva za na
rodno zdravje (z označbo sedeža). 

c) 

6) 

Člen 2. 
Inspektor oblastne sanitetne uprave jo nepo

srednje strokovno, administrativno in disciplinarno 
oblastvo nad vsemi zdravniki, sanitetnimi naprava
mi in sanitetnim osebjem svojega okoliša ter jih je 
upravičen kaznovati s pismenim ukorom in utržkom 
plače do 10 dni. Zoper utržek plače jo dopustna pn-

* Uradni list pod št. 331 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 284, izdanih dne 20ega 
decembra 1921. 

Člen 6; 
Inšpektorji oblastnih sanitetnih uprav morajo 

vsaj dvakrat na leto pregledati ves svoj rinžbeni 
okoliš. 

Razen tega pa pregledujejo sanitetne urade in na
prave, okužene kraje, selišča z zvišano umrljivostjo, 
kopališča, šole, zavetišča, vojaščnice, tvoruice in 
druge podobne naprave, kadarkoli se za to pokaže 
potreba, pa tudi po svoji lastni iniciativi. 

Člen 7.. 
Oblastne sanitetne uprave sestavljajo pravočasno 

projekt proračuna za vse sanitetne naprave in urade 
svojega okoliša na predlog šefov dotičnih naprav 
ter ga pošiljajo ministrstvu za narodno zdravje e 
svojim mnenjem vred v nadaljnje poslovanje. 

Pregledujejo proračune samoupravnih in. vëôh 
drugih naprav svojega okoliša, kolikor se tfcejo ti 
proračuni sanitetnih poslov in potrebščin; njih.pri
pombe so obvezno, če jih usvoji minister za narodno 
zdravje. 

Kontrolirajo one potroške že odobrenih kreditov 
vseh naprav svojega okoliša, ki se tičejo sanitetnih 
potrebščin. 
F Člen 8. 

Po potrebi in v nujnih primerih »me inepektor 
oblastne sanitetne uprave določiti zdravnike svojega 
okoliša, da izvrše strokovno opravilo izvun kraja 
svojega službenega področja; sme pa tudi ob nevar
nosti ali elementarnih nezgodah organizirati skupine 
zdravnikov, ki podado na licu mesta prebivalstvu 
pomoč in izvrše nujne varstvene odredbe, u tem 
mora naknadno izposlovati odobritev ministrstva. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 284, izdanih dne 20oga 
decembra 1921. 

Člen 9. ' 
Inepektor oblastne sanitetno .uprave, podaja po 

izkazani potrebi ministru za narodno zdravje pred
loge o postavitvi, premestitvi, odpustu, счШкоуарји 
in vsem drugem, kar.se tiče zdravnikov la ukaznih-



154. 795 LetBifc 114. 

uradnikov in nezdravnikov sanitetne stroke njego
vega okoliša.. 

Clou 10. 
Tedenska podrobna poročila o akutnih îialezlji-

vih boleznih pošiljajo okružne sanitetne uprave in
špektorju oblastne sanitetne uprave, ta pa sestavlja 
poročila, za ves okoliš ter jih pošilja ministru za na
rodno zdravje vsakih 15 dni. Od tega so izvzeti pri
meri kuge, kolere in koza; ti se naznanjajo ministru 
za narodno zdravje, ne glede na ta petnajste! novi ia 
poročila* takoj, Rim; se pojavi sum o njih ali Čim 'e 
ugotovo. 

Člen 11. 
Co se pojavi eksplozivna epidemija ali elemen

tarna nezgoda ali sploh nevarnost za zdravje kak
šnega dola prebivalstva, sme inspektor oblastne sani
tetne uprave razpolagati s perilom, zdravili, raz
kužili in drugo bolniško opremo prvenstveno iz bol
nice v kraju oblastne sanitetne uprave, potem pa 
iz vseh drugih bolnic svojega okoliša, da improvi
zira zavetišča m prostore za izolacijo v kraju nevar
nosti, dokler se ta ne odvrne. Inspektor oblastne sa
nitetne upravo sme ob nujni nevarnosti izprazniti ob
stoječo bolnico razen infektivnega oddelka ter jih 
uporabiti za nastanitev onih, ki so zboleli za eks
plozivno epidemijo, kakršne so kuga, kolera, koze, 
pegavica i. dr., dokler nevarnost ne mine. O vseh 
teh odredbah mora oblastna sanitetna uprava takoj 
poročati ministrstvu za narodno zdravje. 

Člen 12. 

Inšpektorju oblastne sanitetne uprave je dolžr 
nost, da osnavlja v obmejnih krajih, kjer je medna
rodni promet živahnejši, stalno preventivno službo 
zoper zanašanje nevarnih nalezljivih bolezni v dr
žavo in da jo vedno vzdržuje v pripravljenem stanju. 

Člen 13. 
Katera okrožja tvorijo sestavno območje oblast

nih sanitetnih uprav, to se vedno označi v ukazu pri 
postavljanju njih inšpektorjev. 

Člen 14. 
Za inšpektorja oblastne sanitetne uprave sme 

biti postavljen kvalificiran zdravnik, ki mora imeti 
najmanj 6 let ukazne sanitetne službe kot sreski in 
okružnT" zdravnik, prvenstveno pa poleg te kvalifi
kacije oni, ki so z javnim delovanjem in publikaci
jami pokazali uspeh v sanitetni organizaciji in ad
ministraciji. 

Dokler se ne sklene nov zakon o ureditvi sani
tetne etroke, jo plača inšpektorjev oblastnih sanitet
nih uprav enaka plači načelnika ministrstva za na
rodno zdravje, kakor je določeno z uredbo o njego
vem ustroju z dne 14. decembra 1920. 

Ölen 15. 
Zdravstveni odseki v Zagrebu, Sarajevu, Splitu, 

Novem Sadu in Ljubljani obdrže 9vojo dosedanjo or
ganizacijo in svoje področje. Ko izide zakon o admi
nistrativni razdelitvi države, postanejo ti odseki ob
lastne sanitetne uprave. Izvedbo predpiše minister za 
narodno zdravje s pravilnikom. 

Člen 16. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ter nadomešča uredbo o ustroju sanitetnih 
uprav v Srbiji in Črni gori — «Službene Novine kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 163/21. — se-
znamka uredb ministrstva za narodno zdravje št. 17 
— «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» št. 195/21. 

• Našemu namestniku ministra, za narodno zdravje, 
ministru za trgovino in industrijo, naročamo, naj 
razglaei ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25.novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
(Podpisi ministrov leak or pod št. 353.) 

356. 
Mi 

Aleksander, 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur,.da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 

sklenil v svoji VH. redni seji, ki jo je imel dne 9. no
vembra 1921. v Beogradu, da je odločbo ministr
skega sveta z dno 20. septembra 1921. — »eznamka 
uredb ministrstva za narodno zdravje št. 22 — «Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 

št. 195/21. — izproineniti in da se glasi: 

Zakon o ižpremembah Člena 3. zakona t 
dne 18. decembra 1906. o ureditvi lekar-
ništva, ki velia v Sloveniji in Dalmaciji.* 

Oleu 1. 
Odstavek 4. člena 3. omonjenega zakona se ìzpro-

niinja ter se glasi: -
Pravico do ustanovitve lekarne ima samo oni, ki 

je po opravljenem magistrskem izpitu najmanj pet 
let. strokovno posloval v lekarni. 

Člen 2. 
Ta zakun stopi v veljavo z dnem, ko se razglaei 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ter nadomešča odločbo ministrskega sveta 
z dne 20. septembra 1921. seznamka urodb ministr
stva za narodno zdravje št. 22 — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu namestniku ministra za narodno zdmje, 
ministru za trgovino in industrijo, naročamo, naj 
razglaei ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25.novembra 1921. 

Aleksander s. r 
(Podpisi ministrov kakor pod št. 353.) 

Uredbe osrednje vlade. 
3 5 7 . 

Tarifa o pobiranju taks in doplačil sa pre
gled in žigosanje (preizkus) mer in me
rilnih priprav, steklenic tn čaš sa točenje 
alkoholnih pijač in mleka, lstotako sodov.** 

Člen 1. 
Na podstavi zakona o merah in tar. post. 274. v 

členu 10. začasnega zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah predpisujem v členu 3. te od
ločbe za vse ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev tarifo o pobiranju takse za pregled in 
žigosanje (preizkus) mer in merilnih priprav. 

Člen 2. 
Ko stopi ta tarifa v veljavo, prestanejo veljati 

vse tarife, ki sem jih predpisal o pobiranju te takse 
posebe za vsako pokrajino. 

