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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. svečana 1904. Št. 1., 2.

Predgovor uredništva.
lovensko trgovsko društvo „Merkur“ se je odločilo, da iznova izdaja svoje glasilo.

Do tega sklepa so društvo privedli različni nagibi, v prvi vrsti pa skrb za organizacijo sloven
skih trgovcev in trgovskih uslužbencev. Organizacija trgovskega stanu v društvu „Merkur“ je krepko

razvita in si- je tekom triletnega obstoja pridobila tako trdno podlago v moralnem in družabnem oziru, da 
mora vsakega trgovca ta pojav navdati z odkritim veseljem. Žalibog je pa društveno delovanje osredotočeno 
deloma le na Ljubljano, dočim so izvenljubljanski slovenski trgovci le malo organizirani in tudi malo zastopani 
v „Merkurju“. In baš „Slovenski trgovski Vestnik“ mora temu nedostatku v okom priti in postati vez med 
„Merkurjem“ in izvenljubljanskimi trgovci, postati živa potreba za organizacijo vsega slovenskega trgov
skega stanu.

Zategadelj bo naš list v prvi vrsti zastopal koristi in težnje trgovskega stanu. Prijavljal bo poljudne, 
za vsakega umljive članke, ki bodo res zanimali bralce in od katerih bo imel zlasti trgovec praktično korist. 
List se bo oziral na potrebe trgovskega naraščaja glede boljše njegove izobrazbe ter opozarjal na vprašanja 
o socijalnem stališču in o službenih razmerah trgovskih nastavljencev.

„Slovenski trgovski Vestnik“ pa tudi ne bo zanemarjal drugih gospodarskih vprašanj, ki so več ali 
manj v zvezi s trgovino. Predvsem se bo pečal z vprašanji industrije in obrta, s katerima vežejo trgovino 
najožje vezi, kajti društveno glasilo ima po pravilih namen, „razpravljati in zastopati ne le društvene in 
trgovske, ampak tudi obrtne in sploh narodnogospodarske koristi slovenskega naroda“.

„Slovenski trgovski Vestnik“ bo stal, kar izrecno povdarjamo, na praktičnem stališču, zategadelj 
se bo kolikor mogoče izogibal teorije, zlasti narodnogospodarske.

Seznanjal bo bralce s predpisi zakonov na polju trgovine, obrta in industrije ter podpiral razlago s 
praktičnimi slučaji. Razpravljal bo uredbo in delovanje vseh javnih naprav, ki služijo trgovini in prometu, 
prinašal poročila o sejah kranjske trgovske in obrtniške zbornice ter izpremembe v trgovskih in zadružnih 
registrih na Kranjskem, na željo naročnikov pa tudi v drugih slovenskih deželah.

V raznoterostih bo list prinašal novice, zadevajoče trgovino in industrijo, in različne druge vesti. 
Oziral se bo zlasti na organizacije trgovcev in trgovskih uslužbencev v drugih, sosebno slovanskih deželah.

Po sebi je umevno, da bo „Slovenski trgovski Vestnik“ natančno poročal o delovanju slovenskega 
trgovskega društva „Merkur“ ter priobčeval naznanila društvenega urada za posredovanje služb, na kar 
opozarjamo delodajalce in delojemalce že na tem mestu.

Uredništvo odpre v listu poseben razpredelek za vprašanja in odgovore v trgovsko, obrtno- in davčno- 
pravnih in sploh v juridičnih zadevah, ki je na razpolago vsem naročnikom, da se ga v potrebi poslužujejo.

Tu je vkratkem očrtana vsebina, ki jo bo naš list prinašal. Da pa list vspešno izvede nalogo, ki si 
jo je stavil, mu je treba izdatne duševne in gmotne podpore. Glede prve se obračamo do vseh, ki 
čutijo v sebi zmožnost in poklic, da stopijo v vrsto naših sotrudnikov. Kar se pa tiče gmotne podpore, je 
dolžnost vsakega slovenskega trgovca in trgovskega uslužbenca, da je naročen na „Slovenski trgovski Vestnik“ 
in da le-tega tudi razširja in priporoča v drugih krogih, po gostilnah in kavarnah, kamor zahaja.
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Tretji redni občni zbor slovenskega 
trgovskega društva „Merkur“.
Ta občni zbor je bil velezanimiv in za nas še 

posebno radi tega velike važnosti, ker se je na njem 
sklenilo, da se prične z izdajanjem našega lista. Vsled 
tega podajamo poročilo o tem občnem zboru kolikor 
možno popolno.

Vršil se je dne 3. januarja t. 1. v društvenih 
prostorih v navzočnosti 70 članov, ki so prav pridno 
posegali v debato in s tem pokazali živo zanimanje 
za društveni napredek. Društveni podpredsednik gosp. 
Kessler otvori zborovanje, pozdravi navzoče društve- 
nike, se z veseljem spominja, kako plodonosno je 
društvo v preteklem letu delovalo za napredek trgov
stva in pozove društvenega tajnika g. Goloba, da 
poda svoje poročilo, ki se glasi približno tako-le :

Slavni občni zbor! Danes imam že v drugič čast 
poročati vam, častiti zborovalci, o delovanju društva 
v preteklem letu. Na zadnjem občnem zboru ste so
glasno odobrili moje poročilo dasi je bilo letos 
poslovanje društva mnogo obširnejše, vendar si je 
odbor v svesti, da je tudi letos storil s prospeh 
društva vse, kar je bilo v njegovih močeh. Vsled 
tega upam, da boste tudi to poročilo soglasno odo
brili. Z veseljem lahko konštatiram, da je letos v 
našem društvu zavladalo ono živahno stremljenje za 
napredkom, kakoršnega smo si vedno želeli. To se 
je pokazalo v vseh panogah društvenega delovanja, v 
posebni meri pa pri onih priredbah, ki jih je priredilo 
društvo v povzdigo družabnega življenja med svo
jimi člani. To, česar so se bali nekateri črnogledci, 
da se bo z intenzivnim gojenjem družabnosti zape- 
ljavalo člane v ponočevanje in jih na ta način gmotno 
in fizično oškodovalo, to se ni zgodilo. Nasprotno se 
je baš s tem družabnim življenjem pospeševalo med
sebojno spoznavanje in čut solidarnosti. Po teh 
splošnih opazkah prehajam v podrobnejšo razpravo. 
Predvsem se mi je s hvaležnostjo spominjati požrtvo
valnosti društvenega predsednika g. ces. svetnika 
Ivana Murnika, ki se sicer vsled svoje bolezni ne 
more udeleževati odborovih sej, ki se pa navzlic temu 
živo zanima za društveno delovanje s tem, da pri 
vseh znamenitejših priredbah pomaga odboru s svo
jimi nasveti in da važnejše dopise na društvo sam 
pregleduje in rešuje. Bolnega g. predsednika zastopal 
je društveni podpredsednik g. Kessler, ki je tudi 
vodil vse odborove seje in bil pri vseh društvenih 
priredbah navzoč. Kakor prejšnja leta, tako se je tudi 
v pretečenem letu razdelil odbor v odseke, in sicer 
v gospodarski odsek, v redakcijski odsek, v pevski 
odsek, posredovalni odsek, učni odsek ter veselični 
in zabavni odsek. Odseki so posamezno zborovali po

potrebi ter svoje sklepe predlagali pri sejah skupnega 
odbora.

Društvo „Merkur“ ima namen, biti duševno sre
dišče svojih članov in jim nuditi vsa ona sredstva, 
ki so potrebna, da si člani pridobe višjo izobrazbo. 
V tem pogledu bilo je delovanje društva sledeče:

Vsled prevelikih stroškov smo bili lansko leto 
prisiljeni začasno prenehati z izdajo „Narodnogospo
darskega Vestnika“. Izšle so zadnje tri številke, tako 
da je bil tudi drugi letnik lista popolen. Da izpolnimo 
vrzel, ki je nastala s prenehanjem lista, sklenili smo 
izdajati izvestja oziroma trgovske učne knjige. Redak
cijski odsek pod načelstvom g. dr. Murnika se je 
takoj lotil svoje naloge. Pridobil je g. K udrà, da je 
spisal menično pravo, ki je sedaj že v korekturi in še 
v tem polletju izide. Očividna je velika važnost, ki jo 
bo imela ta knjiga za slovenske trgovce, kajti knjige, 
ki bi obdelavala to tvarino, do sedaj Slovenci še 
nismo imeli. Upamo tudi, da jo potrdi visoko c. kr. 
naučno ministrstvo kot učno knjigo na slovenskih 
trgovskih šolah. Nadalje je društvo letos otvorilo kurze 
za slovensko knjigovodstvo in stenografijo. Oba kurza 
sta jako dobro obiskana in je upati najlepših uspehov. 
Knjigovodstvo poučuje g. J. V o 1 c, magistratni knjigo
vodstveni oficijal, stenografijo pa g. cand. iur. Žiga 
Vodušek. Oba gospoda, ki sta v teh predmetih pri
znana veščaka, sta se z gorko vnemo lotila svoje 
naloge, za kar jima gre iskrena zahvala. Društvo je 
z ustanovitvijo teh kurzov odpomoglo živi potrebi svojih 
članov, kajti znanje stenografije je danes že postalo 
skoro v vseh trgovskih pisarnah „conditio sine qua 
non“ in tudi znanje slovenskega knjigovodstva po
staja od dne do dne važnejše, odkar so jeli narodno- 
zavedni trgovci voditi svoje poslovne knjige v slo
venskem jeziku. Znano je nam vsem, da slovenski 
trgovci vsled dosedanje šolske izobrazbe, ki je v 
marsičem nepopolna, sicer dosti dobro v tujih jezikih 
dopisujejo, da jim pa dopisovanje v slovenščini nič 
kaj gladko ne teče. Potreba kurza za slovensko do
pisovanje je torej evidentna. Dosedanji odbor takega 
kurza vsled preobilih drugih poslov dosedaj ni 
mogel ustanoviti. Upam pa, da se bo prihodnji odbor 
z vso energijo lotil te velevažne zadeve in že v pri
hodnji zimski seziji pričel s poučevanjem slovenskega 
dopisovanja. Ker je društvo uvidelo, kako zelo je 
potrebno vsakemu slovenskemu trgovcu znanje slo
venskega knjigovodstva in še v mnogo večji meri 
slovenskega dopisovanja, obrnilo se je z ulogo na 
gremij trgovcev, naj čim preje začne s poučevanjem 
teh dveh predmetov, da se na ta način da mlademu 
trgovskemu naraščaju prilika, da se že v mladosti 
izobrazi v slovenskem knjigovodstvu in dopisovanju. 
Slavni gremij trgovcev je pod vodstvom načelnika 
g. Burgerja lojalno uvaževal to našo upravičeno
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zahtevo ter takoj letos vpeljal na gremijalni šoli pouk 
v slovenskem dopisovanju in nas obenem zagotovil, 
da prične drugo leto s poukom slovenskega knjigo
vodstva.

Društvo je priredilo lansko leto tudi dvoje po
učnih predavanj in sicer je predaval g. dr. Win- 
discher o dokazu usposobljenosti in g. Silvester 
Škerbinec o penzijskem zavarovanju privatnih urad
nikov. Predavanji sta bili prav dobro obiskani in 
navzoči so z veliko pozornostjo sledili izvajanjem 
gg. predavateljev. Želeti bi le še bilo, da bi se taka 
predavanja, ki so se vršila dosedaj samo od slučaja 
do slučaja, ustanovila kot stalna inštitucija našega 
društva; novi odbor bo imel v tem oziru vršiti pre- 
hvaležno nalogo.

Velekoristen pripomoček k nadaljni izobrazbi 
nudi „Merkur“ svojim članom z društveno čitalnico, 
ki je bila kaj dobro obiskana. Društvo je dobivalo 
dnevnika „Slovenski Narod“ in „Slovenec“ kakor tudi 
skoro vse druge slovenske liste brezplačno. Poleg 
tega je tudi društvena čitalnica dobila mnogo knjig v 
dar. Za vse to bodi vsem podpornikom in prijateljem 
našega društva izrečena najiskrenejša zahvala. Ker se 
člani z vedno večjim zanimanjem poslužujejo knjiž
nice, je društvo prisiljeno, da isto izdatno poveča.

Ne samo s sistematičnim poukom v kurzih sku
šalo je društvo povzdigniti izobrazbo svojih članov, 
temveč tudi na ta način, da je radovoljno dajalo na
svete in pojasnila onim članom, ki so se z vprašanji 
obračali na društvo glede stanovskih zadev in obrtnih 
pravic. Kar se tiče juridičnih vprašanj, nam je bil 
vedno g. dr. Windischer na uslugo, za kar mu v 
imenu odbora izrekam srčno zahvalo. Na ta način je 
skušalo društvo širiti duševno obzorje svojih članov, 
vspodbujati jih k nadaljni samoizobrazbi ter jim nuditi 
v ta namen vsa ona sredstva, ki bi si jih kot posa
mezniki ne mogli nabaviti.

Energično je društvo tudi zastopalo gmotne in
terese svojih članov. V tem oziru opozarjam na dve 
velevažni akciji, ki smo jih započeli v preteklem letu : 
na zadnjem občnem zboru se je sklenilo, da se društvo 
zavzame za odpravo novoletnih daril. Z ozirom na to 
smo izvolili poseben odsek, ki je to vprašanje pre- 
tresoval ter razposlal tozadevno okrožnico na vse 
trgovce. Ker pa so pri tem špecerijski trgovci najbolj 
prizadeti, drugih branž pa ni bilo mogoče pridobiti 
za odpravo novoletnih daril, dosegli smo svoj cilj 
samo v špecerijski stroki. Dasi je gremij trgovcev v 
blagohotni naklonjenosti to zadevo končno sam rešil 
z omejitvijo na špecerijsko stroko, je vendar neumorno 
delovanje našega društva, da se odpravijo novoletna 
darila, mnogo pripomoglo h končnemu vspehu. Veliko 
pozornost je društvo obrnilo posredovalnici za na- 
meščenje trgovskih sotrudnikov. Nabavili smo si v ta

namen potrebnih tiskovin in izdali primeren poslovni 
red. Natančneje poročilo o posredovalnici poda pri 
točki 3 dnevnega reda g. Zupančič, ki je tudi letos 
z znano požrtvovalnostjo vodil v splošno zadovoljstvo 
našo posredovalnico.

Društvo je tudi skrbelo za razvedrilo in pošteno 
zabavo svojih članov, ker si je bilo v svesti, da se 
z gojenjem družabnega življenja najbolj pospešuje 
medsebojno spoznavanje in s tem tudi čut za soli
darnost. Društvo je priredilo trgovski ples, ki je 
sijajno uspel, in zabavni večer, ki je bil tudi prav 
dobro obiskan; za mlajše člane pa še posebej plesne 
vaje v mali čitalnični dvorani pod vodstvom plesnega 
učitelja. Držeč se izreka „dulce et utile“ (prijetno in 
koristno) priredili smo skupen izlet v Škofjo Loko, 
kjer smo si obenem ogledali Krennerjevo tovarno in 
v Šiško, da si ogledamo Koslerjevo pivovarno. Člani 
so se obeh izletov, kakor tudi že popreje enkrat skup
nega ogleda deželnega muzeja, v obilnem številu ude
ležili. Prijetna dolžnost mi je gg. Koslerjem izreči 
iskreno zahvalo, ker so naše društvenike pri ogledu 
pivovarne gostoljubno pogostili.

Tudi pevski odsek je bil v letošnjem letu jako 
marljiv. Pevske vaje so se ob živahni udeležbi vršile 
dvakrat na teden. Društveni pevski zbor je v prete
čenem letu devetkrat javno nastopil in sicer pri izletu 
v Škofjo Loko, pri izletu na Bled, kjer smo položili 
venec na spomenik našega pesnika-prvaka. Sodeloval 
je pevski zbor tudi pri Prešernovi veselici v Zvezdi, 
pri komerzu ljubljanskega Sokola povodom prazno
vanja štiridesetletnice, pri komerzu slovenskega pla
ninskega društva ob praznovanju desetletnice, pri 
veselici splošnega ženskega društva v prid po po
vodnji oškodovanim Korošcem in pa pri zabavnem 
večeru našega društva. Obenem je priredil pevski 
zbor dvema članoma povodom njihove poroke pod
oknico. Če pomislimo, da je naš pevski zbor komaj 
v drugem letu svojega obstanka, smemo trditi, da je 
pevski zbor v tem letu naravnost brezprimerno na
predoval. Največ zaslug za to sta si pridobila gosp. 
Drčar, kot predsednik pevskega odseka in naš po
žrtvovalni pevovodja g. Sachs, ki je tako marljivo 
in vstrajno vodil pevske vaje ter pevski zbor po
vzdignil na sedanjo višino.

To vsestransko društveno delovanje je pa pro- 
vzročilo takih stroškov, da jih društvo samo pri pičlih 
svojih dohodkih ni moglo zmagati. Vložili smo tri 
prošnje za podporo in sicer na trgovsko in obrtniško 
zbornico, na deželni odbor in na občinski svet. 
Prošnja na deželni odbor radi obstrukcije še ni rešena, 
prošnja na občinski svet pa je bila odklonjena, kakor 
poročajo ljubljanski dnevniki, dasiravno je društvo 
prošnjo dobro podprlo z dejstvi, da vzdržuje šolo in 
da namerava izdati trgovske učne knjige v slovenskem

l*
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jeziku. Slavna trgovska in obrtniška zbornica je na
klonila društvu podporo v znesku 500 K. S tem je 
izrekla najlepše priznanje vsestransko koristnemu de
lovanju našega društva.

Usojam si predlagati, da izreče današnji občni 
zbor slavni trgovski in obrtniški zbornici iskreno 
zahvalo za velikodušni dar in obenem prosi, da nam 
ostane slavna zbornica tudi v bodoče tako naklonjena. 
Dalje stavim predlog, da se izreče zahvala vsem časo
pisom, ki so društvene težnje drage volje podpirali, 
med temi v prvi vrsti „Slovenskemu Narodu“, „Slo
vencu“ in Laibacher Zeitung“.

Društvu sta v preteklem letu došli dve darili. 
Iz zapuščine umrlega člana g. Fr. Ks. Souvana se je 
društvu izročilo 100 K, za kar izrekamo rodbini Sou- 
vanovi toplo zahvalo. Nadalje je naš marljivi in društvu 
zelo naklonjeni odbornik g. Jebačin, trgovec in 
tovarnar, daroval društvu kot novoletno darilo 100 K. 
Usojam si predlagati, da se izreče g. Jebačinu, ki je 
tudi eden najbolj delavnih odbornikov našega društva, 
iskrena zahvala celega občnega zbora.

Društvo je štelo koncem leta 449 članov, in 
sicer enega ustanovnika, 385 rednih in 63 podpornih 
članov. Društvo je torej vzlic temu, da je mnogo 
članov vsled prenehanja lista iz društva izstopilo, 
vendar tudi glede števila članov lepo napredovalo.

S tem sem vam, častiti zborovalci, v par obrisih 
naslikal delovanje našega društva. Društva pa še čaka 
mnogo dela, če se hočemo povspeti tako, kakor bi 
bilo od dosedaj edinega trgovskega društva želeti. 
Za zgled si vzemimo trgovsko društvo „Merkur“ v 
Zagrebu, ki ima svojo trgovsko šolo, katero deželna 
vlada z 2000 K letno podpira, ki ima nadalje svojo 
bolniško blagajno in penzijski zaklad ter izdaja svoje 
glasilo vsak teden. Seveda obstoja to društvo že 
25 let in ima mnogo večje dohodke nego naše društvo. 
Vendar je treba, da tudi naše društvo svoje delovanje 
razširi. Naloga novega odbora bo, da se zavzame za 
penzijski zaklad in da razpravlja glede užitnine, ki 
našim razmeram nikakor ni primerna.

Svoje poročilo sklepam z nado, da bo društvo 
tudi v tekočem letu tako plodonosno delovalo kot v 
preteklem. Upam, da bomo pridobili mnogo novih 
članov, kajti le potem bo društvu možno vsestransko 
in uspešno delovati. Prosim, da blagovoli slavni občni 
obor moje poročilo na znanje vzeti in odobriti.

Poročilo tajnikovo je društvenike docela zado
voljilo, kar je pričalo dolgotrajno odobravanje in 
ploskanje.

Za njim poroča blagajnik g. Leopold Legat o 
denarnem prometu v letu 1903. Društvo je imelo 
8967 K 32 h dohodkov in 7375 K 79 h izdatkov. 
Čisti prebitek je toraj znašal 1591 K 63 h. Stanje 
društvene blagajne je bilo koncem leta, če se prišteje

še prebitek iz leta 1902 1800 K 63 h. Tudi to poročilo 
se vzame ob dolgotrajnem odobravanju na znanje.

Nato poroča g. Zupančič o delovanju društvene 
posredovalnice. V preteklem letu se je posredovalo v 
114 slučajih in sicer z vspehom v 64. Številke doka
zujejo, da je posredovalnica imela obilo posla. Poslu
ževali so se je tako trgovci kakor tudi nastavljenci. 
Ker je zanimanje za posredovalnico v preteklem letu 
vedno bolj rastlo, izdelal je posredovalni odsek, ka
terega načelnik je bil g. Ed. Kavčič posebni poslovni 
red ter ga razposlal vsem društvenikom; dalje je 
nabavil posredovalni odsek tiskovine za posredovanje. 
Poročilo g. Zupančiča se vzame ob dolgotrajnem 
ploskanju na znanje.

V imenu preglednikov računov poroča g. Novak, 
da sta preglednika račune pregledala in našla v vzornem 
redu ter predlaga, da se da blagajniku in voditelju 
posredovalnega odseka absolutorij. Gospod Sajovic 
pa predlaga dodatno k temu predlogu, da se da 
blagajniku, tajniku in celemu odboru absolutorij, kar 
se je zgodilo ob živahnem pritrjevanju in ploskanju.

Na to se je vršila volitev odbora.
Podpredsednik g. Kessler naznanja da je voliti 

po § 15. društvenih pravil predsednika, 2 podpred
sednika, predsednika društvenega razsodišča, dalje 
18 odbornikov in dva preglednika računov. G. Lilleg 
pravi, da bi bilo najlepše zadoščenje za dosedanji 
odbor, ki je tako vestno in neumorno deloval, da se 
ga izvoli per acclamationem, kar je občni zbor živahno 
pozdravil. G. Golob pojasni, da se po pravilih lahko 
voli samo predsednik, 2 podpredsednika in predsednik 
društvenega razsodišča per acclamationem, nakar se 
predlog g. Lihega z ozirom na to odkloni.

Za tem predlaga g. Sajovic, da se izvoli za 
društvenega predsednika dosedanji predsednik ces. 
svetnik g. Ivan Murnik, za I. podpredsednika g. 
Alojzij Lilleg ter za II. podpredsednika g. I. Kessler, 
dalje za predsednika društvenega razsodišča g. dr. 
Triller. Predlog je bil ob živahnem odobravanju 
soglasno sprejet, nakar se je vršila volitev odbora 
po listkih.

Glede zopetnega izdajanja trgovskega lista po
roča g. Sajovic, ki utemeljuje potrebo društvenega 
glasila posebno sedaj, ko društvo vsestransko lepo 
napreduje ter razvije program bodočega lista pod 
imenom „Slov. trgovski Vestnik“. K programu lista 
so govorili gg. Meglič, Kham, Kuder, Rus in Šker- 
binec, na kar se predlog g. Sajovica ob živahnem 
odobravanju sprejme.

Pri slučajnostih predlaga g. Meglič, da bi 
društvo ustanovilo v poučne namene malo hranilnico, 
ki pa naj bi ne bila konkurenca drugim hranilnicam. 
Na predlog g. Goloba se izroči zadeva prihodnjemu
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odboru, ki naj o stvari razpravlja ter potrebno ukrene. 
G. Kuder predlaga, da se napravi glede njegovega 
spisa „Menično pravo“, katero je napisal za naše 
društvo, še enkrat vloga na občinski svet, ter naj se 
v prošnji pojasni, da je to menično pravo isto, katero 
je nameraval spisati za slavno mestno občino. Pri 
takem utemeljevanju je upati, da bo slavna občina 
prošnji društva ugodila. Soglasno sprejeto.

Dalje se sklene na predlog gosp. Goloba, na
prositi davčno administracijo, da bi v bodoče vabila 
v zadevah napovedi itd. trgovce rn sotrudnike na ta 
način, da se imajo tekom 7 dni pri administraciji 
zglasiti, ker trgovec oziroma nastavljenec nima vsako
krat časa, ne da bi trpela trgovina škode, se enakim 
vabilom, ki se glase na gotovo uro ali dan, odzvati.

Nato se je otvorila debata o pevskih vajah in 
pevskih nastopih društvenega pevskega zbora. K tej 
točki govorili so gg. Armič, Lilleg, Golob, Drčar, Sachs, 
Rus. G. Lilleg pravi, da je petje izvrstna vez društva 
ter bo treba posvetiti petju veliko pozornosti. Govornik 
izraža željo, da bi društveniki redno zahajali k pev
skim vajam, da bo naš pevski zbor še bolje nastopal, 
kakor v preteklem letu.

G. Vidic naglaša delavnost društvenega tajnika 
g. Goloba ter predlaga, da se mu izreče iskrena 
zahvala za njegov trud in neumorno požrtvovalno 
delovanje v prid našega društva. Predlog se ob dolgo
trajnem ploskanju soglasno sprejme. Istotako se so
glasno sprejme predlog g. Khama, da se izreče 
zahvala občnega zbora podpredsedniku g. Kesslerju, 
blagajniku g. Legatu in g. Zupančiču za njih vspešno 
delovanje.

Za tem poroča v imenu škrutinatorjev gosp. 
Kostevc o vspehu volitve. V odbor so bili izvoljeni 
sledeči gospodje: a) iz vrste samostojnih trgovcev: 
Jebačin Ivan, Jeran Leopold, Kavčič Edmund, 
Kostevc Ivan in Perdan Josip; b) iz vrste sotrud- 
nikov gg. Balzer Oton, Drčar Josip, Kham Fran, 
Magdič Pavel, Podlesnik Ivan, Sajovic Ferdo, 
Škerbinec Silvester, Schaffer Oroslav, Vidic 
Alojzij, Zupančič Ivan; c) iz vrste podpornih članov 
pa gg.: dr. Murnik Viktor, dr. Windischer Fran 
in Golob Fran; za revizorja pa sta bila izvoljena 
gg. Leopold Legat in Alojzij Novak.

Izvolitev se sprejme z odobravanjem na znanje. 
Nato prečita g. podpredsednik brzojavko, ki je došla 
od nekega člana in ker je bil dnevni red končan in 
se nihče nihče ni več oglasil k besedi, zaključi ob 
1 /2 6. uri zvečer občni zbor.

Pravno razmerje med predstojništvom 
in nameščencem.

Piše Črtomir Cuk.

V spornih slučajih med predstojniki (šefi) in 
nameščenci dobimo včasih na naše društvo vprašanja, 
v katerih se pravno razmerje med predstojnikom in 
nameščencem docela napačno umeva; zato se nam 
zdi potrebno spregovoriti nekoliko o tem razmerju, 
zlasti ozreti se na tozadevne zakonske določbe.

Zakonska določila,ki se nanašajo na pravno 
razmerje trgovskih nameščencev kot takih do svojih 
predstojnikov, najdemo v trgovinskem zakonu, uveljav
ljenem dne 17. grudna 1862. L, in sicer v uvodnih 
§§ 23, 24 in 25, in v oddelkih V. in VII. (člen 
4.1—56 in člen 57—65). Od zakonov, ki obsegajo 
pravice trgovskih nameščencev kot obrtnih po
močnikov, naj omenimo zakon o bolniškem za
varovanju z dne 30. sušca 1888. 1. z novelo z dne 
4. malega travna 1889. 1. in obrtni red z dne 
15. sušca 1883. 1. Nedeljski počitek določajo v vsaki 
kronovini posebej deželna oblastva s svojimi ukazi. 
Kadar za kak sporni slučaj med predstojnikom in 
nameščencem v trgovinskem zakonu ni najti določbe, 
velja običajno pravo, ako tudi to ničesar ne 
določa, tedaj šele se moramo ravnati po določilih 
občnega državljanskega zakonika. Opozar
jamo zlasti, da velja tu običajno pravo pred občnim 
državljanskim zakonikom.

Trgovski nameščenci (pomočniki) , so po zakonu 
vsi v kaki trgovini stalno nameščeni, ki so se po 
pogodbi zavezali v njej za gotovo plačilo pod vod
stvom predstojnika — lastnika trgovine, kateremu 
morajo biti poslušni — trajno in izključno samo 
trgovinska opravila opravljati.

Niso torej vsi, ki trgovcu za plačilo služijo, 
tudi že trgovski nameščenci, n. pr. potniki, vozniki, 
odpravniki i. t. d., ker ti lahko ne samo enemu 
ampak več trgovcem obenem služijo; prav tako 
pravni zastopniki trgovcev; dalje niso trgovski na
meščenci tisti, ki ne opravljajo po pogodbi in za 
plačilo trgovskih opravil, kakor žena ali otroci pred
stojnika, in končno zakon tudi tistih pomagačev 
trgovca, ki opravljajo takozvana „nižja opravila“ (težka 
ročna dela, kakor poslovni sluge, hlapci i. t. d.) ne šteje 
med trgovske nameščence.

Če govorimo o obojestranskih pravicah in dol
žnostih, nam je omeniti, da je predstojnik dolžan na
meščencu pogojeno plačo o pravem času in 
vso izplačati, da ne sme z nameščencem grdo ravnati 
ali ga žaliti, da mora končno nameščencu pri izstopu 
iz njegove službe vestno in resnično izpričevalo narediti. 
Nameščenec pa je dolžan biti predstojniku v vseh
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trgovskih zadevah poslušen in mora izročena mu 
dela vestno in točno izvrševati, kakor se pričakuje od 
poštenega in pridnega moža.

Med zakonskimi določili, ki so največkrat vzrok 
razporov med predstojniki in nameščenci, je najnavad- 
nejše rok za odpoved.

Člen 61. trgovinskega zakona določa o tem:
„Služabno razmerje med predstojnikom 

in trgovskim uslužbencem (nameščencem) 
se z obeh strani po preteku četrt koledar
skega letalahko konča, če se jeslužba šest 
tednov poprej odpovedala. Čeje po pogodbi 
krajša alidaljša doba ali krajši odpovedni 
rok pogojen, tedaj ostane pri tem.“

Če se torej pri sprejemu službe določi drugačni 
kakor zakoniti šesttedenski vsakočetrtletni odpovedni 
rok, n. pr. štirinajstdnevni, osemtedenski ali trimesečni, 
tedaj velja ta. Prav tako se pri sprejetju nameščenca 
lahko dogovori poskusna doba, v kateri se z obeh 
strani služabno razmerje lahko takoj konča, samo 
da mora biti ta v korist nameščenca natanko do
ločena.

Ako se v sprejemni pogodbi govori o zako
nitem odpovednem roku, ali se ga pa sploh ne 
omenja, tedaj velja vedno le samo člen 61. trgovinskega 
zakona. Zakoniti odpovedni roki so tedaj : 15. svečan, 
15. veliki traven, 15. veliki srpan in 15. listopad. 
Vendar je tudi odpoved, ki se natančno 6x7, torej 
42 dni pred koncem koledarskega četrtletja zvrši, 
veljavna; to bi bili 17. svečan (v prestopnem letu
18. svečan), 19. veliki traven, 19. veliki srpan in
19. listopad. Prav nič se pa tu ne vpraša, koliko 
časa je že trajalo služabno razmerje, razen če se je to 
pri nastopu službe posebej dogovorilo.

Služba se lahko veljavno odpove takoj od dne 
sprejetja iste. Nameščenec ima tedaj, tudi če še ni 
nastopil službe, in če mu je morda predstojnik 
odpisal, da ga ne potrebuje, pravico pogojeni od
povedni rok zahtevati. Zgubi pa nameščenec to pravico, 
kakor hitro ne pride vstopnega dne v službo, razen 
če je bil na tem vsled nepričakovane nesreče zadržan 
kar mora pa takoj svojemu novemu predstojniku 
poročati.

V Ljubljani imamo sklep gremija, da naj se 
pričenja, ali vsaj da se lahko pričenja šesttedenski od
povedni rok 1. kakega meseca. Povdarjamo le, da ta 
sklep za nameščence nima nikake veljave, če se ni v 
sprejemni pogodbi posebej omenjal.

Da se v službeni dobi že pogojeni odpovedni 
rok sporazumno lahko spremeni, je ob sebi umevno.

V kakih obrokih se izplačuje plača, mesečno ali 
štirinajstdnevno, na teden ali na dan, je za odpovedni 
rok brezpomembno.

Odpoved je lahko ustmena ali pismena, samo 
da je jasna in razločna, in določno mora biti v njej 
izraženo, da naj se služabno razmerje v označenem 
času konča. Običajna izgovarjanja predstojnika kakor 
„saj lahko greste, če Vam ni všeč“ ali „si pa drugo 
službo poiščem“ od strani nameščenca niso veljavne 
oblike za odpoved.

Tisti, kateremu se odpove, mora odpoved o 
pravem času, ob pogojenem ali zakonitem roku prejeti. 
Predčasna odpoved velja za pravočasno, in je ni treba 
ob odpovednem roku ponoviti. Pismena, sicer o pravem 
času odposlana odpoved, ki se je pa izgubila ali 
pa naslovljencu brez njegove krivde ni o pravem 
času dostavljena bila, je neveljavna. Potujoč name
ščenec je odpoved pravočasno prejel, če je ista dosti 
zgodaj prišla tja, kjer bi se moral tedaj nameščenec 
po predstojnikovih odredbah nahajati, ali kjer bi 
moral njegova pisma prejeti. Ako nameščenec ne more 
naslova svojega potujočega predstojnika zvedeti, tedaj 
naj odpove pravočasno njegovjemu namestniku (proku
rist, žena i. t. d.) ali, kjer tega ni, naj pismeno od
poved v trgovini na primerno mesto položi.

Pogojenemu ali zakonitemu odpovednemu roku 
nasprotujoči in docela neupravičeni odpust iz službe 
se smatra za odpoved, toda nameščenec ima pravico 
zahtevati plačo do dneva, katerega bi izstopil iz službe 
če bi se mu bila sicer po pogodbi služba odpovedala.

O slučajih, v katerih lahko predstojnik name
ščenca takoj, to je brez odpovedi iz službe odpusti, 
ali narobe nameščenec službo zapusti, bomo govorili 
prihodnjič.

O občni pridobnini.
Priobčuje — n.

Občna pridobnina je za trgovca, obrtnika in sploh 
za vsakogar, ki izvršuje kako na dobiček mereče 
opravilo najvažnejši davek. Nujno potrebno je torej, da 
se vsakdo seznani z zakonskimi predpisi o tem davku.

Moj namen ni, navesti v naslednjem suhoparno 
besedilo zakona, kajti to si lahko vsak sam kupi in 
vesten trgovec je to tudi že storil. Hočem temveč v 
poljudnih besedah razložiti važnejše določbe zakona, 
zoper katere se navadno greši, kar je v veliko gmotno 
škodo trgovcu. Ker mi je iz prakse znano, kako mno
gokrat so kaznovani zavezanci občne pridobnine — 
največkrat iz lastne brezbrižnosti — hočem s prak
tičnimi vzgledi predočiti, kako se lahko temu izogne. 
Glede izjem v zakonu se bom pa v prvi vrsti oziral 
na trgovce in obrtnike.
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I. Katera opravila so podvržena občni pridobnini?
Zakon pravi: Občni pridobnini (davku od 

pridobitka, dobička) je podvržen vsak, kdor 
obratuje kako pridobitno p o d j etj e ali i z- 
vršuje kako na dobiček mereče opravilo.

Predvsem nam je torej treba vedeti bistvene 
znake, ki so za presojo pridobninske dolžnosti kakega 
podjetja ali opravila merodajni.

1. Zakon zahteva, da ima tisti, ki začne izvrševati 
kako opravilo, namen doseči d o b i č e k s tem opravilom. 
Ob sebi je umevno, da ima skoro vsakdo tak namen, 
sicer bi se sploh ne polotil dela. To velja zlasti za 
prava pridobitna podjetja, pri katerih ni treba 
posebej konstatirati, da imajo namen doseči dobiček. 
Amater-fotografi, učenjaki itd., ki delajo več ali manj 
le v lastno zabavo, niso zavezani občni pridobnini.

Za davčno oblast pa ni merodajno, če je sma
trati kako opravilo kot obrt v smislu obrtnega reda, 
kajti občni pridobnini so podvržena tudi taka opravila, 
ki niso obrti in za katera ni treba dovoljenja ali 
obrtnega lista od obrtne oblasti. Umetniki, privatni 
inženerji, advokati, notarji itd. niso obrtniki, toda 
podvrženi so vendar občni pridobnini, ako so le drugi 
zakoniti pogoji dani.

Namen doseči dobiček mora pa biti trajen. Le 
prilično, vsled kake špekulacije dobljeni dobiček (n. pr. 
posredovanje pri prodaji kakega posestva) še ni občni 
pridobnini zavezano opravilo.

2. Dalje se zahteva resnično izvrševanje 
pridobitnega podjetja. Tisti, ki dajo svoj obrt ali svoj 
privilegij v zakup, niso zavezani občni pridobnini, ker 
ne izvršujejo sami obrta. V takih slučajih je zakupo- 
jemalec podvržen občni pridobnini, ker ta resnično 
izvršuje obrt.

3. Važen pri presovanju pridobninske dolžnosti 
je tudi način obratnega izvrševanja z ozirom na do
ločeni pravni subjekt. Zlasti je razločevati, če izvršuje 
kako podjetje ena sama oseba ali več oseb (n. pr. 
trgovska družba), in če so te samostojne. Torej po
samezni družabniki, komanditisti, sekvester in kurator 
niso podvrženi občni pridobnini za podjetje, iz ka
terega dobivajo dohodke, ker niso niti gospodarsko 
niti pravno samostojni. Še bolj pa odpade znak sa
mostojnega podjetnika pri vseh tistih, ki stoje v kakem 
služabnem razmerju (n. pr. ravnatelji, prokuristi, 
uradniki, delovodje in delavci); ta opravila so tudi v 
zakonu izrečno izvzeta.

Nasprotno so pa agenti proti proviziji, 
tudi če delajo samo za eno tvrdko, podvrženi občni 
pridobnini, ker ima njih posel znake gospodarske 
samostojnosti.

Iz predstoječega je vsakomur razvidno, kakšna 
opravila so podvržena občni pridobnini, zato ne bom

podrobno našteval posameznih pridobitnih opravil ter 
navajal izjem.

Najbolje je, da se takoj priglasi vsako podjetje 
pri obrtni in davčni oblasti. Zgodilo seje že večkrat, 
da se je kako opravilo prikrilo, a končno se je vendarle 
izvedelo zanj, četudi šele po mnogih letih; in kaj je 
imel dotičnik od tega? Prišel je v kazensko preiskavo, 
plačati je moral davek za vsa leta nazaj in poleg tega 
še šestkratni znesek davka za kazen.

V Ljubljani so zlasti prevozniki, ki ne priglase 
svojih obrtov. Nekateri mislijo, če rabijo konje tudi 
zase, da jim p otem ni treba priglasiti prevozništva. 
Toda občni pridobnini je podvržen vsak, ako le tudi 
drugim vozi za plačilo.

II. Kdo plačuje občno pridobnino in kedaj jo začne 
plačevati ?

Občno pridobnino plačuje tista fizična (posa
mezna), skupna (javna trgovska družba, komanditna 
družba, več imetnikov) ali pravna oseba (n. pr. sa
mostan), ki ali sama izvršuje občni pridobnini podvrženo 
podjetje ali opravilo, ali kdo drug v njenem imenu, 
n. pr. poslovodja, zastopnik, kurator, sekvester itd.

Pri protokoliranih tvrdkah morajo tisti oddati 
pridobninsko izjavo, ki so po trgovskem zakoniku 
upravičeni tvrdko podpisovati. Davčne oblasti navajajo 
v svojih uradnih spisih večinoma ime in priimek pro- 
tokoliranega trgovca, vendar se večinoma ozirajo tudi 
na tvrdko samo. Pri trgovskih družbah se pa pri- 
dobnina vedno glasi na družbeno tvrdko.

Ako preide podjetje od posamezne osebe na 
družbo ali nasprotno, se davek na novo odmeri in 
prejšnji izbriše.

Pri konkurzih plačuje občno pridobnino kon- 
kurzna masa, ne da bi se davek na njo prepisal.

Ako kdo ne izvršuje obrta, pa si hoče obdržati 
pravico izvrševanja, da vsak hip lahko začne z obrtom 
ali pa da more to pravico v zakup dati, lahko prosi, 
da se mu občna pridobnina zniža na brezobratno 
kvoto v znesku 3 K. Protokolirani trgovci plačajo pa 
v tem slučaju davek v znesku, ki je določen za pro- 
tokoliranje tvrdke, n. pr. v Ljubljani 80 K, na de
želi 50 K.

Občna pridobnina se plačuje vsako četrtletje 
naprej. Plačevati se pa začne ta davek s prvim tistega 
meseca, v katerem se je obrt ali opravilo začelo. Za 
nova podjetja je to ugodno; neugodno je pa, ako se 
obrt ustavi. V tem slučaju se plača občna pridobnina 
do konca četrtletja, v katerem se je obrt ustavil. Ako 
se jenja n. pr. 10. vinotoka obrt izvrševati, se plača 
davek do konca četrtletja, t. j. do 1. prosinca pri
hodnjega leta.

Zlasti je pa opozarjati na to, da ne zadostuje 
za davčno oblast, če se obrt odglasi le pri obrtni
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oblasti (v Ljubljani mestni magistrat, na deželi c. kr. 
okrajna glavarstva), ampak prositi se mora tudi pri 
davčni oblasti (v Ljubljani c. kr. davčna administracija, 
na deželi c. kr. okr. glavarstva) za izbris občne pri- 
dobnine.

Zakon izrečno zahteva, da mora stranka sama 
prositi za izbris, oziroma da mora naznaniti davčni 
oblasti, da je obrt ustavila. Ako stranka ne stori tega, 
mora davek še vedno plačevati in prigodili so se že 
slučaji, da se je plačalo še za celo leto po koncu 
obrta. Navadno stranka odglasi svoj obrt pri magi
stratu misleč, da to zadostuje, da se ji obenem tudi 
davek izbriše. Obrtna oblast tudi res to naznani davčni 
oblasti, ki pozove dotičnika, naj prosi za izbris občne 
pridobnine. To se zgodi, in na podlagi te prošnje 
se mu davek izbriše. Vzemimo pa slučaj, da pozabi 
obrtna oblast naznaniti davčni oblasti, ali da se 
naznanilo izgubi ali založi, potem predpisuje davčna 
oblast še nadalje občno pridobnino in davčni zave
zanec mora plačati, dokler se ne zglasi pri davčni 
oblasti. Medtem poteče lahko četrtletje in plačati se 
mora zopet za novo četrtletje.

Zato naj vsak odglasi obrt tudi pri davčni oblasti 
takoj ko ga ustavi, ali pa tekom štirih tednov. Ako 
ga pozneje odglasi, zapade zopet eno četrtletje. Baš 
v tem oziru se dogodi neštevilno slučajev, da se preveč 
davka plača.

Uradnim potom se izbriše občna pridobnina le, 
ako se je obrt ali davku zavezano opravilo ustavilo 
in je obenem davčni zavezanec umrl, ali se o njem 
nad eno leto ne ve, kje biva.

Ako preide podjetje med davčnim četrtletjem na 
kako drugo osebo, tedaj se predpiše pridobnina 
tistemu, ki je podjetje prevzel, toda davek plača ta 
šele za prihodnjo četrtletje, ker ga mora za to četrtletje 
v smislu zakona plačati še prejšnji lastnik. Nepravično 
bi bilo, ko bi davek oba plačala, zato se mora davčna 
oblast ozirati na tak prehod obrta. Prigodi se pa 
vendarle, da davčni oblasti ni vedno znana ta okol
nost, zato plača davek za isto podjetje prejšnji lastnik 
in oni, ki podjetje prevzame. Opozarjam zategadelj, 
naj novi lastnik vedno navede v pridobninski izjavi, 
da je obrt prevzel od te in te osebe.

Večkrat se prigodi, da zahteva prejšnji lastnik 
od novega lastnika povračilo zneska, ki ga je plačal 
za četrtletje. Do tega nima pravice. N. pr. prejšnji 
prepusti obrt novemu lastniku s 3. vinotokom. Po 
zakonu plača pridobnino do 1. prosinca prihodnjega 
leta, čeprav ne izvršuje obrta in ni v nikaki zvezi ž 
njim. To se mu zdi krivično in zato zahteva povračilo 
od novega lastnika, ki začne pridobnino plačevati šele 
s 1. prosincem. Žuga mu, tudi, da ga toži, ako ne 
plača. Ako mu hoče novi lastnik povrniti, je to nje
gova zasebna stvar, siliti ga ne more nikakor, ker

nima pravice. Iz tega se dostikrat izcimi sovraštvo 
in nepotrebni stroški. Najbolje je, da se pri prepustitvi 
sama pogodita, kajti sicer ne doseže prejšnji lastnik 
ničesar.

Ako se podjetje ali obrt preseli v drugo davčno 
občino ali priredbeni okraj med davčnim četrtletjem, 
ni treba v novem okraju zopet plačati pridobnine za 
to četrtletje, ako dotičnik dokaže, da je obrt v prej
šnjem kraju ustavil najpozneje tisti dan, ko ga je 
pričel izvrševati v novem obrtovališču, in da je pri
dobnino za to četrtletje plačal že v davčni občini 
prejšnjega obrtovališča. — (Dalje prih.)

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

Trgovina se ni razvijala izven okvirja splošne 
človeške omike, ampak korakoma ž njo vred. Vsled 
tega se da razvoj trgovine pripovedovati in razume
vati le tedaj, če poznamo prvi razvoj človeštva.

Potrebno je tedaj, da nam je najprej to znano.
Zgodovinski in moderni človek je pravcato dru

žabno bitje, ki je srečno le v veliki družbi enakih bitij.
Vedno pa ni bilo tako. Prazgodovinski človek 

je bil najprej lovec, ki je živel samotarsko življenje 
in se skrbno ogibal vsakega drugega človeka. Stano
val je v skalnaiih in drevesnih duplinah, kadar ni 
pohajal po neizmernih pragozdih, loveč divjačino s 
popolnoma primitivno, v kakem grmovju ulomljeno 
gorjačo.

Sprva, ko je bilo divjih živali še v obilici, ni 
poznal ne gladu, ne žeje, ker je pobil svoj plen in 
dobival mesa, katero je vžival surovo, kadar je hotel. 
Za premeno je jedel tudi gozdne sadove. Razen vode 
mu je bila tudi gorka živalska kri kaj ljuba pijača, 
dočim se je odeval in varoval mraza z živalskimi 
kožami.

V svojem lovskem okolišu je naletel prvi človek 
nedvomno mnogokrat na živali, ki so bile močnejše 
od njega, ali pa na drugega človeka, ki mu je vhajal 
v njegovo lovišče. V obeh teh slučajih se je vnel boj 
na življenje in smrt. V tem boju ni bila gorjača več 
dovolj izdatno orožje, vsled česar je bil prvi človek 
prisiljen, pomagati si na ta ali drug način. Sprva je 
zabodel najbrž v svojo gorjačo kako živalsko kost, 
ki je bila na obeh koncih koničasta, in si je napravil 
na tak način priprosto „sulico“, s katero je že lažje 
obvladal močnejše divje živali in pa soseda, ki mu 
vhajal v njegovo lovišče.

Ob večjih vodah stanujoči lovci so nabadali s 
s takimi ostmi ribe, ki so jim tudi šle v slast. Od
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rib so dobili že boljše kosti za napravo „sulic“, ka
tere so popolnih končno s tem, da so nasajali v palice 
trde koničaste kamne. S tem je bil menda narejen 
začetek ka m ni t eg a o rož j a. Če kak kamen ni bil 
dovolj koničast ali oster, drgnili so ga ob drug kamen 
toliko časa, da je imel dovolj ostrine. Pri tem ravnanju 
pa je človek moral izpoznati tudi ogenj, ker je 
osobito kremen, ki da iskre, če ga drgnemo ali kre
šemo, zelo razširjen po zemlji. In res je poznal človek 
že v svoji lovski dobi ogenj, dočim še ni imel nobenih 
domačih živali in tudi ne koristnih rastlin.

S tem razvojem konča tista doba, katero so 
krstili učenjaki na ime paleolitične dobe (stara 
doba kamnitega orožja).

V sledeči, takozvani neolitični dobi (novi 
dobi kamnitega orožja), se je pa pričelo človeku slabo 
goditi. Lovcev je bilo namreč vedno več, ker se je 
človeštvo pomnožilo, živali pa čim dalje manj, ker se 
jih je več pobilo, druge pa so postale tako plahe, da 
jih je bilo le težko zalotiti in obvladati s sulico ali 
gorjačo. Glad je prišel k človeštvu v gosti in sedaj 
se je pričelo poželjenje po blagu* oziroma hrani, ki 
jo je imel morebiti sosed v obilici. Od takega soseda 
si je pridobil hrane, bodisi potom ropa ali pa zame
njave. Lakota je sklepala torej prve trgov
ske posle.*) Obenem je začel človek razmišljati, ali 
bi ne kazalo prisvojiti si takrat, kadar mu je sreča 
mila, kolikor mogoče živali in si jih prihraniti za slabe 
čase. Človek je potem tisto žival, ki jo je hotel imeti 
takoj za hrano, popolnoma pobil, vse druge pa, ki so 
mu prišle v pest, ali žive obvladal ali pa samo oma
mil z udarci in jih nesel v svojo duplino, kjer jih je 
privezal s kakim srebotom ali podobno rastlinsko trto, 
ali pa je postavil pred vhod težko skalo.**) Na ta 
način so se tekom sto in sto let udomačile različne 
živali, ki takrat niso bile tako divje in plahe, kakor 
so dandanes; kotile so mladiče tudi v sužnosti. 
Človek je imel zopet hrane v izobilju, pridobil si je 
tudi mleko kot novo pijačo, toda živali niso imele 
okrog dupline več dovolj krme, vsled česar je bil 
človek primoran, goniti živali vedno dalje od svojega 
brloga na pašo. Vedno težje se je vračal zvečer v 
svojo duplino, dokler ni bil končno prisiljen, popol
noma zapustiti svoje staro bivališče in pohajati z 
živalmi od pašnika do pašnika. S tem pa je človek 
prenehal biti lovec in je postal pastir (nomad). 
Ostajal je tam, kjer je bil kak dober pašnik, katerega 
je zapustil šele takrat, kadar je bil docela popasen, 
potem pa si poiskal drugega, tretjega i. t. d. Po do
ločenem času se je vrnil zopet na prvi pašnik, kjer je 
trava med tem časom zopet zrasla.

*) O tem radi sistematične razvrstitve snovi pozneje.
**) Primerjaj Polifema iz Odiseje.

Mnogokrat pa je naletel na kakem travniku, na 
katerega se je vrnil, tujega pastirja s tujo čredo. Drug 
je smatral drugega za vsiljivca, in odločiti je moral 
boj, ki je bil takrat še edini sodnik o tem, kaj je 
pravica in kaj krivica. Popolnoma naravno je, da je 
skušal človek v tako nevarnem času popolnih svoje 
orožje. Takratni pastir ni nabiral cvetlic in lovil me
tuljev, tudi ni veselo pel in žvižgal pohajaje za čredo, 
marveč je stikal osobito ob strugah voda po takem 
kamnu, ki bil prikladen za orožje. Našel je tako orožje 
precej lahko, ker se je držal večinoma dolinskih, ob 
rekah ležečih travnikov, dočim je kraljeval preje v 
gozdih, na gorah ali vsaj na gorskih pobočjih. Kraj 
živine sedeč je brusil in gladil tako kamenito orožje 
neumorno dan na dan, dokler si ni napravil priprav
nega, precej ostrega ali pa koničastega orožja, ki je 
bilo že zelo lepo. uglajeno in polikano.

Človek pa velikega števila pašnikov niti poznal 
ni, ker so bili precej skriti in deloma skoraj nepri
stopni. Zato je prišel vsak pastir v enem kraju po 
najbolj pristopni dolini podolžnici ali povprečnici, v 
kateri se je vsa živina konečno tako nakupičila, da je 
zopet začelo nedostajati krme. Človeku je bila takrat 
njegova živinica vse, kakor je še danes polarnim na
rodom njihov severni jelen vse. Boji med posamičnimi 
pastirji*) so se bili vedno češče. Zato je človek začel 
premišljati in poskušati, kako bi umetno pospešil rast 
trave, da bi lahko izhajal z manjšim številom paš
nikov. Izkušnja in opazovanja so mu pokazala način, 
kako naj izboljša travnike. Videl je, da raste trava 
tam mnogo bujneje, kjer je vse leto dovolj vode, kjer 
je živina sama pognojila in kjer je prst prerahljana. 
Vsled tega je vzel človek, preden je zapustil prvi 
pašnik, svoje orožje in izkopal majhen rov od bliž
njega studenca čez travnik tako, da se je razlivala 
voda po vsem travniku. Še pogosteje je pa raz- 
stlal gnoj po travniku in prerahljal zemljo 
s svojo „sekiro“ ali „sulico“, ker največkrat 
studencev ali druge vode ni bilo v bližini ali pa je 
bila nižja kakor travnik, čez katerega je ni bilo mogoče 
napeljati. Tako je napravil človek z vsakim travnikom, 
ko ga je bil popasel, ter se je lahko vračal na prvega, 
ko je bil popasen — recimo — četrti, dočim je moral 
poiskati poprej morebiti osem travnikov, preden je 
bilo na prvem zopet dovolj krme.

Pri rahlanju travnikov si je gotovo pogosto 
skrhal skrbno izbrušeno ostrino svojega orožja, če ga 
ni popolnoma zlomil. Zato si je začel izdelovati 
orodje posebej, ki seveda ni bilo tako skrbno iz
brušeno in oglajeno, kakor orožje.

Na tako obdelanih travnikih pa trava ni samo 
hitreje rasla, marveč je bila zdaj tudi boljša krma in

*) Primerjaj Abrahamove in Lotove pastirje.
2
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je dosegla večjo višino. S travo samo se je izboljšalo 
gotovo tudi semenje, po katerem je živina posebno, 
ko je dozorelo, kaj rada segala, ker ni marala suhih 
brezsočnih bilk. Tudi človek je pokusil to semenje, 
bodisi iz radovednosti, ali zato ker je videl, da živina 
to rada jé, ali pa je nanesel kak slučaj tako,*) izkratka: 
Človek je pokusil in ugajalo mu je. Tekom več sto
letij se je zemlja rahljala in gnojila, semenje se je 
osipalo in klilo, trava je bila vedno lepša in semenje 
vedno debelejše. Na ta način je prišel človek do žita. 
Ker je poznal ogenj, je popolnoma naravno, da je 
začel to zrnje pražiti, potem je strl in zmlel s 
kamni že surovo zrnje in pražil moko in še pozneje 
je zmešal moko z vodo in si spekel testo, kakor je 
bil tekom časa začel peči tudi meso.

V tej dobi je živel človek brez skrbi, ker je imel 
zopet hrane in pijače dovolj, le po udobni duplini ali 
po udobnem brlogu se mu je tožilo, ker se ni mogel 
vspešno v bran postavljati vremenskim nezgodam. 
Dokler je moral pohajati veliko število pašnikov, še 
misliti ni bilo, da bi si bil poiskal enkrat za vselej 
kako jamo, kamor bi se umikal slabemu vremenu. Ko 
je pa umetno pospešil rast trave, si je izdolbel na 
planem z velikim trudom jamo v zemljo in jo pokril 
s travo ali živalskimi kožami, da mu ni deževalo v 
njo. Pri najboljši volji pa ni mogel ubraniti vodi, da 
bi ne pronicala skozi zemeljske plasti in da bi ne 
tekla v jamo. Sila ga je skoro naučila, da je bolje, če 
si izdolbe iz jame nametano prst in stanuje na zemlji, 
kakor da bi prebival v jami pod zemljo: nastale 
so prve koče iz ilovice. Nadaljno izboljšanje teh 
koč je bilo le vprašanje časa.

Na tej kulturni stopnji je postal človek polje
delec, meso mu ni bilo več pretežna hrana, polje
delstvu in živinorejstvu je obračal enako skrb, spo
znaval je različne naravne in vremenske vplive in jih 
začel kot mogočna bitja s človeškimi lastnostmi po 
božje častiti, ker si jih ni znal raztolmačiti. Da bi si 
pridobil njihovo naklonjenost, stavil jim je žrtvenike 
in jim žrtvoval najboljše dele hrane.

Proti koncu te neolitične dobe je poznal človek 
izmed živali že govedo, konja, ovco, kozo, 
psa in tistega debelokožca, ki nam daje 
slastno gnjat. Izmed žita je prideloval pšenico, 
ječmen in proso, pa tudi lan je že poznal. Po
stavljal je stavbe na kolih, izvotlil si čoln in vozil se 
ž njim po vodi, loveč ribe in druge povodne živali.

Značilno za prihodnjo, takozvano paleoside- 
rično dobo je izpoznavanje kovin, na katere so 
naleteli pri rahljanju zemlje, izkopavanju ilovnatih koč 
in iskanju ilovnate barve za tetoviranje. Temeljne po
teze človeške duše so menda povsod in vedno take,

*) Nam Evropejcem je tudi slučaj pokazal okusnost krompirja.

da mu je skrb najprej za najpotrebnejše, ko pa do
seže to, začne razmišljati, kako bi si uredil to in ono 
udobnejše in lepše. Tudi prvi človek je začel lišpati 
svoje telo, ko je bil z živežem in stanovanjem dovolj 
preskrbljen. V to svrho si je poiskal ilovnate barve 
in si namazal obraz in život po svojem, takrat še 
nerazvitem okusu. Pri kopanju zemlje je naletel menda 
najprej na baker, ki mu je moral vsled lepe rdeče 
barve posebno ugajati, če mu je bilo že na ilovnatih 
barvah toliko. Toda iz bakra si je zaman prizadeval 
napraviti barvo za tetoviranje, zato je porabil to lepo 
kovino za druge reči, osobito za izdelovanje orožja, 
orodja in nakita. Kmalu na to je spoznal človek tudi 
cin,' ki ga je moral vsled lepe barve tudi bosti v oči.

S tem je pa označen začetek nove, takozvane 
neosiderične dobe. Človek je imel preko glave 
dovolj opraviti s poljedelstvom, živinorejo in izdelo
vanjem orožja, orodja in obleke. Ker sam ni mogel 
vsemu kaj, popustil je svojo mržnjo do drugih ljudi, 
vzel si družico ter si ustanovil redno družinsko 
življenje. Žena in otroci, ki so zavzemali napram 
rodbinskemu glavarju v različnih krajih zelo različno 
stališče, so mu pomagali pri delu. Obenem se je kaj 
živahno začela razvijati obrt, osobito ko so pričeli
— menda v prednji Aziji — zlivati baker in cin v 
bron, ki je bil za izdelovanje orožja in orodja, ve
liko bolj pripraven, kakor baker ali cin sam. Kovinska 
obrt je bila najbolj razvita, zaostajala pa tudi ni lon
čarska, lesna, tkalska in usnjarska, oziroma krznarska 
obrt. Pri izdelovanju ilovnatih in pozneje lesenih koč 
se je človek navadil izdelovati glinasto in leseno po
sodo; pa tudi sol, ki je bila med prvimi trgovinskimi 
predmeti, je že prideloval in jo vporabljal.

Življenske potrebščine so v tej dobi razmeroma 
čudovito narasle. Da jim je človek, ki sam ni mogel 
vsega pridelovati, po možnosti zadostil, začel je za
menjavati blago za drugo blago, osobito je porab
ljal kovine kot splošno menjalno, t. j. pla
čilno sredstvo. Blagostanje je naraščalo in pojav
ljale so se vsled vpliva trgovine, kakor bomo 
slišali pozneje, ob rekah skupna človeška bivališča
— selišča.

Na tej kulturni stopnji stopijo narodi iz skoro 
neprodirne teme prazgodovinskega razvoja na zgodo
vinsko površje.

Razvoj trgovine.
Kakor nam je iz vsakdanjega življenja znano, je 

človeku prirojeno, da hrepeni vedno po tem, česar 
nima, vedno mora stremiti po čem. Le poglejmo, kako 
hrepeni dijak iz razreda v razred, iz šole v službo in 
ko doseže svoj smoter, si želi zopet dijaških časov 
nazaj. Meščan pohiti, kadar le more, na kmete in 
kmetski fant šteje dneve ko bo mogel z očetom v
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mesto na semenj, meščan povpraša povsod po črnem 
kruhu, kmetu je bel kruh slaščica i. t. d.

To hrepenenje človeške duše je dvojno: najprej 
hrepeni po tistih rečeh, ki so mu za življenje neob- 
hodno potrebne. Dokler nima teh, na druge niti 
ne misli. Brž ko je pa dosegel vse, kar nujno potre
buje za življenje, se mu vzbudi želja in hrepenenje 
po udobnosti, katero doseže ali s takimi predmeti, 
ki jih je narava sama ustvarila, ali pa človek umetno 
napravil. Koliko bojev se je bilo ob južnem podnožju 
alp, ker so se tu postavljali v bran vsakokratni srečni 
posestniki Italije tistim, katere je mikalo udobno živ
ljenje in naravno bogastvo Italije! Osobito Ger
manom, ki so imeli doma dovolj mesa in pijače, je 
dišalo južno sadje in rujno italijansko vince. Taki in 
enaki boji so se bili povsod za posest subtropičnih 
krajev, ki nudijo človeku največ udobnosti. Pa tudi 
umetni proizvodi človeških rok so vzbujali pri 
tistih, ki jih niso še imeli, neizrečeno hrepenenje po 
njih. Kako silno je moral vplivati na prvega človeka 
pogled na lepo novo bakreno ali bronasto orožje! 
Ljudje, ki so prvič videli voz z vprego, gotovo niso 
mogli obrniti oči od njega, dokler so ga videli; silen 
je moral biti vpliv prve slike, prvega godbenega in
štrumenta i. t. d.

Te glavne motive trgovinskega razvoja delimo 
torej tako-le:

I. nujne življenske potrebščine (živež, stanovanje, 
obleka);

II. udobnostne potrebščine, in sicer
a) naravne (juž. sadje, fina vina, opice, pav, bele 

miši i. t. d.).
b) umetne.

Ker narava ni nakopičila v vsakem kraju enako 
veliko svojega bogastva, človek pa je hotel utešiti to 
svoje hrepenenje, zato je izkušal priti v posest zaže- 
ljenih predmetov. To pa se je zgodilo v različnih 
časih različno.

Prvi človek je bil navajen prisvojiti si vsako 
žival, ki mu je prišla v pest, in vse, kar je videl; ni 
veliko povpraševal, kaj je moje ali tvoje, če je prišel 
lačen k svojemu gozdnemu sosedu, marveč je šiloma 
vzel si mesa — če se mu je namreč posrečilo. Na
vadno sosed tega ni pustil ter se je vnel boj za živ
ljenje in smrt, in kdor je zmagal, je ostal gospodar 
mesa in kožic. Najprej si je pridobival človek z 
ropom zaželjeno blago.

Tekom časa se je človek toliko ublažil, da je 
nesel sosedu kako lepo kožico za košček mesa, če 
ga sam ni imel in če se je oglašal glad. Zamenjal 
je kožico za meso, pojavila se je menjalna trgo
vina v najpriprostejši obliki. Nato, da se je nekdaj 
zamenjavalo blago, kaže naša beseda: semenj =

somenj, ki prihaja od besedice: so-menjati (= gegen
seitig tauschen).

Verjetno je, da je vplivalo na kulturni razvoj 
človeka tudi njegovo bivališče, tako da so bili najprej 
in najbolj omikani ljudje ob morskih bregovih. Od 
teh so zanesli omiko trgovci po dolinah, in veliko 
pozneje so se je navzeli od dolincev tudi hribovci
— proces, ki še danes ni dovršen in menda nikdar 
ne bo.

Primorci so se hranili z ribami, zato so se mo
rali spuščati na morje. Iznašli so čolne in so morali 
misliti, kako si nalove rib, katerih ni bilo mogoče lo
viti s priprosto gorjačo. Ti ljudje so morali najbolj 
misliti, vsled česar so dosegli primeroma zgodaj pre
cejšno oliko. Vozeč se po morju so prišli na otoke, 
kjer so čuli drugačno govorico in videli mnogo lepih, 
novih stvari. Zato so prinašali otočanom take reči, 
katerih ti niso imeli, in dobili v zamenjavo drugih reči. 
Vsled pogostega občevanja z otočani so se privadili 
njihovi govorici (o količkaj razvitem jeziku takrat še 
ne more biti govora). Dolinci pa so prihajali vsled 
naravnega nagona navzdol po dolinah k morju, kjer 
so videli od otočanov prinešene predmete : lepe kamne, 
školjke in dr. Da si jih pridobé, ponudili so zanje 
reči, katerih primorci in otočani niso imeli. Prebrisani 
primorec je vzel ponuđeno blago, potem ga je pa nesel
— recimo — le polovico otočanom, kjer je dobil 
v zamenjavo veliko več, kakor je bil preje dal dolincu 
za vse blago. Tako so posredovali primorci s pre
cejšnim dobičkom zamenjavo blaga med otočani in 
dolinci in so se naučili pri tem tudi govorice priha
jajočih dolincev, ki so prepuščali pridobljeno blago 
zopet gorjancem, seveda ne brez dobička. Primorec 
je čakal izprva toliko časa, da je prišel kdo, da je 
vzel v zamenjavo njegove reči, po katere je veslal 
potem zopet na otok, da si nabavi z a s e b e. On si 
torej sprva ni nabavljal blaga s tem namenom, da ga 
zamenja dalje, marveč si ga je pridobil vedno le za 
lastno udobnost. Če pa je prišel kdo in ponudil 
za to blago dovolj drugega blaga, je pa rade volje 
prepustil te svoje reči, dobro vedoč, da dobi kmalu 
zopet enakih reči in da mu bo še nekaj od dolinca 
v zamenjavo danega blaga ostalo. Pozneje pa ni več 
dajal svojih predmetov, marveč je veslal takoj na otoke 
po zaželjene reči, če je prišel dolinec po nje. Za
menjavati je začel po naročilu.

Ob rastočem prometu je moral primorec vedno 
češče veslati na otok, in če je na bližnjih otokih pri
manjkovalo takih reči, na bolj oddaljene otoke. Ne
dvomno se mu je včasih pripetilo, da je takoj v čolnu 
zamenjal pripeljano blago ter takoj zopet obrnil čolnič 
proti otoku. Da se izogne tem vednim vožnjam, je 
najbrže pobral doma domalega vse blago, kar ga je 
imel, in ga peljal na otoke, kjer je dobil veliko mno-

2*
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žico najrazličnejših reči. Zdaj mu ni bilo treba voziti 
se sproti na otok po naročilu, marveč je imel doma 
zalogo, s katero je izhajal delj časa. S tem je na
pravila trgovina precejšen korak naprej, ker je trgo
vina na zalogo mnogo popolnejša, nego trgovsko po
sredovanje po naročilu. Dandanes vidimo ta razloček 
le še pri obrtnikih. Črevljar, krojač in drugi obrtniki 
na kmetih napravijo le to, kar se jim naroči. Vsled 
tega imajo včasih čez glavo opravila, včasih pa prav 
nič. V mestih in drugih večjih krajih so pa bolj prak
tični. Kadar nimajo dovolj naročenega dela, izdelujejo 
obuvalo, obleke in dr. brez naročila v takih merah, ki 
se rabijo največ in se preskrbe z zalogo. Kadar se 
naročila nagromadijo, pa prodajo to že vnaprej izde
lano blago in izdelujejo le tiste mere, katerih nimajo 
v zalogi.

Trgovci najbolje vedo da se pogosto dogaja, da 
povprašuje vse po kakem blagu, dokler ga nimajo; 
ko ga pa naročijo, pa ne povpraša skoraj nihče več 
po njem.

Enako se je godilo menda tudi prvemu trgovcu. 
Dokler ni imel zaloge, je bilo vse polno naročil, ko se 
je pa dobro založil z blagom, so pa ali slučajno ponehala 
naročila ali pa je bil tako nestrpen, da mu niso prihajala 
dovolj naglo. Toda podjetni primorec si je znal poma
gati. Če ne pridejo dolinci k njemu, pa pojde on k njim. 
In res je oprtal toliko blaga, kolikor ga je mogel 
nositi ter krenil v tisti kraj, odkoder je videl prihajati 
dolince. Ker potov takrat še ni bilo, se je držal naj
bolj pristopnih krajev in je hodil ob rekah po dolini 
navzgor. Tu je naletel na človeška bivališča in sre
čaval ljudi tudi med potjo. Vsem je ponujal blago v 
zamenjavo. Ko je zamenjal vse blago, šel je zopet 
na otoke ali pa ob morskem obrežju na oddaljene 
kraje, ker se je razvijala trgovina sicer najbolj med 
otočani in prebivalci kopnega, vendar pa ne izključno, 
marveč se je izvrševala v precejšnji meri tudi med 
posamičnimi kraji na kopnem. In zopet je zadel breme 
ter je nesel po dolini navzgor. Če se torej prvih 
menjalnih poskusov ne upošteva, se mora reči, d a 
je bila najstarejša trgovina krošnjarska men
jalna trgovina (hausierender Tauschhandel). Taka 
trgovina še ni izmrla, marveč jo izvršujejo še sem- 
tertje cunjarji, ki nabirajo cunje od hiše do hiše in 
jih „plačujejo“ s šivankami, sukancem, trakovi, na
prstniki, gumbi in enakimi malenkostmi.

Prav prijetno pa ni bilo imeti leto in dan blago 
na hrbtu in hoditi ž njim po krajih, kjer niti dobrih 
stez ni bilo. Prav umevno je, da so se krošnjarji 
posebno tam radi ustavili in odložili breme, kjer se 
je strinjala dolina podolžnica s povprečnico, ker se 
niso mogli odločiti, ali naj bi nadaljevali svojo pot 
po podolžnici ali povprečnici. Treba je bilo pomisliti, 
kje je več človeških bivališč in kje bi se srečalo več

ljudi. Ni bilo ravno težko priti do zaključka, da se 
pride pravzaprav tu na križišču dveh dolin, kjer sta 
se stekali navadno tudi dve reki, z več ljudmi v do- 
tiko, kakor v vsaki dolini, kajti tod mimo so morali 
hoditi ljudje iz obeh dolin. Ker je bila vedno tudi 
voda blizu in je bila zemlja na kakih krajih rodovitna, 
zato se je krošnjar stalno naselil na tem ugodnem 
kraju ter si je napravil priprosto ilovnato ali leseno 
kočo. Naravno je uspevala trgovina vsak dan bolje, 
ker niso prišli po blago samo tisti, ki so slučajno 
hodili ondot, ampak so prišli ljudje nalašč od doma 
po blago, vedoč da dobé trgovca vedno doma in da 
ne bo nobena pot zaman. (Dalje prihodnjič.)

O posebnem davku na trgovino, to
čenje ter malo prodajo žganih opojnih 

pijač.
D. T.

V modernem socialnem življenju se giblje struja, 
ki je na svoj prapor napisala geslo „antialkoholizem“.

Toda glas proti nezmernosti v vživanju žganih 
opojnih pijač, proti pijančevanju vobče, ki uničuje 
zdravje ter demoralizuje narod, se je začul že v prej
šnjih stoletjih. Osobito v 19. stoletju so nastale na 
Angleškem, Švedskem, v Franciji in Nemčiji, v Švici, 
Belgiji ter Nizozemski družbe treznosti, a ne samo v 
deželah kulturne Evrope, tudi onstran oceana v državah 
severne Amerike se je pojavila slična struja.

Blaga načela te socialne struje, katerih človeko
ljubno ter občekoristno delo zatreti in v kali vdušiti 
se je trudil vsepovsod nebroj nasprotnikov, pa je 
jelo kaj brzo podpirati ter ščititi zakonodajstvo vseh 
kulturnih držav in kazenski, policijski obrtni in finančni 
zakoni so pričeli obračati svojo ost proti pijančevanju.

Tudi avstrijski kazenski zakon z dne 27. maja 
1852, ki v § 2 lit. c pri hudodelstvu, izvršenem v slu
čajni pijanosti, to je v pijanosti, v katero zločinec ni 
prišel z namenom, da bi v nji izvršil kažnjivo dejanje, 
tega dejanja sicer ne kaznuje, določa v §§ 236 ter 
523 izrecno, da se ima v takem slučaju pijanost sama 
na sebi kaznovati kot prestopek z zaporom od enega 
do treh mesecev, v slučaju obtežujočih okolnosti celo 
huje. § 524 pa diktira pijancu, zastaranemu grešniku, 
zapor od enega do osmih dni, odnosno v slučaju ne- 
poboljšljivosti do enega meseca — in slična načela 
razvija tudi načrt našega bodočega občnega kazen
skega zakonika.

Zlasti pa omejujejo tudi pri nas obrtni, policijski 
ter finančni zakoni s strogimi predpisi razširjanje pre- 
obilega vživanja opojnih pijač ter izkušajo tako za
treti narodu toli kvarljivo in pogubno pijančevanje.
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Obrtni red z dne 20. decembra 1859, kakor tudi 
obrtna novela z dne 15. marca 1883 zahtevata izrecno, 
da mora vsakdo, ki izvršuje bodisi krčmarski ali sploh 
točilni obrt, imeti za to koncesijo; policijski predpisi 
pa omejujejo preobilo razširjanje omenjenih obrtov s 
tem, da določujejo, zlasti za nočni čas, gotovo uro, 
ob kateri mora dotični podjetnik z izvrševanjem svojega 
obrta prenehati ter obrtne prostore zapreti.

Razen pravkar navedenih predpisov pa imamo 
v avstrijskih kronovinah poseben zakon, sankcijoniran dne 
23. junija 1881, razglašen istega meseca v drž. zak. št. 62 
ter veljaven od dne 1. oktobra 1881, ki določa, da ima 
odslej vsak podjetnik, ki se peča s trgovino žganih 
opojnih pijač v množini pod enim litrom ali pa s toče
njem ali z malo prodajo omenjenih špirituoz, plačati za 
ta obrt v zakonu natančneje določen poseben davek.

To je torej zakon o posebnem davku na trgo
vino, točenje ter malo prodajo žganih opojnih pijač ali 
na kratko : zakon o točilnem davku.

Proti njemu največ greše naši trgovci s špece
rijskim in mešanim blagom, naši gostilničarji in sploh 
točitelji raznih opojnih pijač.

Vzrok temu je, da zakona ali sploh ne poznajo 
ali pa, da so jim dotični predpisi sicer kolikortoliko 
znani, da jih pa po svoje napačno tolmačijo ter tako, 
ravnajoč se po svojih nemerodajnih nazorih, krščpravno- 
veljavne zakonite predpise, zabredejo v prestopke ter 
vsled teh v kazni, ki so čestokrat prav občutne. In 
ravno izredno visoko število tozadevnih kazenskih 
slučajev nam kaže jasno, da zakon o točilnem davku 
vkljub temu, da obstoja že nad dvajset let v avstrij
skih kronovinah, še nikakor ni prodrl v one širše 
kroge naših trgovcev ter obrtnikov, katere vidimo baš 
v najkonkretnejši dotiki ž njim, ker na njega podlagi, 
a ne da bi ga natančneje poznali, izvršujejo bodisi 
trgovino bodisi točenje ali pa malo prodajo pod na
vedene predpise spadajočih špirituoz.

Poljudno tolmačenje teh za trgovca ter obrtnika 
jako važnih zakonitih predpisov v njih glavnih potezah 
kakor tudi nekaterih izmed pozneje nastalih ministrskih 
naredb ter razsodb upravnega sodišča, katere vsekako od 
postanka zakona sèni močno vplivajo na njega interpreta
cijo, bodi smoter in smer tej razpravici, sestavljeni v svrho 
boljšega upoznavanja zakona o točilnem davku tudi v 
širših krogih ter točnejšega vpoštevanja vseh v to stroko 
spadajočih za praktično življenje važnih predpisov.

I. Kaj je podvrženo posebnemu davku na žgane 
opojne pijače?

Na to vprašanje nam odgovarja § 2 zak. z dne 
23. junija 1881, ki predpisuje, da se ima posebna dav
ščina plačevati od trgovine žganih opojnih pijač, ako 
se le-ta izvršuje v zaprtih steklenicah in sicer v mno
žini samo enega litra ali pa pod enim litrom.

Vedno sta pa podvržena temu davku točenje 
gori omenjenih pijač ter njih mala prodaja in sicer, 
kakor je razsodilo upravno sodišče z odločbama z 
dne 27. septembra 1887., št. 1450, ter dne 8. januarja 
1889., št. 3033, ne oziraje se na to, ali se ta žganjetoč 
oziroma mala prodaja izvršuje obrtoma ter z namenom, 
iztržiti si dobiček ali ne, kajti tu zadošča že dejstvo, 
da se je žgano opojno pijačo oddalo proti plačilu in 
sicer, kakor naglaša odlok fin. ministrstva iz 1. 1885, 
bodisi proti plačilu v gotovini ali pa na drug način. 
Zasebnik na deželi na pr., ki si je naročil iz daljnega 
mesta sodček izbornega ruma ter nekoliko te speci
alitete iz gole prijaznosti brez vsakega dobička proda 
svojim znancem, je obvezan, istotako plačati posebni 
davek za žgane opojne pijače, kakor njegov sosed, 
trgovec s špirituozami, ki z dobičkom iztrženega blaga 
preživlja sebe in družino. Dotičnika na pr., ki daje 
svojim delavcem ali uslužbencem žgane opojne pijače 
na račun dogovorjenega plačila ali pa sploh namesto 
plačila, je smatrati v zmislu zakona istotako podvr
ženega posebnemu davku, kakor podjetnika-obrtnika, 
ki izključno le proti plačilu v gotovem denarju pro
daja ali pa toči gori navedene špirituoze.

Omenjeni § 2 pa določa nadalje, da so navedeni 
obrti, bodisi da temelji njih izvrševanje na podlagi 
posebne koncesije, propinacijske ali katerikoli druge 
pravice, vselej podvrženi omenjeni posebni davščini, 
iz česar pa sledi, čeprav zakon tega izrecno ne na
glaša, da so posebnemu davku istotako tudi podvrženi 
navedeni obrti v onih slučajih, v katerih jih izvršuje 
dotični podjetnik brez vsake koncesije ali druge pra
vice za izvrševanje, kar je leta 1885 izrecno določilo 
ministrstvo notranjih zadev sporazumno s finančnim 
ministrstvom ter tudi v konkretnem slučaju potrdilo 
upravno sodišče z odločbo z dne 28. aprila 1891, 
št. 1198: kajti, ako zakon nalaga posebni davek na 
imenovane obrte že v slučaju, ko je dotični obrtnik 
za izvrševanje upravičen, mora posebna davščina toliko 
bolj zadeti one obrte, ki se izvršujejo brez vsake pravice.

Vsak podjetnik torej, naj izvršuje te obrte te
meljem pravne podlage ali pa brez take, je vsekako 
primoran, plačevati od njih po zakonitih predpisih 
odpadajočo posebno davščino.

Samo v nekaterih gotovih slučajih, ki jih navaja 
§ 11 zakona, ni treba plačati posebne davščine in sicer:

a) od točenja ter od male prodaje žganih opojnih 
pijač, ki se izvršuje v vojaških taboriščih za časa 
vojne ali pa orožnih vaj toda le izven stalno zgra
jenih poslopij.

b) od oddaje žganih opojnih pijač v lekarnah v 
obliki zdravniško predpisanih medicin.

c) od točenja žganih opojnih pijač v kočah za
hribolazce v gorovjih. ■ (Dalje prihodnjič.)
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Raznoterosti.
Organizacija nameščencev. Pred kratkim se je vršil na 

Dunaju shod odposlancev vseh nemško-avstrijskih društev in vseh 
nameščencev, ki je postavil te-le zahteve:

Celoletni popolni nedeljski in deloma praznični počitek.
Izprememka trgovinskega zakonika, zlasti v smeri, da ima 

samo izučeni trgovski nameščenec pravico trgovati. Zagotovitev 
pristojnega eksistenčnega minima. Pri nezadolženi nesreči izplačilo 
plače do osmih tednov. V slučaju bolezni ima dotični razen tega 
pravico zahtevati bolniščino. V času orožnih vaj ostane nameščencu 
pravica do plače. Precizirane zakonske določbe in pravico do vpo
gleda v knjige pri vseh provizijskih poslih. Sesttedenska vsako- 
četrtletna odpoved. Človeka dostojna stanovališča in primerna hrana. 
Natančna določila o načinu, kako izdati izpričevalo. Kazen za nere
snična pojasnila. V dobi odpovednega roka toliko prostega časa, da 
se more poiskati druga služba. Zavarovanje kavcij. Odprava kon
kurenčne klavzule.

Izprememba Obrtnega reda zlasti v naslednjem : trgovski na
meščenci tvorijo kurijo zase. Zakonita dopustitev najmanj poldrugo- 
urnega premora opoldne in primernega do- in popoldanskega od- | 
mora. Skrajšanje dnevnega poslovnega časa. Poplačilo čezurnega dela. j

Pokojninsko in onemoglostno zavarovanje. Preskrbljenje vdov 
in sirot.

Uredba učne in praktikantske dobe.
Podržavljenje trgovskih strokovnih šol.
Varstvo pred prodiranjem ženskih elementov.
Namestitev uradnih trgovskih nadzornikov.
Določitev letnega dopusta.
Ustanovitev lastnih, samostojnih trg.-obrt. sodišč. S. Šk.

Zemskä jednota soukr. uredniku v Pragi. Iz poročila za
1. 1903. tega največjega češkega društva zasebnih uradnikov po
vzemamo sledeče: Premoženje društva je znašalo koncem 1. 1903 
80.062 K 15 v. Premoženje krajevnih skupin samih 17.829 K 77 v. 
Zaklad za podpiranje vdov in sirot znaša 22.619 K 26 v. Tekom 
zadnjih deset let izplačalo je društvo iz podpornega zaklada pod
pore potrebnim članom do 60.000 K. — Društvo ima v vseh količkaj 
večjih mestih Češke krajevne skupine, katerih vsaka ima precejšnje 
število članov, večinoma svoje vedno dobro obiskane shode, pre
davanja, zabave, in tako je osrednjemu društvu mogoče razen 
glavnemu namenu, namreč boju za obligatorično starostno in one
moglostno zavarovanje zasebnih uradnikov, tudi še drugim soci
jalnim in dobrodelnim napravam, ki članom kaj koristijo, pozornost 
posvečati. 5. Sk.

Trgovski ples. Ljubljana ima še v živem spominu nekdanje 
trgovske plese, ki so jih dolgo let prirejali trgovci obeh na
rodnosti. Ti plesi so bili sijajni in so zavzemali odlično mesto med 
družabnimi priredbami v Ljubljani.

Od tedaj pa so se razmere znatno premenile in zato so tisti 
plesi postali nemogoči. Na njih mesto so stopile nove priredbe, ne 
več mednarodnega, nego strogega slovenskega značaja, katerih 
vodstvo je v rokah slovenskega trgovskega društva „Merkur“, 
ki sijajno uspeva. To društvo, ki se čedalje lepše razvija in je po
stalo največjega pomena za slovensko trgovstvo, je uvedlo nove 
trgovske plese z narodnim značajem. Letošnji trgovski ples se je 
vršil v soboto t. m. in je uspel res znamenito ter daleč nadkrilil sijaj 
nekdanjih, prej omenjenih trgovskih plesov. S tem plesom je „Mer
kur“ dosegel v družabnem oziru velikanski uspeh.

Trgovski ples se je vršil v veliki dvorani „Narodnega doma“. 
Tako dvorana kakor tudi stopnjišče je bilo krasno dekorirano s 
palmami, vse pa tako bogato razsvetljeno, da je bil utis bajnolep. 
Konec dvorane je bil napravljen podij, kjer je med zelenjem stal 
kip cesarjev. 1

Ples je počastil s svojim obiskom Njega cesarska in kra
ljevska Visokost nadvojvoda Josip Ferdinand. Sprejem se je 
vršil po predpisanem ceremonijelu na naj slovesnejši način.

Prihod nadvojvode Josipa Ferdinanda je bil določen na 9. 
uro 5 m. Pri vhodu v „Narod, dom“ je cesarskega princa, ki se je 
pripeljal s svojim najvišjim dvornikom podpolkovnikom baronom 
Weberjem, sprejel častni komité, namreč g. predsednik trgovske in 
obrtniške zbornice, Josip Lenarčič, društveni prvi podpredsednik 
g. Alojzij L ill e g in načelnik plesnega odseka, veletržec g. Josip 
Perdan. G. Lenarčič je nadvojvodo pozdravil s kratkim ogovorom, 
opozarjajoč med drugim na dejstvo, da je ta dan prvič član ce
sarske rodovine prestopil prag družabnega doma ljubljanskih Slo
vencev. Po pozdravu so bili nadvojvodi predstavljeni člani častnega 
komitéja, in sicer podžupan dr. Karol vitez Bleiweis Trste- 
niški, župan Ivan Hribar, podpredsednik trgovske in obrtne 
zbornice Fr. K oli m a nn, veletržec Ivan Knez, predsednik od
vetniške zbornice in deželni poslanec iz trgovske in obrtne zbor
nice dr. Danilo Majaron, predsednik mestne hranilnice veletržec 
vitez Vaso Petri čič, državni in deželni poslanec dr. Iv. Tavčar 
in veletržec Feliks Urbanc.

Potem se je nadvojvoda v spremstvu predsednika Lenarčiča 
in župana Hribarja podal v dvorano. Spredaj sta svetila dva lakaja. 
Ko je nadvojvoda stopil v dvorano, je godba zasvirala cesarsko 
himno. Vse občinstvo se je razvrstilo v špalir in tod je šel cesarski

sednik baron H ein in gospa baronica Heinova, divizijonar fml. 
vitez Chavanne s soprogo, general Angerholzer, general pl.

I M a n u s s i s soprogo in general H ö p 1 e r.
Tu so bile nadvojvodi predstavljene patronese, najprej gospa 

dr. Tavčarjeva in potem druge. Patronese so bile razen gospe 
Tavčarjeve še gospa Roza pl. Bleiweis-Trsteniška, gospa dr. 
Hribarjeva, gospa Knezova, gospa dr. Majaronova in 
gospa Urbančeva.

Medtem, ko je nadvojvoda na najljubeznivejši način kon- 
verziral s patronesami in različnimi dostojanstveniki, se je vršil 
predples, katerega je plesalo deset parov, in sicer sledeče gospo
dične in gospodje: Anča Ferjančič in Evgen Zupančič, Ada 
Hieng in Ludovik V a š i č, Mihaela Javornik in Iv. K o s t r e v c, 
Vida Gogola in dr. E. Brettl, Amalija Povše in Fr. Bonač, 
Marta Andolšek in Gjuro Schaffer, Lea Levec in Anton 
Martinc, Ana Vidmajer in Filip Turk, Ana So s s in Ferdo 
Sajovic, Ana Grasselli in Oton Balzer. Ta predples, ki ga 
je naštudiral priljubljeni plesni učitelj Morterra, je bil nekaj iz
rednega. Ples je sestavljen iz različnih španskih in francoskih 
plesnih motivov in izvedel se je z neposnemno eleganco in graci- 
joznostjo. Uprizoril se je — to lahko rečemo — pravi koreogra- 
fični umotvor, kateri je vse občudovalo in vse je bilo veselo, da 
se je po nasvetu gospe dr. Tavčarjeve uvrstil v program ta predples.

Koj nato se je pričel redni ples in se razvil kar najživahneje 
in bila je prava radost, gledati to ogromno število dražestnih in 
cvetočih gospodičen, elegantnih gospa in neumornih plesalcev.

Razen že zgoraj navedenih dostojanstvenikov so bili navzoči 
tudi gospodje: deželnosodni prezident Levični k, dvorni svetnik 
in finančni ravnatelj Lubec, dvorni svetnik dr. grof S chaff- 
gotsch, dvorni svetnik dr. pl. Ruling, vladni svetnik Kula- 
vics, vladni svetnik dr. Zupanc, državni pravdnik dr. Trenz, 
državni poslanec nadsvetnik dr. Ferjančič, državni poslanec in 
predsednik notarske zbornice Pl ant an, deželni odbornik Gras
selli, polkovnik pl. Riedl, podpolkovnik Schmidt, podpol
kovnik Brauner, podpolkovnik Kri vane k, podpolkovnik plem. 
Riedlinger, major Brixi, major pl. Kasti, magistratni ravnatelj 
Vončina, dež. šol. nadzornik Hubad, dež. šol. nadz. Levec, 
dež. svetnik Zamida, predsednik trgovskega gremija g. Leopold 
Bürger, tajnik trgovske in obrtne zbornice dr. Murnik, gimna-
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zijski ravnatelj Senekovič, učiteljiščni ravnatelj Črnivec, rav
natelj višje dekliške šole dr. Požar, ravnatelj trgovske šole Mahr, 
več svetnikov trgovske in obrtne zbornice, in več obč. svetnikov. 
Vseh imen pač ne moremo navesti, a ob sebi se razume, da je 
bila največja udeležba iz trgovskih krogov.

Kdor je med plesom pogledal v dvorano, je zagledal čarobno 
lepo sliko. Posebno senzacijo so vzbujale krasne in bogate toillete. 
Močno nas mika, da bi vsaj nekatere toilette popisali. Kaj bi se 
dalo vse povedati o neki temnozeleni toiletti, o neki sivi toiletti 
in o raznih drugih. Ali izbirati je težko — vseh toilett pa ni mo
goče popisati.

Kako pridno in vztrajno se je plesalo, je razvidno iz tega, 
da smo pri prvi kadrilji našteli 116, pri drugi pa 100 parov. Ka- 
drilje je z mladeniško vervo vodil izkušeni g. Schantel in znal 
uprizoriti tako lepe figure, da ga ni možno prehvaliti. Po drugi 
četvorki je odbor vsem patronesam in predplesalkam ter 
soprogama društvenih odbornikov gg. Lillega in Jebačina po
klonil prelepe šopke samih eksotičnih cvetk, sploh pa je vladala 
glede šopkov taka potratnost, da je bilo kmalu vse v rožicah. 
Omeniti je tudi, da so bila damska darila nekaj izredno finega.

Nadvojvoda Josip Ferdinand se je mudil skoro poldrugo uro 
na plesu in se najlaskaveje izrazil tako o plesu samem, kakor sploh 
o „Narodnem domu.“

Trgovski ples je, kakor smo že omenili, velik uspeh društva 
„Merkur“, ki si je v kratkem času s svojo energično delavnostjo 
pridobilo občnih simpatij. Zasluga na tem uspehu gre vsemu od
boru, zlasti pa neutrudnemu podpredsedniku g. Lillegu, marlji
vemu načelniku plesnega odseka g. Josipu Perdanu, katerega 
so požrtvovalno podpirali gg. Golob, Sajovic in koncipist trg. 
in obrtne zbornice dr. Win di s eher.

Ples je trajal seveda do jutra. Čistega dobička je bilo 
2506 K, vstopnic je bilo prodanih nad 800. „Slov. Narod.“

Prvi slovenski trgovski ples v Mariboru. Neustrašno 
kakor na borzi, a vendar mirno računajoč poprijel se je „Slovenski 
trgovski klub“ dela, da priredi, na kar se pred letom v Mariboru 
še mislilo ni, na dan 7. t. m. prvi slovenski trgovski ples.

Kakor nekaj nenavadnega, senzacijonelnega je vplivala vest 
o tej prireditvi na slovensko občinstvo mesta Maribor in okolice. 
Zanimanje je raslo dan za dnevom. Medtem je pa mirno, a ne
umorno deloval pripravljalni odbor. — Prišel je dan. — Na stotine 
žarnic je čarobno razsvetljevalo v pravcato saharsko oazo izpre- 
menjene spodnje prostore in krasno s preprogami in cvetjem okra
šeno veliko dvorano našega „Narodnega doma“. V secesijonistiško 
napravljenem šatoru delila so se damam ukusna darila, tu so se 
tudi podarili patronesam in predplesalkam, spremljevanim od članov 
trgovskega kluba, krasni, s težkimi svilenimi trakovi okrašeni šopki. 
Godba je zasvirala, nepregledna vrsta parov se je vila po dvorani, 
v krasnih figurah poloneze. — Začuli so se akordi valčka in v 
gracijoznih kretnjah so se zavrtele gospodične predplesalke in njih 
plesalci. Med dragocene toalete dam so se pomešale uniforme in 
črni fraki neumornih plesalcev. Pričel se je ples, ki je trajal do 
ranega jutra. Zadovoljno je zrl z odra kip Merkurja veselo življenje 
na parketu. Udeležba je bila nepričakovano velika, vsa mariborska 
inteligenca je bila zastopana, počastil nas je tudi okrajni glavar 
Marius grof Attems. Lahko se trdi, da je ta trgovski ples sijajno 
nadkrilil vse dosedanje slovenske plese v Mariboru. „Sava."

Društvene vesti.
Trgovcem in njih uslužbencem, ki še niso člani društva, ki 

pa nameravajo pristopiti k društvu, pošiljamo na zahtevo pravila in 
posredovalnični poslovnik ter, eno številko lista na ogled. Članarina 
znaša za ustanovne člane 200 K enkrat za vselej, za redne člane

12 K in za podporne člane 8 K na leto. Poleg članarine plačajo 
redni in podporni člani pri vstopu v društvo 2 K vstopnine.

Gg. slovenske trgovce, tovarnarje in obrtnike opozarjamo, 
naj inserirajo v društvenem glasilu, katero hočemo razširiti med 
trgovce vseh slovenskih pokrajin. Na zahtevanje pošljemo podrobni 
cenik za inserate po pošti.

Naznanila posredovalnega odseka. Iščejo se: 2 pomoč
nika špecerijske stroke za Ljubljano, 1 pomočnik špecerijske in 
galanterijske stroke za Ljubljano, 1 pomočnik mešane stroke za 
Železnike, 1 pomočnik mešane stroke za Radovljico, 1 kontorist 
(agentura) za Zagreb, 2 pomočnika mešane stroke za Rakek. — 
Službe iščejo: 7 pomočnikov špecerijske stroke, 6 pomočnikov 
mešane stroke, 1 pomočnik železninske stroke, 2 kontorista, 1 skla
diščnik, 2 blagajničarki, 1 prodajalka. Ponudbe za razpisana mesta 
se imajo izročiti v zmislu pravil posredovalnega odseka. — Posre
dovalni odsek prosi gg. trgovce in nastavljence, da se glede služb 
vedno obračajo na našo posredovalnico. Društvo je za le-to že 
mnogo storilo in se ne straši nobenih žrtev, da izpopolni in razširi 
urad za posredovanje služb. Priredilo je poslovnik za posredoval
nico ter nastavilo s 1. februarjem t. 1. stalnega uradnika, ki bo 
vsak dan, izvzemši nedelje in praznike, posloval v društveni pisarni, 
Narodni dom od 3.—5. ure popoldne.

Prevode korespondenc iz češkega, ruskega, laškega in fran
coskega jezika oskrbuje društvo svojim članom brezplačno, točno 
in pod diskrecijo.

Predavanja bo pričelo prirejati „Slovensko trgovsko društvo 
Merkur“. Predavanja se bodo vršila, ako bo mogoče pridobiti dovolj 
predavateljev v postnem času vsako soboto. Doslej so nam zago
tovljena štiri predavanja. Prvo predavanje se vrši v soboto 20. t.
m. ob 9. uri zvečer v društvenih prostorih. Predaval bo odbornik 
g. Ivan Podlesnik o „kulturelnem vplivu trgovine“. Častiti člani 
in društveni prijatelji se vabijo, da se v obilnem številu udeleže 
tega predavanja.

$
Društvena knjižnica. Lansko leto je osnovalo društvo svojo 

knjižnico. Nekaj knjig je društvo kupilo, druge zopet so nam da
rovali prijatelji društva. Vendar pa naša knjižnica, za katero je ve
liko zanimanje, ne ustreza popolnoma svojemu namenu, ker ima 
še premalo knjig na razpolago. Vsled tega se obračamo do g. za
ložnikov, dalje do naših članov in prijateljev z vljudno prošnjo, 
da nam s kako knjigo povečajo našo knjižnico.

*
Društvena čitalnica je odprta vsak dan in sicer ob nedeljah 

in praznikih od 10. ure dopoldne do 7. ure popoldne ; ob delavnikih 
pa od 8.—10. ure zvečer. Na razpolago so skoro vsi slovenski in 
več drugih časopisov.

V odborovi seji dne 6. januarja se je odbor naslednje kon
stituiral: Za tajnika je bil izvoljen g. Fran Golob, za njega na
mestnika pa g. Ivan Podlesnik; za blagajnika je bil izvoljen g. 
Oton Bal z er, za njega namestnika g. Josip Perdan.

Dalje se je v isti seji vršila volitev v odseke ter so bili iz
voljeni :

a) v gospodarski odsek : gg. ces. svetnik Ivan Murnik, Oton 
Balzer, Fran Golob, Ivan Jebačin, Leopold Jeran, Edmund Kavčič, 
Ignacij Kessler, Josip Perdan.

b) v redakcijski odsek: dr. Fran Windischer, Edmund Kavčič, 
Ferdo Sajovic, Silvester Škerbinc tor izven odbora g. Anton Kuder.

Ta odsek pa se je v odborovi seji dne 10. februarja za tri 
člane pomnožil ter so bili izvoljeni: g. Ivan Podlesnik ter izven 
odbora gg. Rudolf Marn in Josip Kraigher.
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c) v pevski odsek: gg. Alojzij Lilleg, Josip Drčar, Oroslav 
Schaffer, Leopold Jeran ter izven odbora g. Sachs.

d) v posredovalni odsek: gg. Edmund Kavčič, Pavel Magdič, 
Ivan Zupančič, Ivan Kostevec, Fran Kham.

e) v učni odsek: gg. dr. Viktor Murnik, Edmund Kavčič, 
Ferd. Sajovic, Silvester Skerbine, dr. Fran Windischer.

f) v veselični in zabavni vdsek: gg. Josip Perdan, Ivan Je- 
bačin, Leopold Jeran, Ignacij Kessler, Ivan Kostevec, Ferdo Sajovic, 
Oroslav Schaffer, Alojzij Vidic in dr. Fran Windischer.

Tedenski red. Z 22. februarjem stopi v veljavo zopet prejšnji 
tedenski red in sicer se bodo v posameznih dnevih vršile sledeče 
priredbe ;

ponedeljek od 9.—10. ure stenografija,
torek „ 9.—10. „ petje,
sreda „ 9.—10. „ stenografija,
četrtek „ 9.—10 */, » knjigovodstvo,
petek „ 9.—10. „ petje,

sobota pa je določena za predavanja in sestanke.

Člani našega društva, ki se izkažejo z društveno izkaznico, 
imajo znižano vstopnino v Panorami international (Pogačarjev trg). 
Plačajo namreč mesto 40 h le 20 h vstopnine. To ugodnost uživajo 
tudi rodbinski udje naših članov. Kdor še nima izkaznice, naj se 
oblasi pri društvu zanjo.

Pevske vaje se prično dne 23. februarja in se bodo redno 
vršile vsak torek in petek. Ker bo društvo priredilo letos več zabav, 
bo pevski zbor moral večkrat nastopiti. Vabijo se dosedanji gg. pevci, 
da redno prihajajo k vajam; prosijo se pa tudi oni, društveni člani, 
ki so pevci in še niso pri pevskem zboru, da mu pristopijo. Druš
tveni pevski zbor je doslej vedno častno nastopal, zategadelj je 
želeti, da se društvenemu ugledu primerno še bolj povzdigne.

Tržno poročilo.
Žitni trg.

Zadnja letina, kakor znano, je bila vseskozi zadovoljiva. Ker 
se je pšenica tudi v predzadnji letini dobro obnesla, bilo je v 
začetku nove kampanije precej pšenice iz leta 1902. Ti dve dejstvi 
je omogočeval sklep, da se nam ne-le ni bati draginje, marveč, 
da bomo imeli čimdalje nižje cene. Med zgornja neovržna fakta 
ter up na redukcijo cen vrinil se je že v zadnjih mesecih pretek
lega leta vzhodno-azijski konflikt, ki je vzdržaval tendenco dolgo 
časa neizpremenjeno. Ta vedno in vedno resnejše postajajoča po
ročila izjalovila so upe na nižje cene, ogromne mase žita zopet so 
se kot take protivile povišku cen. Slednjim se je pridružila rezer
viranost mlinov, le malenkostno zanimanje za nakup s strani trgov
cev — vendar pa je z nevidno silo zabranjevala grozeča vojna 
imeteljem blaga, da bi je dovažali v množini, ki bi morala vplivati 
na redukcijo, ako naj bi jo spravili v denar. To se je dogajalo v 
decembru lanskega leta, ni se pa izpremenilo tudi z januarjem. 
Sicer so hoteli imeti nekateri, posebno hos-špekulantje, na vsak 
način višje cene. Porabili so v to svrho sleherno najmanjšo izpre- 
membo na polji politike, pripomogel jim je štrajk v večjem ame- 
rikanskem primorskem mestu, iz resničnih pa tudi izmišljenih sve
tovnih dogodljajev so delali najdrznejše kombinacije v namen, da 
premagajo besiste — dosegli niso nič. Prve dni januarja so za 
malenkost dvignili kurze, potem pa se morali zadovoljiti, da so jih 
na pridobljeni višini obdržali. Blago je pač tu, in porabljeno mora 
biti, ako ne z dragim denarjem, pa ceneje. V prilog besistom je 
izšlo prejpretekli teden statistično poročilo, da je zadnja letina

ne-le dobra, marveč vsesplošno dobra, ter da je le-to prvotna sta
tistika za ogromne množine žita podcenjevala. Bil je to moment, 
vsled katerega se je pričakovalo hipne redukcije cen, — toda bil 
je v istem času vzhodno-azijski konflikt toliko nevarnejše zrel, da 
je ta strah pred skoro sigurno vojno docela kompenziral nagnje
nost k nižjim cenam — kurzi so ostali vsled tega neizpremenjeni, 
enako tudi efektivno blago.

Kar napoči 9. februar s poročilom, da na vzhodu že grme 
topovi. Vojna se je začela, efektivno blago ih termin-kurzi pa so 
se dvigali v divji hós —• točnega blaga hipoma ni bilo več dobiti, 
ali pa so se zahtevale zanj tako pretirane cene, da jih je bilo 
težko potrditi. V prvem hipu se je polastila kupcev nekaka rezer
viranost, češ, to je prvi vtis, ki pa se bo hitro zopet ublažil. Drugi 
in tretji dan pa se jih je že polotil strah, da bi utegnili pri čakanju 
zaigrati lep denar. Hipoma se je dvignilo povpraševanje po blagu 
v takih dimenzijah, da imetelji tudi, ako bi hoteli, ne bi mogli 
ugoditi vsem željam. Kupiti se je hotelo blaga več nego bi ga po
samezniki pri normalnih razmerah sploh mogli porabiti — ustvarili 
so si na ta način hosisti sami sebi tako hós, da vsled nje sami 
niso mogli več dihati. Če bi hosisti ohranili ravnodušje, bi bila 
divja hós nemogoča vsaj deloma in bi se bržčas prej pomirila, ali 
vsaj manjše skoke delala, Konflikt sam na sebi namreč na našo 
žitno trgovino sploh ne more vplivati v taki meri, da bi se mogle 
zgoditi znatne izpremembe, ker daljni vzhod z žitom pri nas sploh 
nima nič skupnega, ruski pridelek pa bo prejkotslej tudi še prihajal 
k nam, ker je nadprodukcija prevelika, da bi držali vse blago v 
državi. Seveda je vse kaj drugega za našo žitno trgovino, ako iz
bruhnejo na spomlad na Balkanu sovražnosti, katere bi udušilo še-le 
orožje. V tem slučaju bi pač trpel naš konzum — in ravno ta 
strah hočejo vsled vojne med Rusijo in Japanom videti čimdalje 
bolj realizovan. To je tudi pravzaprav motiv, ki tira žitne cene pri 
nas kvišku. Ako bi pa končno Rusija zmagovala nad Japonci, 
zmanjša se balkanski strah znatno, ker se potem ni bati izgredov 
in bojev v tistih dimenzijah, kakor bi se to zgodilo v slučaju, ako 
bi Rusijo trli Japonci. Ako bo Rusija na vzhodu dalj časa anga- 
žovana ter izid vojne šele v nedoglednem času znan, potem seveda 
je balkanski nemir bolj utemeljen in provzroča utemeljenejši strah, 
pa naj se že na vzhodu izide, kakor hoče. Na take in enake even
tualnosti računa danes žitna trgovina, zato je izključeno misliti, da 
bi imeli v doglednem času zopet bés— vendar pa je cela ta pri- 
hodnjost še zavita v plašč negotovosti in ne moremo danes poro
čati o konkretnostih. Eno je gotovo : ako bi se vojna na vzhodu v 
kratkem končala, in bi Rusija z večjo pozornostjo motrila balkanske 
razmere, — se ni bati posebno velikih izprememb na žitnem trgu, 
nasprotno pa lahko še doživimo velika presenečenja.