Člen 3. 
Na vse mere in merilne priprave, steklenice in 

čaše za točenje alkoholnih pijač in mleka, ki se 
predlagajo državnim kontrolam mer (državnim me-
roizkusnim uradom) v prvi pregled in prvo žigosanje 
(preizkus), se pobirajo nastopne takse: 

I. Dolžinske mere. 
Od 20 metrov do 5 metrov . . . Din 4*— 
Od 2 metrov in 1 metra . . . . Din 1*50 
Od 5 in 2 decimetrov Din —80 
Debelinske mere: od 2 in 1 metra . Din 1-50 
manjše od 1 metra Din —'80 
Konjske mere Din 1*50 
Na precizne dolžinske mere se pobira dvojni zne

sek teh tarifnih postavk. 
Te takse se tičejo samo mer z eno razdelbo. Na 

mere z več razdelbami ali če BO razdelbe na merah 
napravljene na več straneh, se pobira dvojni znesek 
gorenjih tarifnih postavk. 

II. Tekočinske mere, priprave za merjenje tekočin 
in votle mere za merjenje suhih tvarin. 

Od 1 hektolitra Din 7-50 
Od 50 do 10 litrov . . . . . . Din 5 — 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 284, izdanih dne 20ega 
decembra 1921. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 285, izdanih dno 21ega 
decembra 1921. 

Od 5 do 2 litrov 
Od 1 litra do 1 centilitre . . . 
Stekleni baloni: do vštetih 10 litrov 
preko 10 litrov 
Priprave za merjenje tekočin•< . 
Zaboji za razcepljena drva . . 
Okviri za merjenje drv v polenih 
Konvo za mleko: od 1 do 5 litrov 
preko 5 do 10 litrov . . . . 
preko 10 litrov 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

Ш. Steklenice in čaše za točenje alkoholnih 
in mleka. 

Krčmarske steklenice, za vsako . Din 
Case z enim znakom mere, za vsako Din 
Case z dvema znakoma mere, za 

vsako Din 
Steklenice za mleko, za vsako . . Din 

IV. Uteži. 
Od 50 do 10 kilogramov . . . . Dm 
Od 5 do 1 kilograma Din 
Od 50 dekagramov do 1 grama . Din 
Na precizne uteži se pobira od 20 

kilogramov do 1 grama dvojni 
znesek gorenjih tarifnih po
stavk, od 500 miligramov do 1 
miligrama pa za. vsako . . . 

Taksa za pregled in žigosanje spe
cialnih uteži, ki spadajo med Fairbank-
sove tehtnice, je ista kakor za navad
ne uteži enake velikosti. 

Taksa za pregled in žigosanje ka
ratnih uteži znaša za vsako . . . . 

Din 

1-60 
—50 
1-50 
3 — 
6 — 
5 — 
5 — 

—80 
1-50 

3 — 

pijač 

—30 
— 3 0 

—-eo 
— 3 0 

2-50 
1-20 

—40 

•80 

Din •80 

V. Tehtnice. 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

3-60 
б — 

10— 
12-50 
1 5 — 
2 0 — 
4 0 — 
7 0 — 

100— 
250— 

Din 2 0 — 

1.) Enakoročne in neenakoročue tehtnice, teht
nice z vrhnjimi skledicami, rimske tehtnice in teht
nice mostovnice: 

do vštetih 5 kilogramov nosilnosti 
> * 20 » » 
» * 100 * * 
X. » 200 » » 
* » 500 » » 

» 1.000 » * 
» » 3.000 > > 

> 8.000 
» 15.000 

» » 40.000 » 
preko 40.000 kilogramov nosilnosti 

za vsakih nadaljnjih (popolnih ali na
četih) 1000 kilogramov še po . . . 

Na precizne tehtnice se pobira za vsako dvojni 
znesek teh tarifnih postavk. 

2.) Taksa za pregled in žigosanje tehtnic nagib-
nic, potem tehtnic, katerih konstrukcija je sestav
ljena iz nagibnic in drugih tehtnic, je za polovico 
večja od taks, naštetih pod točko 1.). 

3.) Pri enakoročnih tehtnicah in z avtomatsko 
napravo za tehtanje porcij (avtomatske tehtnice 
z vedricami za merjenje grudastih ali zrnatih, raz-
sipčnih tvarin, kakor: žita, moke, • sirovega slad
korja, cementa, gramoza, premoga itd.), se določa 
taksa za pregled in žigosanje tako-le: 
a) za tehtnice, s katerimi se tehta samo ena vrata 

tvari ne: 
do vštetih 20 kilogramov nosilnosti 
» » 100 ' » » 
» » 200 » » 
» » 300 » 

» 400 T, » 
» » 500 » » 

preko 500 kilogramov nosilnosti za 
vsakih nadaljnjih (popolnih ali na
četih) 100 kilogramov razen 90 še po Din 

b) za tehtnice, s katerimi se tehta več vrst tvarin, 
je treba poleg taks, ki so po nosilnosti tehtnico 
določene v prednji točki a), pobrati za vsako 
vrsto tvarine še polovico te takse; 

c) za pregled- in žigosanje uteži za reguliranje se 
pobira po nosilnosti tehtnice polovica taksa, 
omenjene pod točko a); 

č) za pregled števnega mehanizma se pobira po 
5 dinarjev. 

VI. Plmomeit 
Ako je količina plina, ki gre v eni uri skozi pli

nom er, večja od 
0-25 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

2 0 — 
3 0 -
4 5 — 
6 0 — 
7 5 — 
9 0 - -

10— 

m" 
0-50 

1 
2 
4 
6 

m8 

m8 

m8 

m8 

m« 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

2 — 
2-50 
3-50 
4-50 
6 — 
7-50 
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8 
10 
15 
20 
80 
50 
75 

100 
preko 100 m3 

m" 
m8 

ta« 
m" 
m» 
m» 
m» 
m" 

VIL Vodomeri. 

S kalibrom od 5 do 13 mm . 
14 
26 
41 
51 
61 
71 

25 mm 
40 mm 
50 mm 
60 mm 
70 mm 
80 mm 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

Din 
Din 
Din 
Din 
Dui 
Din 
Din 
Din » » » 81 in več mm 

Za kombinirane vodomere se pobira taksa 
ustreza vsoti taks za oba kalibra. 

Ö — 

10-50 
12— 
1 4 — 
17— 
2 0 - -
2 5 — 
3 0 — 
4 0 — 

3-50 
6 — 

10— 
1 5 — 
2 0 — 
2 8 — 
4 0 — 
5 0 — 

ki 

VIII. Taksametri. 
Taksa za pregled in žigosanje 

takaametrov 
Taksa za pregled in žigosanje pre

nosne konstrukcije taksam etra . . . 

Din 20-

DiD 

IX. Tokomeri. 

Za 2 in 
5 » 

3 ampère Din 
10 amperov Din 

15 20 Din 
25 amperov Din 

l r -

25— 
30— 
35— 
40— 
45— 
50— 
60— 
70— 
80— 
90— 

. » 3 0 » Din 
> 50 » Din 
» 75 > Din 
» 100 » Din 
» 150 » Din 
» 20Ö » Din 
» 250 » Din 100— 
» 300 » Din 110 
» 600 » Din 120 

. » 750 » . D i n 130— 
» 1000 » Din 140— 
za preko 1000 amperov . . . . Din 150— 

Za sistem z več prevodniki nego z dvema se 
ïviSujejo gorenje tarifne postavke, in eicer s tremi 
prevodniki za 30 %, a štirimi za 50 %. 

Za napone, višje od 125 volt vsakega voda ali 
vsake faze, se zvišuje tarifa še za 10 % za vsakib 
100 volt. 

Za periodičnost pod 42 in nad 60 period na se
kundo se zvišujejo gorenje postavke še za 10 dinar
jev za veako. 

X. Sodi. 
1.) N a v a d n i s o d i . 

Do 50 litrov prostornine . . . . Din 2— 
Preko 50 litrov do 150 litrov . . Din 3 — 
Preko tega za vsakih 10 litrov . . Din —-25, 

pri Čemer se računi ostanek, manjši od 10 litrov, za 
popolnih 10 litrov. 

2.) S o d i z a p i v o . 
Za sode 12-50, 25 in 50 litrov . . Din 2 — 
» * 100 litrov Din , 3 — 
* » 200 » Din 6 — 

» 300 » Din 9 — 
Preko tega za vsakih 10 litrov . . Din —25, 

prt čemer se računi ostanek, manjši od 10 litrov, 
za popolnih 10 litrov. 

Člen 4. 
Za ponovni pregled in žigosanje mer in merilnih 

priprav se pobira samo polovica taks, naštetih v 
Členu 3. te tarife. 

Od tega so izvzeti sodi. Zanje se tudi ob ponov
nem pregledu pobira popolna taksa po členu 3. te 
tarife. 

Člen 5. 
Razen takse, določene v členih 3. in 4. te tarife, 

«e pobirajo v onih pokrajinah, kjer je uveden mo
bilni sistem pregleda in žigosanja (preizkusa) mer 
in merilnih priprav, kot odškočlnina za potne stroške 
Se niže našteta doplačila, in sicer: 

A. Ob ponovnem pregledu in žigosanju mer in 
merilnih priprav, bodisi na sedežu urada, bodisi na 
središčih za ponovni pregled mer, se pobira na zne
sek taks po členu 4. te tarife še 100 % kot dopla
čilo. 

Za ponovni pregled in žigosanje sodov se to do
plačilo ne pobira. 

Bw Ce se mere in merilne priprave pregledajo in 
žigosajo (preizkusijo) po prošnji strank na licu me

sta, t. j . na kraju, kjer so postavljene, se pobirajo 
poleg taks po členu 3. ali 4. te tarife in doplačila 
po točki A. tega člena še niže našteta doplačila, in 
sicer: 

1.) 25 dinarjev doplačila plačujejo za vsak posa
mezni delovni dan one osebe, ki zahtevajo pregled 
in žigosanje v notranjem okolišu stalnega sedeža 
meroizkusnega urada, toda izvun uradnih prostorov. 

To doplačilo plačujejo tudi one osebe, ki zahte
vajo pregled in žigosanje v notranjem okolišu sre
dišč ponovnega pregleda (preizkusa), določenih za 
čas, dokler traja ponovni pregled, toda izvun urad
nih prostorov urada. 

V teh spredaj navedenih primerih morajo stran
ke priprave in pom očke, potrebne za pregled meril, 
same ali ob svojih stroških prenesti s kraja, ki gA 
jim uradnik označi, na kraj, ki ga jim istotako ozna
či, toda samo. ako nista ta kraja bolj vsaksebi, 
nego je kraj. na katerega se prenesejo priprave in 
pomočki, daleč od prostorov urada, 

2.) 76 dinarjev doplačila plačajo one osebe, ui 
zahtevajo pregled in žigosanje izvun notranjega 
okoliša stalnega sedeža meroizkusnega urada. 

Isto doplačilo plačujejo tudi one osebe, ki zahte
vajo pregled in žigosanje na središčih ponovnega 
pregleda (preizkusa), določenih za čas, dokler traja 
ponovni pregled, toda izvun notranjega okoliša sre
dišča ponovnega pregleda. 

Razen tega, da .doplačajo 75 dinarjev, morajo 
stranke same ali ob svojih stroških prenesti priprave 
in pomočke, potrebne za pregled mer, iz stalnih ali 
začasnih prostorov urada, odnosno z najbližje že
lezniške postajo na lice mesta in odtod nazaj, ob 
ponovnem pregledu in žigosanju (preizkusu) pa na. 
kraj, ki ga jim označi uradnik, toda v tem posled
njem primeru samo, ako ni kraj, ki ga je označil 
uradnik, bolj daleč od prebivališča stranke, nego so 
stalni ali začasni prostori urada. 

3.) Spredaj omenjenih 75 dinarjev se plača za 
prvi dan dela; ako pa bi se pregled in žigosanje ne 
mogla dokončati v enem dnevu, se pobira za vsak 
nadaljnji dan, bodisi za ves dan, bodisi za kolikrsen-
koli njegov del, še po 40 dinarjev doplačila. 

4.) Ako zahteva stranka pregled in žigosanje, ki 
bi morala trajati pet ali več dni, pa je med temi 
dnevi nedelja ali praznik, plača istotako po 40 di
narjev doplačila, n e r e d e na to, ali je uradnik na 
ta dan delal all ne. 

Člen 6. 
Na mere in merilne priprave, sprejete na pregled 

in žigosanje, pri katerih bi se bil pregled (preiz
kus) že pričel, pa bi se ugotovilo, da ne ustrezajo 
predpisom, se pobira popolna taksa po členu 3. ali 
4., odnosno tudi doplačilo po točki A. člena 5. te 
tarife. 

Člen 7. 
Ako pa se pokaže takoj, na prvi pogled, torej brez 

uporabe kakršnegakoli instrumenta ali pomočka, da 
se mera ali merilna priprava ne more žigosati (pre
izkusiti), se zanje ne pobere nobena taksa po členu 
3. ali 4. ali doplačilo po točki A. člena 5. te tarife, 
niti ne, ako bi se uničil prejšnji žig, ki bi utegnil 
biti na njej. 

Istotako se ne pobira nobena taksa za merila, ki 
dospejo razbita ali se razbijejo ob pregledu. 

Člen 8. 
Ako zahteva stranka pregled in žigosanje na 

licu mesta, o katerih se govori v točki B. 2.) člena 
5., in so njene mere na enem in istem kraju, a po-
razmeščene na več straneh, se pregled in žigosanje 
izvršita; za to pa se vračuni razen taks po členu 3. 
ail 4., odnosno doplačil po točki A. člena 5., samo še 
doplačilo 75 dinarjev za prvi in po 40 dinarjev za 
vsak nadaljnji dan dela. 

Toda v takem primeru mora stranka poleg one
ga, kar je omenjeno v točki B. 2.) člena 5., poskr
beti ob svojih stroških, da se priprave in pomočki, 
potrebni za pregled mor, prenesejo z enega kraja na 
drugega. 

Člen 9. 
Ako zahteva več strank, ki stanujejo v окоШи 

enega kraja, v skupni prošnji, v kateri izjavijo, da 
bodo solidarno trpele vse stroške, pregled in žigo
sanje na licu mesta, se ugodi njih želji ter se jim 
razen taks za žigosanje, odnosno doplačila za po
novni pregled, vračunijo samo še enkratna dopla
čila po točki B. člena 5., ako navedejo v svoji 
prošnji: 
a) koliko jo eno stanovališče daleč od drugega; 
b) število mer in merilnih priprav, ki jih je treba 

pregledati, in imena njih lastnikov; in 

c) ako pristanejo, izpolnjevaje obveznosti, naštete 
v točki B. 2.) člena 5., da poskrbe v naravi (na
turi) za prenos državnih stvari z onega kraja na 
drugega. 

Člen 10. 
Delovni dan, omenjen v tej tarifi, znaša 24 ur 

ter se računi od uradnikovega prihoda na kraj dela 
(na kraj, kjer so mere postavljeno). 

Toda- v teh 24 urah delovnega časa ni dolžan 
uradnik ob pregledih na licu mesta, ki se vrše v no
tranjem ali zunanjem okolišu stalnega sedeža mero
izkusnega urada, poslovati dalje časa, nego znašajo 
pisarniške ure prr državni kontroli mer (državnem 
meroizkusnem uradu). 

Ako pa se vrši pregled meril na licu mesta izvun 
sedeža stalnega urada, jo uradnik zavezan poslo
vati največ osem ur, vendar ne pred 8. uro zjutraj 
in po 6. uri zvečer. 

To poslednje ne velja za pregled mer in meril
nih priprav železniških podjetij. Ob tem pregledu 
mora uradnik &vojo osemurno delo prilagoditi želez
niškemu voznemu redu. 

Člen 11. 
Za notranji okoliš, ki se omenja v tej tarifi, je 

smatrati prostor, ki ga obseza trošarinska linija. 
Kjer pa to trošarinske linije ni, se jemlje za merilo 
to, kar so v tem oziru določila administrativna 
oblastva; ako pa ne bi bilo tudi tega, jo smatrati za 
mejo notranjega okoliša krog, opisan okoli občin
ske Liše s polumerom 2 kilometrov. 

Za zunanji okoliš občine (mesta,) so smatra oko
lica izvun notranje meje spredaj omenjenega oko
liša, ki pa jo vendarle pod upravno oblastjo dotične 
občine. 

Člen 12. 

V teh primerih se pobirajo znižana doplačila po 
točki B. člena 5., in sicer tako-le: 
a) Bodisi ob prvem, bodisi ob ponovnem pregledu in 

žigosanju mer in merilnih priprav, ki so vezane 
na kraj, t. j . ki se no dado prenesti, pa so na stal
nem sedežu urada ali na središčih ponovnega 
pregleda, določenih za čas, dokler traja obhod 
tega ponovnega pregleda, se pobira za notranji 
okoliš po 15, za zunanjega pa po 40 dinarjev zni
žanega doplačila za vsak delovni dan. 

b) Ako se vrši pregled meril na licu mesta ob času 
železniškega občasnega obhoda in za taka pri
vatna podjetja, katerih tehtnice in uteži, vezane . 
na kraj, so v okolišu železnice ali na stanišču, 
ki jo spojeno z železniško progo, ter spada ta 
pregled na licu mesta po zahtevi pristojne želez
niške direkcije v delovni program občasnega ob
hoda, se pobira po 40 dinarjev znižanega, dopla
čila za vsak delovni dan. 

c) V primerih, omenjenih pod a) in b), veljajo isto
tako za stranke iste obveznosti, Id so naštete v 
točki B. 1.) ali 2.) člena 5. te tarife. 

č) Ako prijavijo stranke, ki plačujejo znižana do
plačila po prejšnjih točkah a) in b), ob pregledu 
mer zaradi žigosanja (preizkusa) razen svojih 
tehtnic in uteži, vezanih na kraj, še tudi pre
nosne mere in merilne priprave, ne plačajo zanje 
popolnega doplačila, To ugodnost uživajo samo 
to stranke, a stranke, ki nimajo meril, vezanih 
na kraj, se smejo koristiti s tem žigosanjem sa
mo, če plačajo doplačilo po točki B. člena 5. 