Pšenica se je gibala od novega leta do pričetka vojne skoro 
vedno na istem nivo, avancement v teku šestih tednov je bil le 
neznaten, v dokaz temu spomladanski in jesenski kurzi od novega 
leta do izbruha vojne po tednih :

spomladanski kurz 7.72, 7.85, 7.95, 7.88, 7.85, 7.90, 7.86 
jesenski kurz 7.65, 7.65, 7.75, 7.69, 7.66, 7.69, 7.67

efektivne cene za uzančno pšenico so v istem času pridobile 27l/.j 
vin. in vmes izgubile 10 vin. tako, da znaša saldo-avancement le 
17‘/2 vin. To velja kajpada za uzančno pšenico na borzi v Budim
pešti, dočim se sme pri nakupu blaga ob postajah vedno računih 
na še enkratni povišek, torej do 35 vin. Od 9. t. m. do 11. inch 
pa se je povspel spomladanski termin v skokih 8.06, 8.21, 8.38, 
jesenski 7.82, 7.96, 8.11, efektivno za uzančno pšenico za 32 vin. 
to so skoki, pri katerih je kupčija sila težavna. Nihče ne da rad 
blaga iz rok, računajoč v nekaterih dneh na zopetno in zopetno 
večjo vrednost blaga. Proti vsakemu potrdilu obdrži si imetelj blaga 
še vedno odprta vrata, posluži se v takih slučajih vseh razpoložnih 
sredstev.
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Rž je bila v dobi vseh 6 tednov jako zanemarjena. Povpra
ševanja po nji je bilo skoro malenkostno — pri nas domalega skoro 
brez pomena, kar se vedno zgodi tedaj, ako preostaja črne moke, 
katero izkušajo mlini odriniti, čeprav pod producijsko ceno. Kurz 
je ostal vzlic temu malodane isti, bile pa se mu napovedane cene 
tudi nič druzega nego samo kurz, kajti realizovalo se ni nič. 
Od začetka leta do izbruha vojne se je izpremenil od 6.58 na 6.61, 
v naslednjih treh dneh pa se je povzpel že na 6.79 — rž namreč 
v vojnem času ne igra male vloge.

Koruza edina ima zaznačiti boljše vspehe že v času prvih 
6 tednov. Kurz se sicer ni ravno drzno dvigal, vsekako pa si vkljub 
najlaskavejšim poročilom o letini tako glede kvantitete in kvalitete 
polagoma pa sigurno prisvojil višino 5.31 proti 5.19 začetkom leta, 
— izjemoma pa se tudi v času treh dni od pričetka vojne ni po- 
vspel delj nego do 5.37, nadejamo pa se, da tudi koruza ne bo 
delala izjeme spričo hòs pri drugih pridelkih.

Bolj nego kurzna narasla je efektivna cena koruzi, ter ne 
pretiravamo, ako vzamemo za povišek 40 do 50 vin. pri 50 kg 
sedaj proti ceni pričetkom leta.

Oves je ostal v celi dobi šestih tednov pravzaprav popol
noma neizpremenjen, kajti razliko med 5.44 začetkom leta in 5.49 
pred izbruhom vojne ni, da bi vpoštevali — enako se je godilo 
efektivnemu blagu. V zadnih dneh pa tudi oves ni zaostal za pše
nico in notira 11. t. m. spomladanski kurz že 5.66 proti 5.49 tri 
dni poprej — in vendar še ni vojne na Balkanu; v tem slučaju 
bi namreč oves dvignil ceno neverjetno. Efektivno blago se je v 
treh dneh podražilo za dobrih 30 do 35 vin.

Moka kretala se je vzporedno s pšenico. Takoj, ko se je 
pojavila hòs v pšenici, premenile so se tudi moki cene in tako se 
dogaja, da dobivamo domalega sleherni dan, če ne celo po dvakrat 
od mlinov zvišane cene. Danes navajati cene tega ali onega mlina 
nima nikakega zmisla, ker se le-te vedno in vedno izpreminjajo, 
do 11. t. m. so se podražile moke približno za 1 K pri 100 klg, 
pri čemer pa kajpada ne bo ostalo.

Kolonijalni trg.
Pri kolonijalnem blagu, kateremu po krivici prištevamo danes 

tudi sladkor, je na dnevnem redu skoro vedno nejasnost situvacije 
ter delovanje kartelov, njih razpustov ali zopet nameravanih usta
vitev kartelov.

Kavi je domovina oddaljena odtu in je zato težko dobiti 
pravi vpogled o resnični kvantiteti te ali one letine. Izventega se 
nahaja ta pridelek dostikrat v rokah ljudi, za katere se ne ve, ali 
pa, ki jo nakupujejo iz špekulacije ter se pogosto tudi večje mno
žine za nekaj časa odtegnejo javni pozornosti. Letos je notirala od 
185 do 195 K za 100 kg franko Ljubljana, nastala pa je hipoma 
vsled vnanjih vplivov in tržišč hòs, ki pa se je prav tako hitro 
polegla. Danes se vzdržuje na nekam trdni ceni, ter nima namena 
iti kvišku, pa tudi ne znatno pasti.

Sladkor se giblje med 68 in 69 kronami za 100 kg franko 
Ljubljana ter ni zaznačiti znatnih izprememb. Bruseljska konvecija 
je prizadela sladkorju hud udarec, ki preti avstrijski sladkorni in
dustriji in s tem seveda tudi poljedelstvu s sladkorno peso ogromno 
škodovati. Industrijci si skušajo pomagati s karteli do boljših vspe- 
hov, — dobe pa se zopet tovarne, ki so kartelom protivne ter se 
jim ne pridružijo. Tako vlada ljuta konkurenca, ki končno najbolj 
škoduje kmetom, katerim se skoro ne bo več izplačalo, ukvarjati 
se s pridelovanjem sladkorne pese.

Riž je za sezijo svojo nalogo rešil, sklepi so domalega per
fektni. Ob času zaključevanja za sedanjo kampanijo je notiral od 
K 19’— do K 55’— franko Ljubljana ter vzdržuje še danes te cene, 
izvzemši japonsko blago, ki se je tukajšnjemu trgu skoro docela 
odtegnilo in je vsled tega tudi dražje.

Petrolej notira od 38.50 do 39 ter ostaja še vedno neizpre
menjen, dasi se je pričakovalo nižjih cen. Tendenca je mirna ne- 
izpremenjena.

Špirit se je nekaj časa dvigal v ceni in notiral od K 133’— 
do K 135'— za 100 Z franko Ljubljana — jel pa je pozneje neko
liko odnehava ti, česar se pa na našem trgu še ni opazilo. M.

Bombažni trg.
Ameriški špekulantje, ki s svojimi industrijalnimi in trgov

skimi združitvami, trusti in karteli mogočno vplivajo na cene različnih 
produktov na evropskih tržiščih, so se v zadnjem času pod vodstvom 
znanega Sully-ja polastili tudi terminske kupčije v bombažu (pavoli). 
Povprečna potreba sirovega bombaža znaša na leto 10—12 milijonov 
zabojev (bal). 82 % te množine se pridela vsako leto v Ameriki. 
Pridelek bombaža v Egiptu, ki znaša 13% svetovnega pridelka in oni 
v Vzhodni Indiji in Kini, ki znaša skupaj 5% svetovnega pridelka 
ne prihajata za evropejske konzumente toliko v poštev, kajti Evro
pejci konzumiramo 60% svetovne produkcije.

Kakor hitro se približno izve, koliko množino sirovega bom
baža bo mogoče spraviti na trg, se brž združijo ameriški špekulantje 
in pokupijo potom terminske kupčije več milijonov zavojev. Tako 
imajo kupčijo z bombažem v rokah. Če se jim zdi, lancirajo "v 
ameriških in angleških časopisih notice in cele članke, da je letošnji 
pridelek bombaža za toliko in toliko milijonov zavojev prepičel; kaj
pada gredo vsled tega cene v Ameriki (New-York-u in New-Orle- 
ans-u) in v Liverpoolu, ki je v Evropi najvažnejše tržišče za bombaž, 
kvišku. Cena sirovega bombaža vpliva spet na ceno preje (Garn) 
in končno te cene na sirove, beljene in tiskane izdelke. Za Ame
riko pridejo evropski prejci, za temi tkalci, za tkalci veletržci, za 
veletržci trgovci po deželi in končno konzumenti. Vsak mora bom
baž in izdelke iz bombaža dražje plačati in zakaj — zato, da si ame
riški milijardarji napravijo nove milijone s špekulacijo.

Če pa se ameriškim miljardarjem zopet zdi da bi se dalo z 
bès špekulacijo, s tem, da cene umetno znižujejo, več zaslužiti, 
hitro spet pridejo s tistimi milijoni zavojev, ki so jih lani pokupili, 
na dan, v časopisih se dobe poročila, da je letošnja letina dobro 
izpadla, nad vse pričakovanje dobro, da je toliko in toliko mili
jonov zavojev sirovega bombaža več na trgu — in cene padajo in 
padajo. In zopet trpe po vrsti prejci, tkalci, veletržci in trgovci po deželi, 
ker imajo še drago kupljeno zalogo in jo morajo v izgubo oddajati.

Letos špekulirajo v Ameriki na hòs t. j. cene zvišujejo na 
ta način, da so potom terminskih sklepov kupili več milijonov za
vojev bombaža in jih ne puste na trg. Kako zelo se cene zvišujejo, 
razvidimo, če primerjamo cene, ki so se plačevale v Liverpolu leta 
1902, 1903 in letos za funt sirovega bombaža. Dne 15. septembra
n. pr. je stal en funt sirovega bombaža v Liverpolu 4% pf. dne 
15. septembra 1903, ob pričetku kupčijske sezone 1903—1904. že 
5% pf- dne 15. novembra 1903 celih 6% pf. dne 31. januarja 1904. 
pa 8% d.! Torej v teku 16% mesecev skoro za 100°/0 zvišanja!

Seveda so se vsled tega tudi podražili izdelki, in sicer so 
stali jeseni 1903 sirovi in beljeni izdelki (domestik, mollinos in 
beljena „platna“) za 10—12% več kakor leta 1902, tiskani izdelki 
pa 8—10% več. V primeri s preteklo jesenjo pa so se sedaj ob 
pričetku pomladanske kupčije podražili zopet vsi izdelki za 10%, 
tako da stanejo danes gotovi izdelki okoli 25°/0 več kakor 1. 1902. 
Da se ti izdelki razmerno niso več podražili, je vzrok to, ker je v 
vseh teh izdelkih preja, ki se je kupila v času od septembra do 
novembra 1903. Izdelkov pa, ki bi se napravili iz sedaj kupljene 
preje sploh ne bo mogoče plačati. One države, ki so vsled veli
kega konzuma y bombaževih izdelkih ali pa vsled močno razvite 
tekstilne industrije v tem oziru zelo prizadete, se izkušajo na raz
lične načine izogniti stiskam, v katere prihajajo vsled svoje od
visnosti od ameriške bombaževe produkcije. Tako smo čitali v 
listih, da je dala italijanska vlada v eritrejski koloniji neki akcijski
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družbi 10.000 ha sveta za sajenje bombaža na razpolago, da na
merava podjetni belgijski kralj s pomočjo drugih kapitalistov na ta 
način belgijski konzum emancipirati od ameriške produkcije, da 
začne v državi Kongo pridelovanje bombaža v veliki meri. Da tudi 
Nemci isto nameravajo po izvršitvi bagdadske železnice v Mezo
potamiji, je že splošno znano. Za sedaj pa so sklenili angleški fa- 
brikantje, da bodo izdelovanje bombaževih fabrikatov primerno 
omejili s tem, da reducirajo delo v svojih tovarnah na štiri dni v 
tednu. Pozvali so tudi svoje kolege na kontinentu naj isto store, 
toda ti se temu pozivu doslej še niso odzvali. Taka omejijev iz
delovanja bo precej delavcem vzela kruh; na drugi strani pa ne 
bomb od teh sklepov imeli posebne koristi, ker s tem potreba po 
blagu iz bombaževine ne izgine s sveta. Oni fabrikantje, ki imajo 
dovolj denarja še iz boljših časov, bodo pač izdelovali drago kup
ljeno blago po dragi ceni, pri vsem tem bodo še vedno imeli ob
čutne izgube, ker za fabrikate nikakor ne bodo toliko več dobili, za 
kolikor se je cena sirovini zvišala; slabejše fundiranim pa preti 
boben in beraška palica.

Draginjo bombaževih izdelkov pa bodo posebno hudo ob
čutili trgovci z manufakturnim blagom in konzumenti. Da tudi nam 
v Avstriji ni vseeno, kakšno ceno ima bombaž, sledi že iz tega, 
da je znašala n. pr. lansko leto vrednost uvoza na sirovi bom
baževim čedno svotico 260 milijonov kron.

Kakor se vidi, so vstvarili Amerikanci na ta način jako kri
tičen položaj. V zadnjem času se je sicer v tem oziru obrnilo ne
koliko na bolje, kakor trdijo veščaki, vsled vpliva rusko-japonske 
vojne. Vsaka vojna namreč vpliva na špekulacijska podjetja, najsi 
že stoje s posledicami vojne v zvezi ali ne, zelo deprimujoče. 
Tako so v zadnjih dneh cene bombaža na liverpolskem trgu padle 
za 12°/0; ameriški haussierji so vsled tega izgubili na vrednosti 
svoje bombaževe zaloge 170—180 milijonov kron, če se niso že 
poprej, ko so bile cene še ugodnejše, na skrivnem iznebili teh 
velikanskih množin bombaža, kar je zelo verjetno. Pa če bi borzne 
cene tudi še naprej padale, vendar to za nas ne bo imelo takoj 
posebnih posledic, ker imajo fabrikantje še vedno drago prejo v rokah.

Mi bi sicer želeli, da bi te še sedaj neupravičeno visoke 
cene vsaj še toliko padle, da bodo jeseni prišli tudi cenejši izdelki 
na trg, kar bo zlasti za konzumente vesel pojav. Spectator.

V konkurz so prišli:
Oroslav Fugina, trgovina z mešanim blagom, Črni 

vrh pri Idriji.
Viktor Winkelhofer, kramarija, Spodnja Šiška. 
Alojzij Tkalčič, trgovina z mešanim blagom, Črmoš-

njice pri Toplicah.
Gius. Milossovich, Trst.
Jo s. Anton de Marchi, Spljet.
V u j o Delič, Otočac.
David Pichler, Celovec.
Huber & Kapeller, Beljak.
Josef Krenn, Maribor.
Quilio da Pra, Trst.
Viktor Krmpotić, V. Lošinj.
Italo Teja & Valle, Trst.
Neža Grebenc, Beljak.
Kunst Camalich, Reka.
Fran Ksav. Marinič, Rogatec.
With. Sigmund, Radgona.
Josef Nachmias, Banjaluka.
Gjuro Saj at, Ogulin.
Oskar v. Panz, Železnakaplja.

Listnica uredništva.
Prva številka lista se je zakasnila deloma radi izpremembe v osebi 

urednika, deloma radi preobilega dela v tiskarni. Ker je sedanji urednik 
šele v zadnjem hipu prevzel uredništvo, ni utegnil natančno pregledati 
vseh člankov glede vsebine in enotne pisave. V naslednji številki bo v 
tem oziru vse v redu.

Uredništva slovenskih listov prosimo, da nam pošiljajo svoje liste 
v zameno.

Listnica upravništva.
Cenjene naročnike, sosebno gg. trgovce prosimo, da vpoštevajo 

— držeč se gesla „svoji k svojim“ — inserate v našem listu, ker 
bomo priobčevali inserate izključno le slovenskih tvrdk.

Vsem vnanjim članom smo priložili k listu poštne čeke ter pro
simo dotičnike, ki še niso vposlali članarine, da jo s priloženim čekom 
čimprej poravnajo. Čeke smo priložili tudi tistim, katerim se je poslal 
list na ogled, da nam po njih pošljejo naročnino.

Današnji številki našega lista je priložen „Koledarček prve jugo
slovanske tovarne kavinih surogatov za 1. 1904“.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. sušca 1904. Št. 3.

Današnjo številko pošljemo še vsem tistim, ki nam niso vrnili prve 
številke. Kdor jo obdrži, ga smatramo za naročnika in prosimo, da se za 
vposlatev naročnine posluži prvi številki priloženega čeka, ako ne, si bomo 
tekom časa usojali potom poštnega naloga pobrati naročnino.

__Upravništvo.

Vzroki falimentov.
Spisal Silv. Škerbinec.

Žalostno dejstvo, da je preteklo leto prišlo v 
slovenskih pokrajinah nad 40 trgovcev v konkurz in 
da se letos — sodeč po dosedanjih dogodkih — to 
število najbrž še prekorači, nas je napotilo, da smo 
začeli premišljevati o vzrokih propadanja slovenskega 
trgovstva in zategadelj podajamo v naslednjem nekatere 
migljaje, kako bi se čim najbolj oviralo naraščanje 
tega zla, ki posredno zadene ves narod. Po sebi je 
umevno, da lahko raziskujemo le takozvane „nezadolžene“ 
konkurze, ne pa takih, katerih vzrok je takoimenovana 
„tarnopolska morala“ faliranega trgovca, čeprav bi bila 
razprava o konkurzih poslednje vrste morda zanimi
vejša in privlačnejša.

Okolščina, da pridejo navadno v konkurz samo 
tvrdke, ki so šele malo časa obstojale, oziroma še 
razmerno mladi trgovci, nam zelo olajša poizvedovanje 
po vzrokih, in skoro se ne motimo, ako trdimo, da 
se mladi ljudje prenaglijo z etablira n je m 
in da je to eden glavnih vzrokov tolikih konkurzov. 
Ako smatramo ta vzrok kot gotovo obstoječ — in 
vsakdo, ki je le količkaj znan z razmerami, nam bo 
pritrdil, da je tako — potem se nam samo po sebi 
vsiljuje vprašanje: Kateri predpogoji so po
trebni za vspešno etabliranje? Na to vpra
šanje odgovarjamo v naslednjih vrsticah.

Najprej je potrebno, da lahko ustanovitelj trgovine 
o sebi trdi, da je „zmožen za trgovino,“ to se pravi, 
da ima ustanovitelj zadostna denarna sredstva in 
zmožnosti, katere zahteva njegov poklic. Denarna 
sredstva ne smejo samo zadoščati za dosego prvotno 
določenega namena, pri čemer se čestokrat pozabi 
vpoštevati slučaj,- da ne pojde vse tako gladko, kakor

se pričakuje in upa; misliti se mora pač tudi malo 
dlje. In kakor ne sme manjkati denarnih sredstev, tako 
tudi ne strokovne izobrazbe in znanja trgovskih ved. 
Tudi tukaj priporočamo, da si posameznik pridobi 
več izobrazbe kakor je neobhodno potrebno. Izobrazba 
in razne zmožnosti so velikokrat odločilne za možnost 
samostojnega etabliranja; sreča, denar in znanje z 
ljudmi pa še ne zagotove dobrega vspeha.

Po naših mislih bo odslej vedno bolj odločevalo 
vprašanje o trgovski zmožnosti, to se pravi, o zmož
nosti trgovino voditi na podlagi pridobljenih znanosti. 
Nekaj kapitala, nekaj kredita v zvezi s pomanjkljivim 
znanjem knjigovodstva pač težko zadošča za oprav
ljanje trgovine z določenim smotrom. Je-li trgovca 
dostojno, če se sklepajo lahkomiselne kupčije, če se 
kupujejo neprimerne reči, če se obveznih dolžnosti 
točno ne izpolnuje, če se cen ne kalkulira, če se ne 
dela bilance in inventure, če se z osobjem slabo ravna 
in mu daje slabo plačo? Trgovina, ki se tako vodi, 
gre v gotovo pogubo !

Poleg teh predpogojev so pa še druge točke, 
na katere se je treba pri etabliranju ozirati. Prva in 
najvažnejša je kraj. Glede tega greše mnogi trgovci, 
ker pričakujejo pri ustanovitvi trgovine vspehov, za 
katere že v začetku ni nobenih podlag. Vsak ustano
vitelj naj pomisli, da ni vsak kraj zanj primeren. 
Ustanovitelj naj si predoči, da se mora kraju in svoji 
okolici prilagoditi, in sicer v vsakem oziru, celo v 
političnem, in si mora že poprej biti na jasnem, ako 
mu bo to mogoče.

So ljudje, ki se osamosvoje, ker imajo nekaj do
brih prijateljev in znancev v kakem kraju ; da, so tudi 
taki lahkomiselneži, ki se etabliraj o v kakšnem kraju, ker 
je baš lep prodajalniški lokal prost, in končno naj ome
nimo tudi ono vrsto ljudi, ki si ustanove trgovino
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„ker so baje siti delati za druge,“ in ker hočejo biti 
„sami svoji gospodje“. Kako daleč vsi ti ljudje pri
dejo, ni težko uganiti. Tuintam se držč nekaj časa, 
pa ne dolgo; skoro zaidejo na takozvano „poševno 
pot“ — in ko to opazijo, si hočejo z vsemi mogočimi 
dovoljenimi in nedovoljenimi sredstvi pomagati, katera 
pa peljejo v konkurz in često tudi pred sodišče.

Vsakdo, ki hoče postati samostojen in z usta
novitvijo računati na razmerno gotov vspeh, naj se 
vpraša:

1.) Koliko denarja imam več, kakor ga je treba 
za ustanovitev nameravanega podjetja? 2.) Kaj znam, 
in ali sem v položaju, voditi trgovino res po trgovskih 
običajih in predpisih? 3.) Ali imam kaj stalnih od
jemalcev (kupcev) in kaj potem, če mi tisti, na katere 
računam, izostanejo? 4.) Kaj dela konkurenca sploh 
in kako stoje konsumna društva v kraju posebej? 
Ali potrebuje ljudstvo v kraju toliko blaga, 
da bom mogelpoleg že obstoječih podjetij 
vztrajati? 5.) Ali je sploh dobro, da se osamo
svojim — ali pa bi si s tem svoj položaj v primeri s 
prejšnjim stanjem „odvisnosti“ le poslabšal? Pošten 
in brezobziren odgovor na vsako teh vprašanj je 
seveda težak, vendar pa naj nihče, če se hoče osa
mosvojiti, ne prezre staviti si teh vprašanj in naj — 
ne da bi kaj olepšal — nanja odgovori. Če odgovor 
na katero teh vprašanj ni v vsakem oziru ugoden, naj 
si izbije iz glave misli o etabliranju; kajti če se je že 
enkrat etabliral, potem je prepozno, potem je navezan 
samo nase in — nihče mu ne bo pomagal.

Tu smo v kratkih potezah podali migljaje, ki naj 
ovirajo konkurze mladih tvrdk in ako obvarujejo pred- 
stoječe vrstice kakega tovariša nepremišljenih korakov, 
so dosegle svoj namen.

Višja trgovska šola v seji trgovske in 
obrtniške zbornice za Kranjsko.
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 

imela dne 23. februarja t. 1. sejo, ki je bila za nas 
zategadelj velike važnosti, ker se je v nji razpravljalo in 
sprejelo organizacijsko ustanovilo bodoče višje tr
govske šole.

Kakor znano, je zbornica pred tremi leti ob slavju 
svoje petdesetletnice sklenila, da osnuje v Ljubljani 
višjo trgovsko šolo s slovenskim učnim jezikom. 
Ta sklep je vsak zaveden slovenski trgovec z ra
dostjo pozdravil in tembolj ga mora zdaj veseliti, ko 
vidi, da se sklep uresniči — ne v nedoglednem času, 
ampak skoro. Zaklad za to šolo narašča od leta do 
leta in zavod ima zdaj tudi že pravila, katera mora 
kajpada še vlada odobriti, Kamen do kamna — in 
vzdignila se bo stavba višje slovenske trgovske šole

in Slovenci pridemo zopet korak naprej. Neprecen
ljivega pomena pa je ustanovitev te šole za slovensko 
trgovstvo. Kolikrat se povdarja, kako nujna in pereča 
je potreba takega vzgojevališča za razvoj slovenskega 
trgovstva! Sedanja generacija se je izobrazila v tujem 
jeziku, v tujem duhu, zato je organizacijo slovenskih 
trgovcev tako težko izvršiti, a za bodočo generacijo 
bo to lažje. Iz višje trgovske šole izidejo samozavestni, 
v slovenskem duhu izobraženi trgovci in izpopolnili 
bodo organizacijo slovenskih trgovcev, kateri je skromno 
sicer toda vztrajno pričel orati ledino naš „Merkur“. 
Ponavljamo še enkrat, da z rastočim veseljem po
zdravljamo Vsak nov pojav, ki se tiče višje trgovske 
šole, zato prinašamo danes kolikor mogoče popolno 
razpravo o tej šoli in njenih pravilih v seji trgovske 
zbornice.

Pričetkom seje se je izvolilo zbornično pred
sedstvo za leto 1904. Za predsednika je bil zopet 
izvoljen za slovenski narod in za slovensko industrijo 
in trgovino mnogo zasluženi gospod Josip Lenarčič, 
za podpredsednika gospod Franc K o 11 m an n in za 
provizor. predsednika gospod Ivan Baumgartner.

Za zbornična zastopnika pri komisijonelnih raz
pravah radi zagotovitve vojaških naturalnih potrebščin 
sta bila izvoljena gg. zbornična člana Ivan Schrey 
in Vinko Majdič.

Za člana industrijskega sveta je bil soglasno 
izvoljen zbornični predsednik g. Josip Lenarčič.

Nato se je prešlo k točki: „Poročilo o organi
zacijskem ustanovilu višje trgovske šole v Ljubljani. 
Zbornični predsednik g. Josip Lenarčič:

Gospodje ste vsi prejeli po en iztis organizacij
skega ustanovila višje trgovske šole v Ljubljani in 
imeli tako priliko, seznaniti se v podrobno s posa
meznimi določbami. O predmetu samem se je ponovno 
vsestransko razpravljalo v odsekovih sejah, zategadelj 
odpade potreba, prečitati paragraf za paragrafom. 
Otvarjam torej takoj generalno debato ter pripomnim, 
da bo gospod zbornični tajnik, ki je sestavil ustano
vilo in bil ves čas poročevalec v tem predmetu, dajal 
pojasnila, odnosno navajal nagibe in razloge, ki so 
bili za odsek merodajni.

Zbor. član gospod Karel Luckmann pravi, da 
je imel že enkrat priliko izpregovoriti o tem projektu. 
Že tedaj je poudarjal, da ustanovitev višje trgovske 
šole ne odgovarja našim potrebam in da ni v skladu 
z našimi silami, da bi storili boljše, če bi kreirali 
ustanove za učence, ki pohajajo šole v drugih mestih. 
Ostal je že tedaj v manjšini; danes se noče več spu
ščati v debato, ali naj se zavod ustanovi ali ne, saj 
je stvar itak dognana za gospode od večine, ki jih 
vodijo narodni, šovistični razlogi. Na ustanovilu samem 
nima govornik izpostaviti ničesar, opozoriti hoče le 
na to, da je zbornica lastnica zavoda. Kot taka računa
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na donesek države, dežele in mesta Ljubljane, ali o 
teh doneskih še ni nobene gotovosti, dasi bi redna 
šola, ki prinaša stroške za ravnatelja, učne sile, pen
zije, upravo zavoda, prostore, učna sredstva, naložila 
zbornici skrb za pokritje najmanj letnih 40.000 kron. 
Vprašati se moramo, ali naj se zbornica upa v toliko 
nevarnost, preden nima zagotovljenih doneskov drugih 
činiteljev. Zbornične potrebščine so itak narasle; ob 
času, ko je govornik vstopil v zbornico, je znašal ves 
proračun kakih 6000 K, danes pa je dosegel že 
56.000 K, hkrati so narasle doklade od 1% na 5%. 
Bati se je, da se z ustanovitvijo trgovske šole podvoji 
potrebščina proračuna. In to vendar ne gre. Proti 
statutu samemu govornik nima ugovora, ponavlja pa 
še enkrat, da je potrebno, zagotoviti si prispevke 
drugih faktorjev, preden se stori kak obvezen korak. 
Ustanovilo določa, da je učni jezik malone vseskozi 
slovenski, pri tem pa se je pozabilo, da manjka učil. 
Nabava in priprava učnih knjig, tudi če se omeji na 
prestave, rabi časa, mnogo časa. Kako trda je s pri
rejanjem učnih knjig, nam kaže okolnost, da deželni 
zbor kranjski leto za letom razpisuje lepe nagrade 
pisateljem knjig za srednje šole, pa stvar vendar ne 
gre od rok. Ako se hoče že za vsako ceno otresti 
nemškega jezika, je preskrbeti predvsem slovenskih 
knjig, kar bo zopet zahtevalo mogo denarja. Glede 
učnih predmetov želi govornik, da se med obvezne 
predmete sprejme še tarifno pravo, ki je danes vrlo 
potrebno.

Predsednik naprosi gosp. zborničnega tajnika, 
da pojasni stališče odsekovo.

Zbornični tajnik g. dr. Viktor Murnik poda 
nato naslednje pojasnilo : Združeni odseki, ki so se v 
več dolgotrajnih sejah posvetovali kakor o ustanovilu 
šole tako o gmotnem vprašanju njenem, so smatrali 
kot samo po sebi umeven pogoj za ustanovitev šole, da 
so za nje vzdrževanje zagotovljeni pred vsem pri
spevki dežele, mesta Ljubljane in države. Dežela in 
mesto sta podporo pricipijelno že zagotovila. Deželni 
zbor je v svoji javni seji dne 17. julija 1901 storil 
soglasni sklep: „Priznava se, da bi bila 
ustanovitev višje trgovske šole v Ljubljani 
koristna ter se zato deželnemu odboru naroča, da 
glede tega, kako naj bo urejena, in glede stroškov 
zanjo stopi v dogovor s trgovsko in obrtniško zbor
nico v Ljubljani, in da deželnemu zboru v bodočem 
zasedanju o tem poroča ter mu stavi predloge, pri 
čemer naj pa ima pred očmi, da letni prispevek 
dežele ne sme presegati vsote 10.000 K.“ 
Od dežele je torej pričakovati podpore do 10.000 K. 
Tudi občinski svet stolnega mesta Ljubljane je izrecno 
in soglasno priznal, da bi bil prekoristen ta zavod. 
Z dopisom z dne 24. marca 1902, št 10825 naznanja 
zbornici mestni magistrat ljubljanski, da se je ob

činski svet izrekel načeloma, da bo mesto prispevalo 
k vzdrževanju šole, pridržuje si pa sklepanje o načinu 
prispevanja za takrat, ko bo šola že otvorjena; da se 
je dalje izrekel, da bi bilo v interesu snujočih se višje 
trgovske šole in državne obrtne šole, ko bi se oba 
zavoda združila na primeren način. Za ta sklepa na
vaja dopis naslednje razloge: Občinski svet uvideva, 
da je dolžnost deželnega stolnega mes ta, 
to šolo primerno podpirati. Ker pa danes še 
ni znano, koliki bodo letni stroški zanjo, ni mogoče 
že sedaj definitivno določiti višino in obliko občinske 
podpore, temveč omejiti se jele na princi pij alno 
zagotovilo, da bo občinski svet svoječasno pri
merno podporo dovolil, ko bo zavod že oživotvorjen. 
Glede zveze z državno obrtno šolo pravi dopis, da 
bi bila v interesu obeh prekoristnih zavodov, tako da 
bi se prihranilo mnogo stroškov za šolske prostore, 
za kurjavo in postrežbo, kakor tudi za učne moči, 
kar bi le pospeševalo ustanovitev obeh šol. Stavbni 
načrt za državno obrtno šolo da je že osnovan na 
tako široki podlagi, da bi se označena združitev lahko 
brez težav izvršila. Potemtakem gre tu za nastanitev 
obeh šol v enem poslopju. Občinski svet je torej 
svojo pozornost obrnil tudi že na važno vprašanje 
šolskih prostorov. Kar se tiče države, se nadejajo 
odseki, da državna uprava zavodu ne bo odrekla 
podpore v takem znesku, s kakršnim prispeva za 
vzdrževanje drugih višjih trgovskih šol. S tozadevno 
prošnjo se pa zbornica še ni obrnila do naučnega 
ministrstva. Odseki so bili namreč mnenja, da se je 
glede organizacije najprej domeniti z dotičnimi čini
telji, v deželi sami. Radi nenormalnih razmer v de
želnem zboru Kranjskem pa je dosedaj rešitev zadeve, 
v kolikor pridejo činitelji v deželi v poštev, nemogoča. 
Da se stvar ne zavleče še bolj, so sklenili združeni 
odseki, predlagati častiti zbornici, naj bi se štatut 
šole najprej predložil c. k. ministrstvu za uk in bo
gočastje in potem šele stopilo v dotiko z domačimi 
činitelji. Zategadelj predlagajo danes organizacijsko 
ustanovilo častiti zbornici v pretres in sklepanje o 
njem. Posebej naj omenim le § 4., po katerem je zavod 
last trgovske in obrtniške zbornice za Kranjsko, ki ga 
vzdržuje ob pomoči pred vsem države, dežele in mesta 
Ljubljane, eventualni primanjkljaj pokrije zbornica.

Ob podpori ravno omenjenih faktorjev, ki je 
kakor že poudarjeno, za ustanovitev šole conditio 
sine qua non, pa upajo odseki, da letni prispevki 
zbornični ne bodo presegali ali vsaj ne izdatno pre
segali zneska, ki ga sedaj že četrto leto prispeva v 
ustanovni zaklad višje trgovske šole, vzlic kateremu 
prispevku se je letos znižala zbornična doklada od 
5% na 4"/„. Da so se združeni odseki odločili častiti 
zbornici predlagati, naj ona šolo ustanovi in krije 
morebitni primanjkljaj ter naj se glase temu primerno
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zadevne določbe organizacijskega ustanovila, je ute
meljeno v razmerah. Ker se država omejuje na nad
zorstvo in na gmotno podporo takih trgovskih šol, 
je mogoča le avtonomna ustanovitev višje 
trgovske šole, in ni misliti, da bi v tem primeru 
naredila izjemo in šolo ustanovila kot državno. 
V to pa je po mnenju združenih odsekov pred vsem 
poklicana trgovska in obrtniška zbornica. Ne glede 
na to, da je ona izprožila vprašanje, da se ž njim 
intenzivno peča, da je v ustanovni zaklad odmenila 
precejšen znesek, so odseki zategadelj sklenili častiti 
zbornici predlagati, da prevzame ona ustanovitev šole, 
ker, sestavljena iz zastopnikov onih krogov, katerim 
v prid naj se ustanovi, najlažje in najboljše vzdrži ž 
njimi dotiko, ki je za uspevanje šole izredno potrebna.

Predsednik pripomni z ozirom na izvajanja 
gospoda predgovornika, da gospod ravnatelj Luckmann 
pač lahko spozna in previdi iz podatkov gospoda 
tajnika, kako premišljeno se je doslej postopalo. Kar 
se tiče učnih knjig, ne bo težko preskrbeti se ž njimi, 
ker je materijala v drugih narodih dovolj, da si le pi
satelji sami dela ne otežkočijo preveč, kakor se to 
sicer rado godi. Učnih sredstev bo dobiti od drugih 
zavodov, kar si jih ne bo moč zase nabaviti, ali pre
velikih skrbi si tudi v tem ni delati, ker je zbornici 
na razpolago še znaten ustanovni fond. Lastnica 
zavoda pa mora biti zbornica, sicer bi šole še dolgo 
ne bilo moč dobiti. Glede tarifnega prava se govornik 
docela strinja z gospodom ravnateljem.

Zbornični član gospod Ivan Baumgartner 
pravi, da se povsem strinja z besedami tovariša 
Luckmanna, potem pa kritikuje določbe § 3, ustanovila 
ki premalo vpošteva pouk v nemškem jeziku. V in
teresu gojencev samih je, da se poučuje vsaj dva pred
meta v nemščini, ki je neodbitna potreba za naše 
trgovce. Govornik predlaga, da se § 3 ustanovila 
premeni, oziroma privzame določba: „vendar pa se 
mora dva obvezna predmeta poučevati v nemškem 
jeziku.“

Zbornični član gospod Ciril Pirc pravi, da je 
bil prepričan, da se štatut sprejme brez ugovora, 
sedaj pa vidi, da gospodje od manjšine iščejo madeža 
na solncu. Čisto naravno je, da hoče narod, čim je 
dosegel gotovo stopnjo razvoja, mimo ljudskih in srednjih 
šol imeti tudi trgovsko. Tako tudi narod slovenski sma
tra ustanovitev lastne trgovske šole za nepogrešno po
trebo, ali k ustanovitvi trgovske šole ga ne vodijo nikaki 
šovinistični nagibi. Mi dobro vemo sami, da je po
trebno našemu trgovcu znanje nemškega jezika; ta 
okolnost se je tudi v ustanovilu vpoštevala, preberite 
le § 3 in § 15 ustanovila, pa najdete, da je to, kar 
gospod Baumgartner želi, že v ustanovilu povedano 
z zadostno jasnostjo. Ako zahtevajo gospodje od manj
šine še več, ima večina pravico, očitati jim šovinizem.

Zbornični član g. Ivan Baumgartner pravi, da 
besedilo ustanovila v § 3 nikakor ni jasno, ampak 
zavito. V deželi kranjski je mnogo nemških podjetij, 
ki rabijo dobro izšolanih ljudi, potem pa ni v nemar 
pustiti dejstva, da bodo absolventje višje trgovske 
šole morali iskati si služb ne samo v Ljubljani in 
Kranju, ampak tudi drugod, kjer je popolno znanje nem
ščine absolutna potreba. Govornik vzdržuje svoj predlog.

Zbornični član gospod Karel L u ck m an n pravi, 
da vzdržuje svojo trditev o šovinističnih nagibih, dokler 
se ne premeni § 3 v takem zmislu, kakor je predlagal 
tovariš Baumgartner. Premenitev § 3 je potrebna, ker 
v tem § nikakor ni povedano to, kar predlaga gosp. 
Baumgartner, marveč ta § naravnost pravi, da je le 
izjemoma dovoljeno poučevati dva predmeta v nem
ščini, vrhutega pa se stavi nemščina v eno vrsto s 
srbo-hrvatskim jezikom,' ko je vendar notorično 
nemščina posredovalni jezik v Avstriji in Ogrski.

Poročevalec dr. V. Murnik pravi, da v bistvu 
ni razlike med tem, kar določa § 3 in kar želi gospod 
Baumgartner, zategadelj tudi ni ovire ustreči želji 
manjšine. Predlagal bi za § 3 ustanovila sledeče be
sedilo: Učni jezik je slovenski. Da pa se obligatni 
nemški in srbo - hrvatski jezik tem temeljiteje priučita, 
se mora poučevati v teh jezikih razen pri pouku jezika 
samega še pri dveh drugih predmetih.“

Zbornična člana gg. Ivan Baumgartner in Karel 
Luckmann se zadovoljita s tem besedilom.

Zbornični član g. Ivan Kregar pravi, daje pre
gledal ustanovilo in da ga je zlasti veselila določba § 3, 
češ, dobili bomo vendar enkrat zavod, na katerem se 
bo poučeval naš naraščaj v slovenskem jeziku. No, 
gospodje od nemške stranke se seveda proti § 3, 
kakor se to godi vedno, kadar gre za kako našo stvar. 
Priznati se jim mora, da znajo najti vedno priliko za 
izzivanje. Govornik meni, da je vsako nadaljno deba
tiranje odveč, ker je štatut izvrstno sestavljen, in torej 
vsaka prememba odveč. Govornik predlaga konec 
debate in sprejem ustanovila v predloženi obliki.

Predlog, da se debata zaključi, je bil soglasno 
sprejet. Drugi predlog zborničnega člana gospoda Ivana 
Kregarja pa z večino glasov odklonjen.

Nato je dal predsednik na glasovanje § 3 v 
obliki, ki jo je predlagal poročevalec. Zbornica je § 3 
v tej premenjeni obliki sprejela z veliko večino glasov. 
Ostali §§ ustanovila so se soglasno sprejeli en bloc.

Zbornični član g. Karel Luckmann opozori, 
da se bode zbornici glede finansiranja trgovske šole 
same seveda še posebej posvetovati in sklepati in 
da ne bi bilo prej nobenih obveznih korakov ukreniti.

K temu poročilu pripomnimo, da priobčimo v 
prihodnji številki našega lista izpisek iz organizacijskega 
ustanovila višje trgovske šole.
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Vzgoja našega trgovskega naraščaja.
V časih, ko se govori in piše toliko o bodoči 

slovenski trgovski akademiji, mislim, da ne bo odveč, 
ako izrazim na tem mestu svoje mnenje o trgovski vzgoji.

Trgovskemu naraščaju je treba strokovne in 
narodne vzgoje. V prvem oziru je Mahrova zasebna 
šola res prav dobra, dokaz temu je nebroj naših 
velikih trgovcev, ki so se vsi izšolali pri Mahru, in 
pa vsakoletni naval v to šolo iz hrvatskih, srbskih in 
italijanskih dežel. Slabša v tem oziru je gremijalna, 
takozvana „nedeljska“ šola; vendar pri tem po naših 
nazorih ne zadeva krivda toliko gremija ljubljanskih 
trgovcev, kakor pa posameznih trgovcev samih, ki 
vajence čez dan trdo vpregajo in jim tudi v nedeljo 
dopoldne ne privoščijo primernega počitka — potem 
naj se pa vajenec v večerni in nedeljski šoli česa 
nauči, ko mu manjka potrebnih fizičnih moči za po
zornost pri pouku! Da so učne moči same na gre- 
mijalni šoli prav tako dobre, kakor v Mahrovem 
zasebnem zavodu, radi priznavamo.

Nikakor pa ne moremo biti z našimi dosedanjimi 
šolami zadovoljni v narodnem oziru, niti z Mahrovo 
zasebno šolo, niti z gremijalno šolo. Kar se glede 
učenja slovenščine stori v teh zavodih, to je vse pod 
ničlo. Z Mahrovo zasebno šolo se nočemo nadalje v 
tej zadevi baviti, ker mu nimamo ničesar predpisovati ; 
odprle pa se mu bodo morda oči pozneje, ko bo usta
novljena slov. trgovska akademija — in takrat bo iz- 
poznal, da smo prav imeli, ko smo ga prosili, naj 
vpelje na svoji šoli paralelke s slovenskim učnim 
jezikom, ki naj bodo popolnoma enakopravne s sedaj 
obstoječimi nemškimi. Kajpada bi s tem pouk v srbo- 
hrvatskem in italijanskem jeziku (jezik kot učni predmet) 
ostal na programu obeh paralelk. Eventualno bi se 
lahko v poznejših letnikih poučevala korespondenca 
in knjigovodstvo v nemškem, srbohrvatskem, itali
janskem in seveda tudi v slovenskem jeziku. Da je 
pomanjkanje učnih moči le prazen izgovor, in da se 
trgovske vede celò brez knjig lahko vspešno poučuje, 
dokaz temu je trgovski tečaj na višji slovenski dekliški 
šoli v Ljubljani. Sicer pa so do malega vse slovenske 
trgov, naučne knjige že v rokopisu — treba jih je le izdati !

Le toliko še na naslov merodajnih faktorjev, da 
bi bilo po naši sodbi najpravilnejše, ustanoviti v 
Ljubljani slovensko trgovsko akademijo z značajem 
srednje šole,*) v katero bi se vstopalo iz 4. razreda 
gimnazij in realk, ne pa morda kakšne višje akademije ! 
Seveda želimo v lastnem interesu zadosten pouk v 
nemškem, italijanskem, srbo-hrvatskem in tudi fran
coskem jeziku na bodoči naši akademiji.

*) Taka se tudi ustanovi, kakor je razvidno iz organiza
cijskega ustanovila, katero priobčimo v prihodnji številki na
šega lista. Uredn.

Še manj kot v strokovnem pa zadošča v na
rodnem oziru gremijalna šola. Tukaj namreč ne pri
dejo v poštev samo že prej imenovane nezadostnosti, 
ampak še veliko večje hibe. Vajenec, vtrujen od 
dnevnega dela, pride v šolo in se naj uči neznanih 
mu ved — v tujem jeziku! Kakšne gorostasnosti se 
iz tega rode, vemo le predobro ! Ko je vajenec dovršil 
učna leta, nima pojma mti o slovenskem niti o nem
škem pismu, še manj pa o trgovskih vedah. To lahko 
potrdi vsak ljubljanski trgovec, in — mislimo — da 
ga ni tako zagrizenega Nemca v Ljubljani, ki nam ne 
bi pritrdil, če hočemo, da naj znajo trgovski nastav- 
ljenci vsaj v svojem materinskem jeziku pravilno 
napisati par stavkov. Pa jih iščite z lučjo po mestu ! 
Če si vajenec ni drugje pridobil teh zmožnosti, v 
gremijalni šoli si jih gotovo ni. Koliko pa je vajencev, 
ki imajo priliko se izobražati? Res, hvalevredno je v 
tem oziru delovanje društva „Merkur“. Pa društvo je 
še mlado in sadovi se pokažejo šele pozneje. Za na- 
stavljence in tudi za samostojne trgovce po deželi pa 
je njegovo delovanje naravnost neprecenljive vrednosti.

Gremijalna šola v sedanji organizaciji torej ne 
zadošča našim potrebam. Vodstvo gremija je sicer 
pokazalo dobro voljo, in hvaležni smo mu zato, dasi 
mu stojé na čelu naši narodni nasprotniki. Pa če že 
gospodje ne uvidijo potrebe slovenske gremijalne 
šole, dobro, vdamo se za sedaj mi. Apeliramo pa 
na dobro voljo, ki so jo pokazali, in si dovoljujemo 
staviti jim naslednje nasvete. V gremijalni šoli naj se 
prav tolika važnost polaga na jezikovno izobrazbo 

kakor na strokovno. Vajenci naj se najprej nauče 
slovenske slovnice in slovenskega pisma, potem 

nemške slovnice in nemškega pisma. Zato se dobi 
učnih moči dovolj. Potem naj pride na vrsto slovenska 
in nemška korespondenca, in šele nazadnje 
knjigovodstvo in druge strokovne vede. Zdi se nam, 
da zna tisti, ki zna slovensko ali nemško korespon
denco prav dobro, prav hitro tudi knjige voditi v 
dotičnem jeziku, da ima le strokovne pojme knjigo
vodstva. Zato polagamo večjo važnost na slovensko 
korespondenco nego na slovensko knjigovodstvo, in 
želeli bi, da vpelje gremij pouk v slovenski 
korespondenci; knjigovodstvo pa naj se po- 
čuje v kateremkoli jeziku. Da, kar smo prej želeli: 
ure slovenskega jezika (učni predmet) naj se podvoje 
in makari potroje. Šele, ko bo vajenec znal slovenski, 
potem naj se uči nemščine, ko pa bo znal tudi nemški, 
takrat se naj pride še le s knjigovodstvom. To so 
zdravi pedagogični principi. Želimo, da so nas gospodje 
pri gremiju umeli in slišali. Ne iz narodnega šovinizma, 
iz lastne koristi želimo to, in naposled se ne da 
tajiti, da je pri nas vendarle tudi v trgovini znanje 
slovenščine — conditio sine qua non ! Rogovilež.
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O posebnem davku na trgovino, to
čenje ter malo prodajo žganih opojnih

pijač.
Priobčuje D. T.
(Nadaljevanje.)

Ta oprostitev od plačevanja posebne davščine 
pa se n. pr. ne razteza na one žgane opojne pijače, 
ki se točijo ali na drobno prodajajo na vojaških vež- 
bališčih; le-ta namreč — kakor naglaša poseben odlok 
fin. min. iz leta 1887 — ne spadaja med vojaška 
taborišča v zmislu § 11, katerih bistveni znaki so 
deljčasno vtaborenje vojaških čet, osobito kuhanje 
menaže ter prenočevanje.

Kantinèrji n. pr., kadar izvršujejo točenje ter malo 
prodajo žganih opojnih pijač v vojašnicah, niso nikdar 
oproščeni od posebne davščine; oproščeni so le, ako 
na orožnih vajah ali v vojnem času v vojaških tabo
riščih samih, bodisi pod milim nebom ali v šotorih 
ali v začasno zgrajeni baraki izvršujejo dotične obrte.

Kar se tiče davka proste oddaje žganih opojnih 
pijač v lekarnah, naj bode tu le omenjeno, da so te 
pijače (n. pr. rum, konjak) vselej oproščene posebne 
davščine, ako jih zdravnik kot zdravila predpiše; 
pri onih pijačah pa, ki so že same na sebi zakonito 
kot zdravila proglašene, (n. pr. posebna vrsta 
vinskega špirita, francosko žganje,) zadošča že sama 
okolščina, da jih je zdravnik kot medicino, bodisi tudi 
le ustmeno zaukazal.

Lekarnar torej, ki se je postavil na stališče, da 
je opravičen, spečavati omenjene špirituoze davščine 
prosto, bi moral v konkretnem slučaju dokazati, da 
se je izvršila oddaja temeljem zdravniškega recepta, v 
poslednjem slučaju pa vsaj vsled ustmene zdravniške 
ordinacije.

Točenje v zavetiščih za hribolazce v gorovjih je 
vobče davka prosto glede na to, da take planinske 
koče, planinski hoteli, niso toliko viri pridobnine, nego 
moderne inštitucije, ki so nastale v prvi vrsti iz hu
manitarnih, zdravstvenih in varstveno - policijskih raz
logov.

Turistika se dandanes živahno razvija. Zavetišča 
v gorah se množč. Toda krivo bi bilo misliti, da je 
vsako zavetišče že samo ob sebi oproščeno od 
posebnega davka; kajti ne zavetišče kot tako, 
temveč edinole okolščina, da-li ono tudi zares vstreza 
zahtevam, ki jih stavimo v tako inštitucijo, kar ima 
finančna oblast za vsak posamezen slučaj dognati, 
odločuje, da-li se sme tamkaj špirituoze davka prosto 
točiti ali ne.

Važno je vprašanje, kaj razumeva zakon pod 
izrazom „žgane opojne pijače.“

Zakon in izvršitveni predpis določujeta v § 1, 
da se ima kot taka smatrati vsaka žgana alk oh o- 
1 ovita tekočina, ki je ali sama ob sebi pitna, ali 
pa pitna postane vsled primešanja kake tuje snovi.

Denaturovani špirit n. pr. je tekočina, ki jo v 
navadnem življenju pač nikdo ne bo prišteval pijačam, 
ki se pa potom ekstrakcije denaturovalnega sredstva 
s tujo snovjo pač da prevstrojiti v pijačo. Zakon ga 
zatorej prišteva žganim opojnim „pijačam“ ter ga pod
vrže posebnem davku.

Žgana opojna pijača je v zmislu zakona ter 
poznejših ministrskih odlokov vsakovrstnožganje, 
kakor n. pr. žganje iz krompirja, koruze, rži, sadja, 
topinambura, iz jagod, istotako žitna patoka (Fuselöl)
i. t. d., a tudi arak, rum, konjak, francosko 
žganje, rozolija ter vsake vrste likeri. Tudi 
zeliški sok, ki je v trgovini znan pod imenom grenko 
vino (Bitterwein) spada semkaj.

Največjega pomena pa je za vsakega, ki izvršuje 
kak posebni davščini podvržen obrt, da se natančno 
pouči o tem, kaj da pomeni v zmislu zakona trgovina 
ali pa mala prodaja oziroma točenje. Le oni, ki to 
natančno vé, bo lahko v zakonitih mejah izvrševal 
svoje podjetje ter se ogibal vsega, kar bi mu 
drugače — često vsled gole nevednosti — povzročilo 
veliko gmotno škodo.