Člen 18. 
Doplačila po točki B. 2.) člena 5. se voboe ne 

računijo: 
a) za pregled in žigosanje onih mer in merilnih pri

prav, ki se zaradi čim hitrejšega pregleda in žigo
sanja prijavljajo podružnicam kontrole mer, ka
tere začasno postavlja pristojna kontrola mor 
po večjih mestih (po posameznih okrajih, trži
ščih, javnih skladiščih, klalnicah itd.); 

b) ob ponovnem pregledu in žigosanju tehtnic in 
uteži na železniških postajah za oni čas, ki se 
glede trajanja železniškega ponovnega obhoda 
naprej določi za dotično progo; 

c) ob žigosanju steklenic in čaš na sedežu urada; 

na licu mesta, ako se naenkrat žigosa vsaj 1000 
znakov mere. 

Člen 14. 
Primeri, našteti v točkah a) in b) člena 12. in v 

členu 13. glede plačevanja znižanega doplačila ali 
oprostitve od njega ob pregledih in žigosanjih na 
licu mesta, ki se vrše na središčih ponovnega pre
gleda (bodisi v mestih, občinah, bodisi na železni
ških postajah), veljajo samo za Čas, za katerega je 
po odobrenem delovnem programu dotična občina 
(mesto) ali železniška postaja določena za središče 
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ponovnega pregleda (preizkusa). Ako bi ostal kon
trolor mer pri stranki tudi preko tega časa, s-e tort j 
odmerijo doplačila po točki B. člena 5. te tarife. 

Člen 15. 

Ekspoziture državnih kontrol mer, postavljene 
z odobritvijo ministra za trgovino in industrijo pri 
podjetjih, ki izdelujejo merila, pobirajo za pregled 
in žigosanje mor in merilnih priprav 80 % od taks, 
naštetih v členu 3. 

Istotako se pobira 80 % od taks, predpisanih s 
členom 3., če se pregledujejo in žigosajo na licu 
mesta plinomeri, vodomeri in taksametri, in sicer 
za vsak primer posebe v lokalih industrijskih pod
jetij, ki so urojeni za to svrho. 

Če se žigosajo sodi na licu mesta, t. j . pri last
niku samem,, se pobira 80 % od taks po členu 3. 
Stalne ekspoziture pa pobirajo na sode samo polo
vico predpisane takse. 

Člen 16. 
Ce se žigosajo stekleno mere in stekleni baloni 

v steklarnah, ве pobira polovica takse po členu J. , 
toda za pregledane, a zaradi nepravilnosti odklo
njene mere so ne pobira nobena taksa. 

Člen 17. 
Popust pri taksah, del ocen v členu 16., veija 

tudi glede steklenic in čaš za. alkoholne pijače in 
mleko, če so ene in druge žigosajo pri ekspoziturnli 
ali v steklarnah ali one za mleko v centralnih loka
lih mlekarskih podjetij. 

Člen 18. 
One steklarne, pri katerih se v enem proračun

skem letu na tvorniškem stanišču žigosa na stekle
nicah in casali za točenje alkoholnih pijač in mieka 
najmanj 15.000 znakov mere, smejo naknadno zaht- -
vati delno povračilo takse po členu 3. (refakcija), 
In sicer: od steklenic in čaš za alkoholne pijače po 
10 par za znak mere, od steklenic za mleko pa po 
5 par za vsako. Povračilo te takse se zahteva po 
pristojni kontroli mer (meroizkusnem uradu). Takse, 
se vrnejo Sele, ko so bile predpisno plačane. 

To ugodnost uživajo steklarne samo za ono ste
kleno blago, ki ga izdelujejo samo. 

Člen 19. 
Ob pregledu in žigosanju plinomerov, vodome

rov in. taksametrov, kateri se uporabljajo v obrato
valnicah, obrtnih napravah in podjetjih, Id so v po
sesti ali pa pod upravo okrajev, okrugov, županij, 
mest ali občin, potem v- šolah, sirotisčih, ubožnieah, 
bolnicah ali sploh v javnih zavodih, se daje od taks 
po členu 3. te tarife 10%en popust. Ce da taka 
stranka (županija, mesto, občina ali javen zavod) 
na razpolago tudi prostore, aparate in poslužništvo, 
znaša popust pri teh taksah 30 %. 

Člen 20. 

Do .-povračila taks za pregled in žigosanje in do
plačil, ki jih je pobrala državna kontrola mei', imajo 
pravico stranke, ki so izvršile vplačilo, samo: 
•a) če kontrolor mer po pobrani taksi in doplačilu 

meril ni pregledal in tudi ne žigosal ali če sploh 
ni prišel na lice mesta; 

Ц če se je taksa za pregled in žigosanje v primeru, 
določenem v členu 7. te tarife, za mere in meril
ne priprave, pobrala v naprej; in 

c) če so je po pomoti stranke, ki je zahtevala pre
gled in žigosanje, ali po pomoti kontrolorja mer 
pobrala pogrešna, višja taksa ali višje doplačilo. 
Tako prošnje se pošiljajo ministrstvu za trgo

vino in industrijo ter se jemljejo v meritorno raz
pravljanje samo: 

če so priloži prošnji taksni kupon o pobrani 
taksi ali pobranem doplačilu; 

če se vlože prošnje najkeeneje v 90 dneh, in sicer 
-v primeru pod a) od dne, ko so se takse pobrale, v 
primerih pod b) in c) pa od dne, ko je bila mera ali 
merilna priprava prodložena, odnosno žigosana. 

Člen 21. 
Ta tarifa stopi v veljavo dne 1. januarja 1922., 

čim se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 28.novembra 1921.; 
Ш. br. 3626. 

Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho s.r.* 

* Glej dodatek k tej tarifi na strani 798. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

358. 
Naredba, 

s katero se svišnje pristojbina м ribarske 
knjižice, veljavne na otemlju bivše kronovine 

Kranjske. 
Na podstavi § 66. ribarskega zakona za Kranjsko 

z dne 18. avgusta 1888., kranj. dež. zak. št. 16 iz leta 
1890., se zvišuje pristojbina za ribarske knjižice, ve
ljavne na ozemlju bivše kronovine Kranjske, z dnem 
1. januarja 1922. na 25 dinarjev. 

Kolkovina znaša po tarifnih postavkah 3. in i. 
člena 10. začasnega zakona o državni trošarini, ta
ksah in pristojbinah z dne 27. junija 1921., Ur. 1. 
št. 259, 5 dinarjev. 

Oblika ribarskih knjižic ostane dosedanja. 
S to naredbo se ukinja naredba bivšega pover-

jeništva za kmetijstvo z dne 21. februarja 1920., Ur. 1. 
št. 139 iz leta 1920. 

V L j u b l j a n i , dne 21. decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za. kmetijstvo. 
Pokrajinski namestnik: 

Iv. Hribar e. r. 

Poriv onim, ki imajo kavcije pri ministrstva 
sa gradbe.* 

V zmislu naredbe gospoda ministra za finance a 
dne 18. novembra t 1., D R br. 171.631, ki je bila 
razglašena v »Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 1. decembra t» 1., 
št. 270 A,** se pozivljejo vsi interesenti, katerih kav
cije se hranijo pri tem ministrstvu in katerih posli 
so dokončani, naj takoj, najkeeneje pa v 10 dneh 
po tem razglasu, pridejo v ministrstvo za gradbe pu 
svoje kavcije, sicer bodo po tem roku plačevali 1 % 
hranilščine, čez leto dni pa jim kavcija zapade tsr 
se vloži v državno blagajno kot njena lastnina. 

Iz pisarne računskega oddelka ministrstva za gradbe 
v Beogradu, 

dne 14. decembra 1921.; št. 24.818. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

š t 

Razglasi osrednje vlade. 
Tarifna pojasnila.* 

V prilog domači industriji je odločil gospod mi
nister za promet, da je v klasifikacijo blaga tarife 
dela II. beograjske direkcije in tarife dela I., oddel
ka B, ki velja za proge vseh ostalih železnic v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, uvesti posebno 
pozicijo za predmet: 

« l e s e n o b l a g o , kakor: parketi vsake vrste 
(tudi pooblani, vžlebljeni, vrezani) od postaj doma
čega tvorniškega proizvajanja do vseh ostalih postaj 
I—II—A». 

Ta dopolnilna klasifikacija tovornega blaga pri
čne veljati dne 1. januarja 1922. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 3. decembra 1921.: št. 39.880. 

Po odločbi gospoda ministra za promet z dne 
26. oktobra 1921. se uvaja tudi v tarifo del U. z dne 
1. februarja 1.1. beograjske železniške direkcije pred
met «-sirovi sladkor z manj nego 98 % polarizacije» 
in z isto klasifikacijo, ki je že navedena v tarifi delu 
I., oddelku C, ki velja za vse ostale železnice v 
kraljevini, t. j . I—II—A. 

S tem je tarifa za sirovi eladkor izenačena na 
vseh železniških progah kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; tarifna izenačitev pa velja od dne od
ločbe gospoda ministra za promet. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 8. decembra 1921.: št. 35.566. 