Tu je namreč treba natanko razločevati.
Najprej omenjamo točenje žganih opojnih pijač. 

Ta obrt daje namreč v zmislu zakona podjetniku naj
obsežnejšo pravico. Obrtnik, ki je upravičen za to
čenje špirituoz jih sme oddajati v vsakih, tudi najmanjših 
množinah v nezaprtih posodah, bodisi stoječim ali 
sedečim gostom, bodisi čez ulico.

Mala prodaja špirituoz je prodaja na 
drobno ter omejuje v primeri s točenjem že v dvoj
nem oziru pravice izvrševalca: sicer jih sme tudi pro
dajalec na drobno oddajati v nezaprtih posodah, 
toda ne v manjših množinah, kakor vsaj 1/8 litra; 
prepovedano pa mu je tudi, dovoljevati odje
malcem prodanih tekočin le-te piti v prostorih, s ka
terimi prodajalec razpolaga, to je v obrtnih prostorih 
samih, ali pa tudi v kaki drugi stranski sobi ali re
cimo v veži. Prodajalec na drobno, ki bi prekršil te 
predpise, bi se smatral za točilca ter bi moral plačati 
posebno davščino, ki je predpisana za točenje.

Se manj pravice pa daje trgovina s špirituozami 
v množini enega litra in pod enim litrom. Glede 
posebnega davka pridejo samo te množine v poštev; 
trgovina s špirituozami nad en liter je namreč posebne 
davščine prosta. V navedenih množinah pa se sme 
vršiti trgovina edino le v posodah, oziroma v stekle
nicah, ki so po trgovinski šegi zaprte, oziroma 
zapečatene.
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Trgovec s špirituozami torej nikakor ne bi smel 
oddajati žganih opojnih pijač v posodah, ki se zapro 
šele takrat, ko jih proda odjemalcem. In tudi trgovec, 
enako kakor prodajalec na drobno, ne sme trpeti, da 
bi se v njegovih prostorih zauživale kupljene špiri- 
tuoze. Trgovec, ki bi ravnal zoper te predpise, bi se 
smatral za prodajalca na drobno ali (v slučaju, da je 
prodajal v' množinah pod L/s litra) celo za točilca ter 
bi zapadel posebni davščini, ki se nalaga na malo 
prodajo, oziroma na točenje špirituoz.

Iz gori navedenega sledi, da sta to čile c in 
prodajalec na drobno, ki imata obsežnejše pra
vice, že kot taka tudi upravičena za navadno trgo
vino z žganimi opojnimi pijačami, kajti tudi tu velja 
že stari pravni princip : „in maiore minus“ (večja pra
vica upravičuje tudi k manjši).

Navesti bi bilo še dvoje za trgovino s špiritu
ozami jako važnih naredb ministrstva notranjih zadev 
sporazumno s trgovinskim ministrstvom.

Prva tolmači izraz „zapečatene steklenice“ ter 
izreka, da je smatrati steklenice za trgovinsko zape
čatene tudi v slučaju, da so le s štanjolno čepico ali 
pečatno znamko zaprte, ako je le na čepici, oziroma 
znamki vtisnjeno ime tvrdke ali trgovca, ki te stekle
nice polni ali prodaja.

Druga naglaša, da sme trgovec, ki ima samo 
pravico za trgovino s špirituozami, v onih obrtnih 
prostorih, ki so odjemalcem dostopni, manipulacije, 
spadajoče v to obrtno stroko, kakor n. pr. prelivanje iz 
posode v posodo, filtriranje i. t. d. izvrševati le v času, 
ko so dotični prostori za odjemalce zaprti, in je torej 
takemu trgovcu tudi prepovedano, v onih obrtnih 
prostorih, ki so odjemalcem dostopni, špirituoze v 
nezapečatenih posodah imeti v zalogi.

Pač pa sme imeti tak trgovec v svojih stranskih 
obrtnih prostorih (n. pr. v skladiščih) žgane opojne 
pijače v nezaprtih posodah v zalogi ter jih sme tamkaj 
celo vlivati v lastne ali recimo od odjemalcev prine
šene posode, ako a) ti stranski obrtni prostori niso 
odjemalcem dostopni ter se b} te posode vteh stran
skih obrtnih prostorih v navzočnosti odjemalcev 
napolnijo ter tudi tukaj po trgovinski šegi zapró.

Končno bodi še omenjeno, da je krošnjarstvo s 
špirituozami prepovedano. (Dalje prih.)

Pravno razmerje med predstojnikom 
in nameščencem.*)

Piše Črtomir Cuk.

II.
V zadnji številki smo govorili o zakonitih do

ločbah glede odpovednega roka. V naslednjem hočemo 
navesti v zakonu omenjene slučaje, v katerih lahko

predstojnik odpusti nameščenca, ne da bi mu poprej 
odpovedal, in nameščenec brez odpovedi zapusti 
službo. Da se v praktičnem življenju lahko prigode 
taki slučaji na najrazličnejši način, je po sebi umevno, 
vendar je za vse več ali manj skrbljeno v zakonitih 
določbah, oziroma je sodnikova naloga, da jih mora 
kot v zakonu vtemeljene tolmačiti.

1. Predstojnik lahko odpusti nameščenca brez 
odpovedi v naslednjih slučajih :

1. če je nameščenec nepošten v opravilu ali če 
zlorabi zaupanje, ki se je stavilo vanj ;

2. ako brez predstojnikovega dovoljenja sklepa 
kupčije na svoj ali na račun tretjih oseb;

3. ako se večkrat brani opravljati dela, ki so se 
mu izročila, ali ako jih delj časa (z ozirom na raz
mere) brez tehtnega vzroka ne izvrši;

4. ako je delj nego 6 tednov vsled bolezni ali 
zapora zadržan opravljati službo;

5. ako se dejansko pregreši nad predstojnikom 
ali ga hudo razžali; in

6. ako nemoralično živi.
II. Nameščenec pa lahko odide iz službe, ne da 

bi poprej odpovedal:
1. ako mu predstojnik ne daje plače ali pogojene 

oskrbe; in
2. ako ga predstojnik dejansko ali sicer hudo 

na časti razžali.
Kakor se vidi iz teh zakonitih določb, je zelo 

veliko odvisno, kako sodi sodnik, je-li ta ali oni takojšen 
odpust nameščenca iz službe ali ta ali oni takojšen 
odhod nameščenca iz službe v zakonu vtemeljen ali 
ne, in v resnici so enake sporne slučaje, ki so se 
imeli presojati po točkah I, 3, 5 in 6, kakor tudi IL, 
1 in 2, redna in obrtna sodišča zelo različno razso
dila. To je tudi umevno; pomisliti je treba le kako 
težko je najti mejo med „lahkim“ in „hudim“ razža- 
ljenjem ali pa zgoraj pod I, 3 omenjeno dobo „delj 
časa“, ki se da z ozirom na razmere različno tolma
čiti. Opomniti je pa, da pripoznava sodnijsko tolma
čenje točke II, 1, nameščencu tudi v tem slučaju 
pravico, da takoj zapusti službo, ako so delovni 
prostori zdravju škodljivi. Opozorili bi zlasti tudi na 
točno I, 4, ki predpisuje, da ima nameščenec v slučaju 
bolezni še šest tednov pravico do plače, kar bomo 
pa še posebej omenili v poglavju o bolniškem zava
rovanju nameščencev. Opomniti je tudi, da ne
zmožnost nameščenca nivzrok zatakojšen 
odpust iz službe. (Dalje prih.)

*) V zadnji številki sta se v ta članek vrinili dve ne
ljubi pomoti: V naslovu naj se čita „predstojnikom“ in ne 
„predstojništvom“, v četrtem odstavku v drugi vrsti naj se 
namesto besede „potniki“ postavi „zastopniki (n. pr. pravni)“.
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Raznoterosti.
Anketa o ruskih nastavljencih. Pred kratkim se je vršilo 

v Moskvi zborovanje zdravstvenega oddelka ruskega tehničnega 
društva, kateremu se je med. drugim predložila tudi statistika o 
ruskih trgovskih in industrijskih nastavljencih. Ker smo mnenja, 
da bo tovarišem baš zdaj dobrodošlo nekaj podatkov o socijalnih 
razmerah ruskih nastavljencev, hočemo v naslednjem navesti o tem 
poročilo lista „Le Trait d’ Union“, ki je glasilo mednarodne zveze 
društev privatnih uradnikov.

Leta 1898. se je med ruskimi trgovskimi in industrijskimi 
nastavljenci priredila anketa in v ta namen se je vsem društvom 
poslala pola s 46 vprašanji, da nanjo odgovore. Največ odgovorov je 
došlo iz Moskve, zategadelj se dajo razmere nastavljencev tega 
mesta, ki se lahko vzame kot tipično, najlažje in najgotovejše 
presoditi.

V Moskvi je živelo okrog 1360 nastavljencev, od katerih je 
bilo 225 samcev, 1091 oženjenih in 44 vdovcev. Največ jih je bilo 
v starosti 30 do 45 let, nastavljencev v starosti 50 in 60 let je bilo 
zelo malo. Po dovršenih študijah jih je bilo: 28 z akademično 
izobrazbo (univerzo); 221 s srednješolsko izobrazbo in 764 je obis
kovalo meščansko ali ljudsko šolo in končno jih je 537 uživalo 
privatni pouk. Kar se tiče znanja tujih jezikov, je govorilo — 
poleg ruskega — 134 francoski, 177 nemški, 51 angleški, 28 itali
janski in posamezni švedski, poljski, armenski in litavski. Od 1091 
oženjenih je imelo: 209 nobenega, 161 po enega, 224 po dva, 164 
po tri, 147 po štiri in 82 po pet otrok, nastavljenci z več otroki so 
bili redki. Glede plače je imela večina letnih 900 do 2400 rubljev, 
mnogi so imeli plače po 4000 in 5000 rubljev. Delavni čas je iz
našal 9 ur v komptoarjih in 16 ur v špecerijskih prodajalnah na 
dan. Nastavljenci ostanejo največkrat zelo dolgo brez službe in 
tisti, ki je po 3 do 4 mesecih dobil novo službo, je lahko srečen.

„Društvo nastavljencev“ v Moskvi je najstarejše rusko stro
kovno društvo, ker obstoji že 40 let. Šteje 4000 članov in vzdržuje 
eno moško in eno žensko trgovsko šolo. V svojih prostorih prireja 
predavanja, koncerte itd. Tudi podpira 39 onemoglih članov z 
letnimi 320 kronami; pravtako daje otrokom svojih članov ustanove 
v svrho trgovske izobrazbe. En društveni oddelek skrbi za pod
piranje članov v bolezni, drugi se peča s podpiranjem tistih, ki so 
brez službe. Za človekoljubne namene je izplačalo društvo leta 
1902 v celem 160.000 kron. Članarina iznaša za vse društvene
oddelke 35 kron na leto. A’. Šk.

*

Rusko-japonska vojna in svetovna trgovina. Dasi rusko- 
japonska vojna z zgodovinskopolitičnega stališča ni tako nepriča
kovano nastopila, je vendar presenetila svetovno trgovino, in sicer 
tako financielno kakor blagovno trgovino, ker le-ta ni bila priprav
ljena za novo konstelacijo. Na vseh borzah so papirji padli in ta 
padec nam daje nekako sliko, kako se s financijelne strani razu
mevajo konsekvence vojne. Čeprav je bil ta pojav na borzah ob 
pričetku vojne ob sebi umeven, vendar je bilo pri tem pojavu precej 
slučajnih momentov odločilnih, da se nastali napačni nazori glede 
vojnih posledic, vsaj v tem zmislu, da je jako dvomljivo, če je 
padanje kurzov opravičeno ali ne. Da so kurzi takoj nato skoro 
na vseh borzah zopet poskočili, nam jasno kaže, da je bil udarec 
navzdol prehud in prenagel. V denarni trgovini je pa težko, da, 
morda nemogoče določiti vsaj deloma zanesljivo mejo, kaj je opra
vičeno in kaj ne, ker ima v denarni trgovini slučaj prevelik vpliv 
na špekulacijo.

Veliko bolj zanesljive pogoje najdemo pri blagovni trgovini, 
kjer nam efektivna potreba, prirojene navade in neovrgljive vojne, 
potrebščine nudijo precej gotovo podlago za razumevanje bodočega 
blagovnega gibanja. Glavni nestalni moment, kateremu se ne more 
izogniti, leži v neznanju, koliko časa bo vojna trajala, kako se bo

razvijala in zamotala. Odločilno je tudi, da ostanejo merodajne 
države, ki so izrekle svojo nevtralnost v vojni, tudi nevtralne in 
da se vojna le na bojujoči se državi omeji. Da pa lahko skle
pamo takšne konsekvence, je treba poznati trgovskostatistični po
ložaj vojskujočih se držav. Avtentične podatke imamo do inkl. 
leta 1901. Ruska vnanja trgovina je obsegala leta 1901 vrednost 
okrog 3'4 milijard kron in sicer v izvozu 1927 milijonov in v uvozu 
1502 milijona kron, torej je bila trgovska bilanca aktivna za 425 
milijonov kron. Z ozirom na zadnjih deset let sta bila tako skupna 
vrednost kakor aktivni saldo v tem letu največja. Najvažnejši ruski 
izvozni predmeti so: žito 310 milijonov kron, oves 148 milijonov 
kron, les 145 milijonov kron, rž 142 milijonov kron, nafta in izdelki 
nafte 134 milijonov kron, ječmen 121 milijonov kron, lan 112 mili
jonov kron, jajca 190 milijonov kron, sirovo maslo 67 milijonov 
kron, koruza 44 milijonov kron, bombažno blago 43 milijonov kron,, 
sladkor 42 milijonov kron, detelja 41 milijonov kron, moka 37 mi
lijonov kron, stroji iz železa in jekla 144 milijonov kron (med temi 
kmetijski stroji s 35 milijoni kron), čaj 125 milijonov kron, volna 
46 milijonov kron, -premog 45 milijonov kron, volnena preja 45- 
milijonov kron, kavčuk in gutaperha 42 milijonov kron, železno in 
jekleno blago 29 milijonov kron, svila 28 milijonov kron in kemični 
izdelki tudi 28 milijonov kron. Kot izvozna ozemlja pridejo v poštev: 
Nemčija s 453 milijoni kron, Velika Britanija s 397 milijoni kron. 
Nizozemska z 214 milijoni kron, Francoska s 155 milijoni kron, 
Italija s 96 milijoni kron, Avstro-Ogrska s 77 milijoni kron,. 
Kitajska s 25 milijoni kron. V ruski statistiki Japonska sploh 
ni navedena kot izvozna država. Kot uvozne države pridejo v 
poštev: Nemčija s 534 milijoni kron, Velika Britanija z 261 mili
joni kron, Kitajska s 119 milijoni, Združene države severno ame
riške z 88 milijoni, Francoska s 70 milijoni, Perzija s 65 milijoni, 
Avstro-Ogrska s 67 milijoni, Japonska samo z 2T milijona kron. 
Japonska vnanja trgovina leta 1901: vrednost okrog 1200 milijonov 
kron, od tega odpade na izvoz 604 milijone in na uvoz 619 mili
jonov kron. Trgovska bilanca je bila torej za okroglo 15 milijonov 
kron pasivna. Vnanja japonska trgovina se je v zadnjem deset
letju silno razvila. Leta 1892 je iznašala samo 400 milijonov kron. 
V zadnjih letih je bila trgovska bilanca skoro vedno pasivna. Naj
važnejši izvozni predmeti so: svila in svileni odpadki 192 milijonov, 
svileno blago 73 milijonov, bombažna preja 52 milijonov, premog 
43 milijonov, baker 34 milijonov, podnožnice in slamnate pletenine 
20 milijonov, zelen čaj 19 milijonov, vžigalice 18 milijonov, riž 17 
milijonov in bombaž 16 milijonov kron. Uvozni predmeti so: 
bombaž (sirov) 147 milijonov, sladkor 81 milijonov, stroji in apa
rati 36 milijonov, riž 29 milijonov, železo in jeklo 24 milijonov, 
bombažne tkanine 22 milijonov, oljnati kolači 20 milijonov, volnene 
tkanine 19 milijonov kron. Japonska je izvozila med drugimi 
državami v Avstro-Ogrsko za 3 4 milijone kron. Japonska statistika 
pa izkazuje tudi izvoz na Rusko s 7 milijoni kron. Avstro-ogrski 
uvoz na Japonsko je iznašal 1L5 milijonov kron, iz Rusije se je 
pa uvozilo na Japonsko za 1L3 milijonov kron. (Tudi tukaj je kon
statirati nasprotje z rusko statistiko.) Tudi Koreja je izvozila na 
Japonsko za 23 milijonov kron. Posledice, ki se dajo posneti iz 
teh statističnih podatkov, so precej jasne. Trgovske zveze med 
vojskujočima se državama so tako neznatne, da vsled pretrganja 
je-teh ne trpi ne Rusija ne Japonska posebne škode. Vojna bo pa 
vplivala na druge države, oziroma na njih trgovino in industrijo. 
Na nekatere ugodno, na druge neugodno, ker se bo v nekaterih 
predmetih (na pr. vojne potrebščine) izvoz povišal, v drugih pa 
znižal. Glede tega so pa natančni podatki razvidni iz tržnih poročil. 

*

Avstrijski Lloyd leta 1903. Avstrijski Lloyd je te dni pri
občil izkaz dohodkov leta 1903. Prav ugodnega stanja nam ne 
nudi ta izkaz. Prevozilo se je za 68.000 milj, to je za okroglo 
3% manj nego prejšnja leta. Dohodki so se skrčili za 800.000 kron,
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tj. zopet za okroglo 3°/0'. Krivda nepovoljnega vspeha tiči večji 
del v tem, da se je zmanjšalo prevažanje sladkorja v Indijo. Še 
v dobi 1901/02 je Avstro - Ogrska izvažala l‘/s milijona metrskih 
•centov sladkorja v Indijo. V kampanji 1902/03 se je pa izvoz skrčil 
na 165.000 met. centov. Tudi za tekoče leto ni pričakovati ugod
nega vspeha in je zelo negotovo, da bi naša sladkorna industrija 
.zopet pridobila odjemališče v Indiji, katero je preteklo leto izgu
bila. Negotovo je tudi še, če bo vzhodnoazijska vojna kaj koristila 
Lloydu ali ne. Gotovo pa je, da trpi naš Lloyd v tarifni borbi z 
nemško vzhodnoafriško progo občutno škodo, ki ne bo ostala brez 
vpliva na Lloydove dohodke, ako se ta borba skoro ne konča.

Zadružništvo in trgovci v Nemčiji. Pospeševanje, zadruž
ništva je eno glavnih načel moderne gospodarske politike. V Nem
čiji se goji ta politika dlje in z večjim uspehom nego pri nas, a 
že zdaj še kaže na tem polju reakcija. Trgovci so zelo vznemir
jeni vsled ugodnosti, ki jih naklanja vlada zlasti kmetijskim za
drugam in so raditega povzročili anketo pruskih trgovskih zbornic, 
ki se je pred kratkim končala. Na podlagi dobljenega materijala je 
berolinska trgovska zbornica, ki je dala inicijativo za anketo, pred
ložila vladi obširno spomenico. Spomenica navaja najprej pregled 
razvoja kmetijskih zadrug in našteva potem ugodnosti, ki jih uži
vajo zadruge od države. Največjo podporo je pridobilo zadružništvo 
z ustanovitvijo pruske centralne zadružne blagajne, ki dovoljuje 
zadružnikom visok kredit za majhne obresti, in z ustanovitvijo žitnih 
skladišč na državne stroške. Dalje opozarja spomenica na pred
nosti , ki jih imajo kmetijske zadruge pri oddaji državnih dobav. 
Poleg tega daje vlada zadrugam podpore v denarju. Vlada pa 
tudi posredno pospešuje kmetijsko zadružništvo, ker sodelujejo 
pri zadrugah uradniki, učitelji, duhovniki itd., kar zbuja pri prostem 
ljudstvu mnenje, da delajo dotične osebe po naročilu države. Na 
ta način pa trpi trgovski stan občutno škodo, zato opravičeno zah
teva, da izpremeni država v tem oziru svoje ravnanje. Da se 
država izogne tem utemeljenim pritožbam, je po mnenju trgovske 
zbornice pričakovati le tedaj, ako odtegne zadrugam svojo podporo.

Neopravičeno detajlno potovanje pri privatnih naroč
nikih. Trgovska in obrtniška zbornica v Inomostu je v svoji zadnji 
seji razpravljala naslednji slučaj: Več trgovcev v sodnem okraju 
Ried je o priliki pobiranja zastalih terjatev sprejelo od svojih na
ročnikov naročila na blago, ne da bi poprej od teh dobilo pisme
nega, na gotovo blago se glasečega poziva. C. kr. okr. glavarstvo 
v Landèku jih je zato obsodilo zarad prestopka zakona z dne 25. 
februarja 1902, drž. zak. št. 49 v denarno kazen. Imenovana obrtna 
oblast je prosila zbornico, naj izreče glede tega svoje mnenje. 
Zbornična izjava se glasi nekako tako-le: Kakor sta trgovca Anton 
Kofler in Josip Kathrein iz Prutza priznala, so privatni naročniki o 
prilikah, ko so se pri njih pobirale zaostale kupčijske terjatve, včasih 
naročili blago, katero sta jim omenjena trgovca tudi dostavila. V 
zmislu predpisa § 59, odst. 2 navedenega zakona smejo obrtniki 
izven svojega stajališča iskati naročil na blago pri osebah, pri 
katerih se dotično blago ne porablja v njih opravilnem obratu — 
kolikor je to z ozirom na dotično vrsto blaga sploh dopustno — 
le v posameznih slučajih in sicer tedaj, če jim omenjene osebe 
pošljejo izrecen, pismen, na gotovo blago se glaseč poz-iv. Ker se 
pa takšna pismena naročila v tem slučaju niso odposlala, temveč 
sta jih omenjena trgovca le ob gori navedeni priliki sprejela, se je 
v tem slučaju res prestopil obrtni red, kajpada z uvetom, da na
ročeno in dobavljeno blago ne spada med one predmete, ki so iz
vzeti iz gornjega predpisa in za katere je dovoljeno, da se zanje 
tudi izven stajališča lahko išče naročil pri privatnih osebah brez 
posebnega poziva le-teh.

Tvrdka Ignac Fock v Kranju, najstarejša kranjska tovarna 
mila in sveč in topilnica loja, praznuje danes stoletnico svojega 
obstoja. .Vrli tvrdki iskreno častitamo na tako redkem slavju!

Razpredelek za vprašanja in odgovore.
(Pravni in druge sveti se dajo vsem naročnikom lista.)
Vprašanje: V skladišču in v prodajalnici se mi je naku- 

pičilo že veliko blaga, za katero se bojim, da se mi bo deloma 
preležalo, deloma pokvarilo. Prosim slavno uredništvo, kaj mi je 
storiti, da dosežem oblastveno dovoljenje za razprodajo teh stvari?

F. K. v K.
Odgovor: Ako imate samo ta vzrok za razprodajo, ki ste 

ga navedli, ne morete dobiti dovoljenja. Za dovoljenje razprodaje 
je treba vložiti pri obrtnem oblastvu (c. kr. okr. glavarstvo, mestni 
magistrat) pismeno vlogo z naslednjimi podatki: natančno ozname- 
nilo blaga glede množine in kakovosti, ki se misli razprodajati; 
natančna povedba stajališča (kraj, hišna štev.); dobo časa razprodaje; 
osebe, katerih lastnina je blago, in osebe, ki bodo razprodajale 
(trgovec sam, uslužbenci); vzroki, vsled katerih naj se razprodaja 
vrši, kakor: smrt trgovca, opust trgovine, prehod trgo
vine na novega imetnika, preselitev trgovine, ele
mentarna nesreča. Dalje mora trgovina vsaj dve leti obstati, 
da se pod prej omenjenimi pogoji dovoli razprodaja, izvzemši smrt 
imetnika in elemetarne nezgode (ogenj, povodenj), v katerih slu
čajih ni treba, da bi trgovina obstajala dve leti. Razprodaja se do
voli najdelj za tri mesece, za daljšo dobo sme pa dovoliti razpro
dajo le politična deželna oblast, a le v posebnih ozira vrednih 
slučajih in ne dlje nego za eno leto.

Društvene vesti.
Podporni zaklad. Društvo hoče v vsakem oziru skrbeti za 

svoje člane ter je med drugim v ta namen ustanovilo tudi podporni 
zaklad, iz katerega se bodo podpirali onemogli društveniki. 
V ta zaklad se stekajo darila ter čisti dohodki društvenih priredb, 
ki jih v ta namen društvo priredi. Doslej se je v ta namen priredil 
lansko in letošnje leto trgovski ples, ki je zlasti letos sijajno vspel 
in podporni zaklad obogatil za 2506 kron. Da pa ta prepotrebni 
zaklad čimbolj naraste, smo pričeli zbirati čeke, ki dohajajo trgovcem 
od različnih tvrdk, a jih ti dostikrat ne porabijo. Prosimo torej svoje 
člane in somišljenike, naj nam pošljejo neporabljene čeke, da jih 
mi potem dotičnim tvrdkam nazaj prodamo. Skupilo za te čeke 
pride v podporni zaklad. Zrno do zrna pogača------

*
Društvena knjižnica se je v zadnjih - dneh po nakupu in 

darilih pomnožila za 554 knjig. Ponavljamo še enkrat prošnjo do 
svojih članov, naj nam podarijo knjige, katere lahko pogrešajo. 
Knjige se bodo razposojevale vsak torek, in če je ta dan praznik, 
dan pozneje.

Društvene izkaznice (legitimacije) se bodo odslej izdajale 
za vsako leto posebej. Društvo dela marljivo na to, da bodo nje
govi člani uživali različne ugodnosti. Kakor že v zadnjem listu 
omenjeno, imajo društveniki in njih rodbine na polovico znižano 
vstopnino v „Panorami international“. Morda se društvu posreči, da 
izposluje letos podobno ugodnost svojim članom za deželno gle
dališče. Letošnje izkaznice se razpošljejo s 1. aprilom 1.1.

*
Trgovci in trgovski sotrudniki oklenite se našega društva 

ter delujte na to, da se naš list, čigar prva številka je našla v 
javnosti toliko priznanja, čimbolj razširi. Ne samo v slogi, ampak
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v organizaciji je moč, in namen našega glasila je, organizirati slo
venske trgovce in trgovske nastavljence. Dopisujte pridno v svoje 
glasilo in izražujte v njem svoje želje in težnje, prostor v listu Vam 
je vedno na razpolago!

Naznanila posredovalnega odseka. Iščejo se: dva po
močnika mešane stroke za Radovljico, en pomočnik mešane stroke 
za Železnike, en pomočnik manufakturne in špecerijske stroke za 
Tržič, en pomočnik mešane stroke za Hudojužino v Primorju, en 
pomočnik manufakturne stroke za Laški trg, en pomočnik želez- 
ninske in špecerijske stroke za Kranj in en pomočnik manufakturne 
stroke za Celje.

Službe iščejo: štirje pomočniki špecerijske stroke, dva 
pomočnika manufakturne stroke, dve blagajničarki, ena prodajalka 
in en vajenec.

Ponudbe za razpisana mesta se imajo izročiti v zmislu pravil 
posredovalnega odseka.

vešč slovenskega in nemškega jezika, izurjen v 
vseh trgovskih strokah, prost vojaščine, išče

ugodne službe.
Vstop po dogovoru. — Naslov pove uprav- 

ništvo lista.

Konkurzi.
Andrej Kukenberg, Trbovlje.
Vaso Gogić, Bihać.
Ivan Koželj, Kamnik.
Benjamin M. Kabiljo, Gradačac.
Ivan in Rudolf Kukovič, Šmarjeta pri Rimskih toplicah. 
Ivan Knapp, Maribor.
Matej Decleva, Trst.
Aug. Žigon, Trst.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. malega travna 1904. Št. 4.

Naročnikom trgovcem in trgovskim 
sotrudnikom !

V predgovoru uredništva k prvi številki „Slov. 
trgovskega Vestnika“ se je povdarjalo, da se je društvo 
„Merkur“ zlasti raditega odločilo iznova izdajati svoje 
glasilo, da postane le-to vez med društvom in izven- 
ljubljanskimi trgovci in trgovskimi sotrudniki in da se 
s pomočjo lista organizira vse slovensko trgovstvo.

Daje organizacija slovenskega trgovstva potrebna, 
je vsakemu jasno. Kdor se količkaj zanima za trgov
ske razmere pri drugih narodih, n. pr. le v naši državi, 
vidi, kako so povsod drugje trgovci organizirani, samo 
pri nas ne. Naš „Merkur“ si resno prizadeva spraviti 
slovenske trgovce v svoje okrilje ter nudi v ta namen 
članom različne koristi in ugodnosti. In vsak član, ki 
stanuje v Ljubljani, si mora priznati, da je društvo 
zanj neprecenljivega pomena, kajti v njem najde dovolj 
sredstev za izobrazbo, najde pa tudi razvedrila in 
zabave.

Po drugi strani se mora pa tudi priznati, da 
izvenljubljanski člani nimajo toliko koristi od „Mer
kurja“. Čitalnice in učnih kurzov ne morejo obisko
vati, a vseeno imajo še velike ugodnosti. Na razpolago 
jim je društvena posredovalnica služb in knjižnica; 
na društvo se lahko obračajo za svete, kako se jim 
je v tem ali onem oziru ravnati in kaj jim je storiti, 
da to ali ono stvar dosežejo. Naše društvo je šlo 
letos še korak naprej. Glavni vzrok, da je ustanovilo 
svoje glasilo, so bili oziri na zunanje člane. List naj 
postane ognjišče, okrog katerega se mora zbrati vse 
slovensko trgovstvo. V njem naj se priobčujejo želje 
in težnje trgovskega stanu ter poučno poljudne stvari, 
ki so praktične koristi za trgovca in trgovskega so- 
trudnika.

Kakšen pa naj bo list, da bo ustrezal 
željam in potrebam naročnikov?

Baš namen teh vrstic je, da izrazi uredništvo 
svoje mnenje, kakšen si misli list, ki bi najbolj ustrezal 
svojemu namenu. Ker je „Slov. Trgov: Vestnik“ glasilo 
trgovskega društva, bi bil popolnoma trgovsko- 
strokoven list najboljši. Popolnoma strokoven pa 
zdaj ne more biti, ker je mesečnik. Izhajati bi moral

najmanj enkrat na teden, da bi zadostil vsem strokov
nim potrebam trgovskega stanu. Naše društvo pa 
tolike žrtve zdaj še ne zmore, a prav lahko bi prišli 
do svojega tednika. Pomisliti je treba: ko bi le polo
vica slovenskih trgovcev in trgovskih sotrudnikov pri
stopila društvu ali se vsaj naročila na list, bi bilo 
društvo že dovolj gmotno podprto ter lahko izdajalo 
tednik. Opomniti moramo, da si je „Vestnik“ pridobil 
precej naročnikov pri zunanjih trgovcih, ne samo na 
Kranjskem, ampak tudi na Štajerskem, Primorskem in 
celo na Koroškem, a vendar ne toliko, kakor bi se 
upalo. Vsak slovenski trgovec in trgovski sotrudnik 
bi moral imeti toliko samozavesti in ponosa, da je 
naročnik edinega slovenskega trgovskega lista. Upamo 
pa, da se bo to zgodilo, kajti ko bodo videli, da je 
„Vestnik“ res koristen in praktičen za trgovca, bodo 
radi segli po njem. In stanovski ponos pa tudi zahteva, 
da stoji glasilo na strokovnem stališču in da po
polnoma zadosti vsem stanovskim potrebam, že radi 
tega, da si ni treba pomagati s tujimi, n. pr. nem
škimi listi.

Zazdaj se moramo pa zadovoljiti z mesečnikom. 
A vseeno hoče uredništvo list čim najbolj praktično 
in strokovno urejevati. Dobro voljo ima, a dobra 
volja uredništva še nič ne premore! Treba je imeti 
sotrudnike, ki so praktično izkušeni in ki umejo tudi 
teoretično svoje članke prilagoditi željam listovih na
ročnikov. Strokovno in praktično pisan list mora ob
segati članke, ki koristijo naročnikom in pospešujejo 
njih interese. Članki morajo zadeti bralca v živo, da 
začne o njih natančno premišljevati ter vprašati za 
pojasnilo v njemu nejasnih točkah. In s takimi članki 
se mora izpodbujati bralce, da postanejo sami sotrud
niki. Marsikoga zanima članek tako, da stavi vprašanja, 
če mu je vsebina premalo obširno pisana, drugi izrazi 
svoje mnenje k temu ali onemu vprašanju, tretji po
bija pisateljevo mnenje ter dokazuje nasprotno. V listu 
bi se morale zrcaliti izkušnje in znanja inteligentnih 
strokovnjakov, pisati bi moral trgovec za trgovca.

Takšna bi bila po urednikovem mnenju najbolj 
privlačna vsebina našega lista. Bralci naj postanejo 
sotrudniki! Zanimali naj bi se za vse ter k temu ali 
onemu vprašanju izrekli svoje mnenje, ako jim pisa
teljevo ne prija. Dalje bi morali opozoriti uredništvo
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na to ali ono vprašanje, ki je aktuelnega pomena, da 
se premotriva v listu. Marsikdo bi se rad natančneje 
poučil o tej ali oni stvari, o kateri se je morda le 
površno namignilo v kakem političnem listu. Ured
ništvo bo hvaležno, ako dobi iz krogov listovih bralcev 
želje, naj se to ali ono vprašanje razpravlja in jim bo 
radevolje ustreglo.

Saj končno ni treba, da so taki dopisi v lepi 
obliki sestavljeni. Jedernato in kratko brez dolgih pred
govorov naj vsak izreče svoje mnenje ali vprašanje. 
Uredništvo bi moralo vedno biti v stiku z bralci ter 
vsebino glasila prikrojiti željam bralcev. In v stro
kovnem listu se to tudi lahko izvrši!

Takšna listova vsebina bi bila po mnenju ured
ništva najbolj primerna in bi pri bralcih vzbudila živo 
zanimanje. In ko je zanimanje tu, se oglasi potreba 
in kadar bo list prava potreba trgovcu, bo „Vestnik“ 
gmotno dobro situiran in prišli bomo do stanovskega 
glasila — tednika, ki bo lahko zadostil zahtevam mo
dernega trgovca. Na delo torej, slovenski trgovec in 
trgovski sotrudnik, vpoštevaj predstoječe vrstice ter 
pomagaj gmotno in moralno povzdigniti stanovsko 
glasilo, da izide iz njega nujno potrebna in vele- 
koristna organizacija slovenskega trgovstva!

Trgovinske pogodbe.
Spisal Silv. Škerbinec.

Kaj mnogo čitamo dandanes v dnevnikih in časo
pisih o trgovinskih pogodbah. Mnogo se razpravlja tu 
o predpripravah ter predpogodbah k sklepanju novih, 
— tam zopet o postopanju pri odpovedi že obstoječih 
trgovinskih pogodb, torej mislim, da bi bilo povsem 
na mestu, ako izpregovorimo v kratki razpravi nekoliko 
besed o trgovinskih pogodbah ter njih bistvu.

Trgovinske pogodbe so dogovori med dvema ali 
pa tudi med več državami, kako naj se uredi njih 
medsebojno gospodarsko razmerje ter se navadno skle
pajo samo med suverenimi, to je samostojnimi drža
vami. A tudi tukaj so izjeme. Tako so n. pr. v najno
vejšem času sklepale trgovinske pogodbe tudi le na pol 
suverene države, kakor n. pr. Bolgarska, — nasprotno 
pa so se odrekle nekatere samostojne državice malega 
obsega kakor Lichtenstein in Luksenburg pravici, skle
pati take pogodbe.

Pravico za sklepanje trgovinskih pogodb ima 
navadno le vladar dotične države sam, da pa postanejo 
te pogodbe pravnoveljavne, treba je skoro povsod, da 
jih priznajo in potrdé zakonodajalni zastopi (poslanska 
zbornica, gosposka zbornica i. t. d.)

Poudarjati je predvsem, da so splošni politični 
oziri čestokrat velike važnosti, da, celo odločilnega

pomena pri sklepanju trgovinskih pogodb, ker dotično 
državo včasih prisilijo, da privoli v čestokrat ne male 
gospodarske žrtve; tako je Italija leta 1892. obnovila 
trozvezo samo pod pogojem, da se uvede v Avstro- 
Ogrski vinska carinska klavzula, vsled katere se je 
avstrijska uvozna carina za vina italijanske provenijence 
od splošnega carinskega postavka dvajsetih aoldinarjev 
v zlatu znižala na 3 20 gld. v zlatu za vsakih 100 kg.

Trgovinske pogodbe pa se morajo 
vedno ozirati na splošni blagor, nacelotne 
interese države, nasprotno pa je treba 
čestokrat žrtvovati interese posameznikov 
in posameznih pridobitnih slojev gospo
darskemu prospehu celotne države. Trgo
vinska pogodba, ki bi enakomerno zado
voljevala vse pridobitne faktorje cele 
države, je naravnost nemogoča.

Trgovinske pogodbe se sklepajo ali na začasno 
že takoj izprva določeno dobo — bodisi s klavzulo 
odpovedi, bodisi brez take — ali pa na nedoločen 
čas, v katerem slučaju se sme odpoved vršiti kadarkoli.

Izmed mnogih dogovorov, ki tvorijo vsebino 
trgovinskih pogodb, hočemo tu razpravljati nekatere 
najvažnejše, kakor n. pr. o prostosti v naselje
vanju, o svobodi v trgovini ter o carinskih 
zadevah — dočim lahko izpustimo druge, ki ne 
spadajo v ožji okvir našega lista, kakor n. pr. po
morsko ladjeplovstvo, ribarstvo i. t. d.

„Svoboda v naseljevanju“ pomenja pri- 
vatnopravno enakost z domačini. Podložniki onih držav, 
ki so med seboj sklenile tako pogodbo, se lahko v 
dotičnih državah svobodno in kjerkoli jim drago na
selijo, ne da bi se smelo z njimi drugače postopati 
kakor z lastnimi podaniki dotične države, z domačini. 
Sploh je to načelo že v občni veljavi v skoro vseh 
kulturnih državah. Z državami seveda, v katere še ni 
prodrla moderna omika, ali pa, v katerih so pravni in 
civilizacijski pojmi še tako nerazviti, kakor n. pr. na 
Kitajskem in v Sijamu, ali pa z državami, ki so pre
težno protekcijonistične napram svojcem, kakor n. pr. 
južnoameriške republike, so take pogodbe neobhodno 
potrebne.

„Svoboda v trgovini“, ki si jo medsebojno 
obetajo pogodbo sklepajoče države, pa ne pomenja 
morda carinske prostosti, ampak izpopolnuje v prvi 
vrsti svobodo v naseljevanju, namreč glede na izvrše
vanje trgovine ter izraža nadalje, da se trgovina ne 
sme ovirati s prepovedmi uvoza, izvoza ter prevoza 
blaga.

Največjega pomena za trgovinske pogodbe pa so 
carinsko-politični dogovori, izmed katerih 
naj omenimo kot najvažnejše „klavzulo naj večje 
prednosti“, „vezanje carine“ ter „znižanje 
carine“.
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Klavzula največje prednosti pomeni, da 
se podanikom, blagu ter ladjam kake tretje države 
nikakor ne sme dajati večja prednost nego podanikom, 
blagu ter ladjam onih držav, ki so medsebojno vezane 
s pogodbo. Pogodbe, katerim je pridejana taka klav
zula, se imenujejo „pogodbe največje prednosti.“

Z vezanjem carine se država, ki je sklenila 
pogodbo, zaveže, da ne bo v dobi, za katero se je 
sklenila pogodba, zvišala carine nad višino onih ca
rinskih postavkov, ki so bili v veljavi v času sklenjene 
pogodbe; taka pogodba se pa razteza navadno samo 
na gotove vrste blaga in istotako tudi znižanje carine. 
Navedena načina trgovinskih dogovorov provzročata, 
da dobi carinska tarifa gotovo podlago, zategadelj se 
navadno imenujejo tudi „tarifne pogodbe“. Iz 
različnih tarifnih pogodb države se razvije vsled klav
zule največje prednosti posebna carinska tarifa, ki ima 
veljavo seveda le za promet med dogovorjenimi drža
vami. Ta posebna tarifa je takozvana „pogodbena 
tarifa“ ali „konvencij on al n a tarifa“, katero je 
razločevati od splošne carinske tarife.

S tem, da se je dogovorjena država pogodila 
glede tarife, si hoče za svoj izvoz v ozemlje druge 
države, ki je z njo sklenila pogodbo, pridobiti gotovost, 
da se ji carina ne bo zvišala, oziroma, da bo gotovih 
carinskih znižanj tudi ona deležna, sploh da ne sme 
za celo dobo, za katero velja sklenjena pogodba, na
stopiti nikako poslabšanje medsebojnega razmerja. Ako 
se taki pogodbi pridobi še klavzula največje prednosti, 
ima to še posledico, da si taka država za svoj izvoz 
pridobi pravico do vseh tistih ugodnosti, ki bi jih morda 
dogovorjena država priznala kaki tretji državi in to velja 
kajpada za vso dobo, za katero je pogodba sklenjena.

Ker je taka pogodba velike koristi za državo, je 
pač jasno, da jih v normalnih razmerah ni baš lahko 
skleniti, ne da bi tudi država, ki uživa vse te ugod
nosti, žrtvovala nekoliko svojih interesov na korist 
države, ki je sklenila ž njo toli ugoden dogovor; take 
protiusluge so pa zopetlahko v kvar domačim interesom.

Najvažnejša naloga pogajajočih se oseb je torej 
ta, da si sklepajoč pogodbo pridobe kolikor mogoče 
velikih prednosti in koristi, a da zanje žrtvujejo le 
kolikor mogoče malo: zato pa je treba, da so osebe, 
ki sklepajo pogodbe, v najožji zvezi s strokovnjaško 
izobraženimi krogi. Taka predpogajanja imenujemo: 
predpriprave k trgovinskim pogodbam.

Pri vseh carinskih pogodbah žrtvuje vsaka država 
del svoje carinske avtonomije, ker je za celo dobo 
veljavnosti pogodbe izgubila pravico, zvišati carine, ki 
jih je vsled dogovora vezala ali pa znižala. Hoteč 
temu nedostatku priti v okom, se je že čestokrat stavil 
predlog, naj se tarifne pogodbe sklepajo le na kratko 
dobo; s tem bi se pač poprej dobila izgubljena ca
rinska avtonomija, toda s tem pridobitkom bi se pa

zopet poprej izgubile ugodnosti in koristi pogodbe, 
kar bi provzročilo posebno v državah, ki imajo močne 
eksportne potrebe, veliko škodo.

Drug zistem carinske tarife je zopet oni maksi
malne ter minimalne tarife, ki so ga leta 1892. 
uvedli na Francoskem ter ga sprejeli z malimi izpre- 
membami tudi na Ruskem. Maksimalna tarifa pomeni 
avtonomno tarifo v pravem zmislu besede, minimalna 
tarifa pa mejo, kjer se nehajo carinske koncesije v 
trgovinskih pogodbah. Produkcija dotične dežele vé 
vsled tega že naprej, v koliki meri se bodo priznavale 
ugodnosti in istotako so si tudi dogovarjajoče se države 
v ti točki popolnoma na jasnem. Omeniti bi bilo še, 
da nekatere države dovoljujejo carinske postavke tudi 
pod višino minimalne tarife, da pa take države za 
podelitev takih posebnih ugodnosti seveda zahtevajo 
tudi gotove protiusluge.

Novejši razvoj trgovinskih pogodb opažamo za
četkom šestnajstega stoletja. Popolen prevrat v nazorih 
o trgovinskih pogodbah se je pa izvršil v letih 1860 
do 1870 preteklega stoletja, ko je Angleška vpeljala 
zistem proste trgovine (svobodni uvoz in izvoz) 
ter so se tudi ostale evropske države na kontinentu 
pričele zavzemati za to strujo.

Kriza iz leta 1803 in dolgotrajna depresija v ru
darstvu ter industriji, ki ji je sledila, vse to je po
speševalo nove ideje in končno tudi dovedlo do po
polne izpremembe prejšnjih nazorov, posebno ker se 
je povsod občutilo, da industrija dežel na kopnem pač 
ne bo mogla biti kos mnogo starejši angleški. Obenem 
pa so se bile razmere za poljedelstvo bistveno poslab
šale vsled vztrajno naraščajoče ameriške konkurence.

Te okoliščine so provzročile v Avstriji, pa tudi 
v Nemčiji leta 1878 varstveno-carinsko pre- 
osnovo avtonomnih tarif ter sta skušali obe državi, 
kjer le mogoče, sklepati s sosednimi državami pogodbe 
z največjo prednostjo. Ta zistem, ki je znan pod 
imenom „zistem srednjeevropskih trgovin
skih pogodb“, so kmalu sprejele tudi Italija in še 
nekatere manjše države.

Glavna posebnost tega zistema je ta, da ublažuje 
preveč napete varstveno-carinske zisteme avtonomnih 
tarif in zaeno zabrani, da se ne izvrši prehod k skrajno 
pretirani varstveno - carinski politiki, ne da bi se pri 
tem preveč nagibal k svobodni trgovini in lahko rečemo, 
da bo za države, ki se v svojih trgovinskih pogodbah 
drže tega zistema, dokler se njih produkcijske razmere 
bistveno ne predrugačijo, tudi v bodoče ta zistem naj- 
prikladnejši — kajpada, ako se danes ali jutri ne 
vtakne vmes politika — pomislimo le na kljub trozvezi 
napeto razmerje med Avstro-Ogrsko in Italijo — kajti 
pri sklepanju trgovinskih pogodb ima politika naj
večkrat odločilno besedo.
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O posebnem davku na trgovino, to
čenje ter malo prodajo žganih opojnih 

pijač.
Priobčuje D. T.
(Nadaljevanje.)

II. Kaj je politična koncesija in kaj določa glede 
nje naš zakon?

Dočim je bilo do leta 1860. izvrševanje vsakega 
obrta prosto, namreč neodvisno od kakega posebnega 
dovoljenja obrtne oblasti, razločuje obrtni red z dne 
20. grudna leta 1859. proste in koncesijonirane 
obrte.

Koncesijonirani obrti so oni, kojih upravičeno 
izvrševanje je iz javnih (deloma varstvenih) ozirov 
odvisno od posebnega dovoljenja obrtne oblasti, ostali 
obrti pa, ki jih sme vsakdo izvrševati, samo ako to 
izvrševanje naznani pristojni oblasti, so prosti obrti.

To posebno dovoljenje, ki je predpisano za iz
vrševanje nekaterih obrtov, se imenuje koncesija ali 
politična koncesija, ker je za podeljenje te kon
cesije pristojna obrtna, to je politična oblast, torej v 
mestih, ki imajo svoj lastni štatut, kakor n. pr. Ljub
ljana, mestni magistrat, na deželi pa okrajno glavarstvo.

Obrtni red pa je bil leta 1883. izpopolnjen ter 
deloma predrugačen s takozvano obrtno novelo in 
le-ta deli obrte v proste, koncesijonirane in 
rokodelske. Te poslednje označuje novela kot one 
obrte, pri katerih izvajanju je treba posebnih stro
kovnih spretnosti, ki se pridobe le potom daljšega 
učenja in vežbanja v dotični obrtni stroki in ki jih 
mora dotični prosilec dokazati s posebnim izpri- 
čevalom.

V zakonu o posebnem davku na trgovino točenje 
in malo prodajo špirituoz, pridejo vse te tri vrste 
obrtov v poštev.

Kar se tiče prostih obrtov, omenja naš zakon tu 
samo trgovino z žganimi opojnimi pijačami. In sicer 
naglaša zakon izrecno, da je trgovina s špirituozami 
v zaprtih posodah in to v katerihkoli množinah prost 
obrt. Kdor hoče torej izvrševati trgovino s špirituozami, 
temu ni treba politične koncesije, upravičen je za svoj 
obrt, čim je naznanil politični oblasti, da namerava 
pričeti z izvrševanjem in je omenjena oblast konšta- 
tirala, da ni proti temu nikakih zaprek. Obrtna oblast 
podeli v tem slučaju dotičniku brez vsake ovire obrtni 
list, ki mu služi v dokaz, da je izvrševanje obrta pri
javil. — Trgovec n. pr., ki je prijavil izvrševanje trgo
vine z mešanim blagom ter prejel za to obrtni list, je 
že temeljem tega naznanila in na podlagi 
obrtnegalista upravičen za trgovino z vsakovrstnim 
blagom, čegar promet ni vezan na posebno dovoljenje,

torej tudi za trgovino s špirituozami, ker naš zakon 
le-to izrecno priznava kot prost obrt.

Dočim pa zakon proglaša trgovino s špirituozami 
kot prost obrt, prišteva točenje ter malo prodajo 
žganih opojnih pijač koncesijoniranim obrtom. 
Točilec in prodajalec na drobno torej nista že (kakor 
trgovec) upravičena za izvrševanje svojega obrta, ako 
to izvrševanje le prijavita, ampak njima je treba poprej 
dobiti za to posebno dovoljenje — politično 
koncesijo.

Izmed rokodelskih obrtov sta za naš zakon 
važna le obrt slaščičarjev in proizvaj atelj ev 
mandoletija in sicer za slučaj, da je s tema obrtoma 
združen obrt točenja špirituoz in da se to točenje vrši 
v le neznatnem merilu, kot takozvani stranski obrt, o 
čemer govorimo pozneje.

Kdor hoče torej pričeti z izvrševanjem prostega 
obrta, mora to vsekako prijaviti, ako pa hoče iz
vrševati obrt, ki je vezan na koncesijo, mora vložiti 
prošnjo za podelitev posebnega dovoljenja pri obrtni 
oblasti prve inštance (magistratu ali glavarstvu).

Take vloge, s katerimi se naznanja otvoritev 
samostojnega prostega obrta ali pa, v katerih se prosi 
za podelitev predpisane koncesije, je treba ko lek o- 
vati in sicer za obrte, ki se imajo izvrševati:

1. na Dunaju ali pa v krajih z več kot 50.000 
prebivalci za prvo polo z 8 K,

2. v krajih, ki štejejo več kot 10.000 in ne več 
kot 50.000 duš za prvo polo s 6 K,

3. v krajih, kjer stanuje najmanj 5000 in kvečjem 
10.000 ljudi za prvo polo s 4 K in

v vseh ostalih krajih pa s 3 K za prvo polo.
Tudi za listino, s katero podeli politična oblast 

dotično koncesijo, je plačati kolek 2 K od prve pole.
Koncesijo lahko dobi moška ali ženska oseba.
Navadno je pa treba, da je podjetnik, ki prosi 

koncesije za samostojno izvrševanje obrta, tudi upra
vičen in sposoben opravljati svoje premoženjske posle 
sam, in zatorej bi moral podjetnik, ki je še mladoleten 
ali pa pod kuratelo, svoji prošnji priložiti dovoljenje 
zakonitega zastopnika in pristojnega sodišča in vrhu- 
tega še imenovati pripravno osebo, ki bo ali kot njegov 
namestnik na njegov račun ali pa kot zakupnik na 
lasten račun izvrševala dotični obrt.

Koncesijo lahko dobi tudi moralična oseba (n. pr. 
konsumno društvo, delniška družba), toda postaviti si 
mora namestnika ali pa zakupnika.

Inozemec ima do koncesije v naših deželah isto 
pravico kakor domačin, ako dokaže, da se v državi, 
katere podanik je on, tudi s tuzemci na istotako 
ugoden način postopa. Če pa ne bi mogel tega do
kazati, moral bi vložiti prošnjo za podelitev koncesije 
na politično deželno oblast (vlado, namest
ništvo).
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Kdor je pa na slabem glasu in o komur je sum 
opravičen, da bo svoj obrt bržkone zlorabljal v pri
krivanje dohodarstvenih prestopkov, prepovedanih iger, 
v potuho nenravnosti in pijančevanju, stori bolje, ako 
sploh ne zaprosi koncesije ter si prihrani pisanje in 
kolek.

Omeniti bi še bilo, da more ena in ista oseba 
v enem in istem kraju za izvrševanje točenja ter 
male prodaje žganih opojnih pijač doseči kvečjem le 
eno koncesijo.