Po odločbi gospoda ministra za promet stopi dne 
1. januarja 1922. v veljavo niže navedena nova kla
sifikacija za tovorni prevoz tanina in ekstrakta iz 
hrastovega, iglastega in kostanjevega lesa na vseh 
železnicah v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, in sicer: 

1.) za notranji promet od postaj tvorniškega pro
izvajanja imenovanih predmetov do vseh ostalih no
tranjih postaj loco: H—A—B; 

2.) za izvoz iz države od postaj kakor pod 1.), do 
obmejnih postaj transito: П—A—C. 

Potemtakem je izvršiti primerno izpremembo v 
klasifikaciji blaga v tarifi delu II. beograjske direk
cije kakor tudi v tarifi delu I., oddelku B, ki velja 
za proge vseh ostalih železnic v kraljevim. 

Iz pisarne ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 14. decembra 1921.; št. 39.937. 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 281, 284 in 287, iz
danih dne 15., 20. in 28. decembra 1921. 

12.103/IV in 12.125/1V. 

Razpust društev. 
Društvi «Katholischer Jugendbund für Marburg» 

v Mariboru in «Ortsgruppe Marburg dee Verbände« 
der Maler, Anstreicher, Lackierer und deren ver
wandten Berufe Österreichs» v Mariboru sta raz-
puščeni, ker nimata več članov in torej tudi ne po-
gojev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 21.decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega nameetnikM 

KremenSek в-г. 
St. 37.868. 

Rasglas o iipremembi v občinskem gerontstvu 
v Gornjih Črncih. 

Namesto Alojzija S n u r e r j a, ki je razrešen ob
činskih gerentskib poslov v Gornjih Črncih, je ime
novan za gerenta te občine Miha J a u k , posestnik 
v Gornjih črncih št. 8. 

V L j u b l j a n i , dne 21. decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

Opr. št. Pr. 901/21—5. 

Razglas. 
Začasna delavska zbornica v Ljubljani se bo 

konstituirala na svoji prvi seji, ki bo v nedeljo dne 
8. j a n u a r j a 1 9 2 2. točno ob štirinajstih v posve
tovalnici mestnega magistrata. 

V L j u b l j a n i , dne 28.decembra 1921. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno politiko. 
Po naročilu pokrajinskega namestnik» 

šef odctelka za Eocialno politiko: 
Ribnikar B. r. 

Št. 4734. vet. 

Iikas o stanja živalskih kužnih bolem! 
f Sloveniji i dne 24. decembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:37., Videm 5:33, Zakot 5:21. 
Kočevje: Novi Lazi 2:6. Krško: Raka 1:2. Ljub
ljana okolica; Borovnica 2:4, Dobrova 1:1, Horjulj 
1:1, Vrhnika 6:72, Zelimlje 2:8. Logatec: Planin» 
4: 21, Rovte 2:2. Maribor: Sv. Ilj 2:2, Krčevina 1:1, 
Zrkovci 1:1. Radovljica: Bohinjska Bistrica 4:28. 
Ljubljana mesto 2. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 288, izdanih dne 24egaj 
decembra 1921. 

** Uradni list pod š t 345. . . . ......л 
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V r a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Čentiba 1:1, Kapea 1:2. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1. 

Tepanje 1:2. Litija: Temenica 1:1. Logatec: Rovte 
1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Za-
gradec 1:1. Ptuj: Breg 1:1. Radovljica: Jesenice 
1:1. Sloveojgradec: Vuzeniea 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

S t e k l i n a . 
Ptuj: Zabovci 1 primer. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Artice 1:2, Bizeljöko 1:1. Krško: Raka 

1:12. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: Rdeči 
breg 1:1, Sv. Martin pri Vurbergu 1:1. Slovenjgra-
dec: Gortina 1:1, Kaplja 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Krško: Cerklje 1:1. Ptuj: Stoperco 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Munka Sobota: Tišina 1:16. 

Prestale so: 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Logatec: Dolenji Logatec 4:4, Gorenji Logatec 
3:8, Ziri 6:9. Maribor: Sv. Peter 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Krško: št. Jernej 1:1. Novo mesto: Selo-Šumberk 

2:2. Maribor: Spodnji Porčič 1:3. 
V L j u b l j a n i , dne 24.decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelok za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Panila e. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 1023/pr. 
Razpis. 

S proračunom za leto 1922. se ustanavlja več 
mest uradnikov-tehnikov "(inšpektorji in tajniki) pri 
upravi za zaščito industrijsko, svojine. 

Razen moralne in fizične sposobnosti so pogoji 
Se ti, da so kompetenti naSi državljani, da imajo stro
kovno izobrazbo, t. j . dovršeno tehnično fakulleto ali 
visoko tehnično Solo aH višjo kmetijsko šolo, isto
vrstno z univerzo, radarsko ali gozdarsko akade
mijo ali dovršen prirodno-matematični odsek filo
zofske fakultete, in da so opravili vse predpisane 
izpite. 

. Prednost gre prosilcem s tehnično prakso in z 
znanjem tujih jezikov. 

Inšpektorska mesta so združena z letno plačo 
ч5052, odnosno 6062 dinarjev in z vsemi prejemki, ki 

pripadajo uradnikom tega čina (draginjska dnev
nica Din 43-50), tajniška mesta pa z letno plačo 
Din 2526, 2778, 3283, 3759 in 4041 (draginjska dnev
nica Din 33-35 do 36-25). 

Prošnje je treba vložiti do dne 
15. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

pri upravi za zaščito industrijske svojine v Beogra
du, Krunska ulica št. 14, in sicer jih vlagajo privatni 
prosilci direktno, državni uradniki pa po svojih nad
rejenih oblastvih. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

, dne 19. decembra 1921. 
Načelnik: dr. Mara s. r. 

St. 8468. 

Dodatek k merolzknsnl tarifi.* 
Namesto doplačil, naštetih v členih 5., 8., 9., 

12., 13. in 14., se zaračunavajo v Sloveniji potni 
stroški meroizkusnega uradnika za pregled in žigo

sanje meril, ki se izvrši na prošnjo etrankc izvun 
urada na licu mesta, kakor do sedaj. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 24. decembra 1921. 
îvacelnik: dr. Maro s. r. 

Cg Ш 470/21—1. 20П 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 4913, 

Rasglas, da se dovoljuje zvišana mostnina ni 
savskem mosta pri Brezicab. 

Gradbena direkcija odobruje -sklep občiaskega 
odbora mesta brežiškega z dne 18. oktobra 1921., s 
katerim se zvišuje mostnina na savskem mostu izza 
dne 1. novembra 1921. po tem-le cenovniku-. 

1.) za 1 osebo, peš, na kolesu, na Din K 
konju ali vozu —-05 aH —-20 

2.) za 1 kolo —05 * —20 
3.) za 1. avtomobil 5-— > 20-— 
4.) za 1 enovprežen voz . . . . 1 — » i— 
5.) za 1 dvovprežen voz . . . . 1-50 » 6-— 
6.) za 1 glavo živine —25 » 1 — 
7.) za 1 glavo drobnico . . . . —10 » —40 
8.) za 1 samotežnik —10 * —40 
9.) za 1 otroški voziček . . . . —05 » —20 

10.) za 1 saiTiokolnico —05 > —20 
Glede oprostitev od mostnine veljajo do sedaj za 

ta most veljavni predpisi (§ 17. zakona z dne 26. av
gusta 1891.. drž. zak. št,. Г40, razen oprostitev, na
vedenih pod točkami 24., 26., 27., 28., 31. in 82.). 

Dovolitev za pobiranje zvišane mostnine velja le 
za dobo abnormalnih gospodarskih razmer po vojni 
in najdalje za dve leti. 

S tem se izpreminja razglas z dne 20. oktobra 
1921., št. 2545. priobčen v Uradnem listu 132 na 
strani 670. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 19. decembra 1921. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 3680/13/21—L 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je drja. Frana 

T o m š i č a , odvetniškega kandidata v Ljubljani, na 
njegovo prošnjo sprejelo v imenik kazenskih zago
vornikov svojega okoliša. 

X I. j u b 1 j a n i. dne 24. decembra 1912.'. 
Kavčnik s. r. 

Št. 3437/21. 
Razpis. 

3 - 3 

Glej današnji list pod št. 357. 

Oddasta se mesti namestnika višjega državnega 
pravdnika v VII. činovnem razredu v Ljubljìnj in 
državnega pravdnika v VII. činovnem razredu v 
Mariboru, odnosno drugo mesto državnega p.a/d-
niškega uradnika, ki bi se izpraznilo po imenovanju 
ali premestitvi. 

Rok za vlaganje prošenj do dne 
2 6. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 15£. 
Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 

dne 19. decembra 1921. 

Okllo. 
Marija Glog'ovšek, posestnica v Brezini št. 8, jo 

vložila zoper Franca G1 o g o v š k a, posestnika v 
Brezini, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi raz-
ločitve skupnosti. 

Prvi narok za. ustno razpravo se je določil na dan 
4. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franca Glogovška neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Josip Zdolšek, odvetnik 
v Brežicah, ki ga bo zastopal na njega nevarnost in 
stioške, dokler se no zglasi sam ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek HI., 
dne 15. decembra 1921. 