V slučaju, da se prenese obrt iz enega lokala v 
drug lokal enega in istega kraja, ni treba sicer za ta 
drugi prostor nove koncesije, pač pa mora obrtna 
oblast, preden se sme tak prenos izvršiti, v to privoliti.

Govoreč o koncesiji in naglašujoč, da izvršuje 
trgovec s špirituozami prost obrt, dočim je točilcu 
ter prodajalcu na drobno treba koncesije, pa ni 
pozabiti, da sovsi trije zavezani plačati 
tudi posebno davščino. Ako bi se ne zmenili 
za te svoje dolžnosti, zadela bi trgovca denarna kazen 
s strani finančne oblasti, poslednja dva pa poleg te 
globe še tudi kazen politične oblasti, ki se v zmislu 
obrtnega reda lahko naloži z denarnim zneskom do 
štiristo kron ali z zaporom do treh mesecev ali pa 
tudi s tem, da se kršitelju zakona odvzame pravico 
za izvrševanje obrta za nedoločen čas ali celo za vedno.

(Dalje prih.)

Kulturni vpliv trgovine.
Predaval v „Slovenskem trgovskem društvu Merkur“

Ivan Podlesnik.

Mislim, da ne pretiravam, ako trdim, da si je 
pridobilo društvo, pred čegar člani mi je čast nocoj 
predavati, v kratkem času svojega obstanka predvsem 
to zaslugo, da je vzbudilo in ojačilo vezi med slo
venskim trgovstvom. Ne rečem ravno, da so cilji, 
katere zasleduje „Slovensko trgovsko društvo Merkur“ 
ogromni, veliki pa so ti cilji gotovo in pot do njih 
je dvojno težavna vsled tega, ker izkuša društvo za
dovoljiti vsem onim zahtevam, katere stavi moderni 
čas na pot vsakemu društvu, katero noče životariti 
samo v prijetno zabavo svojih članov, temveč izkuša 
zadovoljiti tudi vsem stanovskim potrebam le-teh. 
Tisti mirno idilični čas, ko so se ustanavljala društva 
skoro izključno le v zabavo posameznih članov, tisti 
čas je minil. V Ljubljani sami lahko opažamo, kako 
propadajo ali pa le še skromno životarijo društva, ki 
so se rodila morda z visokim poletom, niso pa znala 
ali ne mogla zadovoljiti zahtevam, katere stavi današnji 
član na društvo, čegar ud je. Zato pa v današnjem 
času ne nastane več toliko društev z abstraktnimi in 
mnogokrat preidealnimi cilji, temveč zadnji čas nastala

društva so predvsem socijalno stanovska društva. 
Tako društvo mora biti tudi „Slov. trgovsko društvo 
Merkur“, ako hoče prospevati. Začrtalo je to društvo 
nekako pot, po kateri naj hodi slovenski trgovec, ako 
hoče postaviti svoj stan na ono višino, katero za
vzema pri drugih modernih narodih. „Merkur“ hoče 
v prvi vrsti zastopati stanovski interes svojih članov 
obenem in s tem baš pa hoče dvigniti tudi na Slo
venskem ugled trgovskega stanu do tiste višine, ki 
pripada trgovini vsled njenih neovrgljivih zaslug pri 
delu človeške kulture.

O tem delu sem se namenil govoriti in nocoj 
bom predvsem na podlagi zgodovinskega razvitka iz
kušal dokazati, da je bila trgovina tista revolucij o- 
narna ekonomična sila, ki je prinesla novo 
življenje v človeško družbo in vzbudila 
nova svetovna in družabna naziranja.

I.
Ozrimo se najprej v srednji vek in zasledujmo 

ta plodonosni vpliv trgovine in sicer početne srednjo
evropske trgovine. Opazujmo, kako je vplivala trgo
vina na ustanovitev mest, kako je vzbudila in 
reformirala obrtnika, revolucijonirala poljedel
stvo in pritisnila posestvu pečat trajne vrednosti.

Politična struja, ki je gospodovala pričetkom 
srednjega veka, je nosila na sebi pečat fevdalizma. 
Ako hočemo v lažje razumevanje naslednjega pojasniti 
na kratko politični sistem fevdalizma, moramo pri
pomniti sledeče. Fevdalizem je obstojal v tem, da je 
vladajoči cesar ali kralj podarjal uglednim rodovinam, 
ki so si na ta ali oni način pridobile zasluge za vla
dajočo krono, velika posestva, cele dežele, v katerih 
so potem ti obdarjeni plemiči neomejeno gospodovali 
liki malim kraljem. Podložni so bili samo svojemu 
darovatelju v toliko, da so mu morali ob času vojne 
pomagati s svojimi četami in ga podpirati v njegovih 
težnjah nasproti sovražniku. Obdarjeni plemič ali 
„vazal“ je bil torej gospodar absolutist v podrejenem 
mu posestvu. Njemu je bil podložen kmet-poljedelec, 
ki mu je moral plačevati desetino ; bil je njegov suženj 
v pravem pomenu besede. Tudi tedaj že zelo omejeni 
obrtnik je bil samo sluga plemenitega gospoda.

Navadno se je tako vazalstvo podedovalo v rod
bini, tako da ni potomec v deželi vladajočega kneza 
podedoval samo gradu in posestva, temveč tudi živo 
blago, kajti nič drugega ni bil v tistem času kmet 
in obrtnik. To je na kratko označeni politični sistem 
fevdalizma. Ozrimo se sedaj na to, kakšno mesto je 
zavzemala v tem času trgovina.

Kmet v tem času ni toliko potreboval trgovine 
ker je vse svoje potrebščine izdeloval sam. Pač pa je 
plemstvo potrebovalo predmetov višje industrije. Roko
delci, ki so spadali k dvoru so le deloma lahko za-
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dovoljevali potrebam tedaj razkošno živeče gospode. 
Plemstvu podložni domačini niso znali izdelovati finih 
tkanin, dragocenega nakitja in orožja. Vse te stvari so 
se naročevale iz Italije, katera je dobivala te drago
cenosti iz daljnega vzhoda. V Italijo torej so romali 
tedanji trgovci in prinašali s seboj raznovrstna bo
gastva, katera so prodajali potem bogatemu plemstvu. 
Bilo pa ni tedaj še železnic in tudi ne ugodnih cest 
za prevaževanje blaga; vsled tega so se morali tedanji 
trgovci posluževati ponajveč onih cest, katere so zgra
dili preko Alp Rimljani. Toda tudi utrjenih in varnih 
mest še ni bilo, temveč v visokih skalah, na varnih 
mestih so čepeli liki sokolovim gnezdom utrjeni gra
dovi, lastnine posedujočega plemstva. Tistočasna trgo
vina je pogrešala predvsem ugodnih cest in še bolj 
varnih mest. Trgovska bogastva so zbujala poželjenje 
okoličanov in inozemskih roparjev. Čisto naravna po
sledica premnogih ropov je bila ta, da so se pričeli 
kraji, kjer so se zbirali trgovci in pa kraji, kjer so se 
križale in stikale trgovskemu prometu služeče velike 
ceste, utrjevati. S tem utrjevanjem je bila dana pod
laga razvitku mesta iz vasi, obenem pa je bilo pre
skrbljeno tudi za nadaljni razvoj mesta in sicer s tem, 
da so se trgovci potem še raje in zaupneje obračali 
do takih krajev, kjer je bilo varno njih premoženje in 
življenje.

Naraščajoča in razvijajoča se trgovina je dala 
torej inicijativo k ustanovitvi mnogobrojnih mest. 
Vladajoči knez je bil primoran podpirati mesta in 
skrbeti za njih nadaljni razvoj. S tem, da je skrbel za 
procvit mest, v katerih se je sredotočila trgovina, 
obrt in znanost, je pospeševal promet, duševno in 
materijalno blagostanje v svoji deželi. V povzdigo pro
meta in trgovine je bil vladajoči knez primoran, da je 
podeljeval mestom različne privilegije ali mestna prava 
kakor n. pr. pravo sejma, colnine, lastna mestna so
dišča, samoupravo mest po mestnih svetovalcih itd., 
kar vse je samo pospeševalo v mestih vladajočo trgo
vino.

Vsa ta početna trgovina pa še ni nosila znaka 
prave trgovine, bila je namreč več ali manj omejena 
samo na uvoz plemstvu in posestnim slojem potrebnih 
in njih razkošju služečih stvari, katere so se izdelovale 
na vzhodu ter so prehajale preko Italije v sredino in 
na sever Evrope. Glavni vzrok omejenosti tedanje 
trgovine pa najdemo v tem, da je bila istočasna obrt 
še popolnoma nerazvita. Tedanja obrt še ni nosila 
na sebi nikakega znaka produkcije. Obrtnik je bil nam
reč omejen v izdelovanju, ker je proizvajal samo za 
dvor, kateremu je bil podložen. Šele z razvitkom mest 
in vedno bolj naraščajočimi potrebami trgovine se je 
tudi obrtnik oprostil svoje odvisnosti od plemstva, se 
pričel prosteje gibati in začel prodajati izdelke svojih 
rok trgovcu. Obrtnik je postal svoboden producent,

obenem pa so postali produkti njegovih rok podlaga 
domači trgovini. Samoobsebi umevno, da ni bilo to 
osvobojenje in samostalnost obrtnikova povšeč vlada
joči gospodi, ki je dobivala poprej za mal denar ali 
brezplačno vse to, kar je morala sedaj trgovcu drago 
plačevati. Da so se mogli obrtniki ubraniti premoči 
plemstva in se obenem trajno izogniti njih gospostvu, 
so se pričeli organizirati. Te njih organizacije so se 
imenovale „cehi“, nemško „zunft“ ter so imele posebne 
samoupravne določbe. Podpirala so te cehe spočetka 
zlasti mesta, pozneje tudi dežele. Obrtnik se je pričel 
torej v mestih, ki so mu nudila dovolj varnosti, pro
steje gibati in produkti njegovih rok so postali pod
laga domači trgovini. —

Tudi kmet-poljedelec je postal v tem času 
svoboden gospodar svobodne svoje zemlje. Mestni 
obrtniki so potrebovali za svoje delo surovin, katere 
je začel uvažati kmet. Poleg tega je prodajal v mesto 
tudi druge svoje pridelke, kakor žito, maslo, moko, 
mleko, kože, drva itd. Za vse to je dobival denar in 
pričel bogateti. Pod ugodnimi pogoji se je mogel celo 
popolnoma oprostiti svojega tlačanstva. Poprej je moral 
plačevati desetino v blagu, sedaj jo je plačeval lahko 
v denarju in prodajal rajši svoje pridelke v mesto obrt
nikom in trgovcem. Tudi zemlja, na kateri je gospo
daril kmet je dobila v tem času večjo vrednost. Poprej 
je posestvo reprezentiralo svojo vrednost po tem, ko
liko ljudi je moglo preživeti, potem pa je dobilo po
sestvo svojo vrednost po tem, koliko pridelka je dajalo 
in kako so se mogli spravljati ti pridelki v denar.

Oglejmo si sedaj še drugostranski kulturni vpliv 
trgovine. (Konec prih.)

Organizacija višje trgovske šole 
v Ljubljani.

(Izpisek iz organizacijskega ustanovila, sprejetega v seji trg. in 
obrt. zbornice kranjske z dne 23. februarja 1904.)

I. Namen in ime zavoda. § 1. Višji trgovski šoli v Lju
bljani je naloga, da mladeničem, ki se hočejo posvetiti trgovskemu 
stanu ali kakemu drugemu temu sorodnemu poklicu, poda obsežno 
strokovno izobrazbo, da pa zaeno tudi njihovo splošno znanje po
speši in razširi v smeri, primerni njihovemu bodočemu poklicnemu 
stališču.

§ 2. Zavod se imenuje: „Višja trgovska šola v Ljubljani" 
in je po svojem bistvu srednja šola.

§ 3. Učni jezik je slovenski. Da pa se obligatni nemški in 
srbsko-hrvatski jezik tem temeljiteje priučita, se mora poučevati v 
teh jezikih razen pri pouku jezika samega še pri dveh drugih 
predmetih.

II. Sredstva zavoda. § 4. Zavod je last trgovske in obrt
niške zbornice za Kranjsko, ki ga je ustanovila ob slavju svoje 
petdesetletnice. Zavod vzdržuje trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko ob pomoči naslednjih činiteljev, in bo torej razpolagal z 
naslednjimi sredstvi :
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1. Podpora trgovske in obrtniške zbornice za Kranjsko, ki 
ima razen tega pokriti po drugih dohodkih nepokrito potrebščino 
zavoda ;

2. podpora države;
3. podpora dežele;
4. podpora deželnega stolnega mesta Ljubljane;
5. podpora in drugačni prispevki drugih korporacij, kakor 

občinskih zastopov drugih mest in občin, hranilnic, obrtnih zadrug, 
društev in zasebnikov;

6. darila, volila in ustanove;
7. šolnina, ki jo je na podlagi § 31 ustanovila plačevati 

učencem zavoda, kakor tudi vzprejemnina in laboratorijske takse;
8. donosi premoženja zavoda.
Korporacije, družbe, zasebniki, ki odmenijo Višji trgovski 

šoli v Ljubljani enkratni prispevek v znesku najmanj 2000 K, ali 
pa se zavežejo, da bodo plačevali letni prispevek najmanj 400 K 
za dobo petih let, dobe naslov kot „ustanovniki“, se kot taki vpi
šejo na častno desko v posvetovalnici in se jim o tem izroči umet
niško izvedena listina.

Korporacije, družbe, zasebniki, ki odmenijo Višji trgovski 
šoli v Ljubljani enkratni prispevek v znesku najmanj 1000 K, ali 
pa se zavežejo, da bodo plačevali letni prispevek najmanj 200 K 
za dobo petih let, dobe naslov kot „založitelji“, se kot taki vpišejo 
na častno desko v posvetovalnici in se jim o tem izroči umetniško 
izvedena listina.

§ 5. Iz sredstev navedenih v § 4; skupaj s šolskim inven
tarjem se sestavlja premoženje zavoda, iz katerega se pokrivajo 
tekoči izdatki celega učnega zavoda. Če se pokažejo ob koncu 
leta primankljaji, jih pokrije trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko; prebitki, ki bi se morda pojavili na koncu leta, se kapi- 
talizirajo in dodenejo premoženju zavoda, če se ne porabijo docela 
ali deloma v okrepitev pokojninskega zaklada učiteljev.

Premoženje zavoda in vsa druga darila vrednostnih predmetov 
in učil so lastnina trgovske in obrtniške zbornice za Kranjsko, če 
se pri odmembi ni izrecno določilo kaj drugega.

III. Uprava zavoda. Vrhovno nadzorstvo nad Višjo 
trgovsko šolo v Ljubljani izvršuje c. kr. ministrstvo za bogočastje 
in uk po svojih strokovnih nadzornikih, oziroma po c. kr. deželni 
vladi v Ljubljani. Za neposredno upravo in nadzorovanje kakor 
tudi za pospeševanje koristi učnega zavoda pa je postavljen ku- 
ratorij, ki sestoji iz zastopnikov onih korporacij, ki vzdržujejo in 
podpirajo višjo trgovsko šolo.

IV. Uredba pouka. § 12. Višja trgovska šola v Ljubljani 
obstoja iz treh razredov, more pa po potrebi urediti še večerne 
tečaje za trgovske učne predmete, posebne tečaje za deklice in 
večerne tečaje za državno knjigovodstvo, naposled enoletne tečaje 
za abiturijente.

§ 13. Če to ustanovilo ne določa drugače, veljajo za Višjo 
trgovsko šolo v Ljubljani iste določbe kakor za državne srednje šole,

§ 14. Pouk obsega:
1. V razredih Višje trgovske šole predmete za splošno in 

strokovno izobrazbo, trgovske učne predmete od posebnega značaja 
zavoda zavisne naravoznanstvene predmete in jezike:

2. v večernih tečajih: posamezne trgovske učne predmete 
v obsegu, primernem krajevnim razmeram;

3. v tečajih za deklice: trgovske strokovne predmete in jezike;
4. v tečajih za abiturijente: predmete za splošno in strokovno 

izobrazbo, trgovske učne predmete in jezike.
§ 15. Učni predmeti se razdele na razrede Višje trgovske 

šole in na posamezne tečaje po določbah posebnih oblastveno odo
brenih učnih načrtov.

Število obveznih učnih ur ne sme v nobenem razredu pre
segati 35 ur na teden.

Učni predmeti so naslednji:

a) obvezni: Slovenski jezik, nemški jezik, srbsko-hrvatski 
jezik, trgovsko računstvo, splošna politična aritmetika, geometrija, 
trgovsko dopisovanje in pisarniška dela, knjigovodstvo, vzorna pi
sarna, veda o trgovini, trgovsko in obrtno pravo, menično pravo, po
morsko pravo, narodno gospodarstvo, zemljepisje, zgodovina, naravo
slovje, fizika, kemija, veda o blagu in tehnologija, carinstvo, lepopisje. 

i) fakultativno obvezni: Italijanski jezik, francoski
jezik, angleški jezik.

Vsak učenec je obvezan, da se nauči enega izmed teh jezikov, 
ki si ga sam izbere. Pouk v izbranem jeziku je zanj obligaten.

f) neobvezni: Strojepisje, stenografija, praktične vaje v 
kemičnem in blagovnem laboratoriju, telovadba.

VIII. Učenci. § 26. Učenci Višje trgovske šole v Ljubljani 
se dele v redne in izredne (hospitante). Redni učenci so oni, ki 
so glede svoje izobrazbe zadostili vzprejemnim pogojem in obiskujejo 
vse po učnem načrtu za dotični razred predpisane stroke.

Izredni učenci (hospitanti) so učenci, ki obiskujejo le posa
mezne učne predmete ali pa nimajo osnovnega znanja, potrebnega 
za vzprejem ko redni učenci. Vzprejeti jih je moči le vsled sklepa 
učiteljstva in le toliko, kolikor dopuščajo prostori. Najvišje število 
učencev, ki jih je moči vzprejeti v en razred, se določa na 40.

X. Pogoji za vzprejem. V prvi razred Višje trgovske 
šole v Ljubljani se sprejemajo učenci, 1.) ki so dovršili 14. leto ali 
ga dovrše v dotičnem koledarskem letu in 2.) ki so dovršili IV. 
razred kake srednje šole (gimnazije, realne gimnazije ali realke) s 
prvim napredovalnim redom ali pa kako trirazredno meščansko šolo 
ves čas vsaj z dobrim uspehom. Učenci meščanskih šol morajo 
razen tega narediti strog vzprejemni izpit iz učnega jezika, iz al
gebre in iz računstva.

§ 29. V večerne tečaje za trgovske učne predmete se sprej
mejo trgovski uslužbenci in čez dan v praksi zaposlene osebe, ki 
se hočejo v komercijelnem oziru dalje izobraziti. Pouk torej ne 
zahteva nobenih osnovnih študij, ampak se poučuje s posebnim 
ozirom na praktične potrebe frekventantov na podlagi začasnega 
učnega načrta, ki ga učiteljstvo sestavi za vsak primer in ga pred
loži c. kr. ministrstvu za bogočastje in uk v odobritev.

V tečaju za deklice se sprejmejo deklice, ki so izpolnile 14. 
leto in dovršile meščansko šolo ali pa tej enako ljudsko šolo z 
dobrim uspehom.

Ti tečaji imajo namen, deklicam podati toliko trgovskega 
znanja, kolikor ga je potreba za trgovine manjšega obsega in v 
trgovski pisarni (knjigovodstvo, dopisovanje in pisarniška dela).

Večerni tečaji za državno knjigovodstvo so določeni za one, ki 
hočejo vstopiti v državne in druge računske urade. Tečaji naj jim 
dado priliko, da se temeljito pripravijo za izkušnjo iz državnega 
zaračunanja. Vzprejemni pogoji se torej ravnajo po onih za dopu
stitev k tem izkušnjam. Učenci Višje trgovske šole smejo te tečaje 
obiskovati le v dveh zadnjih razredih.

Tečaj za abiturijente ima namen dijakom, ki so dovršili kako 
srednjo šolo, v enem letu omogočiti, izobraziti se v trgovskih stro
kovnih vedah. Kot reden učenec se sprejme vsakdo, ki se more iz
kazati z zrelostnim izpričevalom kake gimnazije ali realke v Avstrijsko- 
Ogrski državi. Izredni učenci so morali dovršiti kako srednjo šolo 
ali tej enako strokovno šolo in se vzprejmejo le, če dopušča 
prostor.

XI. Šolnina. § 31. Letna šolnina znaša v vsakem razredu 
Višje trgovske šole in v tečaju za abiturijente po 100 K, v večernih 
tečajih 60 K, v dekliških tečajih 40 K. Razen šolnine mora vsak 
učenec pri vzprejemu v zavod plačati enkratno takso 10 K kot pri
spevek za učila.

Izkušnje katere vrste koli so proste takse.
Izredni učenci (hospitanti) plačajo razen vzprejemne takse 

šolnino v znesku 100 K na letu. Hospitanti, ki obiskujejo le po
samezne učne stroke, plačajo dotičnemu številu ur primerno šolnino.
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Šolnine se učenci, ki na novo vstopijo, oproste le izjemoma.
XIII. Izpričevala. § 33. Na koncu vsakega letnika dobi 

vsak redni učenec na podlagi celotnih uspehov izpričevalo o nravnem 
vedenju, pridnosti in uspehih.

Med letom dobe učenci o Božiču in Veliki noči cenzure; 
učenci, ki so vse tri letnike dovršili z dobrim uspehom, dobé po
sebna odhodna izpričevala.

Hospitanti dobe le izpričevala o obiskovanju, ki se morajo od 
izpričeval rednih učencev Višje trgovske šole razločevati tudi vnanje.

Raznoterosti.
Rusko trgovsko šolstvo. V Parizu izhajajoči „Revue 

commercielle“ povzamemo naslednje: Na Ruskem je bilo do 
leta 1896 pod vodstvom finančnega ministrstva le 8 trgovskih 
učilišč. Dne 15. aprila 1896 se je pa uveljavil zakon glede 
trgovskih učilišč. Leta 1896 se je ustanovilo 6 novih učilišč, 
leta 1897 17, leta 1898 21, leta 1899 20, leta 1900 26, leta 1901 
24, leta 1903 39 tako, da obstoji sedaj v celem 147 trgovskih 
učilišč. Dne 10. junija 1900 se je izpremenil zakon iz leta 1896. 
V smislu tega zakona so navedena učilišča določena za moški in 
ženski spol. Začetkom meseca januarja 1903 je bilo 2180 učiteljev 
in 32.251 učencev in učenk. Trgovska učilišča se razdelijo v 
trgovske razrede, trgovske šole, komercielne šole in trgovske tečaje. 
Leta 1903 je bilo 53 komercielnih šol z 16.505, 40 trgovskih šol 
s 6825, 30 trgovskih razredov s 7223 in 24 trgovskih tečajev 
s 1698 učenci in učenkami. Trgovski razredi imajo namen, 
dajati komercielen pouk osebam vsake starosti od 12. leta naprej 
in sicer v prvi vrsti takim, ki so že v praktični službi. Za vsprejem 
se zahteva ljudskošolsko izobrazbo, kolikor se jo doseže v enoraz- 
rednih vaških šolah. Trgovske šole imajo nalogo, pripravljati 
učence za službovanje v trgovskih in industrijskih podjetjih. Vspre- 
jemajo se otroci od 12. do 15. leta, ki so obiskovali dvorazredno 
vaško šolo. Komercielne šole imajo po sedem in po tri raz
rede. Sedemrazredna šola daje učencem splošno in komercielno, 
trirazredna le komercielno izobrazbo. V sedemrazredne šole se 
sprejemajo otroci od 10. leta naprej. Za vsprejem se zahteva znanje, 
ki je potrebno, ako se vstopi v prvi razred kake realke. V triraz- 
rednih komercielnih šolah je učni načrt tak, kakor v zadnjih treh 
razredih sedemrazredne šole. Poučuje se največ v komercielnih 
strokah. Sedem in trirazredne šole se prištevajo srednjim šolam. 
Naloga trgovskih tečajev je, seznaniti osebe moškega in 
ženskega spola z eno ali več strokami, ki se tičejo trgovine, toda 
posamezne stroke se ne smejo predavati v manjšem obsegu nego 
v komercielnih šolah. V trgovske tečaje se sprejemajo osebe, ki 
so obiskovale srednje šole.

Stroški za trgovske šole so znašali leta 1902 okrog 8 mili
jonov kron. Vse šole so ustanovljene od občin, društev in privatnih 
oseb, država plača le okrog 120.000 kron prispevkov. Šolnina znaša 
v komercielnih šolah 200 kron, v trgovskih šolah 35 do 100 kron, 
v trgovskih razredih 25 do 48 kron. Ker ljudskošolski pouk doslej 
še ni obvezen, je tudi obisk trgovskih razredov neobvezen. Zate
gadelj je umevno, da je višji trgovski pouk na Ruskem bolj ob
sežen nego nižji. J. Šk.

Zaveza trgovskih nameščencev na Kubi je ena najzna
menitejših izvenevropejskih organizacij trgovskih nastavljencev. V 
Barceloni izhajajoči strokovni list „Nuestro Programa“ prinaša 
o tej Zavezi naslednje: Zaveza, ki ima svoj sedež v Havani, je 
štela koncem leta 1903 14.944 članov, od katerih ji je v tem letu 
priraslo 1527. Za Zavezino hišo v Havani, ki se je preteklo leto 
izgotovila, je izdala Zaveza 230.000 kron. Osrednje društvo kakor 
tudi podružnice so vzdržavale za svoje člane tečaje za jezike in 
knjigovodstvo, prirejevala so se tudi znanstvena predavanja in za

bave. Ker v Združenih državah Severne Amerike ne obstoji za 
nastavljence obveznost bolniškega zavarovanja, skrbi Zaveza sama 
za obolele člane, ki se zdravijo v lastni Zavezini bolnišnici v Ha
vani. Koncem leta 1903 je bilo 683 članov v tej bolnišnici. — 
Predstoječe vrstice smo navedli raditega, da se primerja organiza
cija pri nas in v nekdaj — španski Kubi !

Jubilej. Dne 12. marca t. 1. je slavil gospod Ivan Stoki, 
sotrudnik tvrdke A. & E. Skaberne v Ljubljani dvajsetletni jubilej 
svojega službovanja pri imenovani tvrdki. Čestitamo !

Društvene vesti.
Od češkega trgovskega muzeja oziroma od uredništva 

prvega češkega trgovskega lista „Obchodni Listy“ je dobilo naše 
društvo naslednje pismo :

„Slavni odbor! Dovoljujemo si Vas vljudno prositi, da nam 
blagovolite poslati svoja društvena pravila in letno poročilo, da mo
remo seznaniti naročnike našega lista tudi s trgovskimi razmerami 
slovenskega naroda.

Dalje nameravamo v tekočem letu razširiti delokrog našega 
lista ter smo se namenili objavljati v prihodnje tudi članke tičoče 
se trgovinskih razmer po vseh deželah slovenskega naroda in če 
bo le mogoče ustanovimo posebno in stalno rubriko za take članke, 
kakor smo to že storili za članke, tičoče se trgovinskih razmer 
Slovakov na Ogrskem. Pri tem se bomo ozirali v prvi vrsti na 
mesta in zadeve, kjer bi bilo mogoče kako skupno delovanje slo
venskega in češkega naroda.

V dosego tega cilja pa še nimamo zadostnega 'števila so
trudnikov, ki bi nas podpirali pri tem za slovensko in češko trgo
vino brezdvomno koristnem delu; zato se obračamo na Vas s 
prošnjo, da blagovolite opozoriti svoje p. n. društvene člane — 
— eventuelno nam imenujete naslove strokovnjakov, na katere bi 
se mogli obrniti — da je nam jako dobrodošel vsak še tako maj
hen članek o trgovinskih razmerah slovenskega naroda. Predvsem 
pa si želimo člankov in poročil iz raznih trgovinskih središč, kakor 
iz Trsta in Ljubljane, dalje iz raznih primorskih in eventuelno tudi 
dalmatinskih mest, poleg tega pa tudi o trgovinskih zvezah Slo
vencev z Dunajem in Ogrskim.

Članke bodisi večjega obsega ali tudi le nekaj vrstic broječa 
poročila sprejemamo pisane v slovenskem jeziku in jih tiskamo v 
češkem prevodu, katerega sami preskrbimo, ter plačujemo zanje izmed 
čeških listov največji honorar. Za tiskano stran v našem listu pla
čujemo 10 (oziroma 8) kron, ter nimamo nič proti temu, če se čla
nek objavi istočasno tudi v kakem slovenskem listu, kar brezdvomno 
koristi i stvari sami i tudi pisatelju, ker lahko dobi dvojen honorar.

Poleg tega želimo, da bi nam slovenski pisatelji trgovske 
stroke blagovolili pošiljati svoje novo izdane knjige v oceno, ker 
upamo, da bi to koristilo češko-slovenski vzajemnosti na polju trgo
vine in bi tudi za knjigo samo ne bilo brez pomena, ker bi si s 
tem pridobila brezdvomno nekaj odjemalcev — omenimo le razne 
češke trgovske šole, katerih je nad 20 in ki vse zelo skrbe za 
vsestransko popolnitev svojih knjižnic. Prosimo Vas torej, da bla
govolite v tem oziru kaj uplivati med slovenskimi pisatelji, za kar 
Vam bomo zelo hvaležni. V nadi, da našim prošnjam po možnosti 
ugodite, se Vam že naprej najtopleje zahvaljujemo.“

To pismo priobčujemo s prošnjo do slovenskih pisateljev 
trgovske stroke, da nam blagovolijo naznaniti svoja imena, oziroma, 
da vpošljejo predstoječi želji primerne dopise in članke ali s po
sredovanjem našega društva ali pa direktno na uredništvo „Obchodnih 
Listov“ v Pragi. Iz navedenega pisma je razvidno, kako se bratje 
Čehi zanimajo za nas tudi na polju trgovstva in ta pojav nas mora 
tembolj veseliti, ker kaže, da se da češkoslovenska vzajemnost do-
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seči tudi na trgovskem polju. To bi nam bilo le v korist,- kajti od 
bratov Čehov se slovenski trgovci lahko veliko naučimo v svoji 
stroki ! O priliki priobčimo o čeških „Obchodnih (trgovskih) Listih“ 
obširnejši članek. *

Predavanje. V soboto 23. t. m. ob 9. uri zvečer bo gosp. 
dr. Konrad Vodušek nadaljeval svoje zanimivo predavanje „o 
konkurzih“, ki je bilo zadnjič s takim odobravanjem sprejeto. 
Po predavanju se vrši društveni zabavni večer. Nadejamo se obile 
udeležbe. *

Prirastek novih udov. Prve tri mesece tekočega leta je 
pristopilo društvu 42 novih članov. Pri naših skromnih razmerah 
je to število veliko in kaže tudi, da narašča zanimanje za naše 
prepotrebno društvo. Somišljeniki, pridobivajte društvu novih članov 
in naročnikov!

*
Knjižnica. Knjige iz društvene knjižnice se izposojujejo vsak 

torek od 8. do 9. ure zvečer. Priporočamo članom, da se pridno 
poslužujejo knjižnice, kajti pot do samostojne izobrazbe je 
knjiga!

Periino milo v prid družbe sv. Cirila in Metoda. Opo
zarjamo na ta inserat v današnji številki.

*
Veselica. Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ priredi v 

nedeljo, dne 5. junija na vrtu Narodnega doma veliko veselico v 
prid društvene knjižnice. To naznanjamo že sedaj, da je mogoče 
drugim društvom svoje veselice urediti, ter jih obenem prosimo, da 
to uvažujejo. Podrobneje o veselici bomo poročali v prihodnji 
številki.

* •
Čeki. Gospode trgovce prosimo opetovano, da nam pošljejo 

neporabljene čeke, da jih dotičnim tvrdkam prodamo. Izkupilo za 
te čeke je namenjeno podpornemu zakladu. Dosedaj so poslale 
čeke 3 tvrdke, namreč: A. Lilleg, F. X. Souvan (800) in Supančič- 
Izrekamo jim iskreno zahvalo!

*
Naznanila posredovalnega odseka. Iščejo se: trije konto- 

risti, eden za slovensko in hrvatsko korespondenco, ostala dva 
morata biti vešča stenografije in špecerijske stroke, prvi za Zagreb, 
druga dva za Celje; en pomočnik železninske in špecerijske stroke 
za Kranj; en pomočnik manufakturne stroke za Celje; en potnik 
za neko tovarno pletenin za Ljubljano; en pomočnik galanterijske 
stroke za Ljubljano ; dva vajenca.

Službe iščejo: štirje pomočniki špecerijske stroke, dva po
močnika manufakturne stroke, dve blagajničarki, ena prodajalka. 
Ponudbe za razpisana mesta se imajo vlagati v zmislu p avil po
sredovalnega odseka.

Konkurzi.
Luka Skrb i ć, Ogulin. Ant. Ku z man, Virovitica. Fr anj a 

Kunstek, Kamnik. Max Oswatitsch, D.-Landsberg. Mom- 
čilMilosovič, Banjaluka. Giuseppe Stanič h, Poreč. Karl 
Gerdes in sin, Maribor. M. Stark in sinovi, Maribor.

Listnica uredništva.
Gosp. J. H. v R. Vaš članek smo morali zaradi 

pomanjkanja prostora odložiti.
Gosp. A. N. v S. v. Vaše humoreske ne moremo 

priobčiti v listu, ker nam za beletristične stvari pri
manjkuje prostora. Rokopis Vam je na razpolago.

Listnica upravništva.
Gg. vnanje člane, ki so s članarino na dolgu, 

prosimo, naj jo nam čimprej vpošljejo, ker nam s tem 
prihranijo stroške za razpošiljanje opominov.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“

Ustanovljeno 1804.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. velikega travna 1904. Št. 5.

Trgovinska pogodba med Avstro- 
Ogrsko in Italijo ter vinska carinska 

klavzula.
Spisal Silv. Skerbinec.

Kakor znano, se je trgovinska pogodba med 
Avstro - Ogrsko in Italijo, ki je potekla koncem de
cembra 1903, le provizorično podaljšala do konca sep
tembra 1904, ker so bila pogajanja, ki so se novembra 
in decembra pr. 1. zaradi sklepa nove trgovinske po
godbe vršila med omenjenima državama, brez uspeha, 
vkljub temu da sta obe državi imeli dobro voljo k 
temu. Da so v Budapešti drugače mislili nego na Du
naju, je po sebi umevno, ker so tam vedno mnenja, 
da je treba nasprotno storiti od tega, kar stori ali na
merava storiti avstrijska vlada. V tem specijelnem slu
čaju se pa ogrski vladi ne more očitati, da bi se v 
izpolnitvi italijanskih zahtev kazala trdovratnejša nego 
avstrijska, ako se pomisli, da bi se sicer na podlagi 
znanega §-a 14. sklenila stara, zlasti našim vinograd
nikom skrajno škodljiva pogodba.

Glavno težkočo pri pogajanjih glede nove trgo
vinske pogodbe povzroča ugodnost, katero je naša 
država leta 1892 dovolila Italiji, da sme le-ta za iz
redno znižan carinski postavek K 6’40 za 100 Äx brutto 
uvažati k nam svoja navadna vina kakor tudi gotovo 
množino znanega marsala (desertnega) vina, ako imajo 
manj nego 18° alkohola in ako se v sodih uvažajo. 
Ta ugodnost ali prednost se navadno kratko imenuje: 
„vinska carinska klavzula.“

Da bi vinska carinska klavzula po preteku stare 
trgovinske pogodbe ostala v polnem obsegu v veljavi, 
se.celo v Italiji —'poznavajoč težkoče, s katerimi se 
je morala avstrijska kakor ogrska vlada boriti — ni 
pričakovalo, toda upali so, da se jim dovoli pod nor
malni carinski postavek (40 kron) znižan carinski po
stavek, n. pr. 24 krön, o katerem se je govorilo že 
dolgo pred pretekom stare trgovinske pogodbe in s 
katerim bi se Italija, sodeč po mnenju oficijoznih časo
pisov, najbrž tudi zadovoljila. Spričo teh vesti so se 
pričeli avstrijsko-ogrski vinogradniki in vinotržci ter 
njih organizacije upirati vsaki prednosti italijanskih 
vin v carinskem postopanju in so razvili v tem zmislu 
živahno agitacijo, ki še zdaj traja in na katero se mora

avstrijska, zlasti pa ogrska vlada ozirati. Zategadelj se 
je tudi vinska carinska klavzula v nasprotju z ostalimi 
punktacijami v trgovinski pogodbi, ki so se provizo
rično podaljšale do konca septembra t. 1., podaljšala 
le do 31. januarja t. 1. in od tega dneva so italijanska 
vina zopet podvržena uvozni carini normalne tarife (40 K).

Kakor so v naši državi vdeleženi krogi agitirali 
proti, tako so v Italiji agitirali za to, da bi se ob
držala klavzula, t. j. da bi bila italijanska vlada po 
javnem mnenju prisiljena, absolutno nobene carinske 
prednosti dovoliti Avstro-Ogrski, ako obstaja na tem, 
da bi se v bodoče italijanska vina zacarinila po nor
malnem carinskem postavku 40 kron, kajti to bi po
menilo za Italijo izgubo Avstro-Ogrske kot odjemališča 
italijanskih vin.

Kakor pri nas so se tudi v Italiji udeleževale te 
agitacije najbolj interesirane pokrajine kakor Sicilija, 
zlasti pa Apulija, ker je vinska carinska klavzula zanjo 
največjega gospodarskega pomena; za nekatere apulske 
okraje, ki le vino pridelujejo, bi bila odprava klavzule 
prava gospodarska katastrofa. To in morda tudi še 
okolnost, da so bili pri volitvah v parlament v teh 
okrajih voljeni doslej vedno le republikanski poslanci 
(znani, zdaj že umrli iznajditelj „Italije iredente“, po
slanec Imbriani, ki je napravljal italijanski vladi nebroj 
neprilik, je bil 26 let poslanec nekega apulskega okraja) 
in se hoče zategadelj prebivalstvo pomiriti in zase pri
dobiti, je napotilo italijansko vlado, da se pri direktnih 
in indirektnih pogajanjih z našo državo — opozarjamo 
le na misijo senatorja Miraglia — specijelno poganja 
za te apulske okraje, da bi vsaj za njih vina pridobila 
znižano uvozno carino. Iz Rima meseca marca došla 
vest, da je naša država pripravljena dovoliti znižano 
carino za množino 200.000 hi italijanskega navadnega 
vina gotovega izvira in ki ima gotove lastnosti na sebi 
— kot tem predpisom najbolj ustrezajoče vino se je 
označilo ono, ki raste okrog San Severa (Apulija) — 
je imela najbrž namen, povedati in razumeti dati naši 
državi, da je Italija pripravljena dovoliti zelo znatne 
koncesije, ako ji Avstro-Ogrska pomaga, da zadovolji 
vsaj del onega prebivalstva, ki je navezano na izvoz 
vina v našo državo. V gotovih krogih se tudi govori, 
da Italija ni sama v prizadevanju, da se baš za vino 
iz okolice San Severa doseže znižana carina, ampak

5
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da jo skrivaj podpira neki avstro-ogrski sindikat vinskih 
trgovcev, ker je to vino vsled_ svoje barve in okusa 
zelo pripravno kot nadomestilo za nekatera naj
dražja avstro-ogrska vina; zategadelj je umevno, da 
se nekateri spekulativni krogi poganjajo za čim cenejši 
uvoz tega vina. Kako bi pa vino iz okolice San Se
vera ustrezalo omenjenemu, nameravanemu predpisu 
„posebnih znakov“ kot italijansko vino, je kajpada 
uganka! Nasprotno pa označujejo strokovnjaki navadna 
vina gotovih sicilijanskih provenijenc, ki baje v resnici 
pokazujejo takšne posebnosti glede množine alkohola 
in tanina, da se dajo lahko izpoznati kot taka in da 
se dotični predpisi mnogo lažje porabijo na ta vina 
nego na vino iz San Severa, ako se že absolutno 
ne da izogniti znižanju carine. To pa menda 
zopet ne ustreza namenom ital. vlade!

Kakor se vidi, je stvar zelo komplicirana in se 
bo še bolj zamotala, ako se pomisli, da ima naša 
država tudi glede drugih carinskih prednosti, ki jih bo 
morala Italiji mesto dosedanje vinske carinske klavzule 
dovoliti, težko izbero, ker je pri sklepanju zadnje trgo
vinske pogodbe šla že do skrajne meje in ne more več 
veliko žrtvovati, ne da bi zelo oškodovala ene ali druge 
lastne produkcijske panoge. Edino za južno sadje bi 
se morda lahko znižala carina, toda tudi pri tem pred
metu se bo morala ozirati — ne glede na to, da bi 
bila s tem baš najbolj zanemarjena Dalmacija oško
dovana — na okolnost, da bi potem tudi druge države, 
kakor Turčija in Grška, s katerima je naša država 
sklenila pogodbe največje prednosti, zahtevale za svoje 
južno sadje isto znižanje carine.

Kot protiugodnost, da se vinska carinska klav
zula zopet vpelje, ponuja Italija znatno znižanje carine, 
oziroma prosti uvoz za avstrijsko-ogrske konje, les, pivo 
in nekaj drugih izdelkov. Na uvoz prvoimenovanih treh 
predmetov je Italija navezana in je zanjo vsled nizkih 
prevoznih cen najboljše, da jih uvaža iz Avstro-Ogrske. 
Ako dovoljuje torej Italija za te predmete avstro-ogrske 
provenijence cenejše carinske postavke, je to zanjo 
prav tako koristno kakor za našo državo, nerazumljivo 
je torej, čemu bi se ji z vinsko carinsko klavzulo dala 
posebna prednost, izvzemši morda to, da se to stori 
zarad politične zveze z Italijo, ker bi sicer nastopil 
nenavaden slučaj, da bi imeli politično zvezani državi 
„carinsko vojno“ med seboj.

Do tega bo pa komaj prišlo, ker bo morala Ita
lija opustiti zahtevo vinske carinske klavzule spričo 
nasprotovanja naše države in se zadovoljiti s kako 
drugo carinsko ali morda na ladjeplovstvo ali morsko 
ribarstvo se ozirajočo ugodnostjo, in čim se to zgodi, 
je sklep avstro-ogrske-italijanske trgovinske pogodbe 
zagotovljen in se zopet prične normalno gospodarsko 
razmerje med obema državama.

Tvrdka in njeno registro vanj e.
Spisal Anton Kuder.

I.
Kdor se odloči, da bo izvrševal kako trgovino, 

nameni za njo določen znesek kot trgovski kapital, 
katerega personifikuje, t. j. misli si poosebljenega. 
Ta poosebljen kapital, t. j. njegova trgovina postane 
potem ali trgovčev upnik ali pa njegov dolžnik. Dolž
nik postane ta njegov poosebljen kapital takrat, kadar 
se je trgovina dobro obnesla in mu je vrgla toliko in 
toliko dobička. Ta njegov kapital mu je v tem slu
čaju dolžan dati koncem leta ob zaključku inven
tarja ves čisti dobiček, postal je njegov dolžnik. 
Ako bi pa opustil trgovec trgovino, tirjati bi imel od 
nje ves trgovski kapital, ki ga je svoj čas tako 
rekoč posodil svojemu trgovskemu podjetju, kolikor 
ga ni šlo v izgubo. Trgovina je torej dolžna trgovcu
1.) ves trgovski kapital, ki ga je bil vložil v trgovino 
in 2.) vsakoletni čisti dobiček. Izgubo v trgovini je 
pa on dolžan povrniti trgovini, da ostane trg. kapital 
enak, v tem slučaju je on dolžnik trgovine. Ta perso
nifikacija trg. premoženja se razvidi pa tudi iz trgov
skih knjig, osobito iz inventarja, v katerem vpiše 
trgovec med pasiva na krédit-strani, torej med svoje 
dolžnike kot zadnjo postavko tudi na svoj trgovski 
kapital in ev. tudi natekli se čisti dobiček, ki se najde 
potom saldiranja med aktivi in pasivi.

Trgovec se pa ne zadovoljuje samo s tem, da 
ravna s svojim trgovskim premoženjem kot sebi tujo 
osebo, marveč mu pridene še posebno trgovsko ime 
— tvrdko ali firmo, ki lahko tudi preživi trgovca.

Iz povedanega je brez težave posneti, da j e 
tvrdka trgovsko ime posebnega trgovskega 
premoženja kakega trgovca. Seveda je to na
vadno celotni trgovec (Vollkaufmann), ker sme le ta 
imeti tako tvrdko, ki je različna od njegovega polnega 
civilnega imena. Pripomniti je, da trgovski zakon dru
gače razlaga trgovsko tvrdko. Čl. 15 trg. zak. pravi 
namreč, da je trgovska tvrdka le ime, pod 
katerim sklepa trgovec svoja trgovska 
opravila in daje podpise. Ta zakonita definicija 
pa ni povsem natančna in točna, ker sklepa trgovec 
svoja trgovska opravila tudi lahko pod svojim držav
ljanskim imenom, ki je lahko povsem različno od nje
gove tvrdke. Ako sklene trgovec kako trg. opravilo 
pod imenom tvrdke, hoče s tem povedati, da je sklenil 
to opravilo le kot trgovec v svojem trgovskem poslo
vanju, ne pa kot zasebnik.

Beseda „firma“ pride od glagola „firmare“, ki 
pomeni toliko, kakor s podpisom potrditi (potvrditi) 
kaj. Firma ali tvrdka pomeni torej podpis ali pa pod
pisano ime ali tudi le ime, osobito ime posebnega 
trgovskega premoženja.
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Tvrdka je pa tudi popolnoma določeno 
trgovsko ime, ki se s m e i n m o r a le natančno tako 
glasiti, kakor je vpisano v trg. register. Če ima trgovec 
Anton Smola trgovsko registrovano tvrdko „A. Smola“, 
ne sme se kot trgovec podpisovati niti „Anton Smola“, 
niti „Ant. Smola“, niti n. pr. „Anton Pad. Smola“, 
marveč do pičice tako, kakor je registrovana tvrdka. 
Posebno remitent in akcept morata biti napisana z 
natančno in polno tvrdko. Iz tega vzroka se mora in 
sme registrovati in objaviti tvrdka le v tistem jeziku, 
v katerem je bila prijavljena, ker tudi najnatančnejša 
prestava ne more biti do pičice enaka originalu.

Tvrdka ugasne, če si izvoli principal drugo 
(novo) tvrdko ali pa če opusti trgovino, ne da bi jo 
izročil s tvrdko vred kaki drugi osebi. Ne ugasne pa, 
če se izbriše iz trg. registra, če se prestavi sedež 
trgovine na kak drug kraj, če nastopi likvidacija, če 
umre principal ali če pride v konkurz.

Tvrdko delimo:
1. ) v prvotno (ursprünglich) in preneseno 

(übertragen) ;
2. ) vtvrdko posameznegatrgovca (Einzel- 

firma) in družabno tvrdko (Gesellschaftsfirma);
3.) v osebno, stvarno in mešano tvrdko 

(Personen-, Sach- und gemischte Firma).
O prvotni tvrdki govorimo, kadar se je privzela 

za kako novo ustanovljeno podjetje nova tvrdka. Pre
nesena pa je tvrdka takrat, kadar je prevzel kak nov 
principal celo trgovino, kakršna je s tvrdko vred. Če 
bi se n. pr. ustanovila danes v Ljubljani trgovina z 
orijentalskimi vini in dišečimi olji pod tvrdko „Duh 
in Puh“, tedaj bi bila to prvotna tvrdka. Ako bi pa 
kupil Ivan Podjetnik to trgovino z vso zalogo, s trg. 
knjigami, z imetjem, eventuelno tudi z dolgovi ter s 
tvrdko vred od imeteljev gg. Duh in Puh, tedaj bi 
bila ta tvrdka od tega časa nadalje prenešena tvrdka.

Prvotna tvrdka mora biti vedno resnična, to 
se pravi: izražati mora take dejanske okolnosti, 
kakršne res obstojé. Če bi otvoril n. pr. zgoraj ome
njeno trgovino g. Duh sam, potem bi nikakor ne 
smel imenovati tvrdke „Duh in Puh“, ker bi ta tvrdka 
vsakega zapeljala, da bi mislil, da sta vsaj dva ime- 
telja trgovine, ki jamčita trgovskim upnikom kot javna 
družabnika z vsem svojim imetjem.

Drugače pa je s prenešeno tvrdko, s katero so 
navadno v prav tesni zvezi različne trgovske šanse, 
ki reprezentujejo včasih precejšnje premoženje. Take 
šanse tvorijo n. pr. lepa in ugodna lega, dobri od
jemalci, kredit in renomé. Vsaka trgovina bi izgubila 
več ali manj teh šans, če bi jo prevzel drug principal 
in ji dal novo tvrdko. Je pa na drugi strani tudi 
častna stvar, če se drži kaka tvrdka mnogo let. Zato 
določa trgovski zakon, da se sme pridržati prejšnjo 
tvrdko, če je prešla potom prodaje, podedovanja ali

podaritve na drugo osebo, tudi tedaj, če ne izraža 
resničnih dejanskih okolnosti. Prej omenjeno tvrdko 
„Duh in Puh“ je kupil Ivan Podjetnik, ki je njen 
edini imetelj. Dasi izraža tvrdka družabno razmerje, 
jo sme novi imetelj vendar le pridržati.

Če se že iz tvrdke razvidi, da ima trgovina le 
enega principala, jo imenujemo posamezno tvrdko. 
Tvrdka, ki vsebuje imena več oseb ali vsaj kak do
stavek, ki da sklepati na več kot enega imetelja trgo
vine, se imenuje družabna tvrdka. Taki dostavki 
so : in sodrugi (et Compagnie), bratje, sinovi, nasled
niki, otroci, dediči, nečaki i. t. d. V Ljubljani imamo 
takih tvrd obilo, n. pr. „Dečman et Comp.“ — „Bratje 
Kosler“ — „Bernardovi nasledniki“ — „Auerjevi de
diči“ — „Pleiweisovi nečaki“ i. dr. Ob sebi se umeje, 
da naznanjajo posebno pristavki „družba“, „unija“ 
(Union) in „zadruga“ družabno razmerje.

Pri prenešenih tvrdkah človek nikoli ne vé, pri 
čem da je. Principal družabne tvrdke je lahko posa
mezna fizična oseba, in posamezna tvrdka se nahaja 
lahko v rokah več imeteljev. Vsled tega bi nastala v 
prometu lahko skrajna nesigurnost in nezaupnost, če 
bi ne bilo nobenega vira, iz katerega izvemo lahko 
vsak dan polno resnico. Ta vir je trgovski register, 
o katerem bomo pozneje govorili.

Osebna tvrdka sme imeti le imena oseb, ki 
so bile ali so še lastnice podjetja, n. pr. Ivan Pod
jetnik. Stvarna tvrdka kaže predmet trgovine, n. pr. 
„predilnica“ —• „pivovarna“ — „slaščičarna“ i. t. d. 
Mešana tvrdka združuje v sebi znake osebne in 
stvarne tvrdke, n. pr. „Jakob Zalaznik, slaščičarna“ 
ali pa „Bratje Kosler, pivovarna“ i. dr.

V istem kraju ne smeta biti dve enaki tvrdki raz
ličnih principalov. Zdaj si pa mislimo, da ima v Ljub
ljani Anton Smola mešano trgovino pod tvrdko „Anton 
Smola“. Prav tako mešano trgovino pod tvrdko „Anton 
Smola“ ima pa popolnoma drug imetelj v Kamniku. 
Ljubljanski trgovec Anton Smola bi rad otvoril v Kam
niku filijalko. Pod tisto tvrdko, ki jo ima v Ljubljani, 
je ne bo smel, ker bi bili potem v Kamniku dve enaki 
trgovini enakih tvrdk, pa različnih principalov, pač pa 
se mu bo dovolilo otvoriti filijalko pod okrajšanim 
imenom „Ant. Smola“ ali le „A. Smola,“ izvzemši če 
je prišel v konkurz, ki se je pa dvignil, ne da bi bil 
poravnal trgovec svojih osebnih tirjatev docela, ali ne 
da bi bil dosegel posilno poravnavo. V tem slučaju 
bi smel izvrševati trgovino sploh le pod svojim polnim 
imenom, seveda le, če ni na dotičnem kraju še nobene 
take tvrdke. Pomaga si pa lahko tudi na ta način, da 
pridene polnemu imenu kak pristavek, po katerem je 
lahko razločiti obe tvrdki.

Tvrdka posameznega trgovca sme obsegati le 
polno ali okrajšano državljansko ime. Častni prislovi
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kakor n. pr. „dvorni založnik“ itd., se smejo privze
mati tvrdki le, če je trgovec v to opravičen.

Ako bi privzel kak posamezen trgovec ime kake 
tuje, še živeče osebe v tvrdko, jamčila bi ta oseba z 
vsem svojim premoženjem. Če bi prišel v poprej ome
njenem slučaju trgovec Ivan Podjetnik s svojo tvrdko 
„Duh in Puh“ v konkurz, jamčila bi tudi oba bivša 
trgovca Duh in Puh z vsem svojim premoženjem.

Ako bi naletela kaka tretja oseba na tvrdko, v 
katero je privzeto njeno ime brez njenega privoljenja 
ali brez njene vednosti, tedaj bi morala ta oseba tožiti 
trgovca, da mora izločiti njeno ime iz tvrdke. Ako bi 
pa privzel trgovec v svojo tvrdko kako izmišljeno ime 
ali kak pristavek, ki ni ime nobene osebe, pač pa znači 
družabno razmerje, nalagalo bi mu trgovsko sodišče 
uradoma toliko časa denarne kazni, ki se pa v 
zmislu §-a 12. odst. 3. uvodnega zakona h 
trg. zakonu ne morejo nikdar izpremeniti v 
kazen zapora, da bi končno izpustil ta pristavek 
iz tvrdke.

Tvrdka javne trgovske družbe (der offenen 
Handelsgesellschaft) mora imeti ime vsaj enega javnega 
družabnika in pa dostavek, ki naznanja družabno raz
merje. Lahko pa ima tudi imena več ali vseh družab
nikov. Nikakor pa se ne sme imenovati delniška družba, 
komanditna družba ali komanditna delniška družba.

Tvrdka komanditne družbe (Kommandit
gesellschaft) mora imeti ime vsaj enega komplemen- 
tarja s pristavkom družabnega razmerja. V taki tvrdki 
ne sme biti ime nobenega komanditista*), ker bi sicer 
jamčil kakor komplementär.

Tvrdkadelniške družbe (Aktiengesellschaft, 
mora biti vedno stvarna tvrdka, privzeta po predmetu 
podjetja n. pr. železniška, rudniška, premogokopska, 
zavarovalna družba, banka itd. Ne sme pa imeti no
benega imena kake žive osebe, ker bi jamčila sicer ta 
oseba z vsem svojim premoženjem. Pač pa sme imeti 
historična imena kakor n. pr. Merkur, Venera, Apolon, 
Hermes, Sfinga, Lloyd i. dr. Nikakor ni potreba, da 
bi se iz tvrdke razvidelo, da je to delniška družba.

Tudi tvrdka komanditne delniške družbe 
(Kommanditaktiengesellschaft) je stvarna tvrdka. Del
niški pristavek ni neobhodno potreben.

Tvrdkatrg. zadruge (Handelsgenossenschaft) 
mora biti vedno stvarna in mora imeti pristavek „re
gistrovana zadruga z omejeno (ali neomejeno) obvezo“. 
— Registrierte Genossenschaft mit beschränkter (oder 
unbeschränkter) Haftung. Tudi v tej tvrdki ne sme

*) Pri komanditnih družbah imamo dvoje vrst družabnikov 
in sicer take, ki jamčijo z vsem svojim premoženjem in se ime
nujejo komplementarji (Komplementäre) intake, ki jamčijo 
le s svojimi vložki in se zovejo komandisti (Kommandi
tisten).

biti nobenega imena kake žive osebe, ker bi jamčila 
sicer z vsem svojim premoženjem, pač pa historična 
in mitologična imena.

Tvrdke same se ne more in ne sme prodati, pač 
pa z vso trgovino ali vsaj z vsemi aktivi vred. Potem 
pa kupec lahko opusti dosedanjo trgovino ter začne 
izvrševati pod staro tvrdko drugačno trgovino. Vze
mimo, da kupi kdo s trgovino vred tvrdko „A. Feber, 
tovarna za svinčnike“ ter jo izpremeni, razprodavši do
sedanjo zalogo, v tvrdko: „A. Feber, vinska trgovina.“

Če se tvrdka podeduje ali kupi ali če izstopi iz 
družbe kak družabnik, čigar ime se nahaja v tvrdki, 
tedaj sme ostati ime pokojnika, prodajalca, oziroma iz- 
stopivšega družabnika le tedaj še nadalje v tvrdki, če 
dovolijo dediči, oziroma vdova, prodajalec ali izsto- 
pivši družabnik. Vendar se vpraša vdovo le tedaj za 
dovoljenje, če je hkratu dedinja ali sodedinja. Tudi 
ime prejšnjega imetelja trgovine s pristavkom „prej“ 
— „vormals“ sme ostati tvrdki le z dovoljenjem opra
vičenca.

Kdor prevzame kak koncesijoniran obrt, 
mora izposlovati koncesijo, ker ne sme izvrševati ta
kega obrta na podlagi prepustiteljeve ali pokojnikove 
koncesije. Le vdova in nedoletni otroci smejo do 
polnoletnosti izvrševati svojo obrt na podlagi stare 
koncesije; seveda morajo dobiti zanesljivega in veščega 
delo- ali poslovodjo, katerega mora politična kot obrtna 
oblast potrditi.

Če pa vstopi kdo v trgovino, ni treba vpisati 
njegovega imena v tvrdko.

Slišali smo že, da bi brez trgovskega oziroma 
zadružnega registra sploh ne bilo mogoče vedeti, kdo 
je imetelj kake tvrdke in ali je tvrdka vredna kredita 
in zaupanja ali ne. (Dalje prih.)

O posebnem davku na trgovino, 
točenje ter malo prodajo žganih opojnih 

pijač.
Priobčuje D. T.
(Nadaljevanje.)

III. Kaj določuje naš zakon o takozvanih stranskih 
obrtih in kateri so ti obrti?

Doslej smo v glavnih potezah označili obrte, na 
katerih izvrševanje nalaga zakon posebno davščino, in 
videli smo, da so ti obrti trgovina s špirituozami, njih 
mala prodaja in točenje. Omenili smo zaeno, da spada 
trgovina med proste, točenje in prodaja na drobno pa 
med koncesijonirane obrte in navedli tudi dva roko
delska obrta (namreč obrt slaščičarjev in proizvajateljev 
mandoletija), ki sta v slučaju, da je ž njima združeno 
točenje špirituoz, za naš zakon velike važnosti.
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Zadnja dva obrta pa nas dovedeta do druge za 
posebno davščino velevažne razvrstitve obrtov, do njih 
delitve v glavne in stranske obrte.

Dočim je bil dosedaj govor le o glavnih obrtih, 
treba odslej uvaževati, da zakon o posebnem davku 
na špirituoze našteva posebno vrsto takozvanih stranskih 
obrtov; predvsem je torej razločno načrtati bistvene 
znake teh stranskih obrtov in točno dognati, kateri so 
ti obrti.

Čeprav orišemo tukaj le bistvene poteze teh 
stranskih obrtov, bodi že tu omenjeno, da pomenja 
izvrševanje stranskega obrta za dotičnika veliko olaj
šavo, ker mu nalaga, kakor bomo v poznejših po
glavjih natančneje razložili, posebni davek v minimalnem 
znesku; to je pa posebno v mestih, kjer so normalne 
tarife posebne davščine občutno visoke, največje 
važnosti.

Glavni obrti so samostojni obrti, ki se 
lahko izvršujejo popolnoma sami zase; njih 
obstoj je tudi v slučaju, da so združeni z drugimi 
obrti, neodvisen od obstoja teh drugih obrtov.

Kar pa se tiče stranskih obrtov, je njih 
prvi karakteristični moment ta, da se le-ti obrti 
ne dado izvrševati sami zase, ampak da morajo 
biti vedno združeni s kakim drugim obrtom; njih 
obstoj je vedno odvisen od obstoja obrta, s ka
terim so združeni.

Drugi kriterij stranskih obrtov pa je ta, da 
se mora njih izvrševanje pojavljati v tako neznatnem 
merilu, da je iz njih izvirajoči dobiček povsem 
malenkosten ter nikdar ne doseže bistva 
samostojnega, vpoštevanja vrednega do
bička.

Zakon navaja kot postranski obrt trgovino z 
žganimi opojnimi pijačami, ako je le-ta zdru
žena s kakim trgovinskim obrtom ter je iztržek 
iz te trgovine s špirituozami tako minimalen, da se 
nikdar ne more povspeti do višine vpoštevanja vred
nega samostojnega dobička.

Poleg tega pa našteva zakon v § 5 alinea 2 
več obrtov, ki lahko za slučaj, da je z njimi združen 
obrt točenja v pravkar navedenem malenkostnem 
obsegu, podelijo temu točenju znak stranskega obrta.

Ti obrti so gostilničarski obrt, obrt pre
nočevanja tujcev ter oddaje jedil in kave, 
obrt slaščičarjev in proizvajalcev mando- 
1eti j a.

Iz pravkar navedenega sledi, da more stranski 
obrt v zmislu zakona biti sploh le trgovina ali pa 
točenje špirituoz, nikdar pa prodaja na drobno. 
Ako izvršuje le-to kak krčmar, kak trgovec, kak bran
jevec tudi v še tako malenkostnem obsegu, prodaja 
na drobno je in ostane samostojen in torej glaven 
obrt. Pač pa lahko izvršuje trgovec in tako tudi bran

jevec poleg svojega glavnega obrta tudi stranski, to je 
v le neznatnem obsegu izvrševano trgovino s špirituo
zami, in vsak krčmar, kavarnar, slaščičar in prodajalec 
mandoletija lahko izvršuje na sličen način stranski 
obrt točenja žganih opojnih pijač.

Tu pa bodi takoj omenjeno, da so le-ti obrti, s 
katerimi mora biti združeno tako stransko podjetje v 
§5 al. 2 zakona doslovno navedeni in da morejo 
to ugodnost uživati edinolevzakonu dobesedno 
našteti obrtniki. Tako n. pr. ugodnosti stranskega 
obrta ni deležen oni, ki prodaja le slaščice, kajti zakon 
ima tu v mislih edinole slaščičarja-proizvajalca kar 
naglaša poseben odlok fin. ministrstva iz 1. 1886.

Istotako ne spadajo semkaj oni takozvani „Sla
ščičarji“, ki peko le potice, kolače in pogače, pa tudi 
ne medarji (lectarji) in svečarji. Vsi ti bi zapadli 
kazni, ako bi n. pr. meneč da imajo tudi oni pravico 
do omenjene ugodnosti, prijavili obrt točenja kot po
stranski obrt.

Vprašanje, ako ima kak trgovec s špirituozami, 
oziroma kak obrtnik, ki izvršuje eno ali drugo pod
jetje omenjenega § 5, zares pravico za izvrševanje 
postranskega obrta, je čestokrat jako kočljivo in njega 
rešitev večkrat jako zamotana. Zakon določa v § 13, 
da ima vprašanje se je li dotični obrt izvrševal kot 
glavni ali pa kot postranski obrt, v konkretnem 
slučaju razsoditi obrtna oblast sporazumno s 
finančno oblastjo.

Obrtna, to je politična oblast prve inštance (v 
Ljubljani magistrat, na deželi okrajno glavarstvo) raz
sodi torej to zadevo v sporazumu s finančno oblastjo 
prve inštance (v Ljubljani fin. ravnateljstvo), in sicer 
na podlagi takozvane klasifikacijske ali kvalifika
cijske*) obravnave.

Končni smoter kvalifikacijske obravnave je, da 
se temeljem stvarnega raziskavanja, zaslišavanja strank 
in izvedencev natančno dožene, je-li dotični obrt 
(trgovina, točenje) glavni obrt ali pa stranski obrt ter 
to izreče v kvalifikacijski odločbi, proti kateri 
se lahko vloži p r i z i v (rekurz) na politično oblast 
druge inštance (vlado, namestništvo) in sicer tekom 
štirinajstih dni. Proti razsodbi druge inštance pa se 
sme pritožiti tekom štirih tednov na c. kr. ministr
stvo notr. zadev. V skrajnem slučaju je torej to 
vprašanje pravnoveljavno rešeno po izreku le-te 
tretje inštance.

Kar se tiče kvalifikacije točenja žganih opojnih 
pijač, ki je izvršujejo krčmarji poleg svojega gostil
niškega obrta, je treba poudarjati, da zakon izrecno 
naglaša, da se ima tak obrt smatrati samo tedaj za 
stranski obrt, ako ima dotični krčmar - obrtnik pre-

*) Kvalificirati (lat. qualis, kakšen) toliko kakor označiti ; 
v tej razpravi se označi kakovost dotičnega obrta.
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težno večji d običek o d preno čevan j a tu j cev 
ter oddaje jedil, kakor od točenja žganih 
opojnih pijač. Za dobiček, ki ga n. pr. iztrži s točenjem 
vina, piva i. t. d., tu ne gre, ker zakon izrecno naglasa 
le omenjeno sorazmerje s prenočevanjem tujcev in 
oddajo jedil. Krčmarja torej, ki bi potočil na hektolitre 
vina in piva in razmeroma prav malo žganja, toda ne 
oddajal jedil in tudi ne prenočeval tujcev, bi se moralo 
smatrati brezdvomno za glavnega točilca žganja.

Ako uvažujemo konstantno judikaturo upravnega 
sodišča, moramo sploh reči, da se morata trgovina z 
žganimi opojnimi pijačami kakor tudi točenje smatrati 
le tedaj za stranska obrta, ako skoro povsem 
izginjata v primeri z izvrševanjem drugih obrtov, 
ki pridejo glede sorazmerja proti njima v poštev in da 
sploh ne donašata nikakega vpoštevanja 
vrednega dobička.

Najboljša ilustracija k temu je dejstvo, da je 
upravno sodišče v celi vrsti slučajev potrdilo kvalifi
kacijsko odločbo, glasečo se za glavni obrt, v slučajih, 
kjer je iznašal dobiček od žganjetoča komaj petinko, 
da, celo sedminko onih dohodkov, ki so rezultirali iz 
ostalih, tukaj vpoštevanih pravic (prenočevanja tujcev, 
oddaje jedil).

Končno naj še omenimo, da je obrtnik, n. pr. 
krčmar, ki upravičeno izvršuje točenje žganih opojnih 
pijač kot stranski obrt, zaeno tudi upravičen za malo 
prodajo in za trgovino s špirituozami v dotičnih obrtnih 
prostorih; kajti znano je, da je točenje najobširnejša 
pravica in kot taka povsebuje ipso facto tudi manj 
obširne, kakor malo prodajo in trgovino. Tudi tukaj 
velja, čeprav se vrši žganjetoč le kot stranski obrt, 
znani rek: in majore minus.

Ako bi pa nastalo vprašanje, je-li to točenje 
žganih pijač v resnici le stranski obrt, morali bi se 
dohodki iz teh temeljem obširnejše pravice (točenja) 
izvrševanih obrtov (male prodaje, trgovine) vsekako 
všteti v dobiček iz postranskega točenja — in da 
li je zakonito predpisano sorazmerje še vedno tako, 
da označuje to točenje kot stranski obrt, imela bi 
dognati — kvalifikacijska razprava! (Dalje prih.)

Kulturni vpliv trgovine.
Predaval v „Slovenskem trgovskem društvu Merkur“

Ivan Podlesnik.
(Konec.)

II.
Trgovina med Italijo in germanskim severom tudi 

po padcu rimskega cesarstva ni prenehala. Trgovina 
je sicer ustanovila mnogobrojna mesta, vendar je bila 
še preslaba, da bi mogla dati novoustanovljenim

mestom tisti, njim samim lastni značaj, katerega imajo 
današnja mesta. Tega istodobna trgovina vsled tega 
ni mogla storiti, ker je bila pretežno mala trgovina. 
Počasi šele so se pričela razvijati iz nekaterih mest 
velika trgovska mesta. Zlasti ona mesta so se naglo 
razvijala, ki so postala vsled ugodne zgodovinske ali 
zemljepisne lege središča prekomorske in svetovne 
trgovine. Prekomorska trgovina z vzhodom zlasti s 
Carigradom in Egiptom se je razvila v Evropi najprej 
v Spodnji Italiji v mestu Amalfi, kjer so prišli Grki 
in Saraceni najprej v dotiko z ondotnim prebivalstvom. 
Akoravno je vzhod že padal s svojo tehnično izobrazbo 
in umetnim izdelovanjem, vendar je še daleko nad- 
kriljeval zapad. Na vzhodu se niso samo ohranile 
prastare produkcijske panoge, temveč pridružile so se 
jim še nove, kakor n. pr. produkcija in predelava 
svile na Grškem. Amalfski trgovci so prinašali iz 
daljnega vztoka Indije, Kine in Egipta, neizmerna, 
naravnost bajna bogastva v Evropo. Sčasoma se je 
vzbudilo tudi v Evropi poželjenje, da se oni indu
strijski produkti, ki so se do tedaj samo uvaževali, 
doma izdelujejo ali prenarejajo. Že v 12. stoletju so 
pričeli izdelovati svilene tkanine v Palermi. Izdelovali 
so najprej te tkanine grški vojni ujetniki. V 14. sto
letju so se že ustanavljale izdelovalnice dragih tkanin 
v Severni Italiji in Srednji Evropi. Kjer se je obneslo 
tako ponarejanje, tamkaj so pričeli trgovci uvaževati 
surovine in pustili iste predelovati od domačih obrt
nikov. S tem je bila dana prva podlaga manufak
turni trgovini. Čimbolj pa se je razvijala menjava 
blaga, tem večjo vrednost je dobil tudi denar. Denar 
je postal blago, katerega je vsak vzel in vsak potre
boval in za katerega se je lahko dobilo vse, kar je 
nudil tedanji fevdalni produkcijski način. Trgovec je 
prihajal do največjega ugleda in največje moči. Trgo- 
vinainnjen kapital sta premenila takratno 
družb o in začrtala nova pota nadaljnemu 
socijalnemu razvitku!

V srednjem veku najdemo v socijalni družbi 
borniran partikularizem, malomeščanstvo, na drugi 
strani pa kozmopolitizem. Nacijonalni čut je bil 
zelo slab. Tudi tega je vzbudila in oživela trgovina. 
Trgovec se ne more in ne sme omejiti samo na kak 
mali okraj kakor poljedelec in obrtnik, temveč trgovcu 
mora biti odprt celi svet. Trgovec hrepeni vedno dalje 
in zato ga vidimo že v srednjem veku kako sili za 
dotedaj še neznanimi kraji. Evropa in vzhod mu po
stajata pretesna. Trgovec je najprej prekoračil meje 
Evrope in pričel sčasoma odkrivati nove zemlje. Ta 
čas odkrivanja je dosegel svoj višek z odkritjem In
dije in Amerike. Tudi dandanes je še vedno trgovec 
in ne znanstveni raziskovalec tista gonilna moč naj
večjih iznajdb, kar opazimo ravno pri Angležih, tem 
na višku moderne trgovine stoječem narodu.
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Namesto priklopitve na domači prag je zasejala trgo
vina kozmopolitizem, ki se je povsod dobro počutil, kjer 
je bilo kaj zaslužka. Obenem pa je postavila trgovina 
nasproti univerzalnosti cerkve — nacijonalizem. 
Svetovna trgovina je tudi znatno razširila duševno 
obzorje zapadnih narodov. Malenkostne, samozado
voljne politične razmere srednjega veka so si gospo
darsko le malo nasprotovale. Med posameznimi poli
tičnimi upravami so se sicer našla nasprotja, toda 
zunanji svet jim je bil brezpomemben, dokler jih je 
pustil pri miru. Za veletrgovca pa ni vseeno, kakšno 
vlogo igra politična moč njegove domovine v tujini. 
Dobiček v trgovini obstoji v tem, da se blago kolikor 
mogoče ceno kupi in kolikor mogoče najdražje proda. 
Dobiček pa je tudi odvisen od razmerja moči proda
jalčeve in kupčeve. Zvesta spremljevalka trgovine je 
tudi konkurenca v vrstah kupcev in prodajalcev. Na 
inozemskem trgu se pooštre vsa ta interesna nasprotja 
v nacijonalna nasprotja. Iz interesnih nasprotij med 
genoveškimi kupci in grškimi prodajalci v Carigradu 
so se razvila narodnostna nasprotja. Na drugi strani 
zopet so postala na istem trgu iz interesnih nasprotij 
med genoveškimi in benečanskimi trgovci politična 
nasprotja. Čim močneja je bila Genova napram Veneciji 
kakor tudi grškemu kraljestvu, tem ugodnejše privi
legije si je pridobivala na carigrajskem trgu. Čim večja, 
čim močneja je domovina, tem večji je tudi kupčijski 
dobiček iste. Še danes ne cvete nacijonalni šovinizem 
nikjer tako bujno kakor v vrstah inozemskih trgovcev.

Z razvitkom svetovne trgovine se je rodil tudi 
močan ekonomični interes, ki je utrdil in konsolidiral 
dotedaj ohlapne zveze držav, obenem pa tudi jasneje 
začrtal meje med narodi. — Naravno stremljenje vsake 
trgovine jo to, da se le-ta skuša koncentrirati na ugodnih 
mestih, zlasti na onih, kjer se stikajo prometna pota 
večjih ozemelj. Na takih mestih se zbira trgovsko blago, 
ki prihaja iz inozemstva, da se razpelje potem iz cen
trale po vsem ozemlju potom omrežja v to ugodnih 
cest. Na istem mestu se pa nabira tudi domače blago, 
da potuje od tu v inozemstvo. Celo ozemlje, ki ob- 
daje tako, trgovini ugodno centralo, postane nekak 
gospodarski organizem, čegar skupnost postane tem 
tesneja, čimbolj se razvija produkcija. V tako trgovsko 
centralo hite in se zbirajo v nji prebivalci celega 
ozemlja, ki obkrožuje to mesto. Nekateri potujejo v 
mesto z namenom, da se po dokončanih opravkih 
vrnejo; drugi zopet, da se udomače v njem. Mesto 
raste in postane veliko mesto, v katerem se ne sredo- 
toči samo gospodarsko, temveč tudi duševno življenje 
dežele in države. Jezik, katerega govore prebivalci 
mesta, postane občevalni jezik trgovcev in olikancev. 
Polagoma pričenja izpodrivati dotedaj kraljujočo latin
ščino in govorica naroda postane pismeni jezik — 
nacijonalni jezik. Politična uprava se prilagodi eko

nomični organizaciji, tudi ona se centralizira. Politična 
centrala dežele si poišče svoj sedež v središču go
spodarskega življenja in njena rezidenca postane glavno 
mesto dežele, katere ne preobvladuje samo ekonomično 
temveč tudi politično.

Na ta način je ustvarila trgovina mo
derno državo, nacijonalno državo z enot
nim jezikom in centralizirano upravo.

To so na kratko začrtani nekateri kulturni vplivi 
trgovine. Povsod vidimo, kako goni ves napredek in 
vse boje, brez katerih je napredek izključen, trgovina 
in z njenim razvitkom rastoča ekonomična moč. Pri 
tem pa opazimo tudi, da kjerkoli se pokaže napredek 
trgovine, že sledi temu tudi novo duševno in 
močneje politično življenje narodov. Zato 
pa opazimo tudi vsepovsod, da propada vsak 
gospodarsko slab narod tudi duševno in 
politično. Tudi našemu narodu se obeta od mnogih 
strani tak žalosten konec gospodarskega propada, s 
katerim nastopi njegova politična smrt, ako se ne reši 
še zadnji trenotek.

Toda s čim!
Edino le z gospodarskim dvigom in 

ojačenjem svojih materijelnih moči!
Ker pa je osredotočeno gospodarsko življenje 

vsakega naroda ravno v trgovini, zato potrebuje pred
vsem tudi slovenski narod krepke in zdrave trgovine. 
Krepka in zdrava pa je trgovina samo tedaj, ako ima 
dovelj močnih in izobraženih trgovskih moči. Zato pa 
si je postavilo „Slovensko trgovsko društvo 
Merkur“ v svoj program kardinalno točko: duševna 
vzgoja in strokovna izobrazba trgovskega 
naraščaja. Ako bomo imeli Slovenci dovolj moderno 
izobraženega in močnega trgovstva bode tudi lažji in 
uspešnejši gospodarski dvig našega naroda. Prav zato 
se pa koncentrirajo vsi cilji „Slovenskega trgovskega 
društva Merkur“ v namenu: povzdigniti trgo
vino našega naroda potom strokovne in 
obče izobrazbe slovenskega trgovskega 
naraščaja; napraviti naš narod gos podar- 
sko samostojen in mu pripomoči stem tudi 
do politične samostojnosti!

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

Dokler je bilo kaj zaloge, je šlo vse prav gladko 
izpod rok. Drugače pa je bilo, ko je pošla zaloga in 
je bilo treba iti po drugo blago. Ali naj bi bil zapustil 
trgovec svojo kočico, ki je bila po možnosti udobno 
opremljena, svojo obdelano zemljo in živinico, da si
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prilasti vse to za časa njegove odsotnosti kdo drug? 
Kdo naj opravlja med tem časom živino? Trgovec je 
čutil, da človeku ni dobro samemu biti in da sam sploh ne 
more več izhajati, vsled česar si je ustanovil polagoma 
redno rodbinsko življenje. Kakor poljedelci, tako 
so si jemali tudi prvi trgovci žene zato, da so jim 
opravljale različna dela. Smatrali so tudi otroke kot 
bitja, ki so namenjena le za delo, vsled česar so bili 
otroci in žena v tem času ponajveč nekaki sužnji rod
binskega glavarja. Na to kažejo še različni običaji, ki 
so se ohranili še daleč tja v zgodovinski čas.

S tem je bilo trgovcu pomagano. Pustil je doma 
družino, da je zamenjavala še dalje blago in varovala 
njegovo domačijo, 'on pa je šel s primenjanim blagom 
na morje ali vsaj na obrežje, da zamenja tam to blago 
za drugo.

Spričo hitrega naraščaja ljudi pa skoro ni mogla 
ena sama trgovska rodbina ustrezati vsemu. V bližini 
so si postavili dorasli trgovčevi sinovi svoje koče in 
so začeli samostojno izvrševati trgovino. Mogoče se 
je naselil tudi kak tuj trgovec z drugačnim blagom 
blizu. Iz posamičnega človeškega bivališča je nastala 
naselbina, selišče. Prebivalci te trgovske kolonije 
so pa rabili tudi druge stvari, katerih sploh niso znali 
izdelovati sami ali pa vsaj ne tako lično, kakor tisti, 
ki se je pečal že delj časa s takim izdelovanjem. Sami 
niso utegnili pasti živino, obdelovati zemljo, izdelovati 
orožje in orodje, postavljati koče, treti žito s kamni 
itd. Zato so si najeli pastirje, poljske hlapce, tesarje, 
kovače, mlinarje itd., če niso imeli ujetih sovražnih 
vojščakov ali delavcev, ki so jih šiloma vzeli od pod
jarmljenih rodov ter jih imeli za sužne. Pričelo se 
je z delitvijo dela, vsled česar se je naselbina 
znatno pomnožila. V zgodovinskem času so postale te 
naselbine trgi in mesta. Odtod ta pojav, da na
hajamo skoraj vsavečja mesta insploh vse 
večje kraje ob rekah, ponajveč tam, kjer se 
stekata dve reki, ker se cepi tam gotovo 
dolina od doline.

Nadaljni razvoj trgovine je znan. Trgovcu se ni 
ljubilo več zbirati blago po različnih otokih in obrežnih 
krajih. Zato je naročil kakemu tamošnjemu prebivalcu, 
naj on nabira zanj blago po tej in tej „ceni“ (v blagu). 
Kadar mu je pošla zaloga, je prišel k temu „prekupcu“ 
ga nagradil za njegov trud, dasi je našel ta že sam 
tudi dobiček, in odvzel tam zbrano blago, pustivši 
svoje blago, katero je raznašal „prekupec“ kot plačilo. 
Pa tudi tistim odjemalcem, ki so hodili v trgovsko 
kolonijo po svoje potrebščine, se je zdela pot kmalu 
predolga, ker so se udajali udobnosti. Podjetni ljudje 
so računali s to udobnostjo, nabavili si v trgovinski 
naselbini mnogo blaga in otvorili višje v dolinah, torej 
bližje človeških bivališč male trgovine, kjer so zopet 
s pridom zamenjavali blago z odjemalci. Iz tega je

razvidno, da so „prekupci“ — detajlisti dobivali blago 
v manjših množinah od producentov in je oddajali 
grosistu v trgovski koloniji. Ta je „prodajal“ sicer 
tudi na drobno, vendar pa je zalagal tedaj v prvi vrsti 
detajliste, nastanivše se višje gori v dolinah, ki so 
oddajali to blago potom zamenjave konsumentom. 
Trgovina je bila torej že zelo razvita, treba ji je bilo 
le še skupnega plačilnega sredstva, katero bi priznal 
in vzel vsak rad. Tudi to sredstvo se je našlo. Babi
lonci so začeli uporabljati namreč nekako okoli 2300 L 
pred Kr. kovine kot plačilno sredstvo. Imeli 
so najbolj razvito trgovino, ker so bili dani vsi po
goji. Od armenskih gora pa do morja tečeta vzpo
redno reki Evfrat in Tigris skozi rodovitno planjavo 
subtropičnega pasa. Predmeti ob morju, v dolinah in 
v armenskih gorah so bili tako različni, da so se kaj 
radi zamenjavali, posebno ker je bilo mnogo umetnin, 
osobito tkanin in kovinskih izdelkov. V prvem tisoč
letju pred Kr. so imeli Babilonci in Asirci že razvito 
bančno poslovanje. Najstarejša nam znana (bančna) 
tvrdka je babilonska tvrdka Egibi iz prvega tisočletja 
pred Kr.

Naglašati je treba še enkrat, da se je razvila 
omika ob morju in da se je zanesla odtod po raz
ličnih dolinah proti goram. Zanesli so jo pa prvi 
trgovci — krošnjarji in je prva trgovina že vsled tega 
eminentne važnosti.

Denar.

Slišali smo že, da si je prvi človek šiloma pri
lastil stvari, ki so mu ugajale, ker se mu je zdelo 
popolnoma naravno, da je vse njegovo, kar le vidi, 
Sčasoma pa se je ublažil tudi ta „divji mož“ tako, da 
ni več ropal, marveč zamenjaval kožice za meso. 
Prvo plačilno, ali bolje rečeno menjalno sredstvo so 
bile kožice in meso divjih živali.

V Ameriki rabijo lovci še dandanes kot plačilno 
sredstvo kožice divjih živali, katere (kožice) imajo 
popolnoma določeno relativno vrednost. Tako je 
n. pr. gledé vrednosti 1 bobrova kožica = 2 kuni- 
nima, 1 kožica bele kune = 2 bobrovima = 4 ku- 
ninim, 1 kožica črne lisice = 4 bobrovim = 8 kuni- 
nim i. t. d.

Kožice pa niso mogle postati splošno pla
čilno sredstvo, ker se jih povsod ni rabilo. Jemale so 
se le v takih krajih, kjer je tako mraz, da so se 
uporabljale za obleko ali odejo. V gorkih krajih jih 
niso marali, pač pa so radi segali po lepih svitlih 
rečeh, po svitlih kamnih in lepih školkah.

(Dalje prih.)
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Raznoterosti.
Skrajšanje delovnega časa v manufakturni stroki v 

Ljubljani. Vsled prizadevanja interesiranih krogov so vse boljše 
ljubljanske manufakturne tvrdke sklenile, da vpeljejo s 1. majem t. 1. 
za svoje prodajalnice na drobno zimski delovni čas tudi za poletne 
mesece. Odslej bodo torej manufakturne prodajalnice celo leto 
odprte od 1/2 8.ure zjutraj do 7. ure zvečer. Dotičnim tvrdkam se 
na tem mestu izreka zahvala, ker se je nameščencem s tem skrajšal 
delovni čas za pol ure. *

Obrtno pospeševanje trgovskega ministrstva. Trgovsko 
ministrstvo že več nego deset let z uspehom pospešuje snovanje 
obrtnih pridobitnih in gospodarskih zadrug s tem, da jim prepušča 
stroje proti brezobrestnemu povračilu kupnih stroškov v letnih 
obrokih in daje posojila proti nizkim obrestim. Ker imajo takšne 
zadruge podobnih obrtov mnogo skupnega, se je trgovsko mini
strstvo odločilo, da skliče zastopnike pridobitnih in gospodarskih 
zadrug, ki se pečajo z obdelavanjem lesa, k posvetovanju, na ka
terem se bo razpravljalo: zavarovanje zoper nezgode, skupen način 
knjigovodstva, obratne in administrativne zadeve, strokovna izo
brazba v mizarskem obrtu, prirejanje tečajev, dobaviteljstvo, skupno 
nakupovanje sirovin, lesnoindustrijski napol in popolnoma izdelani 
fabrikati, zadružna skladišča, zadružni kredit, obdačenje udeleženih 
pridobitnih in gospodarskih zadrug, tehnične novosti i. e. Doslej 
je 32 zadrug priglasilo odposlance k temu posvetovanju. Trgovsko 
ministrstvo je dovolilo primeren znesek za pokritje potnih stroškov, 
ki jih bodo imeli odposlanci. Posvetovanje bo trajalo 2 ali 3 dni 
in se začne 18. t. m. Kasneje se bo najbrž vršilo enako posveto
vanje za kovinske in oblačilne zadruge.

*
Zboljšanje zakona glede varstva znamk. Dunajsko tr

govsko društvo je pri trgovskem ministrstvu vložilo spomenico, v 
kateri navaja z ozirom na nameravano izpremembo zakona glede 
varstva znamk več predlogov za zboljšanje prava o varstvenih 
znamkah. Med njimi predlaga, naj se taka blagovna znamenja, ki 
niso v obči govorici navadna, ampak so se rodila v fantaziji 
dotičnega imetnika znamke, varujejo tudi pred tem, da bi se rabila 
za druge vrste blaga. Dalje predlaga, da bi se osnovala kolektivna 
blagovna znamenja, ki naj bi bila skupna last fabrikanta in razpe
čevalca (trgovca ali agenta). S tem bi se — zlasti za izvoz — 
ustvarilo važno pravno sredstvo, ki bi zabranilo nepravično razde
litev uspeha med omenjenima faktorjema, ker se oba trudita za 
uspešno razpečavanje. Končno se prosi, naj se prepis blagovnih 
znamenj tudi tedaj dovoli, ako se ne prenese samo celo podjetje 
dosedanjega imetnika, ampak le oni del kupčijskega obrata, ki se 
tiče dotičnega blagovnega znamenja.

*

Častno odlikovanje domačega izdelka. Na mednarodni 
razstavi živil v Parizu, pod pokroviteljstvom francoskega ministrstva 
za obrt in trgovino, so bili higijenični izdelki „Kranjske rast
linske destilacije „Florian“ (lastnik g. Edmund Kavčič) v 
Ljubljani: Rastlinski liker, rastlinski fernet (grenčica) in rastlinski 
fluid odlikovani z zlato svetinjo in diplomo. Z veseljem 
bilježimo to dobro priporočilo za dobroto in vrednost do - 
mače Specijalitete, katere se, kakor čujemo, že dokaj izvaža 
na tuje.

Vprašanja in odgovori.
2. Vprašanje. Moj obrtni list se glasi na trgovino z me

šanim blagom. Ali smem na podlagi tega lista prodajati vino in

žgane opojne pijače v zaprtih steklenicah, ne da bi mi bilo treba 
prositi posebne koncesije za to prodajo? Ant. P. v B.

Odgovor: Glede tega vprašanja Vas opozarjamo na članek 
„O posebnem davku na trgovino, točenje ter malo 
prodajo žganih opojnih pijač,“ zlasti pa na nadaljevanje 
tega v 4. številki stran 36 našega lista. Pristavimo le, da je treba 
tako prodajo naznaniti finančni straži.

Društvene vesti.
Predavanje našega društva dne 23. aprila t. 1. je prav 

lepo uspelo. Predavatelj g. dr. Konrad Vodušek, ki je že s svojim 
prvim predavanjem o konkurzih zadovoljil poslušalce v polni meri, 
je tudi ta večer predaval ravno tako zanimivo in vsakemu umljivo, 
kakor zadnjič. V nadaljevanju svojega prvega predavanja je raz
pravljal g. predavatelj o konkurznem postopanju vobče, o kon- 
kurznem ediktu, o dolžnosti konkurznega komisarja, o volilnem 
naroku, o upniškem odboru, o likvidacijskem terminu, o konkurz
nem skladu, o konkurzni masi ter o razdelilnem načrtu. Končno 
je g. predavatelj omenil načine končanja konkurzov ter še posebej 
razpravljal o posebnih predpisih pri trgovskem konkurzu. G. preda
vatelj nam je obljubil da priobči svoje predavanje v društvenem 
glasilu, na kar trgovstvo posebno opozarjamo. Po končanem pre
davanju so pozdravili poslušalci g. predavatelja z dolgotrajnim 
ploskanjem, kar mu je bil gotovo najlepši dokaz iskrene pohvale 
za njegov trud. Predavanju je sledil zabavni večer, na katerem je 
društveni pevski zbor zapel več zborov. Glede obiska nam je ome
niti, da ni bil tak, kakor bi bilo to pričakovati pri prireditvah stro
kovnih in za praktično vporabo prepotrebnih predavanj ; predavanja 
se je namreč udeležilo le okoli 60 oseb. Zadnji čas bi bil, da se 
naše trgovstvo prične bolj zanimati za popolnjenje 
strokovne naobrazbe, ki je za modernega trgovca neobhodno 
potrebna.

Društvena veselica. Odbor našega društva je v seji dne 
26. aprila t. 1. sklenil svojo za dne 5. junija nameravano veselico 
z ozirom na predstoječo vsesokolsko slavnost in z ozirom na 
praznovanje 20-letnice pevskega društva „Slavec“ preložiti na jesen 
in se bo le-ta vršila v nedeljo dne 2. oktobra t. 1.

Himen. Povodom poroke našega člana g. Bogumila Kajzelja, 
uradnika kreditne banke z velerodno gospico Jeleno pl. Serci je 
priredil naš pevski zbor na predvečer poroke njegovi nevesti pod
oknico. — G. Kajzelj je zelo vnet član našega društva in je imel 
posebne zasluge pri prireditvi prvega trgovskega plesa. Novoporo- 
čencema iskreno čestitamo !

*

Naznanila posredovalnega odseka. Iščejo se: trije konto- 
risti, eden za slovensko in hrvatsko korespondenco, ostala dva 
morata biti vešča stenografije in špecerijske stroke, prvi za Zagreb, 
druga dva za Celje; en pomočnik železninske in špecerijske stroke 
za Kranj; en pomočnik manufakturne stroke za Celje; en pomočnik 
meš. stroke za Logatec; en potnik za neko tovarno pletenin za 
Ljubljano; en pomočnik galanterijske stroke za Ljubljano; trije 
vajenci.

Službe iščejo: pet pomočnikov špecerijske stroke, dva 
pomočnika manufakturne stroke, tri blagajničarke, ena proda
jalka, en vajenec. Ponudbe za razpisana mesta se imajo vlagati v 
zmislu pravil posredovalnega odseka.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. rožnika 1904. Št. 6.

Dokaz usposobljenosti v trgovskem 
obrtu.

Spisal Silv. Skerbinec.

Med zahtevami organizacij malih in srednjih 
trgovcev ter organizacij trgovskih nastavljencev, ki 
stoje na meščanskem stališču, je zahteva, da se zako
nitim potom uvede dokaz usposobljenosti, na enem 
prvih mest.

Ravnajoč se po načelu manšesterstva, ki ima 
dandanes le še malo privržencev „o prosti poti svo
bodnim silam“ je novela k obrtnemu redu z dne 
15. marca 1883., s katero se za rokodelske obrte 
predpisuje dokaz usposobljenosti, izvzela trgovski obrt 
od tega predpisa in tako omogočila, da je trgovina 
še danes torišče elementov, ki se češče le z brez
vestnostjo in egoizmom gospodarsko vzdrže na po
vršju. Ker lahko vsakdo začne „trgovino“ in postane 
„trgovec“, je posledica tega ta, da se pojavljajo 
trgovci — zlasti v zadnjih letih — kakor gobe po 
dežju in celo taki ljudje, ki so na kakem drugem 
pridobitnem polju pogoreli ter v svojem prvotnem 
stanu doživeli polom, hočejo v trgovini najti rešitev 
za svoj nadaljni obstoj in zato odpro prodajalno. 
Drugi zopet si mislijo, da se njih kapital ne more 
nikjer bolj fruktificirati nego ako ga nalože v trgovini, 
ker se pri tem — po njih mnenju — ni treba držati 
nikakih principov, ampak gledati le na lastno korist, 
ne brigajoč se, ako se s takim ravnanjem drugim 
škoduje ali ne, z eno besedo, ljudje eksperimentirajo 
na slepo srečo s svojim denarjem. Končno je omeniti 
še ono vrsto ljudi, ki hočejo v trgovini z goljufivim 
in kažnjivim početjem na stroške tujega kapitala 
obogateti, se krivično polastiti tujega kapitala in se 
potem morda s kako malo kaznijo izmazati ter si na 
ta način zagotoviti dobro eksistenco, dočim se izučeni 
trgovec poštenih principov bori za svoj obstoj. Ta 
boj za obstanek postane končno nemogoč in privede 
samostojnega trgovca v proletarijat!

Saj vidimo, da spravlja ta ekonomični razvoj in 
ta izvanredna svoboda, ki jo uživa trgovski stan, 
na polju falimentov zelo grozeče pojave na dan. Na 
nobenem drugem pridobitnem polju se ne najde tako

veliko število falimentov kakor v trgovskem stanu. 
Ako natančneje preiskujemo te falimente ter poizve
dujemo po njih vzrokih, pridemo v mnogih slučajih 
do zaključka, da kridatar sploh ni bil izučen trgovec 
torej nezmožen izvrševati trgovine in da ni mogel 
upravljati zaupanega mu premoženja, ker mu je ne
dostajala sposobnost ali pa ker je spadal v vrsto onih 
ljudij, ki si hočejo s trgovino na krivičen in goljufiv 
način pridobiti premoženje.

Pričujoči razlogi so napotili vlado, da se je za
čela pečati z idejo, zahtevati tudi za dosego trgovskega 
obrta sposobnostnih dokazov, kakor jih zahteva pri 
drugih obrtih, v prvi vrsti pri rokodelskih, t. j. da 
mora vsak državljan, ki hoče izvrševati trgovski obrt, 
izpolniti one predpogoje, ki dokazujejo njegovo 
sposobnost.

V tem zmislu zahtevajo izučeni trgovci in na- 
stavljenci od zakonodajalnih zastopov, da se uvede 
dokaz usposobljenosti za trgovski obrt in ni dolgo 
temu, ko se je izročila poslanski in gosposki zbornici 
peticija z več nego 100.000 podpisi in kakor se kaže 
je vlada naklonjena zahtevi petentov, kajpada ako bo 
državni zbor deloval.

Kot podlaga tozadevnega zakona, ki se ima uve
ljaviti, se zahteva:

1. donos učnega izpričevala, izdanega od samo
stojnega trgovca kot učnega gospodarja, ki je ud 
trgovske zadruge. Izpričevalo naj potrjuje, da se je 
dotičnik v zakonito določenem številu let dodobra 
izučil trgovskega obrta;

2. učno izpričevalo (učni list) mora v krajih, kjer 
obstoji trgovski gremij (zadruga) podpisati predstojnik 
gremija ali zadruge, na deželi pa predstojnik mešane 
zadruge dotičnega okraja ter pritisniti na izpričevalo 
zadružni pečat;

3. izpričevalo o vspešnem obiskovanju kake 
trgovske strokovne šole ali državne obrtne šole;

4. izpričevala, da je dotičnik gotovo število let 
kot pomočnik (nastavljenec) izvrševal trgovski obrt. 
Ta izpričevala morajo biti prav tako potrjena in pod
pisana kakor učno izpričevalo ;

5. taki prosilci za samostojno izvrševanje trgov
skega obrta, ki se z izpričevali izkažejo, da so več 
let obiskovali kako višjo trgovsko strokovno šolo ter

6



Stran 58. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 6.

jo z uspehom absolvirali, niso obvezani donesti 
učnega izpričevala, toda morali bi dokazati, da so se 
najmanj — eno leto praktično urili v kaki trgovini.

Pisec teh vrst je mnenja, da bi se samo z 
dokazom usposobljenosti malo pomagalo trgovskemu 
stanu, ako se sporedno z njim zakonitim potom ne 
uredi tudi razmerja vajencev in praktikantov, kajti z 
izpričevalom samim še dolgo ni dokazano, da se je 
kdo res naučil trgovskega obrta in kako naj bi tudi 
mogel, ako se morajo poleg predstojnika ali še enega 
nastavljenea večkrat 4 vajenci ali še več — učiti ! 
O tem vprašanju pa prihodnjič.

Tvrdka in njeno registro vanje.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

Kakor se je vpeljala v interesu prometa z ne
premičninami in realnega kredita zemljiška knjiga, tako 
se je vpeljal trgovski in zadružni register. Kakor sme 
vpogledati zemljiško knjigo vsakdo, ne da bi obraz
ložil svoj interes na tem, tako je javen in vsakomur 
pristopen tudi trgovski register.*)

Trgovski register je bil deloma znan že v sred
njem veku. Najstarejši trg. register je bil. vsaj kolikor 
je dosedaj znano, florentinski register. Nastal pa je 
trg. register iz matic različnih srednjeveških cehov 
(Zünfte). Te matice so bile javne in so imele namen 
dati pojasnilo o članih kakega ceha, kar je bilo radi- 
tega največje važnosti, ker je imel vsak ceh jurisdikcijo 
nad svojimi člani. Ker je bilo v javnem interesu, da 

-se je izvedelo, kdo je upravičen soditi kakega člana 
tega ali onega ceha, zato so vodila javna oblastva 
te matice, ki so tvorile javna poverila. Te matice so 
imele vpisane skupaj na enem listu vse tiste člane, 
ki so izvrševali skupno obrt, ponajveč hišno obrt, 
ali pa vsaj pod solidarno obvezo. Vsi člani so bili 
torej porazdeljeni v različne skupine ali podzadruge, 
vsled česar so bile te matice nekaki zadružni registri 
ali registri za družabne tvrdke. Ko so se te matice že 
skoro popolnoma izpremenile v zmislu naših trgovskih 
registrov, so jih začeli imenovati „trgovske pro
tokole“ in tvrdke, ki so bile vpisane v te protokole, 
so bile protokolirane tvrdke. To ime je ostalo 
še dandanes, dasi bi se moglo in smelo zdaj govoriti 
le o registrovanih tvrdkah. Ker je merodajno le bistvo, 
zato se nihče ne izpodtika nad tem sicer zastarelim 
imenom.

*) In seveda tudi zadružni register, katerega poslej ne 
bom več posebej omenjal, izvzemši, če bo veljala zanj kaka 
posebna določba, ki ne velja obenem za trgovski register.

Trgovski registri so torej javne 
knjig e,*) v katere se vpisujejodoločena 
dejstva in take okolščine, ki so vele
važne za presojo, v kaki meri so vpi
sane tvrdke vredne kredita.

Javnost trg. registra se kaže v tem,
1. ) da sme med uradnimi urami vsakdo vpogle

dati vanj ;
2. ) da sme vsakdo na svoje stroške zahtevati 

poverjene izpiske dovoljenih in izvršenih vpisov;
3. ) da se objavi vsak vpis v register tudi v 

javnih časnikih.
Principijelno se objavi vsak vpis v register le 

enkrat. Delniške družbe morajo pa izjemoma trikrat 
objaviti v časnikih, če so zmanjšale svoj delniški ka
pital, če se je strnila kaka delniška družba z drugo 
družbo (fuzija) in če se je razdružila.
Brž ko je vpis v register izvršen, se ne more nihče 
s tem izgovarjati, da mu vpis ni bil znan, izvzemši 
slučaj, da mu absolutno ni bilo mogoče izvedeti zanj, 
ker na dotičnem kraju n. pr. ni trg. registra, časniki 
pa vpisa, oziroma izbrisa še niso objavili.

Vsako trgovsko sodišče (deželna in okrožna so
dišča) ima razen zadružnih registrov dva trgovska 
registra in sicer enega za posamezne tvrdke, drugega 
za družabne tvrdke. Prenešene tvrdke se vpisujejo po 
svojem pravem bistvu. Če je prevzel posamezni 
trgovec prenešeno družabno tvrdko, se vpiše v regi
ster za posamezne tvrdke. Nasprotno bi se morala 
vpisati posamezna tvrdka, katero si je pridobila kaka 
družba, v register za družabne tvrdke.

Poleg registra je pri vsakem trg. sodišču tudi 
knjiga za priloge, v kateri se hranijo priloge, ki se 
radi prevelike obsežnosti niso mogle popolnoma vpi
sati v register, kakor n. pr. obsežni štatuti in pogodbe 
in njih premembe, ter državna odobrila za ustano
vitev komanditnih in delniških družeb.

Trgovsko sodišče mora skrbeti za to, da se 
vpišejo v trg. register vse v tem sodnem okrožju na
hajajoče se tvrdke trgovcev, ki plačujejo pridobnine

1. ) v krajih, ki imajo več nego 100.000 prebi
valcev ............................................................... 120 K

2. ) v krajih, ki imajo več nego 10.000 pa
manj nego 100.000 prebivalcev................... 80 „

3. ) v krajih, ki imajo nad 10.000 pre
bivalcev.................................................................50 „

*) Vendar je med vpisom v zemljiško knjigo in v register 
ta razloček, da vpis v zemljiško knjigo ustanovi pravice, tudi 
če jih prej ni bilo, vpis v trg. register pa navadno ničesar ne 
ustanavlja, ampak daje le pojasnilo. Pri zemljiški knjigi velja 
načelo: „Kar ni vpisanega, nima pravnega obstoja“, pri trg. 
registrih pa tega načela ni. Skratka: vpis v zemljiško knjigo je 
konstitutiven, vpis v register navadno le deklarativen. 
(Glej stran 13.)
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Pa tudi tisti trgovci so celotni trgovci, ki bi 
plačevali zgoraj navedene davčne zneske, če bi ne 
bili iz kakoršnegakoli vzroka oproščeni. Če se davčni 
znesek potem zniža, ko je tvrdka že registrovana, 
nima to nobenega vpliva na trgovčevo kakovost.

Obrtniki, katerih poslovanje ne prekorači rokodel
skega obsega, niso trgovci, vsled česar niso obvezani, 
da dajo svoje tvrdke v register vpisati, tudi če bi pla
čevali večje davčne zneske, kakor so zgoraj navedeni.

F ili j alke se morajo vpisati tudi takrat, če se 
od njih ne plačuje zgoraj omenjenih minimalnih dav
čnih zneskov, i. s. v register tistega trg. sodišča, v 
čegar okrožju se nahajajo. Vendar pa se filijalka toliko 
časa ne sme vpisati v register, dokler ni registrovano 
glavno podjetje. (Hauptniederlassung, Hauptetablis
sement.)

Če ima trgovec na enem geografičnem kraju, 
torej v enem mestu, trgu ali v isti vasi glavno pod
jetje in eno ali več podružnic (filijalk) s popolnoma 
enako tvrdko, se vpišejo vsa njegova podjetja le 
enkrat. Če bi pa poslovali vsi ti zavodi pod razli
čnimi tvrdkami, tedaj bi se morala vpisati vsaka 
tvrdka posebej.

Pri vsakem vpisu kake filijalke mora biti pri
pomnjeno, kje je registrovan glavni zavod.

V trg. register se ne da vpisati vse, kar bi komu 
na misel prišlo, marveč določa zakon natanko vse 
kar je predmet vpisa, bodisi, da se mora, bodisi da 
se le sme vpisati.