A I 152/21—19. 2003 3—3 

Št. 3579/21. 
Razpis. 

3 - 3 

Odda se mesto višjega paznika in več mest paz
nikov v moški kaznilnici v M a r i b o r u . 

Rok za vložitev prošenj na podpisanem višjem 
državnem pravdništvu do dne 

3. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 152. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 19. decembra 1921. 

Poklio dedtôev neznanega bivališča. 
Nedoletni Anton Mak, posestnik v St. Jungerti 

št. 32, je dne 23. maja 1921. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. 

Janez D o v š o k, rudar v Nemčiji, Anton D o v -
š e k v Ameriki, Matija D o v š e k, nekje pri Ve
lenju, in Helena D o v š e k, omožona N., pri Zidanem 
mostu, katerih bivališče je sodišču neznano, se p > 
zivljejo, naj se tekom e n e g a l e t a od danes dalje 
zglase pri tem sodišču. Po tem roku se bo razprav
ljala zapuščina z ostalimi dediči in z gospodom Jo
sipom Pogačarjem, višjim pisarniškim oficialom v p. 
v Celju, ki se je postavil za skrbnika odsotnih de
dičev Janeza, Antona in Matije Dovška in Helene-
Dovškove. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 9. decembra 1921. 

T 261/21—3. 201 ß 
Amortlzaoija. 

Na prošnjo « B a l k a n a » , delniške družbe za 
mednarodne transporte v Ljubljani, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopnih izgubljenih carinskih 
deklaracij: Carinski deklaraciji št. 7 in 8, ki ju je dne 
25. septembra 1920. izdala glavna carinarnica v Ljub
ljani in po katerih je bilo izročenih 16 vagonov lanc-
nega materiala v skupni teži 96.944-5 kg preko Jese
nic za firmo: «Lambecher Flachsspinnerei in Stadl-
Paura». 

Imetnik teh deklaracij se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dno 
10. januarja 1922., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da. sta carinski deklaraciji brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 16. decembra 1921. 

T V 16/21—1. 1833 
Amortlzaoija. 

Na prošnjo Iva C a t e r j a, veletržca v Celju, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne izkazniee, 
ki jo je prosilec baje izgubil: Povzetna izkaznica 
št. 952 v znesku Din 3751-78, izdana po železniškem 
uradu v Celju za vagon lesa št. IK 607.929, odposlan 
na firmo Patačić i sin v Zagrebu. 

Imetnik te izkaznice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom 1 leta, 6 tednov in 3 dni izza dne 
27. oktobra 1921., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je izkaznica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 27. oktobra 1921. 

E 193/21—8. 2022 
Dražbenl okllo. 

Po zahtevan ju Karla P i r k o v i c a , mlinarja v 
Selih pri Št. Jerneju, ki ga zastopa dr. Josip Globev-
nik, bo dne 9. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 draž
ba zemljišča vi. št. 1110 katastralne občine vrhpolj-
ske, sestoječega iz vinogradov, travnika in gozdov. 

Nepremičnini, ki jo je prodati na dražbi, je dolo
čena vrednost s 5344 K. 

Najmanjši ponudek znaša 3562 K 66 v. Pod tj.n 
zneskom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
dne 14. decembra 1921. 
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A. Vpisi v trgovinski register. 
L V p i s a l e B O e e n a s t o p n e f i r m e : 

136. Sedež: Gorenji Logateo: 
Besedilo firme: Ivan Rlhar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Ivan Rihar v Gorenjem Logatcu 64. 4. 
L j u b l j a n a , dne 12.decembra 1921. 

337. Sedež: Goričica.. 
Eesedilo firme: A. Novak. 
Obratni predmet: kramarstvo in trgovina z le

ttoni. 
Imetnik: Anton Novak na Goričici št. 82. 
L j u b l j a n a , dne 12.decembra 1921. 

338. Sedež: Kamnik. 
Besedilo firmo: Josipina Hvala. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Josipina Justin, omožena Hvalu, trgov

ka v Kamniku, Glavni trg št. 90. 
L j u b l j a n a , dne 12.decembra 1921. 

339. Sedcfc: Rovi*. 
Besedilo firme: Josip Rupnik. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Josip Rupnik, trgovec z mešanim bla

gom, v Rovtah žt. 82. 
L j u b l j a n a , dno 5.decembra 1921. 

340. Bedež: Studor v Bohinju. 
Beeedilo firme: Peter Gartner. 
Obratni predmet: trgovina 8 sirom. 
Imetnik: Peter Gartner, posestnik v Studom št.3. 
L j u b l j a n a , dne 5.decembra 1921. 

341. Sedei: St. Vid pri Domžalah. 
Besedilo firme: Ivan Novak. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Imetnik: Ivan Novak, poeesüuk in trgovec ^ 

8t. Vidu št. 23 pri'Domžalah. 
L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

342. Sedež: St. Vid nad Ljubljano. 
Beeedilo firme: Vida Cirman. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Vida Cirman v St. Vidu *t, 58 nati 

Ljubljano. 
L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

343. Sedež: Zagorje ob Savi. 
• Besedilo firme.' Tomo, Koprive. 
Obratni predmet: trgovina z govejo živino. 
Imetnik: Tomo Koprive v Zagorju ob Savi št. I. 
L j u b l j a n a , dne 6.decembra. 1921. 

IL V p i s a l e s o e e i z p r e m e m b e i n d o d a t - . 
k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 

344. Sedež: Ljubljana. 
Bctbedilo firmo: Jos. Mihelic. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

,j6ganjem: 
Izbrisal se je dosedanji, imetnik Josip Mihelić 

,vsled smrti in vpisala so. je, nova imetnica Marija 
. «dova Mihelič, rojena Strniša, v Ljubljani, Florijau-
, ,fka ulica št. 87. 

L j u b l j a n a , dne 12.decembra 1921. 

IIL I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

345. Sedež-: Ljubljana, 
Besedilo firme: Štefan Nagy. 
Obratni predmet: trgovina z žele7.nino. 

i Vsled opustitve trgovine. 
L j u b l j a n a , dne 12.decembra 1921. 

Letnik IIL 

Ne 1546/21—1. Proglasitve sa mrtve. ^ 1 2 

O k r o ž n o B o d i S S e т C e l j u je uvedlo postopanje, da w proglase spodaj ™ ^ £ * + 
4*nci Ira nutre ker se more o njih po § 1. сввагвке naredbe z dne 31. marca 1918, dri. zak. i t 128, 

d o m n e v a " d a ' s i ^ т г Г ^ а к а о , б " l i kaj ^ о ^ ^ . ^ ^ ^ Г ^ Л о Т ^ 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešane* same pa pozivlje sodišč*, naj se zglase p n ujem, ako še tire, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dap, etan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Alojzij Jereb, 
rojen due 18. januarja 
1886., War v hriževcu 

št. 30. 

Bistvene okolnosti, 
ва katere ee opira 

predlog 

J a n e s PeniS, 
rojen dne 20. a»gusta 
1884., poljedelec v Do

bri ui. 

Anton Kranjo, 
rojen dne 12. junija 1886., 
posestnik v Žurkovem 

dolu. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 26emu 
domobranskemu pehot
nemu polku v Maribor; 
baje leta 1917. umrl na 

bojišču. 
0d6el dDe 27. julija 1914. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu poku v Celje, 
prioel leta 1918. v itnli-
jaosko ujetništvo ter tam 

baje T bolnici umrl. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil pos a» I jen 

pogrešaneu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Žena 
Frančiška Jereb. 

Frano T er tan, 
rojen dne 18. februarja 
1893., posestnik v Rif

ui ku. 

Dominik Grobelnik, 
rojen dne4 avgii<iial8o4., 
puseetnik v Zavrbu pri 

Dobrni. 

Odrinil ob prvi mobili
zaciji leta 1914. k 87. pe
hotnemu poiku v Celje; 
zadnjic pisal meseca av

gusta 1914. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji k 87.pehotnemu pol
ku v Celje ; izza dno 14ega 
se ptembra 1H14. pogrešan. 

Žena 
Amalija Penič. 

24 11.1921.; 
T1163/21-2, 

Dr. Josip Sernec, 
odvetnik v Celju. 

Marjeta Kranjc. 

Odšel leta 1916. k 87emu 
pehotnemu p..lku v Celje. 
10. pehotni stotniji; itzir 
meseca julija 1916. po

grešan. 

Janes Bizjak, 
rojeu dne 18. decembra 
1885. pri Sv. Urbu pri 
Litiji, pristojen v Sv. Kri

štof pri Laškem. 

Anton Bohnoeberger, 
rojen dne 30. maja 1896 . 
posestnikov en v Srebr

niku. 

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

346. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: Njabavljalna zadruga državnih 

uslužbencev na Bledu, r. z. z o. z. 
Namen zadrugi je, da nabavlja sodružbenikom 

iivljenske potrebščine in druge predmete za njih 
osebno in hiäno potrebo. 