II.
Predmet vpisa v trg. register je:
1. tvrdka, imetelj in sedež trg. zavoda i. s. 

glavnega zavoda in filijalk.
a) oblika trg. družbe t. j. navedba, ali je družba 

javna trg. družba, ali komanditna, ali delniška, 
ali pa komanditna delniška družba;

b) ime, stan in bivališče tistih družabnikov, ki 
jamčijo osebno. Delničarji in komanditni delni
čarji se ne vpišejo nikdar.

c) znesek komanditnih vložkov in število ter 
znesek delnic in delniških deležev oz. glavnica 
delniške in komanditne delniške družbe.

d) pri delniških in komanditnih delniških družbah 
tudi družbena pogodba, štatuti, pred
met podjetja, oblika, v kateri naj bi se ob
javljale družbene objave, ter končno časniki, 
v katerih naj se tiskajo te objave.

e) pri delniških družbah tudi navedba ali se bodo 
glasile delnice na ime (imenske akcije) ali 
na imetelja (imeteljske akcije).
2. vse tiste trgovske osebe, ki imajo f o rm aln o 

pooblastilo, to so : prokurist, zastopajoči družabnik, 
ki jamči osebno, likvidatorji in predstojništvo delniške

družbe. Obenem je vpisati pripombo, ali imajo pravkar 
imenovane osebe posamezno ali kolektivno pooblastilo.*)

3. podpis posameznega trgovca in trgovskih 
oseb, ki imajo formalna pooblastila**), se mora dati 
v trgovski register, da se ima v slučaju prepira o pri
stnosti trgovčevega ali pooblaščenčevega podpisa vsaj 
en podpis, ki je zanesljivo pristen in s katerim se po
tem primerjajo drugi podpisi.

Imetelj tvrdke, ki ne zna pisati, se samo radi- 
tega ne more upirati registrovanju svoje tvrdke, češ, 
da se njegov podpis itak ne more registrovati, ker ne 
zna pisati. Tak imetelj najbolje stori, če si postavi 
prokurista ali pa če se nauči vsaj svoje ime podpisati. 
Ako pa noče nastaviti prokurista in se tudi toliko ne 
nauči pisati, da bi bil zmožen podpisati svoje ime, 
tedaj se njegov podpis sploh ne registruje. Kako sklepa 
tak trgovec potem trgovska opravila, to je njegova 
stvar; gotovo ima vsled tega marsikako sitnost, brid
kost in tožbo, ki bi je ne imel, če bi bil registrovan 
tudi njegov podpis.

4. premoženjske pravicetrgovčeve žene 
ali žene takega družabnika, ki jamči osebno ;

5. otvoritev konkurza o premoženju proto- 
koliranega posameznega trgovca, trg. družbe, z osebnim 
jamstvom obvezanega družabnika ali kakega koman- 
d iti sta ;

6. vsako premembo ali ugasnitev vpisanih 
dejstev. Posebno je treba vpisati, če se preloži sedež 
trg. podjetja na kak drug kraj, če umrje posamezni 
trgovec, če se opusti trgovina, če se razdruži trg. 
družba, če je končana likvidacija, če ugasne formalno 
pooblastilo ali če se da drugim osebam, če prevzame 
celo podjetje drug imetelj oz. lastnik, če vstopijo ali 
izstopijo družabniki ali komandisti, če se premeni vi
šina vložka, ki ga je bil dal z omejenim jamstvom 
obvezani družabnik, če se izpremeni štatut, osobito 
če se zviša ali zmanjša kapital delniške ali komanditne 
delniške družbe, če se nadaljujeta pravkar imenovani 
družbi, če se izpremeni vpisana ženitna pogodba in 
končno, če ugasne tvrdka.

Kadar vrne kdo obrtni oblasti pridobninski list, 
češ, da ne bo izvrševal več trgovine, je dolžan prositi 
za izbris svoje tvrdke.

*) Ako je pooblaščenih več oseb, tako da druga brez 
druge ne more ničesar ukreniti, imenujemo to pooblastilo skupno 
ali kolektivno.

**) Formalna pooblastila so tista, ki jim že zakon na
tanko določa obseg pravic, katere se nasproti tretjim osebam, 
ne dajo omejiti. Če bi principal prepovedal prokuristu kupovati 
zanj premičnine, ta bi pa vendar kupil hišo, bi moral principal 
proti prodajalcu hiše potrditi in priznati prodajo, ker je pro
kurist po zakonu upravičen kupovati (ne pa prodajati) nepre
mičnine; smel bi pa prijeti prokurista za odškodnino, ker je 
ravnal zoper njegovo povelje.

6*



Stran 60. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. St. 6.

Za vsak pis v trg. register sme prositi posamezni 
trgovec, če se nanaša zaprošeni vpis na njegovo 
trgovino.

Prošnje za vpise, ki se nanašajo na trgovsko 
družbo, morajo biti podpisane (ali vsaj s poverjenimi 
ročnimi znamenji signirane) od vseh z osebnim 
jamstvom obvezanih družabnikov in koman- 
ditistov navadne, komanditne družbe oziroma od vseh 
članov predstojništva kake delniške družbe ali 
trg. zadruge: obenem se morajo izkazati, da so upra
vičeni prositi za nameravani vpis.

Za vpis likvidatorjev in njihovega formalnega po
oblastila, za vpis, da je likvidacija končana, in za izbris 
družabne tvrdke morajo prositi vsi dotedanji družab
niki. Le če se je razdražila delniška družba ali trgovska 
zadruga, nastopijo likvidatorji sami od sebe na mesto 
predstojništva ter morajo naznaniti v register, da je 
likvidacija končana, obenem pa prositi za izbris tvrdke.

Le za vpis in izbris prokure sme prositi tudi pri 
trgovskih družbah en sam družabnik, ki pa mora biti 
opravičen zastopati družbo.

Vse to, kar je predmet registrovanja, se mora 
prijaviti v register; le ženitna pogodba se lahko prijavi, 
če se hoče.

Od pravila, da je vpis v register le deklarativen 
in ne konstitutiven, t. j. da vpis sam ne ustvarja pravic, 
ampak vsled svoje javnosti le urbi et orbi naznanja, 
da so že poprej nastale take pravice, imamo 7 izjem, 
in sicer:

1. Pravico do izključne porabe tvrdke dobimo 
šele z njenim vpisom. Pač smemo že prej rabiti kako 
tvrdo, ki še ni vpisana v register, ne moremo pa bra
niti drugim, da bi ne imeli v istem kraju iste tvrdke, 
katero imamo mi.

2. Pozamezni trgovec dobi šele z vpisom pravico, 
da se ga sme tožiti pri trg. sodišču, da se sme otvoriti 
o njegovem premoženju le trgovski konkurz, in da 
se sme zaključiti ta konkurz, če so dani še drugi po
goji, s posilno poravnavo. — Tudi sodnim prisednikom 
pri trg. sodišču sme biti imenovan le registrovan 
trgovec.

3. Žena celotnega trgovca ali družabnika, obve
zanega z osebnim jamstvom, sme zahtevati v slučaju, 
če je prišel njen mož v konkurz, svoje premoženjske 
pravice, ki ji pristojajo iz ženitne pogodbe, le v isti 
meri, v kateri so vpisane v register, in le od dneva 
vpisa dalje.

4. Trgovske družbe z omejenim jamstvom dru
žabnikov, torej komanditne, delniške in komanditne 
delniške družbe nastanejo šele z vpisom tvrdke v re
gister. Šele z vpisom prične omejeno jamstvo, dočim 
jamčijo, če so začele opravljati te družbe svoja trgov
ska opravila pred vpisom, vsi družabniki z vsem svo

jim premoženjem, če ne dokažejo, da je bilo upnikom 
njih omejeno jamstvo znano.

5. Izprememba družbene pogodbe je veljavna le, 
če je vpisana v register. Prav tako se smejo veljavno 
vrniti — bodisi deloma, bodisi popolnoma — vložki 
tistih družabnikov, ki jamčijo le omejeno, če se je 
vpisalo tako vračilo v register.

6. Popolna ali delna razdelitev družbenega pre
moženja med družabnike delniške ali komanditne del
niške družbe je dovoljena le, če se je vpisala v register. 
To velja tudi o fuziji (Fusion), ki nastopi, če se je 
razdružila kaka delniška družba in se strnila potem z 
drugo delniško družbo.

7. Zastaranje tožbe proti družabnikom, obveza
nim z osebnim jamstvom, in proti komanditistom (se
veda le do višine njihovega vložka) radi terjatev proti 
družbi prične s tistim dnem, ko je bila vpisana v re
gister razdružitev družbe ali izstop družabnika iz nje.

(Konec prih.)

O posebnem davku na trgovino, 
točenje ter malo prodajo žganih opojnih 

pijač.
Priobčuje D. T.

(Nadaljevanje.)

IV. Kedaj in kako je treba plačati posebni davek?

To vprašanje ni samo važno za trgovca in obrt
nika, ki se peča s kakim obrtom, podvrženim po
sebni davščini, ampak sploh za vsakega, torej tudi 
zasebnika, ki v posameznem slučaju, morda celo samo 
enkrat odda proti plačilu večjo ali manjšo množino 
žgane opojne pijače; kajti treba uvaževati, da naš 
zakon nalaga posebni davek na vsako oddajo špi
rituoz proti plačilu, naj obstoji ta oddaja v 
trgovini, v točenju ali pa v prodaji na drobno — 
izvzemši edinole trgovino nad enim litrom! — in naj 
se ta oddaja vrši obrtoma, z namenom iztržiti si do
biček, ali pa brez vsake take namere, n. pr. popolnoma 
slučajno, morda samo enkrat s strani privatne osebe.

Vsakdo torej, ki se peča s sličnim opravilom, 
oziroma izvršuje tako opravilo morda tudi le enkrat, 
mora vedeti, da je zavezan plačati posebno davščino 
in treba torej, da tudi ve, kedaj in v koliki izmeri 
mu je izpolnjevati to dolžnost.

Zakon določa v §. 10, da se ima vršiti vplačilo, 
posebne davščine za vsako polletje posebej; poznejše 
naredbe sicer dopuščajo, da se posebni davek tudi 
vplača za oba tečaja enega leta skupaj naprej, s tem 
pa na stvari sami ni izpremenjeno ničesar, ker se 
posebna davščina tudi v tem slučaju odmeri za vsako 
polletje posebej.
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Prvo polletje ali prvi tečaj tvori doba od prvega 
januarja do zadnjega junija, drugi tečaj pa doba od 
prvega julija do zadnjega decembra vsakega leta.

Zakon predpisuje, da se ima ta davščina vpla
čevati za vsako polletje posebej in sicer vselej 
še pred pričetkom izvrševanja dotičnega obrta za celi 
tečaj naprej. Zakon nadalje izrecno naglaša, da je 
oni, ki prične izvrševati kako opravilo, podvrženo 
posebnemu davku tekom kakega polletja, zave
zan plačati posebno davščino za celo dotično polletje.

Kdor bi torej zadnji dan prvega tečaja, to je 
30. junija pričel izvrševati kako tako opravilo, moral 
bi posebno davščino plačati istotako v celem, to je 
za celo prvo polletje odpadajočem znesku, kakor oni, 
ki je pričel z izvrševanjem takega opravila že sredi 
tečaja ali pa je izvršuje že od prvega prosinca.

Zakon zahteva, da vsakdo, preden prične iz
vrševati posebnemu davku podvrženo podjetje, to 
nameravano izvrševanje prijavi pristojnemu 
davčnemu uradu, pri katerem mora zaeno tudi 
vplačati odpadajoči posebni davek.

Pristojni davčni urad je vedno davčni, oziroma 
glavni davčni urad onega davčnega okraja, kamor 
spada kraj, v katerem naj se izvršuje nameravani obrt, 
oziroma davku podvrženo opravilo, n. pr. za ljub
ljansko mesto ter vse kraje v ljubljanski okolici glavni 
davčni urad v Ljubljani, za Domžale davčni urad v 
Kamniku itd.

O posebnih predpisih gledé prijave v prihod
njem poglavju; tu bodi le še naglašeno, da je dovo
ljeno prijaviti in plačati tudi za oba tečaja enega leta, 
torej za celo leto anticipando naenkrat.

Po izvršeni prijavi in plačanju odmerjenega po
sebnega davka dobi dotičnik na ime podjetnika gla
sečo se uradno „prijavno in plačilno boleto“ 
za vsak tečaj posebej, katero boleto je treba 
dobro shraniti, ker služi dotičnemu podjetniku v 
dokaz izvršenega vplačila in se predložitev te bolete 
lahko vsak čas zahteva s strani pregledujočih finanč
nih organov (uslužbencev finančne straže).

Vsaka taka prijava se mora po izrecnih pred
pisih zakona vršiti na vsak način pred pričetkom 
izvrševanja dotičnega obrta, oziroma davku podvrže
nega dejanja, ker bi bilo drugače vsako tako izvrše
vanje nenaznanjeno ter bi se, kakor pozneje še po
drobno navedeno, kaznovalo z občutnimi globami.

Zakon razločuje v §. 14 nadaljevanje že obsto
ječega obrta od otvoritve takega podjetja na novo.

Kdor hoče svoj obrt nadaljevati, mora za 
vsako novo polletje (ako ni morda že prej za oba 
polletja enega leta skupno prijavil in plačal) še preden 
prične v novem polletju z izvrševanjem obrta, to 
izvrševanje, oziroma nadaljevanje prijaviti pristojnemu 
davčnemu uradu ter vplačati odpadajočo davščino.

Kdor hoče torej svoj obrt nepretrgano nadaljevati 
s prvim prosincem novega leta, mora ta obrt za novo 
polletje najkasneje do 31. grudna prejšnjega leta na
znaniti in posebno davščino za novi tečaj vplačati. 
Kakor hitro bi tega ne storil ter kljub temu nadaljeval 
svoj obrt prvega prosinca, zapal bi kazni radi ne- 
naznanjenega izvrševanja posebnemu davku pod
vrženega obrta.

S tem kajpada ni rečeno, da bi moral vsakdo, 
ki hoče v bodočem novem letu nadaljevati svoj obrt, 
naznaniti to izvrševanje vedno že prvega prosinca 
novega leta ! Zakon zahteva samo, da se prijava in 
vplačilo vrši pred pričetkom izvrševanja, ozir. 
nadaljevanja v novem tečaju in iz tega sledi, da 
pravkar omenjeni predpis obvezuje le onega, kdor 
hoče v novem tečaju svoj obrt izvrševati nepre
trgano. Ko bi pa n. pr. dotičnik prvega prosinca 
ne izvrševal obrta, ko bi, recimo za delj časa, n. pr. 
do 20. prosinca hotel začasno prekiniti obrt, 
zadoščalo bi, ako bi neposredno pred nadalje
vanjem v novem tečaju, torej vsaj do vštetega 
19. prosinca prijavil nadaljevanje ter vplačal odmerjeno 
mu davščino.

Kdor pa svojega obrta ni le začasno vstavil, 
ampak popolnoma opustil, ali pa kdor se sploh še 
nikdar doslej ni pečal z izvrševanjem posebnemu davku 
podvrženega obrta ter hoče sedaj zopet na novo, ozir. 
povsem na novo pričeti z izvrševanjem takega 
obrta, mora po predpisih zakona ta svoj na novo 
pričeti obrt prijaviti najmanj štirinajst dni 
pred pričetkom izvrševanja pristojnemu davčnemu 
uradu ter vplačati odpadajočo posebno davščino za 
dotično polletje.

K vplačilu posebne davščine je obvezan edinole 
podjetnik dotičnega posebni davščini podvrženega 
obrta; njega torej zadene v konkretnem slučaju vsa 
odgovornost in vse posledice radi morebitnega pre
koračenja ter kršenja zakonitih predpisov. Podjetnik 
takega obrta v narodnogospodarskem zmislu, ki pride 
edinole tu v poštev, pa je vedno le oni, ki izvršuje 
dotični obrt na lasten račun ter lastno odgovornost, 
torej imetnik lastnine ali pa zakupnik takih obrtov, 
nikakor pa n. pr. ne njega namestnik, prokurist, delo
vodja, komi, sluga ali sličen uslužbenec ali nameščenec. 
Tako n. pr. zadene gospodarja gostilničarja odgovor
nost in kazen za neopravičeno ter nenaznanjeno izvr
ševanje točenja žganih opojnih pijač, katero je izvrševala 
(na njegov račun) v njegovih obrtnih prostorih n. pr. 
njega natakarica.

Ako pa več podjetnikov skupno izvršuje eno in 
isto podjetje, jamčijo tudi vsi ti solidarično za na
knadno vplačilo prikrajšanega posebnega davka ter za 
kazenske zneske, naložene jim radi dotičnih prestopkov.

(Dalje prih.)
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Občna pridobnina, ki jo torej plačujejo v razrede 
in davčne družbe uvrščeni davkoplačevalci, se imenuje 
kjontingentirana občna pridobnina.

Podjetja, trgovine in obrti, ki se začno nanovo 
izvrševati med priredbeno dobo, obdači davčna 
oblast sama in ti plačujejo, dokler niso uvrščeni v 
davčno družbo, nekontingentirano občno pri
dobnino.

Podjetja torej, ki so nastala po 1. juniju 1903. 
plačujejo nekontingentirano občno pridobnino do pri- 
redbene dobe 1906/7, takrat se jih bo uvrstilo v davčno 
družbo in v pridobninske razrede.

Zavezanci občne pridobnine so razdeljeni v pri
redb en e okraje. Priredbeni okraj za prvi in drugi 
razred je okoliš trgovske in obrtniške zbornice; na 
Kranjskem je torej le en priredbeni okraj za prvi in 
drugi razred in ta obsega celo Kranjsko. Priredbeni 
okraji za tretji in četrti razred so politični okraji 
(okrajna glavarstva) in mesta ter industrijalni kraji z 
več nego 20.000 prebivalci. V prvi razred se uvrstijo 
oni davkoplačevalci, ki plačujejo več nego 2000 K, v 
drugi oni, ki plačujejo več nego 300 K in manj nego 
2000 K, v tretji oni, ki plačujejo več nego 60 K in 
manj nego 300 K, v četrti oni, ki plačajo manj nego 
60 K občne pridobnine. Pripadniki enega razreda v 
enem priredbenem okraju tvorijo davčno družbo.

Davkoplačevalce uvrsti davčna oblast še pred 
priredbo v davčne družbe ter obvesti tudi pripadnike 
o tem. Zoper uvrstitev je dovoljen priziv na finančno 
deželno oblast.

Cesar ne najdemo pri nobenem drugem davku, 
je to, da je vsota davka, ki ga morajo plačati vsi v 
Avstriji občni pridobnini zavezani davkoplačevalci, 
že naprej določena. Glavna pridobninska vsota se je 
za prvo priredbeno dobo 1898/99 določila z zneskom 
35.464 K. Za vsako naslednjo priredbeno dobo se zviša 
ta vsota za 2 4% zadnjega zneska.

Iz te glavne vsote se potem porazdelijo delni 
zneski ali kontingenti na posamezne kronovine in v 
kronovinah zopet na davčne družbe. Davčna družba, 
smo poprej rekli, so pridobninski zavezanci enega 
razreda v enem priredbenem okraju. Na vsako davčno 
družbo pride delni kontingent glavne pridobninske 
vsote in tega morajo plačati davkoplačevalci, uvrščeni 
v davčno družbo. Da se zenačijo posamezni delni 
kontingenti z glavno pridobninsko vsoto, mora skrbeti 
posebna državna komisija na Dunaju, imenovana kon- 
tingentna komisija.

Ako je vsota davčnih postavkov, ki so se od 
komisije predpisali pripadnikom davčne družbe, večja 
nego delni kontingent, se odbije toliko odstotkov od 
davčnih postavkov, da je vsota postavkov enaka 
delnemu kontingentu. Nasprotno se pa pribije toliko

odstotkov, ako je vsota davčnih postavkov manjša 
nego delni kontingent. Ti odstotki se imenujejo repar- 
ticijski pribitek ali odbitek.

Prihodnjič govorimo o komisijah.
(Dalje prih.)

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

Ko je pa vzcvetela trgovina in trgovci niso uteg
nili vpričo občinstva rezati in tehtati kovine, so si 
narezali že doma ponajveč okrogle palčice v takih 
težah, da so kombinirali potem lahko vsako poljubno 
težo. S tem pa se je vnovič pojavila težkoča glede 
finosti, ker je prodajalec lahko dvomil, ali so vsi ti 
koščki res od punciranih palčic narezani ali ne. 
Trgovci so se zatekali zopet k državnim organom, ki 
so imeli čez glavo posla, kajti morali so stehtati in 
glede finosti preiskati vsak novec posebej, dočim 
so preiskali prej celo palčico skupaj. Da si je zmanj
šala delo, prevzela je država tudi narezovanje 
v svojo oskrbo in odredila, da se smejo spraviti v 
promet le tisti koščki, ki jih je ona izdala in ki so 
imeli kmalu na obeh straneh punec in ozname- 
nilo teže.

Kot punec so pritiskale različne države različne 
podobe na novce. Navadno je bila na eni strani po
doba vladarja, na drugi strani pa podoba kakega bo
žanstva. Atiški novci so imeli na eni strani glavo bo
ginje Palas Atene, na drugi strani pa sovo ali oljko. 
Eginci so imeli na svojih novcih želvo, Korinčani 
pegaza,*) Rodjani vrtnico, Rimljani govedo itd.

V prvih časih so imeli poseben model za uli
vanje novcev, pozneje pa so udarjali punec s kladi
vom na novec (prägen, schlagen, Schlagschatz). 
Egipčani niso imeli novcev, dokler jih niso dobili iz 
Azije. Steklene okrogle ploščice, ki se dobivajo pri 
izkopavanju, so le uteži. Še-le po 1. 1500 pr. Kr. so 
začeli določati, ravnaje se po Babiloncih, vrednost 
blaga s kovinami. Rabili so ponajveč 91 gramov težke 
bakrene koščeke, takozvane „ten“ ali „deben“; redko 
so se dobili zlati obročki.

Rimljani so delali prve novce 1. 451 pr. Kr. 
Ulivali so jih iz bakra in so jih imenovali „ase“. 
Imeli so na eni strani bikovo glavo, na drugi strani 
pa glavo Palas Atene. Leta 268 pr. Kr. so prešli k 
srebrni veljavi in določili vrednost bakra in srebra z 
razmerjem 1 : 120. Srebrni novci so bili denarji,**) 
kvinarji***) in sesterci.****)

*) Krilat konj pesnikov.
**) Pomeni novec z 10 jednicami, t. j. desetica ; odtod naše ime.

***) Pomeni novec s 5 jednicami, t. j. petica.
****) Pomeni šestinko desetice.
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Zlat denar so začeli kovati Rimljani proti koncu 
republike. Cesar Avgust je pridržal kovanje zlatih in 
srebrnih novcev sebi, kovanje bakrenih novcev pa je 
prepustil senatu.

Ko smo videli, kake potrebe so poklicale denar 
v življenje, nam je lahko razumeti njegovo bistvo in 
njegov pomen. Vsako drugo blago gre namreč 
iz rok v roke zato, da se končno použije, 
porabi ali da ostane končno v eni roki. 
Denar pagre izrok vrokezato, dase nikjer 
ne ustavi, ampak da kroži vedno kot pla
čilno ali splošno menjalno sredstvo med 
ljudmi.

Res je, da se denar tudi lahko tako obrabi, da 
ga končno ne marajo več jemati v prometu, toda 
namen denarju ni, da se obrabi, to je zlo, kateremu 
se ni mogoče izogniti. Če bi se denar nikdar ne ob
rabil, bi bil še popolnejši. Vsako drugo blago n. pr. 
žito, hrana, obleka, pohištvo se končno zato kupi 
in nabavi, da se použije in rabi. Kdor kupi pohištvo, 
ga ne kupi s tem namenom, da bi ga naprej prodal, 
če ne trži s pohištvom marveč zato, da ga bo rabil. 
Če se vendarle proda tako pohištvo vsled smrti ali 
kakega drugega vzroka, je to le slučaj, na katerega 
se pri nabavi ni mislilo. Kdor pa dobi denar, ve in 
ima že takrat namen, da ga bo zamenjal in izdal ta 
denar za kako drugo blago. Tudi tisti denar, ki ga 
hočemo hraniti za starost, imamo namen izdati, če ne 
poprej, pa v starosti. Navadno pa tudi ta denar iz
damo takoj, naloživši ga v hranilnico, ki ga posodi 
zopet dalje, tako da gre tudi ta denar ves čas iz rok 
v roke.

Denar ima torej namen, da je splošno menjalno 
sredstvo. Za denar se dobi vse, zato je pa tudi denar 
tisto sredstvo, s katerim izražamo vrednost drugih 
reči. Vsled tega lahko rečemo: Denar je merilo 
vrednosti vseh drugih reči. Prav tako lahko 
pa trdimo tudi, da je denar tisto blag o, ki 
je namenjeno, da gre iz rok v roke in da se 
nikdar ne konsumira.

Če je denar tisto sredstvo, s katerim merimo 
vrednost drugih reči, tedaj se njegova vrednost ne sme 
izpreminjati. In res se vrednost denarja najmanj izpre- 
minja, toda izpreminja se pa vendarle. Tako je porabil 
za časa Sokrata odrasel mož za hrano 15 h na dan, 
torej vse leto okoli 55 K, in za obleko in obuvalo 
okoli 11 K na leto. Iz tega se vidi, da je bila vrednost 
denarja takrat večja ali, kar je isto, da je bilo vse 
drugo blago mnogo ceneje.

Vrednost denarja se je izpreminjala posebno 
močno, kadar so zadeli na kak nov rudokop, katerih 
je bilo v starem veku izredno malo. Grki so dobivali 
zlato na otoku Tazos, in v Traciji v Pangajskem 
gorovju, srebro v gorovju Laurion na rtu Sunium in

baker na otokih Evbeji in Cipru, železo v Lakoniji 
in Beociji.

Koncem starega in začetkom srednjega veka, 
osobito za časa preseljevanja narodov so opustili in 
zasuli ljudje še to malo število rudokopov, da jih 
obvarujejo za slučaj, da se vrnejo kdaj v domovino. 
Iz prav teh nagibov so zakopali denar v zemljo ali 
pa ga pogreznili v reke. V tem času ni bilo vsled nave
denih vzrokov skoro nič denarja v prometu, zato je 
imel izvanredno veljavo. Pomanjkanje denarja je bilo 
toliko večje, ker je bil takrat promet zelo počasen. 
Čim počasnejši pa je promet, tem več denarja je 
treba. To se bo umelo najbolje na sledečem primeru :

Vzemimo, da pošlje danes ruski trgovec za 10.000 K 
čaja v zapadno Evropo in vzemimo dalje, da ni nobene 
železnice. Čaj je na potu 2 meseca in ravno toliko 
časa denar za čaj. Trgovec ne more med tem časom 
zapreti prodajalne, ampak mora kupčevati, če hoče 
izhajati. Vzemimo, da odpošlje vsak dan za 1000 K 
čaja. Tedaj rabi v teh 4 mesecih vsak dan 1000 K 
denarja, torej skupaj 120.000 K. Če bi bil pa poslal 
gori omenjeni čaj z brzovlakom, bi bil prišel v 48 
urah na svoje mesto in v nadaljnih 48 urah bi trgovec 
imel svojih 10.000 K. Za te 4 dni pa bi rabil le 
4000 K, dočim bi potreboval v prvem slučaju 120.000 K.

Ko so odkrili Ameriko, so našli tam tudi mnogo 
zlata, čigar vrednost je padla na % prejšnje vrednosti. 
Vrednost zlata se je merila v tem slučaju po množini 
blaga, ki se je dalo za 1 kg zlata.

Od prvih časov do danes se je izpreminjala re
lativna vrednost srebra in zlata tako, da se je gibala
med razmerjema 1:10 in 1:19. —

To razmerje je bilo:
pri Indih.......................................................... 2:5
v starem veku.................................. .... . . 1:10
za časa Platona.............................................1:12
„ „ Demostena....................................... 1:14
„ „ kraljev (pri Rimljanih)...................... 1:10
„ „ cesarjev „ „ ....................1:145
„ „ propada rimske države...................... 1:18

v srednjem veku, kakor izpričujeta lex Salica
in Sachsenspiegel............................................1:10
v začetku novega veka..................................1:12
pozneje.......................................................... 1:15
še pozneje..................................................... 1:15’5
leta 1875 ........................................................... 1:19.

Od vsake države je odvisno, ali uvede v svojih 
mejah srebro ali zlato ali pa oboje kot plačilno 
sredstvo. To stori lahko tako, da prizna s posebnim 
zakonom ali pa molče eno ali več kovin kot plačilno 
sredstvo.

(Dalje prih.)
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Raznoterosti.
Počitniški tečaji za izobraževanje učiteljev v trgovskih 

vedah. Brezdvomno je trgovina eden prvih in najglavnejših čini- 
teljev v razvoju narodovem, kajti pod vplivom trgovine so vse 
obrti, industrije in tudi kmetijstvo. Naravna posledica tega je, da 
mora biti dandanes trgovsko izobražen razen trgovca tudi vsak 
obrtnik in kmetovalec, če hoče, da njegovo obrtovanje in kmeto
vanje uspeva in more konkurirati na svetovnem trgu. Z eno besedo : 
dobra trgovska izobrazba je podlaga trgovini, obrti 
in kmetovalstvu. Žalibog, da pri nas na Slovenskem o tej stroki 
izobrazbe pravzaprav niti govoriti ne moremo. Večina naših malih 
trgovcev, obrtnikov in kmetovalcev nima niti pojma o trgovinski 
vedi, o knjigovodstvu, o trgovskem računstvu, o meničnem poslo
vanju itd. Vsled tega v istini tudi ne zna računati. In ne motimo 
se, če trdimo, da je ravno ta nedostatna trgovsko-strokovna izobrazba 
vzrok, da naša obrt in trgovina ne uspeva in da naše kmetijstvo 
rapidno pada. To dejstvo so merodajni krogi tudi že izpoznali. To 
vidimo v tečajih in predavanjih, katere prireja slov. trgovsko društvo 
„Merkur“, slov. žensko društvo . . . Toda vse to je namenjeno v 
prvi vrsti obrtnikom in trgovcem glavnega mesta Ljubljane. Naš 
kmet, obrtnik in trgovec na deželi je pozabljen, za tega se ne 
brigamo . . . Pomagati mu pa v istini pravzaprav tudi ne moremo, 
ker nimamo izobraženih učnih moči, ki bi ga navajale k 
učenju trgovskih ved. Prva naloga in podlaga vsemu je, da dobimo 
dobro in strokovno izobražene učne moči. — In kdo drugi je tako- 
rekoč poklican, da poučuje našega kmeta, našega obrtnika na de
želi — nego učitelj ? Seveda moramo računati pri tem z dejstvom, 
da je naš učitelj že danes preveč obložen in da bi bilo naravnost 
hudodelstvo, od našega učitelja pri njegovi sedanji plači zahtevati 
še več.

Da je učitelj torej v prvi vrsti poklican, da pomaga in sve
tuje kmetovalcu, da ga torej v tem slučaju navaja k razumevanju 
trgovske strani kmetovanja, o tem se pač ne more dvomiti. In to 
dejstvo so uvideli tudi Čehi.

Češki trgovski muzej v Pragi je priredil v to 
svrho že štiri počitniške tečaje, v katerih so se ljud- 
sko-šolski in meščanski učitelji poučevali vtrgovskih 
vedah. In 17. julija t. 1. se je otvoril peti tečaj. To so prvi taki 
tečaji v Avstriji. In vsi merodajni krogi priznavajo veliko vrednost 
teh priredb. Neka dobro informirana oseba je rekla „da je mini
strstvo hvaležno češkemu trgovskemu muzeju za srečni začetek in 
dani zgled.“ Te tečaje je dovolilo naučno ministrstvo z ukazi z 
dne 2. julija 1902, št. 13.076 in z dne 24. julija 1903, št. 20.726. 
L. 1899 so sestavili prvi učni načrt in ta je obsegal: 1. trgovsko 
računstvo, 2. menično pravo, 3. trgovinoslovje, 4. narodno gospo
darstvo, 5. knjigovodstvo in korešpondenco. Prvi kurz se je vršil 
v 1. 1900 in je trajal od 16. julija do 11. avgusta. Udeležnikov je 
bilo 38 učiteljev. Drugi kurz je trajal od 15. julija do 10. avgusta 
1901, udeležnikov je bilo 48. V tretjem kurzu, ki je bil od 14. 
julija do 14. avgusta 1902, je bilo 60 učiteljev. Četrtega kurza 
od 16. julija do 16. avgusta se je udeležilo 57 učiteljev. Velika 
udeležba pač kaže, kako se češko učiteljstvo zanima za te tečaje.

Naglašati pa moramo že zdaj, da je učiteljstvu zbog njegovih 
skrajno slabih razmer nemogoče na svoje troške obiskovati te kurze. 
In vsled tega so dobili češki učitelji-udeležniki znatne podpore v 
to svrho. Češki trgovski muzej je pa spoznal tudi naše razmere. 
In pričel je majhno akcijo, da pridobi vsaj par slovenskih učiteljev, 
da se udeleže tega tečaja, kar se mu je glede ogrskih Slovakov že 
posrečilo. Žalibog se mu je poizkus ponesrečil, ker edini učitelj- 
udeležnik ni dobil niti krajcarja podpore niti pri deželnem odboru, 
niti pri trgovski zbornici niti pri mestni občini ljubljanski vsled ne- 
dostajanja tozadevnega fonda.

Toda upajmo, da ta ali oni javni zavod — posebno pa oni, 
katerih je dolžnost podpirati take priredbe — ustanovi oziroma za

loži tozadevni fond, da na ta način omogoči tudi našemu učiteljstvu 
obiskovanje teh prekoristnih tečajev.

V enem prihodnjih člankov hočemo spregovoriti o organi
zaciji in razvoju teh tečajev in sploh o delovanju češkega trgovskega 
muzeja v Pragi. 7?. Šega.

•j:

Centralni kataster. Pred dobrim pol letom je izšel v dr. 
Dornovem narodnogospodarskem založništvu „Avstrijski cen
tralni kataster“, ki obsega naslove vseh avstrijskih trgovcev, 
obrtnikov itd. Delo je brezdvomno velikansko in pri svoji prvi iz
daji tudi precej popolno. Ta knjiga je vzbudila pri nas misel, da 
bi se špecijalno za slovenske dežele napravil natančen zaznamek 
vseh slovenskih trgovcev in obrtnikov. To bi bilo v 
istini velikega pomena — ne le za kupovalca temveč tudi sploh za 
razvoj naše trgovine in industrije. Kajti v taki adresni knjigi se 
zrcali faktično stanje trgovine in industrije, iz suhoparnih številk in 
mrtvih adres prav lahko spoznamo, kje in v kaki meri je posa
meznim strokam še odprto, neobdelano polje . . . Nekak poskus je 
že napravil Gabršček v Gorici. Tega, večjega dela naj bi se — 
kakor se svetuje — poprijelo društvo „Merkur“. Odkrito moram 
priznati, da se tu od društva pač mnogo zahteva. Kajti sestavljanje 
take adresne knjige da toliko dela in je tako drago, da bi ga 
društvo „Merkur“ pač ne vzmoglo. V prvi vrsti moramo vpoštevati 
vire, iz katerih lahko zajemamo tvarino. Dr. Dorn je delal s po
močjo trgovinskih zbornic. Te so mu poslale na posameznih listkih 
naslove vseh tvrdk. Ta materijal se je uredil po okrajnih glavarstvih, 
občinah, vaseh, strokah. Korekture so se poslale posameznim obči
nam. Tudi ta pot bi bil prikladen za naš projektirani slovenski cen
tralni kataster. Ali pa moremo to od trgovinskih zbornic zahtevati? 
In če bi nam tudi n. pr. kranjska trgovinska zbornica proti gotovi 
odškodnini doyolila prepisovanje materijala — kje dobimo zagoto
vilo, da so vse te tvrdke tudi v istini v slovenskih rokah Po
udarjati moram pa že tu, da bi pač ne dobili za ta načrt razen 
ljubljanske trg. zbornice nobene druge. Edini pot bi bil, da bi nam 
pomagale občine. Vsa akcija bi se morala začeti v večjem slogu. 
Pritegnila naj bi se županstva, učiteljstvo in duhovščina. Za Kranjsko 
bi pač ne imeli prevelikih težav, težavnejše bi pa bilo delo v ob
mejnih slovenskih deželah — toda z resno in dobro voljo, bi se 
tudi te težkoče premagale . . . Najboljše bi pač bilo, da društvo 
„Merkur“ izvoli v ta namen poseben odsek, v katerega naj bi po
vabil tudi druge, izvendruštvene strokovnjake. Češki trgovinski 
muzej se tudi bavi s sestavljanjem nekakega centralnega katastra, 
toda bolj za večje eksportne firme. Dobro bi bilo, da bi se tudi 
Slovenci vsprejeli v to delo. Morda bi bilo mogoče, na ta ali oni 
način uresničiti to misel ... R. Š.

Društvene vesti.
Zaključek društvenih učnih tečajev. Z mesecem oktobrom 

lanskega leta je otvorilo naše društvo za svoje člane dva večerna 
učna tečaja in sicer za knjigovodstvo in stenografijo, od katerih se 
je prvi zaključil 1. junija t. 1., drugi pa 12. t. m. Kurz za knjigo
vodstvo je obiskovalo do zaključka 11 ter kurz za stenografijo 7 
društvenikov. Vzroka, da kurza nista bila številnejše obiskana, je 
iskati v tem, da je večina tukajšnjih trgovskih sotrudnikov obisko
vala že poprej trgovske šole, iz kurza za stenografijo pa je več 
društvenikov že prej izstopilo. A vseeno moramo biti z uspehom 
prav zadovoljni, če pomislimo, da so kurzi prostovoljni in da je 
trgovski sotrudnik vprežen v trgovini od jutra do večera. Oglejmo 
si te kurze nekoliko bližje. Knjigovodstvo, in sicer enostavno, je po
učeval magistratni računski oficijal g. Vole, kateremu gre iskrena 
zahvala za njegovo požrtvovalnost. Udeležba je bila redna ter so 
slušatelji pazno in marljivo sledili pouku. Najlepši dokaz velikega
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zanimanja za ta kurz pa izpričuje dejstvo, da je neki obiskovalec, 
premenivši svojo službo ter se preselil v Škofjo Loko, redno k vsaki 
učni uri prišel iz Škofje Loke. Skratka, ta kurz je nepričakovano 
lepo uspel, za kar gre topla zahvala vestnemu učitelju.

Stenografijo je poučeval kand. jur. g. Žiga Vodušek, ka
teremu bodi istotako izrečena topla zahvala za njegov trud in vestno 
poučevanje. Le obžalovati je, da se naše trgovstvo premalo zanima 
za stenografijo, ki jo moderni trgovec in posebno korespondent ne
obhodno potrebuje.

Knjigovodstvena dela je po zaključku tečaja pregledal dru
štveni odbor oziroma učni odsek ter izrekel svoje priznanje gosp. 
Volču, o učnih uspehih v stenografiji pa se je prepričal član učnega 
odseka g. Edmund Kavčič ter konštatiral prav povoljen uspeh.

Obiskovalcem obeh tečajev so se izdala ob zaključku potrdila 
sledeče vsebine:

„Učni odsek slovenskega trgovskega društva „Merkur“ v 
Ljubljani s tem potrjuje, da se je g. N. N. redno in vestno ude
leževal knjigovodskega (stenografijskega) tečaja, ki ga je društvo
priredilo v času od.................... do....................... pod vodstvom
gosp. N. N.“

Letošnji lepi uspehi naj bodo gospodom članom v vzpodbudo, 
da se prihodnjih tečajev v čim največjem številu udeležujejo.

F. G.

Nameravani učni tečaji slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ v zimski seziji 1904,05. Vsled soglasnega sklepa društve
nega odbora oziroma učnega odseka bo otvorilo društvo 15. sept. 
oziroma 1. oktobra t. 1. večerne učne tečaje za knjigovodstvo, 
trgovsko dopisovanje in stenografijo. Gg. člane, ki se nameravajo 
udeležiti posameznih tečajev, prosimo, da to odboru pravočasno na
znanijo. Posebno opozarjamo na te tečaje one društvenike, ki niso 
imeli prilike obiskovati trgovskih šol. G. šefe pa prosimo, da pri 
njih službujoče trgovske sotrudnike za te učne tečaje animirajo.

Pripomniti nam je, da je društvo pripravljeno v slučaju, da 
prosi primerno število društvenikov za prireditev še kakega drugega 
kurza, tej prošnji ugoditi. *

Veselica. Odbor je v svoji zadnji seji sklenil, prirediti v ne
deljo dne 2. oktobra t. 1. v Narodnem domu veselico. Veselični 
odsek se že pridno pripravlja za to prireditev. Več v prihodnji 
številki.

*

Izkaz posredovalnega odseka „Slovenskega trgovskega 
društva Merkurja“. Išče se: 6 pomočnikov mešane stroke za de
želo, 2 pomočnika špecerijske stroke za Ljubljano, 2 pomočnika 
manufakturne stroke za Ljubljano, 1 poslovodja za večjo trgovino 
v Karlovcu, 1 potnik manufakt. stroke za Dunaj, 2 kontorista za 
Celje, 1 vajenec za Ljubljano, 1 vajenec za deželo, 3 prodajalke za 
deželo. Službe išče: 12 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki 
manufakt. stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 4 pomočniki špe
cerijske in železninske stroke, 1 kontorist za prvo mesto v večji 
trgovini ali tovarni, 2 kontoristinji, 2 vajenca.

Menično pravo. V uspešnem, mnogostranskem razvoju na
šega društva imamo zabeležiti velepomemben korak. „Merkur“ je 
namreč sklenil, da izda našemu trgovstvu učno knjigo o meničnem 
pravu, katero je sestavil gosp. Anton Kuder, c. kr. avskultant in 
učitelj meničnega prava na višji dekliški šoli v Ljubljani. 
Takoj ko je prenehal izhajati „Narodnogospodarski Vestnik“, je ob
ljubil „Merkur“, da izda svojim članom v nadomestilo lista strokovno 
knjižico. Premnoge težkoče so pa doslej ovirale ta prvotni sklep. 
Društvo „Merkur“ se je med tem časom uspešno razvijalo in se 
razvilo v letošnjem letu tako visoko, da lahko v svojem listu

naznani prvo svojo publikacijo, katera ni namenjena samo ožjemu 
krogu njegovih članov, temveč vsemu slovenskemu trgovstvu in 
posebno še njegovemu naraščaju, za čegar strokovno izobrazbo 
deluje Slov. trgovsko društvo „Merkur“ najskrbneje in do skrajnosti 
svojih mladih moči. „Merkur“ se ni strašil mnogih težkoč, ki so 
spojene z izdajo tako obširne knjige, kakor je „Menično pravo“ ; ni 
se strašil tudi velikih materijalnih žrtev, temveč njegov up v uspeh, 
ki naj ga prinese ta knjiga našemu trgovstvu, je krepila trdna vera 
v zavedne naše trgovce, ki bodo gotovo znali ceniti hrepenenje po 
večji strokovni izobrazbi naših trgovcev in posebej še našega na
raščaja. Vsled tega upamo, da bodo naši trgovci kaj pridno segli 
po tej, kolikor moremo že sedaj soditi, skrbno in z veliko marlji
vostjo sestavljeni, pregledno in praktično urejeni knjigi, katero na
merava „Merkur“ predložiti tudi naučnemu ministrstvu v aprobacijo. 
Obširneje poročilo o tvarini sami si pridržimo za prihodnjič, ko bode 
ležala knjiga že pred nami. Za danes samo še nekaj kratkih opazk. 
„Menično pravo“ bo obsegalo 8 do 9 tiskovnih pol ter bodo pri
loženi knjigi tudi raznovrstni vzorci menic. Skrbljeno je, da bode 
tudi vnanja oblika ukusna in vseskoz praktična. Tiskovna dela je 
prevzela tiskarna Blasnikovih naslednikov. Cena bo strokovni knjigi 
primerna in nikakor previsoka. Naročila sprejema že sedaj „Merkur“, 
pri katerem se bode kupila lahko knjiga direktno ali pa potom 
slovenskih knjigotržcev. Knjiga izide do 15. semptembra t. 1.

— P.

Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode 

trgovce vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice 
(čeke), katerih ne rabijo, najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati 
našemu društvu, ker je skupilo le-teh namenjeno poleg drugih 
doneskov za ustanovitev pokojninskega zaklada.

Konkurzi:
Bauer & Co., Brod na Savi, T. Benigno, Trst, Valentin 

Polzot (zapuščina) Celovec, Avdo Kolu d er, Mostar, Lavoslav 
Kohn, Zagreb, J. W. Dann, Trst, Matevž Stergar (zapuščina), 
Maribor, Ignacij Klein, Reka, Miha Stermann, Sv. Lucija pri 
Tolminu, S. Si rol a, Zagreb, Franc Briner, Hrastnik, Marijana 
Bevčič, Snebrje pri Zalogu, F. F. Huber-ja nasi., Trst, Slavko 
Kaufmann, Petrinja, Josip Volaušek, Celje, Roma Sandrini, 
Trst, Jos. B. Baruch, Sarajevo.

Listnica uredništva.
G. V. Ž. Vaš članek smo, kakor vidite, danes 

priobčili. Prosimo še kaj enakega. Honorar se izpla
čuje četrtletno. — Poročilo o seji trgovske in obrtniške 
zbornice kranjske smo morali radi pomanjkanja pro
stora odložiti.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. kimavca 1904. Št. 9.

Davčno breme trgovcev in obrtnikov.
Piše dr. Kermavner.

I.
V naslednjih vrsticah hočem kolikor mogoče pre

gledno podati nekoliko vpogleda v davčno breme 
raznih vrst trgovin in obrtov.

Podatki zadevajo mesto Ljubljano in sicer izvzemši 
veliko trgovino in industrijo, torej samo tretji in četrti 
razred pridobninskih zavezancev mesta Ljubljane, ter 
jih zaradi preglednosti priobčujem v obliki tabele.

Doba, iz katere so vzeti, pa je davčna doba 
1902/1903.
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1 kovači, kolarji, no-
zarji itd. . . . IV. 12 355 29 62

2 ključarji .... III. 7 491 70 20 Ì
IV. 7 106 15 12 f

sk. 14 597 42 66 povprek
3 izdelovatelji vozov IV. 3 77 25 81
4 mizarji................... III. 4 437 109 20 1

IV. 26 246 9 48 r
sk. 30 683 59 34 povprek

5 krojači za moške
obleke .... III. 6 564 94 03

IV. 58 487 8 39
sk. 64 1051 51 21 povprek

6 krojači za ženske
obleke .... IV. 41 383 9 35

7 črevljarji .... III. 4 297 74 16
IV. 100 622 6 22
sk. 104 919 40 19 povprek

8 brivci................... IV. 27 523 19 37
9 peki................... III. 15 1310 87 36

IV. 14 280 19 98
sk. 29 1590 53 67 povprek

10 mesarji . . . . III. 23 2093 91
IV. 59 1206 20 43
sk. 82 3299 55 72 povprek

11 gostilničarji . . . III. 60 5451 90 85
IV. 117 2771 23 86
sk. 177 8222 57 36 povprek
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12 žganjarji .... III. 3 302 100 71
13 zidarji................... IV. 3 33 11 06
14 trgovci z živino III. 1 164 163 80
15 „ „ žitom III. 5 500 100 10

IV. 4 28 7 11
sk. 9 528 53 61 povprek

16 „ „ lesom III. 10 704 7043
IV. 8 147 18 37
sk. 18 851 44 40 povprek

17 trgovina z galante-
rijskim blagom itd. III. 9 1198 133 06 •

IV. 25 166 6 64
sk. 34 1364 69 85 povprek

18 trgovina s suknom III. 12 2513 209;45
IV. 17 301 1771
sk. 29 2814 113 58 povprek

19 „ z drugim
mešanim blagom III. 8 1079 134 91

VI. 23 358 15 56
sk. 31 1437 75 24 povprek

20 trgov, z maslom itd. III. 31 3354 108 20
IV. 71 434 6 11
sk. 102 3788 57 16 povprek

21 „ z jestvinami IV. 140 1536 11 16
22 „ z vinom, pi

vom, sadjevcem IV. 2 5 2 37
23 prevažanje oseb . III. 8 391 48 91

IV. 27 352 13 05
sk. 35 734 30 98 povprek

24 lekarnarji .... III. 3 564 188 07
25 sedlarji, jermenarji IV. 10 175 17 46
26 tesarji................... IV. 3 14 4 74
27 agenti................... IV. 10 1456 145 60
28 kavarnarji.... III. 6 741 123 46

Predstoječi podatki so vzeti iz lanskih statističnih
izkazov finančnega ministrstva in ne obsegajo sicer 
vseh, toda večino obrtov. Iz njih se razvidi n. pr., da 
plača brivec (tek. št. 8) poprečno 19 K 37 h na leto; 
ako je njegovo breme višje, smatrala ga je pridob
ninska komisija boljšim, ako je pa manjše, slabšim.

Liberalni poklici odvetnikov, notarjev, zdravnikov 
niso v pregled vzeti; med ostalimi pa zavzemajo re-
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lativno najvišje mesto seveda lekarnarji (188 K 07 h 
povprečno), za temi agenti (145 K 60 h), trgovci z 
živino (163 K 80 h) trgovci z žganjem, žitom itd.; ti 
obrti se smatrajo za najbolj donosne.

Mesarji s povprečno 55 K 72 h in peki 53 K 
67 h so skoro enako obdačeni, čemur se utegne ta 
ali oni čuditi.

Kakor se iz tega razvidi, niso povprečne vsote 
davka ravno visoke, toda drugo vprašanje je, ali je 
skupna vsota pravično razdeljena.

Razdelitev skupne ali glavne vsote pridobninskega 
davka*) na posamezne kronovine, nadalje na posa
mezne priredbene okraje in slednjič na posamezne 
obrte oziroma način te razdelitve je že sam na sebi 
akt samovolje, ker ni odvisen od nikakih stalnih 
znakov, nego je rezultat glasovanja v komisijah.

Ako pa vpoštevamo pri tem še to, da se mora 
pri pravični razdelitvi davka razdeliti vse davčno 
breme, tedaj šele lahko popolnoma spoznamo krivično 
samovoljnost pridobninskega kontingentiranega davka.

Vzemimo slučaj: Kovač ima v mestu svojo de
lavnico. Z ozirom na število pomočnikov, učencev itd. 
odmeri se mu primerjaje ga z drugimi kovači pridob- 
ninski davek s postavkom 56 K. Zastareli in krivični 
zakon za hišni davek zahteva od kovačnice hišnega 
davka 45 K 33 h oziroma po odbitku popusta (12-5u/0) 
39 K 66 h in doklad 27 K 20 h. Ta davek je de 
lege ferenda, to je s stališča zakonodajalčevega po
polnoma krivičen, zakaj poslopje, katero služi izključno 
obrtnim namenom, ni nič drugega za obrtnika, kakor 
kovaču vsak drugi stroj. Nato se bode gotovo moralo 
v interesu trgovine in obrti pri tako potrebni novi 
ureditvi hišnega davka ozirati. Toda ostanimo pri 
zgornjem slučaju. Istemu obrtniku predpiše vrhutega
še cenilna komisija za osebni davek od do aodkov
cenjenih na 4000 K osebnega davka 6 0 K. Plačati
mora tedaj od samega obrta vsega skup aj

1. obrtni davek . . . . . 47 K 60 h
2. doklade k temu . . . . 28 56 »
3. hišni davek delavnice . 39 v 66 J)
4. doklade k temu . . . . 27 » 20 »
5. osebno dohodnino . . . 60 J) — n

skupaj . 203 K 02 h.
To ga v primeri z drugimi obrtniki toliko hujše 

zadene, ker se pri odmeri hišnega davka ne ozira 
popolnoma nič na obrtni in pri odmeri obrtnega davka 
nič na hišni davek.

II.
Tako se torej kaže krivična razdelitev javnih 

bremen na prvi pogled. Država se ne ozira pri na
laganju novih bremen na stara bremena nič. To pa

*) Glej članek „O občni pridobnini“ v štev. 8 „Slov. trgov. 
Vestnika“.

samo zato lahko stori, ker poseže tu vmes življenje, 
življenski boj in proces. Državniki nalagajo državljanom 
bremena, in za zeleno mizo morda tudi mislijo, da 
bodo ti vsa ta bremena ravno tako nosili sami, ako 
bi se jim dala prilika jih odvaliti od sebe. V narodno 
gospodarskem življenju namreč opažamo proces, ki 
ga nazivamo „načelo odvaljanja javnih bremen.“ To 
načelo je pa v bistvu samo posledica drugega sploš
nejšega načela, namreč „načela izjednačenja rent“.