Zadružna pogodba z dno 5. novembra 1921. 
Opravilni* delež znaSa 100 Din. Vsak zadružnik 

jamci e svojim opravilnim deležem in pa z njega 
enkratnim zneskom. 

Upravni odbor sestoji iz šestih ölanov, ki BO 
predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in dvà 
odbornika; izvoli jih občni zbor za dobo dveh let. 

B l a s Mlakar, 
rojen dne 14. aprila 1891., 
posestnikov sin v Javor-

niku. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 2. nadomestnem 
bataljonu, kot korporal; 
izza meseca eeptembra 
1914. v Galiciji рокгевап. 

Baje v Galiciji utouil. 

Skrbnik 
Jakob Čretnlk, 

posestnik 
v Ôibenekn. 

Dr. Milan Orožen, 30 11.1921.; 
odvetnik v Celju. T1161/21-2. 

14.12.1921.; 
T1180/21-2. 

Oklicni rek 
poteč« dae 

1. julija 
1922. 

1. julija 
1922. 

Varuh 
Anton Grobelnik 

T Strmcu. 

Žena 
Helena Bizjak 

v Eesnu-Altessou, 
Vorbauerei ruße 3, 

Rheinland. 

1. julija 
1922. 

7.12 1921.; 
TI 169/21-2, 

Janez Korenak, 
posestnik v Vrbi 

pri Diibrui. 

Odšel dne 16. marca 1921. 
k 26. domobranekemu pe
hotnemu polkn v Maribor 
ter zadnjic pisal meseca 
maja 1916. iz rusl 

uietništva. 

Josip Pre i l òek , 
rojrn dne 10. jauuarja 
1880., posestnik ua Vetr-

niku. 

Anton Korent, 
rojen due 26 maja 1897., 
Žagar v Košnici pri Celju. 

Odšel meeeca oktobra 
1914 s celjskim pehot
nim polkom št. 87. na 
rusko bojišče; od takrat 

nI več glasu o njem. 

26.11.1921.; 
TI 171/21—2 

1. julija .'* 
1922. 

1. julj* 
19Ü2. 

80.11.1921.; 
T1172/21-2. 

Mati 
Marija Sihnee-

berger 
v Srebrniku. 

Franc Jeleno, 
P'Sestnik 

vJavorniku št. 14 
pri Celju. 

Odšel dne 28. julija 1914. 
k domobranskemu pehot
nemu polka št. 4; izza 
meseca avgusta 1914. ni 

več glasu o njem. 

80.111921.; 
TI173/21-2. 

Odšel leta 1916. k 87emu 
pehotnemu polku v Celje 
ter zadnjič pisal z itali
janskega bojišča meeeca 
oktobra 1916 ; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Mati 
Elizabeta Korent 

Anton Čeoek, 
roj'n dm- 10 maja 1874. 
v Velikih Kodnab, pri
stojen v Sv. Križ pri ala-

tini. 

Anton Preseonlk, 
rojen dne 13. junija 1889., 
posestnikov sin v Gor

njem gradu. 

Ferdo Kavnik, 
rojen doe 7. junija 1878. 
v Razboru, stanujoč v 

Legnu. 

Anton Verdel, 
rojen doe 12. novembra 
1892., posestnik pri Sv. 

Jungerti. 

Martin Smonkar, 
rojen due 4. novembra 
1877., posestnik v Srni-
klavzn pri Sloveujgradcu. 

Odšel začetkom leta 1914. 
k trdnjavskemu topni
škemu polku T Przemysl 
ter piišel v roško Ulet
om SUO; odjrofler zad"»i 
pisal dne 16. maja 1916. 

Žena 
Josipina Ć>£ek 

v Gornji RadgooiJ 
Џ, Griž št. 21, ' 

Odrinil ob prvi mobili
zaciji leta 1914. k 26emu 
domobranskemu pehot
nemu polku v Celje; izza 
bitke pri Grndku meseca 
septembra 1914. pogrešan 

Odrinil doe 16. februarja 
1916. k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič 
pisal dne 4. aprila 1916. 
stiiolskega bojišča, vojna 

pošta 73. 

OdAtl meseca maja 1916. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku v Maribor 
in odtod na rusko bojišče; 
zadnjič pisal jeseni leta 

1916 
Bil na italijanskem bo
jišču pri gorskem strel
skem pehotnem polku 
št. 1; zadnjič pisal iz 
italijanskega ujetništva 
dne 10 oktobra 1918. Dne 
16. maja 1919. baje umrl. 

Franc Prešiček, 
posestnik 

na Vetrni ku. 

1. julij» 
1922. 

1. septembra 

80.111921.; 
TI 174/21-8, 

80.11.1921.; 
TI 176/21-2. 

30 11.1921.; 
TI176/21-2. 

1. julija. 
1928, ' 

1. julija ! 
1922. 

80.11 1921.; 
T1177/21-2, 

Bratranec 
Ivan Presečnik, 

posestnik 
v Gornjem grado 

št. 7. 

J uli jana Kavnik 
v Razboru pri 
Slovenjgradcu. 

Mati 
Urša Verdel, 
preužitkarica 

pri Sv. Jungerti, 
p. Žalec. 

Žena 
Franica Smonker 

T Šmiklavžu. 

6.12.1921.; 
T1178/21-2 

1. julija' 
1922, 

1. julija; 

7.12.1921. 
T1179/21-! 

14 12.1921.; 
TI181/21-2. 

19 18.1921.; 
T1167/21-8. 

1. julija f 
1922. 

1. jnlija 
1922. , 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
1928. 

t 

Vabilo na občni zbor ве mora vselej objaviti naj
manj 16 dni prej v «Slovencu» in «Slovenskom Na
rodu». Tudi druge svoje objave razglaša zadruga na 
ta način. 

Člani načelniatva so: Leopold Stuchly, podpol
kovnik v p., predsednik; Leopold Bàebler, učitelj, 
podpredsednik: Janko Golias, višji mornami&ki ko

misar, blagajnik; Valentin Tomše, 1er. g'ozdar,%tà^ 
nik; Franc Rus, nadučitelj; Ivan Zupančič, arožniSki 
stražmešter — vsi na Bledu. 

Firmo podpisujeta predsednik, odnosno podpród« 
sednik, in blagajnik'kolektivno. 

L j u b l j a n a , dne 12. decembra 1921. ,,"• 

Јш 
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164. 800 Letnik III. 

347. Sedež: Brìtof. 
Besedilo Grme: Zadružna elektrarna v Brltofa, 

r. z. z o. z. 
Namen zadrugi je, da zgradi in vzdržuje skupno 

elektrarno, da oddaja članom električni tok za raz
svetljavo in gonilno silo, da nabavlja' za uporabo za
družnikov Kmetijske stroje ter prireja naprave, ki 
so v zvezi z elektrarno. 

Zadružna pogodba z dne 3. oktobra 1921. 
Opravilni delež znaša 400 K ter se vplača ali ta

koj ob podpisu izjave ali pa v obrokih, določenih po 
načelništvu. Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njega dvakratnim zneskom. 

Javna razglasila se izvršujejo po enkratni objavi 
z nabitkom v uradnem lokalu na razglsilni deski. 
Dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora je raz
glasiti vselej 14 dni prej na zadružni deski in v ob
činskem uradu občin, kjer se oddaja tok. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika in sedmih odbornikov, ki jih izvoli občni 
zbor za tri leta. 

Člani prvega načelniStva so: Ivan Okorn, posest
nik na Visokem št. 24; Ivan Košnik, profesor na 
Klancu St. 43; Matevž Fende, posestnik v Britofu 
fit 4; Ivan Jekove, posestnik v Lužah št. 37; Franc 
Juvan, posestnik v Olševku št. 24; Franc Kcrn, po-
eestnik v Orehovlju št. 5; Valentin Kovač, posestnik 
v Predosljih št. 75; Franc Susteršič, posestnik na 
Klancu št. 43; Ivan Gašperlin, trgovec v Šenčurju 
i t 64. 

Načelništvo podpisoje tako, da se podpisujeta 
pod zadružno firmo načelnik in en odbornik. 

L j u b l j a n a , dne 12.decembra 1921. 

Razglas o povračila voznine.* 
Oblaetni direkciji državnih žekunic v Beogradu 

prihajajo dan na dan iz raznih krajev v kraljevini 
prošnje za povračilo voznine, preveč pobrane za pro
voz blaga. Večinoma jih vlagajo osebe in podjetja, 
ki po predloženih tovornih listih niso interesiram*, 
ker na teh listih ni pravilnega prenosa. 

Direkcija takih prošenj ne more vpoštevati, nego 
jih bo vrnila prosilcem. 

Da bi se pa odslej ne godilo več tako, objavlja 
direkcija: 

Kdor zahteva povračilo voznine po kom drugem, 
mora tej drugi osebi izdati pravilno, po oblastvu 
overovljeno pooblastilo ali pa izvršiti na dotično 
osebo istotako po oblastvu overovljen ргепо.ч na to
vornem listu. 

Iz direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dm; 5. decembra 1921.: št. П4.147. 

St. 44/21. 2023 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računovodstva iio začno 

v zimskem terminu v četrtek dne 2 6. j a n u a r j a 
1 9 2 2 . 

Prosilci naj svoje prošnje, pravilno opremljene 
in kolkovane, vlože do vštetega dne 

12. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri predsedniku podpisane komisije, finančni račun
ski oddelek v Ljubljani. 

Prošnjam je priložiti krstni list, zrelostno izpri
čevalo in izkaz o poklicu (dekret o imenovanju). 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 287, izdanih dne 23ega 
decembra 1921. 

1010 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o eodiSČe т N o r e m m e s t u je uvedlo poetopaBJe, da ве proglase spodaj naređeni 

pogreSanci za mrtre, ker se more o njih po § 1. cesarske nnredbe z dne 31. marca 1918., drž. 
tak. St 128, o obeh pogreeancih, označenih z *, pa po § 24., Št. 1, obč. drž. zak., domnevati, da so 
mmrli. Vsakdo, ki bi kaj redel o kateremkoli teh pogiešancer, naj to izporoči sodišču ali pa skrb
niku. PogreSince same pa pozirlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado 
to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dao, stan 
ia u d u je bivališče po-

greiancer 

Andrej Korn, 
mjen dne 29. januarja 
1878., oženjen Žagar na 

Dvoru. 

Alojzi j B o h t e , 
rojen dne 17. maja 1ДО9, 
otenjen posestnik r H tu
l c i St 31, občina Smihel-

Stopiče. 

Janez Rastresen, 
mjen dne 16. februarja 
1886 na Planini pri Vrh
niki, oženjen strojar na 
Dobroti it. 33, občina 

Škocijan. 
Janes V i d m a r , 

rnjen doe 16. decembra 
1877.. samski delaree r 
Cesnjieau it. 3, občina 

Mirna peč. 
•Alojzij V i d m a r , 

rojen dne b. novembra 
18У0, umski delavec r 
Cesnjicab, otčina Mirna 

peč. ^ ^ 
Jožef Povie, 

rojen Une 4. marca 1880., 
oženjen posestnik r Ja
vorju i t 14, občiua Öeut 

.Rupert 

•Andrej Teiak, 
rojen dne 27. oktobra 
1H61, hisarje» tin r Ba
zin j i vaei it. 34, občina 

Sabor. 

XgnaolJ Zaletelj, 
rojen dne 8. maja 1888., 
umski ppseetnićin sin v 
Kuieljevcu i t 14, občina 

Amhrui. 

C i r i l Znpanotô, 
rojen due 9. junija 1897., 
'posestnikov sin r Jurje-
vici i t 10, občina Ribnica. 

Bistvene okoloofti, 
na katere te opira 

predlog 

Odtelmeiecaav|rastal914. 
8 27. domobranskim pe
hotnim polkom v Galicijo. 
Zadnji glai o njem z doe 
13. oktobra 1914.; od ta

krat neiz>esten. 
Odrinil dne 16. januarja 
1915 8 7. p"lj*kim lov
skim bataljonom, 1. stot-
nijo, najprvj na galieko, 
potem na italijansko fron
to; izza dne 22. novembra 

1915 neizveaten. 

Služil pri 27. domobran 
gkem pehotnem polku ter 
ве udeležil bojev v Kar
patih; izz» meseca maja 
1915. ni več glasu o njem. 

Odiel ob začetka rojne 
leta 1914. na rusko fronto 

in tam baje padel. 

Odiel, ko je imel 17 let, 
r Ameriko; že uad 10 let 

ni reč glasu o njem. 

Odiel leta 1914. na rusko 
fronto; izza meseca sep
tembra 1914. ni več ghuu 

o njem. 

Odiel pred 25 leti r Ame
riko-, pisal pred 25 leti 
samo enkrat bratu Antonu 
Težaku, gostilničarju r 
Ljubljani na Sv. Jakoba 

trgu 
Oiliel začetkom mobiliza
cije kot vojak 17. pehot
nega polka na srbsko bo
jišče; od leta 1914. ni več 

glasu o njem. 
Kot korporal 4. stotnije 
gorskega strelskega polka 
i t 2 pogrešan na soški 
fronti izza dne 6. teptem-

bra 1917. 

Proglasit«* 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Ana Mnrn. 

2ena 
Marija Bohte. 

Žena 
Marija Raztresen. 

Oče 
Jožef Vidmar. 

Žena 
Alojzija Porie. 

Nečakinja 
Bara Rogelj, 

rojeua Težak, 
T Buiinji rasi 

i t 34. 

Mati 
Ana Zaletelj. 

Varnh 
Jakob Zupančič, 

profesor 
r Mariboru. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogretaocu 

Dan 
in opr. i t 

oklica 

Ivtn 8molik 
r Novem mesta. 

Janez Videtič, 
posestnik 

r Bereči rasi. 

Gregor Potočnik, 
orožniiki straž 

metter r p. 
r Žužemberku. 

Jakob Zupančič. 

16.11 1921.; 
T 88,21-6. 

21.11.1921.; 
T 92/21-4. 

21.11.1921 ; 
T101/21-4. 

19 11.1921.; 
T 94/21-4. 

19.11.1921.; 
T107/21-4. 

28.11.1921 ; 
T 106/21-3. 

12.12 1921 ; 
T 95/21-6. 

17.12 1921.; 
T102/21—3. 

12.12 1921.; 
T 112/21-4. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. julija 
1922. 

1. Julija 
1922. 

1. jnlija 
1922. 

1. jnlija 
Ш 2 . 

1. januarja 
1923. 

1. julija 
1922. 

1. januarja 
1923. 

1. jnlija 
1922. 

1. julija 
1922. 

V prošnji bodi natančno navedeno, katari pri
pomočki so prosilcu elužili pri učenju. 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1921. 
IzpraSevalna komisija iz državnega računovodstva. 

Razne objave. 
2018 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov. In 
Slovenoev. 

Stanje dne 15. decembra 1921« 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 384,968.726*40 
Posojila t 619,564.410 93 
Dolg države 4.438,945.875-86 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov — 

_ . 7.581,856.175 68 
Pasiva : 

Glavnica 10,925.000 '— 
Rezervni fond 859 637-09 
Novčanice v tečaju 4.620,5*2.265- — 
R.zne obveznosti 681,425.730 02 
Terjatve države za založene domene 2.138,877.163' — 
Saldo raznih računov . . . . 129.766390 60 

7.581,856.175 68 
Št, 8614/Ш. 2019 

Razglas. 
Uvedba nove tarife. 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. se uvaja 
«Putnička tarifa za saobraćaj državnih željeznica -л 
južnom željeznicom i željeznicom Barč-Pakrac». 

Istočasno se razveljavlja «Tarifa za neposredni 
putnički saobraćaj na željeznicama u kraljevini Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 15. julija 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 23.decembra 1921. 
Družba Južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

2024 Vabilo na izreda! občni zbor, 
ki ga bo imela 

delnica družba Črna-Kaolin v Ljubljani 
dne 14. j a n u a r j a 1 9 2 2. ob petnajstih v pisarni 
firme Kastelic & Co. v Ljubljani, Miklošičeva cesta 

St. 0. , 

D n c v n i r e d : 
1.) Poslovno poročilo ravnateljstva. 
2.) Sklepanje o nakupu Kaolinske tvornice v. 

Crni. 
8.) Sklapanje o zvišbi delniške glavnice in o na

činu oddaje novih delnic. 
4.) Sklepanje o izpreraembi pravil vsled zvišbe 

delniSke glavnice, nadalje o izpremembah §§ 30. in 
32. pravil, namreč določitve podrobnih načel za se
stavo bilance kakor tudi izpremembe načrta za raz
delitev čistega dobička tako, da se zniža 10 %, od-
kazanih v § 32., točki 3.), na 2 % in da se v § 32.,. 
točki 4.), prepusti občnemu zboru prosto razpola
ganje s preostalim dobičkom. 

* * * 
Delničarji, ki hočejo izvrševati glasovalno pra

vico, morajo Sest dni pred sestankom občnega zbora 
položiti svoje delnice, odnosno fcačaena potrdila o 
njih, pri družbeni blagajni. 

Ravnateljstvo. 

Bazid druStva. 2025 

«Veteransko društvo v Zgornji Sv. Kungoti» pri 
Mariboru se je po sklepu odbora dne 10. decembra 
1921. prostovoljno razzio. 

Franc Lebarlč s. r., bivSi načelnik. 

Na znanje. 
Ker se je papir jako podražil in so se tudi osebju 

zvišale plače, moramo ceno posameznim izrodom v 
r a z p r o d a j i z a n e n a r o č n i k e zvišati tako-le: 

Vsaka pola stane za n e n a r o č n i k e 50 par 
= 2 K (t. j . če ima list 1 polo, stane 50 par, če ima 
2 poli, 1 Din, če ima 3 pole, 1-50 Din itd.). 

Upravnlitvo. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. ff 
ì 
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