Namesto definicije en primer. Stavbenik zida hišo. 
Stavba ga stane 60.000 K. Najemniki plačujejo 5000 K 
najemnine. Razni tekoči stroški (brez davka) znašajo 
na leto 1000 K; hiša torej nese, kakor je pričakovati 
4000 K precej sigurne rente. Stavbenik bi to hišo 
prodal za 100.000 K, ako ne bi bilo hišnega davka. 
Tedaj bi se pa stavbe tako obrestovale, da bi začel 
vsak zidati in ista hiša ne bi nosila najemnine 5000 K, 
ampak recimo le 4000 K, ker bi bila stanovanja takoj 
cenejša. Tekoči stroški bi znašali 1000 K in hiša ne 
bi stala 100.000 K, ampak samo 75.000 K. Kdo torej 
plačuje v tem primeru tisti del hišne rente, ki ga za
hteva država v podobi davka zase? Gotovo samo na
jemniki, ki bi imeli, ako odpade davek, stanovanja za 
celih 1000 K cenejši.

Tisti torej, ki zida hišo in računa, da mu bo v 
to porabljeni kapital donašal stalno večjo rento, nego 
denar, naložen v hranilnici, ali v trgovini, slabo ra
čuna. Kajpada mora vračunati tudi plačilo za svoje 
delo kot hišni gospodar, trgovec itd.; kar mu bo na
loženi denar (v stavbi, trgovini itd.) več donašal, nego 
v istem času običajna obrestna mera, toliko bo vredno 
njegovo delo. Majhne diference pač lahko nastanejo 
vsled posebne sreče ali nesreče tudi kako leto večje 
diference, toda za stalno v povprečnem računu večjega 
števila let ne more to omenjenega načela ovreči.

Po vsem tem nam ne bo težko odgovoriti na 
vprašanje, kako se pojavi to načelo pri obrtniku ko
vaču, čegar davčna bremena smo navedli v prvem 
delu. Najemninska vrednost njegove kovačnice je cen
jena na 200 K. Vzemimo, da je ta znesek v resnici 
primeren. Kovač B, kateri nima lastne kovačnice, pla
čevati bi moral za njo na leto 200 K, dočim plačuje 
naš kovač v primeri samo 66 K 86 h. Ako bi tedaj 
hotel svojo kovačnico prodati, ne bo smel zahtevati 
kupnine več nego s 4 odstotki kapitalizovano diferenco 
133 K, torej 3325 K. Po tem vzgledu si tudi lahko 
izračuna, ali mu kaže zidati svojo lastno kovačnico 
ali ne.

Njegov zaslužek pri kovačnici znaša na leto 
4000 K. Toliko je njegovo delo vredno. Ako mu ne 
bi bilo treba plačevati davka od kovačnice, zaslužil bi 
pri istih cenah 4066 K. Ker pa njegovo delo ni toliko 
vredno, moral bi delati za 66 K ceneje, ako bi se hotel 
stalno ubraniti konkurence.
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Teh 66 K torej zopet ne trpi sam, nego v zadnji 
vrsti jih plačujejo odjemalci, naročniki.

Isti proces je tudi glede pridobninskega davka 
in se mora izvršiti tudi glede osebnega dohodninskega 
davka, kljub modri prepovedi zakonodajalca, da so 
pogodbe o prevzemanju osebnega dohodninskega davka 
„brez pravne moči“. Še bolj brez pravne moči je 
seveda ta določba.

Ob tej priliki nam bodi dovoljeno, v zvezi s prav
kar omenjenimi razmerami omeniti še par pojavov po
javljajočih se pri napovedovanju dohodkov trgovcev 
in obrtnikov za osebno dohodnino. Ozirati se pri tem 
seveda ne moremo na take napovedi, ki nimajo, nika- 
kega smisla. Na primer obrtnik vzdržuje obitelj, ob
stoječo iz žene in petih otrok; napoveduje pa leto za 
letom izgubo ali pa 200 do 300 K, ko mora za sta
novanje svoje obitelji plačevati 600 K in se njegovi 
dolgovi ne množe nič. Dotičnik je očividno vračunal 
med režijo tudi stroške za stanovanje, hrano, obleko
i. t. d. svojo in svoje družine. Taka napoved seveda 
ne more dajati nikomur merila za cenitev njegovih 
dohodkov.

Toda tudi napovedi, v katerih trgovec ali obrtnik 
povsem vestno po dobrem preudarku vseh prejemkov, 
vse režije, slučajnih izgub itd. ceni svoj letni zaslužek, 
se često, da ne rečem redno, popravijo pri cenilni 
komisiji na veliko nejevoljo pošteno računajočega 
napovedovalca. Ali je ta nejevolja opravičena? V ne
katerih slučajih se pozneje brezdvomna opravičenost 
izkaže popolnoma. Kje pa tiči potem vzrok te prikazni? 
Vzrok leži v različnem načinu cenitve, na eni strani 
od davkoplačevalca, ki natančno pozna svoje razmere, 
na drugi strani od davčne komisije, ki je prisiljena 
vsled pomanjkljivega poznanja faktičnih razmer, ceniti 
davkoplačevalce primerjaje jih drugega z drugim; ali 
z drugimi besedami, bistvo tega razločka je, davko
plačevalec ceni svojega kapitala in dela faktični 
sad, cenilna komisija pa ceni vrednost tega ka
pitala in dela. Na primer. Trgovec špecerist ceni svoje 
dohodke iz trgovine na 3200 K, cenilna komisija pa 
jih ceni na 3500 K; ne trgovec niti komisija ne vesta, 
da je pomankljiva kontrola zapeljala pomočnika, da si 
jemlje vsako leto poleg izgovorjene plače do 300 K 
iz trgovine. Ko bi cenilna komisija to vedela, vsprejela 
bi napoved kot resnično. Ko bi trgovec to vedel, 
povzdignil bi z upeljavo dobre kontrole dohodke trgo
vine, da bi mu donašala toliko, kolikor sme po ce
nitvi cenilne komisije kot sad svojega kapitala in dela 
po pravici pričakovati. Kdor tedaj vestno ceni svoje 
dohodke in se mu ne verjame, naj se vpraša, kaj da je 
privedlo cenilno komisijo, v kateri včasih morda tudi 
konkurenca svoj poguben vpliv uporablja, do drugačne 
cenitve in naj skuša v prvi vrsti te vzroke z dokazi 
o neistinitosti dejstev, katera so jih ustvarila, odstraniti.

O poučevanju trgovinoslovja.
Priobčil Rudolf Šega.

(Konec.)

Gotovo pa mora tudi učna osnova to svrho po
speševati, nuditi mora možnost, da vse to, kar se v 
različnih specialnih disciplinah podaja in nauči, končno 
ravno v tej enotni, nerazločljivo medsebojni zvezi, v 
kakoršni je v praktičnem življenju, tudi učencu vceplja 
v živi sliki tako, da dijak sam vse to preživi, čeravno 
s pomočjo izmišljenih dogodkov, ki živo posnemajo 
prakso, kot najvzornejša neposredna priprava na prak
tično življenje.

Temu vsemu izkuša odpomoči učna osnova s 
svojim zistemom sporeda tvarine. Kot temelj in začetek 
jemlje občen, uvoden, pripravljalen nauk, ki daje 
vpogled v celi ustroj trgovine, njene naprave, pripo
močke, strokovne postopke. To je trgovinoslovje. Od 
tega se odcepljajo kakor od skupnega debla specialne 
discipline: knjigovodstvo, korespondenca, trgovsko ra
čunstvo — istočasno se pa seznanja dijaka tudi z naj
potrebnejšimi trgovskopravnimi vedami. Končno se vse 
to združi v živi porabi v vadbenem kontoarju, kjer se 
vse to v imenovanih strokah naučeno v podobi prak
tične vporabe, kakor se v življenju godi, ponavlja in 
vadi, dočim nudi ob enem nauk o narodnem gospo
darstvu pregled čez tipične tvoritve in zveze občego- 
spodarskega življenja, kakor se to godi v našem dru
žabnem redu; kajti v te zveze sega tudi kot del in 
člen —• trgovina. Vadbeni kontoar z nalogo, ki je 
tukaj označena — seveda z resno stvarnostjo brez 
vseh malenkosti in paradnih okraskov, ki so včasih 
opravičevale predbacivanje, da je kontoar igrača — 
je gotovo koristnejša naprava nego n. pr. končna ma
turitetna izkušnja iz trgovskih disciplin.

Logične doslednosti ne more tej sporedbi tvarine 
nihče odrekati, četudi je gotovo, da se ne more misliti 
na pedantično proizvedbo, ker bi se sicer moralo že 
v prvem tečaju popolnoma izčrpati trgovinoslovje, kar 
bi zahtevalo veliko število ur, druge predmete oviralo 
in poleg tega še kot popolnoma nova učna tvarina 
dijake preobložilo. Vsled tega ni drugega preostajalo 
nego trgovinoslovje razdeliti na več tečajev in dopu
stiti, da se začne pouk o pričetkih drugih trgovskih 
strok deloma že sporedno s trgovinoslovjem. To končno 
ne škoduje skupnemu smotru in propedevtični misiji 
trgovinoslovja.

Seveda se mora ta skupen smoter dobro razumeti. 
Če gre v istini le za to, da pozna n. pr. dijak že 
tujezemske denarne in merske zisteme, ko začne z njimi 
pozneje pri pismih, fakturah in vknjižbah operirati, da 
ve, kaj je menični kurz, kadar se uči o arbitraži, da 
pozna upravo borze, kadar se peča z vknjiževanjem
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in kalkuliranjem z vrednostimi papirji, in da pozna 
upravo poštne hranilnice, če se mora učiti o plačevanju 
s pomočjo taiste itd. — bi mu končno tudi zadoščalo, 
če bi se mu potrebno znanje podajalo še le na do
tičnih mestih pri pouku v knjigovodstvu, korespon
denci ali trgovskem računstvu.

Toda tu gre za nekaj važnejšega. Le majhno 
število učencev naših čeških trgovskih akademij — in 
dobro vem, da tudi mnogo drugih — izhaja iz trgov
skih ali industrijskih rodbin, v katerih se jim več ali 
manj že od mladih nog nudi prilika, da si morejo 
predstavljati vsled osebnih stikov, pogovorov in ne
posrednega opazovanja del dotičnega življenja, njegova 
strokovna delovanja in pripomočke. Ti imajo pred 
drugimi to prednost, da prineso sliko one življenske 
sfere, s katero se bodo pri šolskem pouku pečali, že 
seboj, vsled česa tudi mnogo lažje razumevajo učno 
tvarino. Toda ta izkušnja, ki je pravzaprav dragocena 
in ki je velika olajšava za nadarjene učence — kar 
moremo navadno pri židovskih učencih opazovati — 
je navadno le površna in seveda vedno le parcijalna. 
Omenjeni učenci dobijo kvečem vpogled v eden izraz 
velikega kroga trgovstva. Ostali pa nimajo niti tega 
in če jim nedostaja zmožnost za hitro in plastično 
razumevanje, tedaj mu bo knjigovodstvo, trgovsko 
računstvo in korespondeca le medel schema. Nauče se 
teh stvarij do visoke stopnje izurjenosti, toda podobni 
so monterjem, ki sicer znajo dynamo dobro in pre
cizno sestaviti, nimajo pa niti pojma o fizikalični na
ravi električnih tokov. Ravno vsled tega je tako zelo 
važno, da si učenec, ko se ga vpelje v specialne tr- 
govskotehnične operacije, konkretno in živo predstavlja 
življenje in razmere, na katere se te operacije nasla
njajo, da dobi vpogled v zveze, smotre in učinke. Ne 
sme se čakati, da bi učenec naučivši se strokovnih 
manipulacij našel šele v praksi, v miljeju v katerega 
ravno pride, po težki empiriji zvezo teh delavnih oblik 
z gotovimi potrebami in smermi trgovskega življenja. 
Trdno sem prepričan, da trgovska nadarjenost ni pri
rojena in da se ne podeduje. To takozvano nadarjenost 
se lahko boljše in naravnejše razlaga, če se vpošteva 
vplive, zgodnje izkušnje, naziranja in stike.

In res pouk ima slednjič vendarle edini ekono
mičen smoter, da nudi namreč dijaku koncentriran 
posledek mnogih tujih izkušenj. Ne mislim tukaj pred
vsem na gotova načela delovanja, temveč izkušnje iz 
dejstev, razmer, odnošajev in vzrokov. Umetnost dobre 
učne knjige obstoja v tem, da ta dejstva in odnošaje 
primerno in značilno grupira in opiše, umetnost uči
teljeva pa v tem, da jih plastično, nazorno razlaga, v 
kolikor je mogoče pri premišljenem sodelovanju dija
kovem. To se pravi, da se ne sme vplivati le na ab
straktni razum, temveč obenem tudi na domišljijo 
dijakovo, da vidi vsak pojav trgovskega življenja, s

katerim se peča, pred svojimi duševnimi očmi skonča
vati se v kar najkonkretnejši živosti postopkov in ko- 
neksov. Zakaj razume včasih absolvent trgovske aka
demije praktične podlage meničnega prava boljše nego 
pravnik, ki dobro pozna menično pravo in ki je po
polnoma zmožen reševati vsa subtilna tozadevna pravna 
vprašanja? Ker se oni teh stvari uči s pomočjo slik 
iz konkretnega življenja. On vidi takorekoč menico 
nastati iz gotovega trgovskega opravila, izrazi to v 
pismih, ki se tičejo te menice, pri sestavljanju faktur, 
pri pristojnih vknjižbah, vidi, kako gre menica k 
eskomptu, kako vsled tega nastane hrbtopis, zasleduje 
jo s korespondenco in jedn. pri prezentaciji, protestu 
itd. Toda, kar velja o menici, to ima veljati pravzaprav 
o vseh pojavih trgovskega življenja, s katerimi nas 
seznanja trgovska akademija — vse se naj predstavlja 
duševnemu očesu učenčevemu v živih konkretnih podobah 
in zvezah. In ravno to je prava naloga trgovinoslovja. 
Že vnaprej učiti učenca, da pregleda in razume vse 
dele trgovskega življenja s kolikor mogoče konkretno 
plastičnostjo brez vsakega abstraktnega balasta. Seveda 
ni to lahka naloga niti za učno knjigo niti za učitelja, 
in trdno sem uverjen, da je težje spisati dobro učno 
knjigo o trgovinoslovju nego zelo dobro o trgovskem 
računstvu ali knjigovodstvu, ker je za trgovinoslovje 
potreben obsežen pregled čez celo tvarino trgovske 
tehnike, kritična izbira in plastična moč v razlaganju 
in karakteristiki.

Preostaja nam vprašanje, kako odgovarja tej zah
tevi nova učna osnova. Naglašal sem že, da vidim v 
tej osnovi velik in zaslužen napredek. Ne smemo po
zabiti, da so bile dosedanje učne osnove in šolske 
knjige v tem oziru sestavljene sploh brez vsake direk
tive s kakega višjega stališča. Prvi tozadevni poskus 
je vendar-le nova učna osnova. Vendar je mogoče, da 
je pri vsej jasno koncipirani občni tendenci podrobna 
izvršitev obdelovanja tvarine ostala pod vplivom ne
katerih dosedaj vzornih in morda na sebi dragocenih 
šolskih knjig.

Če uvažujemo vso tvarino, uvidimo, da sestaja 
trgovinoslovje kot občen nauk o trgovinski tehniki (v 
nasprotju z že večkrat omenjenimi trgovskotehničnimi 
specialnimi panogami) iz občnega in specialnega dela. 
Občni del ne določa le pojma trgovine in ne uči le 
o njenem postanku, o njenih vrstah, o oblikah podjetij 
in njihovih predmetih, temveč popisuje tudi vse one 

J narodnogospodarske naprave, ki služijo i trgovini i 
produkciji kot skupna pomožna sredstva. Tako se 
mora ta del gotovo pečati z menicami, z denarjem, z 
merili, utežami, borsami, prometnimi napravami, zava
rovalnicami , skladišči, ravnotako s sredstvi zunanje 
trgovinske politike in njenimi organi i. t. d. Razen 
teh občnih t. j. trgovine vobče se tikajočih vprašanj 
moramo posebno še omeniti posamezne stroke trgovine
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v njihovih posebnih organizacijah in strokovnotehničnih 
postopkih. Ravno te tvorijo ono polje, na katerem bodo 
praktično delovali absolventi trgovskih šol. Slika teh
nike teh strok je posebne važnosti za absolvente, vsaj 
je vendar najvišji smoter vseh višjih trgovskih šol, da 
vzgoje svoje učence za osebnosti, ki bodo sposobne 
sčasoma za samostojne podjetnike ali pa za vodilne 
moči v podjetjih takih specialnih področij. Seveda je 
nemogoče predelati knjigovodstvo, trgovsko računstvo 
in korešpondenco tako, da se pri tem enakomerno 
vpošteva same vse glavne stroke trgovine v njihovih 
posebnostih. Najlažje se vzame še več takih strok v 
delovni program vadbenega kontoarja, kjer se n. pr. 
vse konkretno predela, kar se rabi pri kupčijskih 
zvezah sladkornice, komisijske trgovine s sladkorjem 
ali bank, ki prejšnjim služijo; vedno se mora torej 
zelo izbirati, kajti ni n. pr. lahko trgovino z žitom, 
kolonijalnim blagom in tekstilnimi surovinami obenem 
v eno kupčijsko zvezo spraviti, in izobrazba v trgovskih 
akademijah se ne ozira edinole na trgovino, temveč 
ravnotako tudi na komercijalno stran industrijskih, 
prometnih in rudarskih veleobratov. Vedno vpošteva 
tako vaja le en del velike celote. Tembolj ima specialni 
del trgovinoslovja nalogo poleg tehnike raznovrstnih 
bančnih opravil predočevati tudi specialno tehniko tr
govine s kolonijalnim blagom, žitom in moko, olji, 
petrolejem, tekstilnimi surovinami in fabrikati, železom 
i. t. d. Sicer obstojajo tukaj kot posredovalci med pro
ducenti in končnimi konzumenti trgovci na svoj in na 
tuj račun, importai in eksportni trgovci, grosisti in 
detajlisti, komisijonarji, agenti, špediterji — toda pri 
tem vpliva ne le narava dotičnega blaga, svrha, katero 
ima blago pri zadnjem kupcu (fabrikanti, mali trgovci) 
temveč tudi različnost dežel in njihov razvoj, in sicer 
tako zelo, da so pri vsaki teh strok z ozirom na to, 
skozi katere roke in s pomočjo katere vrste trgovskih 
opravil pride blago od producenta do zadnjega kupca, 
često zelo pregnantne posebnosti in razlike.

Naši učni tečaji.
Kakor je razvidno iz kratkega poročila v zadnji 

številki našega lista o zaključku dveh učnih tečajev, 
katera je priredilo naše društvo svojim članom v pre
tekli seziji 1903/04, je uspeh prav tako tečaja za knji
govodstvo kakor tudi onega za stenografijo vsestransko 
zadovoljiv. Veseli smo, da se je obnesel ta prvi poizkus 
k rešitvi velevažne točke programa našega društva 
tako ugodno. Splošno zanimanje od strani društvenih 
članov, zlasti naraščaja, marljivost požrtvovalnih uči
teljev in vstrajnost obiskovalcev teh tečajev — vse to 
nam daje upanje, da bodo dovedli tudi na nekoliko 
širši podlagi osnovani letošnji učni tečaji naše društvo

za korak naprej. O vsestranski potrebi in važnosti 
strokovnih tečajev bi bilo skoraj odveč govoriti. Obeta 
se nam višja trgovska šola, ki bo dajala našemu 
trgovstvu moderno izobražen naraščaj. Z veseljem in 
upapolni pričakujemo, da se skoro odpro vrata temu 
prepotrebnemu zavodu. Ne smemo pa samo čakati, 
temveč delati moramo že sedaj, zlasti pri onih, katerim 
ne bo pristop na slov. trgovsko univerzo tako lahek 
t. j. pri naših pomočnikih, pri našem naraščaju. 
Tudi tem je treba odpreti širše obzorje strokovne 
izobrazbe, ako hočemo, da bodo oni naši trgovini v 
resnici pomočniki v pravem pomenu besede in kedaj 
ugledni šefi. Vsa čast v tej zadevi našemu naraščaju ! 
Sami se zavedajo potrebe širše strokovne izobrazbe, 
kar nam jasno priča zanimanje za letošnje učne te
čaje; sami prosijo več kot jim je nudilo preteklo leto.

Uvažujoč ta dejstva, je sklenil društveni odbor 
na podlagi poročil učnega odseka, da se otvorijo v 
seziji 1904/05 naslednji učni tečaji:

1. ) Knjigovodstvo (torek od pol 10. — pol 11. ure 
zvečer, petek od pol 9. — pol 10. ure zvečer).

2. ) Slovensko trgovsko dopisovanje (torek od 
pol 9. — pol 10. ure zvečer, petek od pol 10. — pol 11. 
ure zvečer).

3. ) Stenografija (sreda od pol 9. — pol 10. ure 
zvečer, sobota od pol 9. — pol 10. ure zvečer).

4. ) Laščina (pondeljek in četrtek od pol 9. — 
pol 11. ure zvečer).

5. ) Poučevanje na pisalnem stroju (nedelja od 
10. — pol 12. ure dopoldne).

Vsakemu predmetu sta odločeni po dve uri na 
teden, tako, da se bo poučevalo v našem društvu od 
početka meseca oktobra t. 1. do konca aprila pr. 1. 
vsak večer v tednu in tudi ob nedeljah dopoldne. Ta 
velepomembni sklep našega društva mora zadovoljiti 
vsakega, komur je napredek našega društva pri srcu. 
Ako pregledamo določitev predmetov, moramo priznati, 
da napravlja naše društvo celo akademijo. Vsem 
onim pa, kateri nam mečejo na pot do višje trgovske 
šole polena pod noge s popolnoma neopravičenim 
predbacivanjem, da nimamo niti učnih moči, niti po
trebnih knjig za slovensko strokovno poučevanje — 
vse te povabimo sami v naše društvo. Naj pridejo 
pogledat naše tečaje in videli bodo, da je znalo skrbeti 
društvo za prav spretne in marljive učitelje, ki bodo 
poučevali v lepi naši materinščini gori navedene 
predmete.

Že večkrat se je poudarjalo, da je kardinalna 
točka v programu našega društva strokovna in 
obča izobrazba njegovih članov in posebno še 
trgovskega naraščaja. Priznati moramo, da se je naše 
društvo trudilo zadovoljevati stavljeni mu nalogi in 
upati smemo, da bo tudi vnaprej z vedno večjimi 
uspehi hodilo po tej poti. Vsak uspeh pa potrebuje
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dela, potrebuje moči in tudi žrtev. In dela čaka naše 
društvo še mnogo. Predvsem bo treba misliti na do
polnitev društvene knjižnice s strokovno knjižnico ; 
dalje se moramo dotakniti na tem mestu, ko že govorimo 
o izobrazbi, velevažne točke : to so redna si stem a- 
tiško urejena predavanja, s katerimi je pričelo 
naše društvo že lansko zimo. Slučajno nam je prišlo 
v roke glasilo hrvaškega trgovskega društva v Zagrebu 
v katerem čitamo, da je sklenilo bratsko društvo pri
rejati vsaj enkrat v mesecu ob nedeljah dopoldne redna 
predavanja iz strokovno-trgovskih predmetov. Tudi 
naše društvo bo moralo misliti na enake prireditve, 
kajti o pomenu in velevažni nalogi predavanj vobče, 
posebno pa še strokovnih predavanj, je prepričan 
gotovo vsakdo, kdor zasleduje novejše pojave v so- 
cijalnem življenju, iz katerega doni ravno zadnje čase 
vedno silnejši klic po izobrazbi, v kateri leži moč 
prav tako posameznika kot narodov. Ker priznavamo 
stremljenje našega društva po razvitku in vsestranski 
zadovoljitvi zahtev njegovih članov, zato tudi upamo, 
da bo v zadevi predavanj ukrenilo potrebno in spo
polalo učne tečaje, ki so namenjene v prvi vrsti nje
govim članom, s predavanji, pristopnimi širšim krogom.

Ni nam ljuba bučeča reklama; miren objektiven 
opazovalec mora priznati sam, da se „Slovensko 
trgovsko društvo“ lepo razvija, da raste njegova moč 
prav tako na znotraj kot na zunaj in da se je pribli
žalo zlasti v zadnjih letih dokaj blizu svojim ne baš 
malim ciljem. Zadovoljiti mora to vsakoga zlasti v 
tem oziru, ker je ta razvitek sijajen dokaz, da se 
zaveda slovensko trgovstvo, da rase z močjo nje
govega društva posredno ali neposredno tudi njegova 
moč ! P.

O občni pridobnini.
Priobčuje — n.

V. Komisije.

Poleg državnih oblasti sodelujejo pri odmeri občne 
pridobnine davkoplačevalci sami in sicer v posebnih 
komisijah. Zakonodajalec je imel pri sestavi novega za
kona in pri določitvi komisij najboljši namen, da se 
občna pridobnina kolikor mogoče pravično odmeri, ako 
sodelujejo pri odmeri davkoplačevalci sami. V nadi, da 
bodo v komisije izvoljeni veščaki, katerim so obratne 
razmere in obseg ter promet posameznih obrtov na
tančno znani iz lastne prakse in v mnenju, da se bodo 
zavezanci občne pridobnine čim najbolj posluževali te 
res velepomembne pravice, se je izdal ta zakon.

Zal, da temu ni tako ! Trgovci in obrtniki se skoro 
prav nič ne poslužujejo te pravice, ki bi jim bila res 
v velikansko korist. O pripadnikih prvega in drugega 
pridobninskega razreda se sicer ne more v toliki meri

trditi, toda pripadniki tretjega in četrtega razreda so v 
tem oziru naravnost brezbrižni. Za primero naj na
vedem, da je prišlo k volitvi članov pridobninske komi
sije v nekem davčnem okraju na deželi 7 volilcev če
trtega razreda in noben volilec tretjega razreda. V 
Ljubljani pa relativno tudi ni dosti bolje. Od kakih 
1500 volilcev jih pride kakih 30 volit. Trgovci in obrt
niki najbrž podcenjujejo važnost teh volitev in vpliv, 
ki ga imajo lahko člani pridobninskih komisij pri od
meri občne pridobnine. Jasnemu dokazu in faktom, ki 
jih navede pri sejah kak član, se gotovo vda cela ko
misija. Zmožen in vesten ter nepristranski član pridob
ninskih komisij je neprecenljive koristi za pridobninske 
zavezance, zato bi bilo pri vsaki volitvi umestno, da 
se postavijo taki kandidatje in da se agitira za njih iz
volitev. — Ako so komisijski člani vestni in nepri
stranski ter so jim pridobitne razmere dobro znane, se 
potem trgovci lahko zanašajo, da se jim je občna pri
dobnina pravično odmerila. In v tem slučaju jim je 
prihranjenih veliko stroškov in potov, ki jih sicer imajo 
vsled pritožb.

O tem bomo še več govorili v listu, ko se bo 
prvič zopet vršila volitev v pridobninske komisije in 
takrat bo tudi naše društvo inicijativno postopalo glede 
kandidatov ter z agitacijo dejansko poseglo v volitev.

V naslednjem hočem opisati sestavo komisij in 
postopanje pri volitvah. V boljše razumevanje naj ce
njeni bralci še enkrat prečitajo zadnji članek „O občni 
pridobnini,“ da bodo vedeli, kaj je davčna družba, pri
dobninski razred itd.

Za vsako davčno družbo obstoji posebna pri- 
dobninska komisija, ki ima nalogo, da porazdeli 
družbeni kontingent na posamezne pripadnike dotične 
davčne družbe. Pridobninska komisija sestoji iz pred
sednika in njegovega namestnika, katera imenuje fi
nančni minister in pa iz gotovega števila članov in prav 
toliko namestnikov, katerih polovico izvolijo pripadniki, 
davčne družbe, polovico jih pa imenuje finančni minister. 
Na Kranjskem, smo rekli, obstoji za prvi in drugi pri
dobninski razred le po ena davčna družba, tedaj tudi 
le po ena pridobninska komisija. Pridobninska komisija 
prvega razreda šteje poleg predsednika in njegovega 
namestnika štiri člane, torej volijo pripadniki dva člana 
in dva namestnika. Pridobninska komisija za drugi ra
zred sestoji iz šestih članov. Pridobninske komisije za 
tretji in četrti pridobninski razred sestoje na Kranjskem 
iz štirih oziroma šestih članov. Le pridobninski komisiji 
omenjenih razredov za mesto Ljubljano imata po 6 ozi
roma po osem članov.

Za vsako kronovino obstoji pridobninska de
želna komisija, ki odločuje pritožbe zoper pridob- 
ninsko dolžnost in zoper odmerjeni davčni postavek ter 
oddaja mnenje kontingentni komisiji. Pridobninska de
želna komisija za Kranjsko sestoji iz predsednika in
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njegovega namestnika ter iz devetih članov. Štiri člane 
imenuje finančni minister, štiri člane voli deželni zbor 
iz vrste zavezancev občne pridobnine in enega voli 
trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani.

Dalje obstoji še kontingentna komisija s 
sedežem na Dunaju pod predsedstvom finančnega mi
nistra oziroma njegovega namestnika. Kontingentna 
komisija določuje posamezne družbene kontingente z 
ozirom na v zakonu določeno skupno ali glavno pri- 
dobninsko vsoto. Ta komisija sestoji poleg predsednika 
in njegovega namestnika iz šestindvajset članov oziroma 
namestnikov, katerih polovico imenuje finančni minister, 
ostale volijo člani pridobninskih deželnih komisij iz 
vrste pridobninskih zavezancev.

Člani oziroma namestniki zgoraj navedenih ko
misij se volijo za dobo štirih (pri kontingentni komi
siji šestih) let, en del mora po dveletni dobi izstopiti, 
toda se lahko zopet voli, oziroma imenuje. Namestniki 
se pokličejo k sejam, kadar so člani zadržani, ter imajo 
iste pravice in dolžnosti kakor pravi člani.

Vsak državljan je pod kaznijo obvezan prevzeti 
izvolitev v komisijo. Izvolitev smejo odkloniti : a) dr
žavni in deželni poslanci; b) osebe, ki so čez 60 let 
stare ali imajo sicer kake napake; č) osebe, ki so bile 
v zadnjih štirih letih nepretrgoma člani pridobninskih 
ali so še člani dohodninskih cenilnih komisij. Ako je 
odklonitev utemeljena, odločuje komisijski predsednik, 
ne da bi bila zoper njegovo odločitev dovoljena pri
tožba. Komisijski člani, ki niso državni uradniki imajo 
samo pravico do povračila potnih stroškov.

Volitve v pridobninske komisije davčnih družb 
prvega in drugega razreda ter v mestne komisije tre
tjega in četrtega razreda se vršijo direktno, na deželi 
pa po volilnih možeh (na 20 volilnih upravičencev v 
enem davčnem okraju pride en volilni mož.)

Volilno pravico ima vsak pripadnik dotične davčne 
družbe, ki uživa politične in državljanske pravice, poleg | 
tega pa tudi inozemci, ki plačujejo občno pridobnino. 
Za nedoletne ter pod skrbstvom stoječe osebe voli njih 
zakoniti zastopnik; ženske volijo zase, njim ni treba 
zastopnika. Voljen je lahko vsak, ki je dopolnil 24. leto 
in ki uživa politične in državljanske pravice.

Glede volilnih imenikov, glasovnic ter načina vo
litve bomo o priliki, ko se bodo vršile volitve v pri
dobninske komisije, podali v listu natančne podatke, 
da se bo lahko vsakdo vedel ravnati.

O našem mokarstvu.
Na prvo povabilo k sestanku ljubljanskih in 

okoličanskih trgovcev z moko se je zbralo 14. pret.
m. v dvorani društva „Merkur“ tako častno število

udeležnikov, da je bilo očividno, za kako nujno po
trebo smatra vsak posameznik ureditev mokarstva, ki 
je na sebi jako važna panoga naše industrije in trgo
vine, ki pa žalibog vrši svojo nalogo danes takorekoč 
le z žrtvami na lastnem premoženju. Konkurenčni boj 
divja na celi črti s tako krutostjo, da preti to stran 
naše trgovine in industrije popolnoma ugonobiti — to 
uvidijo mokarji, to uvidijo mlinarji. Ako ne bo nujne 
odpomoči, se mora resni boj za življenski obstoj pre
nehati, kajti velik trud brez zaslužka, pač pa največkrat 
spojen z izgubo ■— je brezmiseln.

Na sestanku se je navzočim obrazložilo sedanje 
1 žalostno stanje, katero odstraniti je mogoče le s skupnim 

enotnim delom, to pa po reku: Getrennt marschieren, 
vereint schlagen. Skupno delo pa je le mogoče, ako 

j se posamezniki v gotovih stvareh zedinijo. Poudarjalo 
se je tedaj, da bi bilo v prvi vrsti potrebno imeti 
enotno tipo mok, ki omogočuje enotne cene.

Enotna tipa pomeni, da stopi združeno mokarstvo 
lahko na širja tla ter si pridobiva vedno več odjemalcev, 
med katere smemo v prvi vrsti šteti naše do
mače peke in trgovce z moko po celi kranjski 
deželi. Brez enake tipe je prodiranje na širje polje 
izključeno, kajti če hočemo postrezati naše peke, mo
ramo jim nuditi vedno enako moko.

Istočasna, za vse obvezna enotna cena pa brez 
enotne tipe tudi ni lahko izvedljiva, — vendar pa je 
istočasno in za vse hkrati obvezno izdajanje novih cen 
tolikega pomena, da ga nikakor ne moremo zadostno 
oceniti. Z natančno številko ne moremo zaznamovati 
izostanka koristi, ki izvira iz sedaj obstoječih žalostnih 
razmer, namreč iz dejstva, da se cene ne dvignejo o 
pravem času, in še tedaj ne povsod. Primera pa za
dostuje samo ta-le: Ako vzamemo najmanjše število 
vreč, ki se proda v Ljubljani in okolici v enem dnevu 
— je to 1000 vreč. Če se zamudi samo enodnevni 
povišek cen za 2 kroni pri vreči, znači to manj pre
jetih 2000 kron v enem dnevu. Ker pa vsled divje 
konkurence poteče tudi 5, da tudi 10 in več dni, pre
den so vsaj približno vsi prilagodili cene moke cenam 
pšenice, potem naj vsak sam zračuni, kolikokrat po 
2000 kron gre rakom žvižgat!

Morda bi utegnil pri enaki tipi kdo priti s tem-le 
pomislekom : Ja, jaz se ne morem podvreči enotni 
mletvi, ker potrebujem za svoje odjemalce v prvi vrsti 
veliko temnih, pa malo belih mok, — drugi pa morda 
ravno nasprotno. Kaj sledi na primer danes iz zgornje 
istinitosti? Tisti, ki rabi malo belih, pa mnogo temnih 
mok — mleti pa mora iz enega vagona bele in temne 
moke, tisti je v večni zadregi z belimi mokami, ki mu 
ako jih hoče spraviti v denar, da se mu ne pokvarijo 
doma, pogosto celo v ugodnem času pogoltnejo do
biček, katerega ima pri temnejših mokah, — no, dru
gemu se dogaja pa nasprotno, toda toliko bolj po-
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ostreno, ker se mu črne moke navadno prav kmalu po
kvarijo, kajti bele so trpežnejše za hranitev.

Ta pomislek, pa tudi današnje dejanske razmere 
je možno ravno potom skupnega delovanja odstraniti 
s sveta. Ako je ustvarjena zadruga, dal bo oni, ki ne 
rabi belih mok, le-te zadrugi, tisti pa, ki ne rabi črnih 
mok, dal bo črne zadrugi, oba pa bosta lahko dobila 
pri zadrugi potom zamene take moke, kakršne bosta 
rabila — povrhu pa bo še zadruga vedno razpolagala 
z vsemi številkami, katere bo za zadružnike prodala. 
Ali ni s tem že današjim razmeram pomagano, toliko 
bolj pa razmeram, ako bi bile posamezne številke vsa
kega enake — zadruga bi zlahka dobila kupcev za 
dobro in enakotipno moko.

S tem pa, da bi zadruga skrbela za vedno večji 
in večji krog odjemalcev — je samo na sebi poma
gano že mokarju, ker bo več spravil v promet — po
magano pa je prav močno tudi mlinarjem, ki bodo 
imeli več, morda celo stalnega dela in jim ne bo treba 
takorekoč prosjačiti okrog posameznikov, naj jim dajo 
v mlin, da ne bo stal. Zadruga bi lahko vse valjične 
mline angažovala in jim dala stalno opravilo — morda 
bi se še pokazala potreba mline razširiti, morda celo 
nove priklopiti k sedanjim.

Skupno delovanje vseh trgovcev z moko bi imelo 
še drugih koristi in mnogo drugih trgovskih in indu
strijskih ter finančnih nalog, iz katerih bi se še mar- 
sikak krajcar stekel v korist članov — toda za začetek 
bodimo skromni. Za začetek je rešila bodoča zadruga 
veliko in važno kulturno nalogo, da je svoje člane ob
varovala pred nadaljnim prelivanjem krvi ali brezplačnim 
trudom in pomogla mlinski obrti na trdnejše noge in 
častnejše mesto. Geslo naše trgovine, obrti in industrije 
pa bodi sploh to : Denar v deželo, blago iz dežele ! 
Nam ni potreba moke uvažati, uvažajmo pšenico, zmeljimo 
tisto doma, dajmo domačim delavcem zaslužka, dajmo 
s tem sebi več kruha. Šele, ko bo to načelo prodrlo, 
se smemo nadejati boljših časov, tedaj šele bomo pro
dirali kot trgovci in industrijci med svet, tedaj stoprav 
bomo rabili trgovskih šol, ker bomo potrebovali do
mače izobražence doma — danes tu ne najdejo 
kruha, tedaj šele bomo lahko zopet začeli misliti, da 
bo vozil „hrastov“ slovanski „brod“ in slovanski rod 
po nekdaj slovanskem jadranskem morju slovanski pri
delek in izdelek v tujino. Trst za nas še ni izgubljen, 
vzela ga nam je politika, priborila ga nam bo kultura !

Preden se vse to izvrši, treba nam je še neumor
nega, energičnega in jeklenega dela v celi domovini, 
— ker pa do cilja moramo, moramo tudi pričeti z 
gradnjo tira, po katerem mi še ne bomo dospeli do 
cilja, pač pa naši zanamci, ki nam bodo hvaležni za 
naš neumorni trud. In ako bo nameravana zadruga 
trgovcev z moko — za katero so se vsi na sestanku

navzoči zavzeli in izvolili odbor, ki pripravlja potrebno 
za uresničenje — krenila prva na ta tir, bo njena za
sluga za preporod cele kranjske trgovine in industrije 
prva in največja. Tedaj krepko z združenimi močmi 
naprej ! M.

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

Z ozirom na kovino, ki se prizna postavno ali 
pa uzuvelno*) kot plačilno sredstvo pravimo, da imamo 
srebrno, zlato ali mešano (dvojno) veljavo 
(Silber- Gold- oder Doppelwährung) zvana tudi Bi
metallismus.

Avstrija je imela do 2. avgusta 1892 srebrno 
veljavo i. s. od 1. 1848—1857 konvencijsko ve
ljavo. Po tej veljavi je en goldinar imel 60 krajcarjev**) 
en tolar pa 30 grošev***). En goldinar****) konven
cijske veljave je 2 K 10 h našega denarja v kronski 
veljavi. Od 1. 1857—1892 smo imeli avstrijsko 
veljjavo. Od 1. 1892 dalje imamo zlato i. s. kronsko 
veljavo. Pripomniti pa je, da nimamo čiste zlate 
veljave, ampak takozvano šepavo zlato veljavo 
(die hinkende Golwährung). Če je v kaki državi namreč 
čista zlata veljava, tedaj so vsi kurantni novci zlati, 
le drobiž je srebrn, nikelnast in bakren. Pri nas so pa 
v prometu tudi še iz prejšnje dobe srebrni kurantni 
novci.

Oporekati se mi utegne: „Če imamo pa srebrne 
in zlate kurantne novce in se priznavajo plačila z 
obema vrstama novcev, potem imamo pa dvojno 
veljavo“. Vendar temu ni tako. Razloček med dvojno 
veljavo in našo šepavo zlato veljavo je ta, da veljajo 
pri šepavi zlati veljavi še srebrni novci od preje, da 
se pa isti ne kujejo več kot kurantni novci, vsled 
česar ginevajo počasi iz prometa, dočim se pri dvojni 
veljavi vedno kujejo srebrni in zlati novci.

Za državo je največje važnosti, da uredi enotno 
plačevanje, kar se pa ne zgodi z molčečim priznanjem 
marveč s pozitivnimi zakoni in naredbami.

*) T. j. s tem, da se molcé trpi kako navado.
**) Ime pride od tistih novcev, ki so se začeli kovati v

13. stoletju po Kr. v porečju Adiže v vrednosti 4 beličev (Vier- 
pfenigstücke) in ki so imeli vtisnjen križ (Kreuzer).

***) Ime je izpeljano od srednjeveškega latinskega izraza 
„grosso“, ki se je začel kovati v 13. stoletju po Kr. v Italiji kot 
srebrn novec v vrednosti enega šilinga.

****) Beseda goldinar (Gulden, preje Gülden) pride mo
rebiti od besede Gold, vendar je verjetnejše, da pride od sta- 
ronemške besede „giltan“, ki pomeni „plačati“. Nemški izraz 
„Geld“ prihaja gotovo od glagola „giltan“.
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Vse tiste postave, naredbe in navade, ki urejajo 
v kaki državi novčarstvo (das Münzwesen) ime
nujemo novčni zistem (das Münzsystem).

Predno se pa odloči kaka država, da bo izdajala 
nove novce, preračuni, koliko novcev bo izkovala 
lahko iz določene kvantitete kovine n. pr. iz 1 kg. 
To določeno količino tiste kovine, ki ima državno 
veljavo, imenujemo novčno temeljno težo (das Münz
grundgewicht). Naša prejšnja temeljna teža je bila en 
funt srebra, iz katerega se je izkovalo 90 gld. Zdaj 
imamo kot novčno temeljno težo 1 kg čistega zlata, 
iz katerega se izkuje 328 novcev po 10 K ali pa 164 
po 20 K, tako da se nakuje iz 1 kg zlata 3280 K. 
Državo stane 1 kg zlata primeroma 3270 K, 10 K pa 
si zaračuni za kovanje novcev.

Potem določi država ime, obliko, težo in čistino 
tistega novca, glede katerega so vsi drugi novci mno
gokratniki ali deli. Ta novec imenujemo novčno enoto 
(die Münzeinheit). Avstrija je imela poprej za novčno 
enoto goldinar, zdaj pa ima krono.

Število, ki pove, koliko novčnih enot se nakuje 
iz novčne temeljne teže, imenujemo novčno mero 
(der Münzfuss).

Država kuje ali take novce, ki so res toliko 
vredni, kakor je na njih napisano, ali pa take, ki so 
mnogo manj vredni, kakor kaže njihov napis. Naši 
komadi po 10 K in 20 K imajo res za 10 K ali 20 K 
zlata v sebi in jih tudi zlatar vzame za to ceno, k 
večjemu bi odbil par vinarjev. Pri naših komadih po 
2 h je pa stvar drugačna. Če bi hotel prodati te novce 
kot baker, dobil bi za 100 komadov šele 50 h, torej 
za 200 h le 100 h, ker je baker v novcu za 2 h vreden 
le 1/ž h. (Dalje prih.)

1898 določene višine, zahteva popolno oproščenje koleka ali vsaj 
čim najmožnejše znižanje knjižnega koleka, da se redno knjigo
vodstvo kolikor mogoče razširi tudi v krogih male trgovine in 
malega obrta.

„Zahlbar und klagbar in Wien.“ Iz „Trgovačkega lista“ 
priobčujemo zelo zanimivo in za trgovce važno razsodbo, ki jo je 
nedavno izreklo upravno sodišče na Dunaju. Dunajska tvrdka H. 
P. je tožila trgovca J. R. v D. na Hrvatskem na plačilo 120 K za 
dobavo 3000 komadov razglednic. Tvrdka je vložila tožbo pri 
okrajnem sodišču Leopoldstadt na Dunaju ter je motivirala pristoj
nost tega sodišča s tem, da je pred odpošiljatvijo blaga poslala 
trgovcu J. R. fakturo s klavzulo „Zahlbar und klagbar in Wien“, 
katero fakturo je toženec brez ugovora sprejel. Toženčev zagovornik 
je oporekal pristojnost dunajskega sodišča, češ da je toženec sicer 
prejel fakturo, toda je le-to takoj vrnil, kar je pa tožitelj zanikal. 
Sodišče je ugodilo ugovoru toženca ter izjavilo svojo nepristojnost 
v tej tožbi. Sodišče navaja v razlogih:. „Ako tožitelj trdi, da ni prejel 
nazaj poslane fakture, še ni dokazano, da je toženec ni odposlal. 
Ker se pa o priliki naročbe ni ničesar dogovorilo glede pristojnosti 
sodišča, je smatrati klavzulo: „Zahlbar und klagbar in Wien“ kot po
nudbo, ki ustvarja obveznost šele tedaj, ako se izrecno ali s kakim 
konkludentnim dejanjem sprejme. Ako je toženec vrnil fakturo po 
pošti, je storil vse, da je naznanil tožitelju, da odkloni pogoje, ki 
so označeni v fakturi.“

Zoper to razsodbo se je tožitelj H. P. pritožil. Deželno so
dišče je razsodilo, da je bila toženčeva dolžnost, ne samo dejansko 
pokazati, da ni zadovoljen s klavzulo, ampak tudi skrbeti, da bi 
bil tožitelj o tem obveščen; zato je ugodilo pritožbi in naročilo 
okrajnemu sodišču, da meritorno razpravlja o tožbi.

Toženec se je zoper to razsodbo deželnega sodišča pritožil 
na upravno sodišče. Le-to je potrdilo zadnjo razsodbo in motiviralo 
svojo rešitev tako-le: „Toženec ni vrnil fakture z rekomandi- 
ranim pismom. Ker pa tožitelj ni sprejel fakture, je bil opra
vičen, vložiti tožbo na Dunaju.“

Iz te razsodbe upravnega sodišča sledi, da mora 
trgovec, kinočepriznati klavzule „zalbarundklagbar“ 
vrniti ponudniku fakturo, ali kar je že, z rekomandi- 
ranim pismom po pošti.

Raznoterosti.
Kolkovanje trgovskih knjig pri malih obrtih. V dunajski 

trgovski in obrtniški zbornici sc je stavil predlog, naj zbornica 
izposluje pri vladi, da bodo trgovske knjige pri malih obrtih koleka 
proste, ker višina kolkovnih pristojbin otežuje potrebno uvedbo 
knjigovodstva pri malih obrtih. Zbornični odsek se je glede tega 
tako-le izjavil : Brez dvoma je ta predlog opravičen. Knjižni kolek 
spada k takozvanim prometnim davkom, ki v svojihrazličnih, v 
Avstriji vpeljanih oblikah zelo obremenjujejo trgovino in obrt. 
Olajšave v tej smeri bi bilo zelo želeti, toda pričakovati je ni, 
dokler je v veljavi sedanji pristojbinski zakon. Knjižni kolek je 
gotovo najbolj iracijonalen prometni davek, kar jih obstoji v Avstriji, 
ker je njegova višina odvisna le od ploščine popisanega prostora, 
ne da bi se oziralo na promet, donosnost ali velikost obrata. V 
Nemčiji nimajo tega koleka, na Francoskem so ga imeli, a so ga 
po malo letih zopet odpravili. Odsek predlaga, naj se v motivirani 
vlogi na finančno ministrstvo predlaga znižanje knjižnega koleka v 
splošnem; ako bi pa finančna uprava v splošnem ne bila za ta 
predlog, naj se vsaj za neprotokolirane trgovce ter za take obrtnike, 
katerih občna pridobnina ne presega v odloku z dne 11. julija

Društvene vesti.
Umrla člana. Neizprosna smrt nam je pobrala zopet dva 

člana našega društva. Dne 14. pr. m. je nenadoma preminil obče 
priljubljeni odbornik pevskega društva „Slavec“, zastopnik pivovarne 
bratov Kosler in posestnik gospod Ivan Fleš. — Dne 4. t. m. 
pa se je ponesrečil in takoj umrl gospod Franc Budan, trgovski 
sotrudnik pri tvrdki Madille, Wutscher & Comp. Lahka jima 
zemljica !

Slavni odbor dramatičnega društva v Ljubljani je dovolil 
članom našega društva 30 popusta pri vstopnicah v slovensko 
gledališče, kar tem potom našim članom naznanjamo. Člani, kateri 
bodo reflektirali na to udobnost, dobe pri našem društvu pravočasno 
posebne tozadevne izkaznice. Pripomnimo še, da velja popust za 
celo sezono in za vse predstave.

Izkaz posredovalnega odseka „Slovenskega trgovskega 
društva Merkurja“. Iščejo se : 3 pomočniki mešane stroke za de
želo, 1 pomočnik manufakturne stroke za Novo mesto, 1 pomočnik 
galanterijske stroke za Ljubljano, 2 pomočnika špec. in želez.
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stroke za Celje, 1 pomočnik spec. in želez, stroke za Radovljico, 
1 pomočnik špecerijske stroke za Novo mesto, 1 poslovodja za 
Karlovec. — Službe iščejo: 3 pomočniki manufakturne stroke, 12 
pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki špecerijske stroke, 2 po
močnika špec. in želez, stroke, 2 kontorista, 2 kontoristinji, 1 
blagajničarka.

Učni tečaji. Vse one člane, ki se nameravajo udeležiti 
učnega tečaja v letošnji seziji, prosimo, da prijavijo svoj vstop z 
navedbo predmeta, ki ga nameravajo obiskovati ali pismeno našemu 
društvu ali pa ustmeno v naši pisarni, ki je odprta vsak večer od 
8,—10. ure.

Menično pravo. Naše člane, čitatelje našega lista in slo
vensko trgovstvo in občinstvo sploh opozarjamo, da izide še tekom 
tega meseca v naši založbi učna knjiga „Menično pravo“. 
Kdor želi, da se mu knjiga dopošlje takoj ko izide, naj blagovoli 
to naznaniti na naslov našega društva.

Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode 

trgovce vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice 
(čeke), katerih ne rabijo, najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati 
našemu društvu, ker je skupilo le-teh namenjeno poleg drugih 
doneskov za ustanovitev pokojninskega zaklada.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“

Dobro uspevajoča

v večjem trgu na Spodnjem Štajerskem se radi rod
binskih razmer proda, oziroma daje v najem.

Kje, pove upravništvo našega lista.

Nad 30 let obstoječa, živahna in večjega obsega na Gorenjskem
se odda za dobo več let v najem.

Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči. 
Hiša z dvema sobama in vinsko kletjo za gostilno, pe
timi sobami za stanovanje z drugimi potrebnimi pro
stori vred. — Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje, 
hlev itd. Naslov za ponudbe pove upravn. „Trg. Vest.“.

■

v
B

Ignac Fock
tovarna

mila in maščobnih izdelkov 
v Kranju

priporoča

kemično čista mila 
vseh vrst.

Štedilno „Orlovo“ milo tekmuje prav 
uspešno z vsakim tujim proizvodom. 

Znamka enoglavi orel in ime Fock.
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Ernest Sark
Ljubljana

Stari trg št. 1, postaja elek. cest. železnice 
priporoča

svojo bogato zalogo modnega in svile
nega blaga ter potrebščin za šivilje in 

krojače.

Največja izbera modernih vsakovrstnih
kravat, ovratnikov, manšet, srajc. 

Moderci
samo moderne francoske oblike.

Vsakovrstnega toiletnega blaga itd.
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. vinotoka 1904. Št. 10.

Pravna sredstva zoper nepošteno 
konkurenco.
Piše dr. Kermavner.

Francoska sodišča so z občudovanja vrednim 
razumevanjem potreb poštenega trgovskega poslovanja 
na podlagi člena 1382 code civile, glasečega se skoro 
ravno tako, kakor se glasi § 1295 našega občnega 
državljanskega zakonika, ustvarila v soglasju s splošno 
pravno zavestjo mnogo zavidano običajno pravo v 
svrho uničevanja nepoštene konkurence, dočim se pri 
nas to ni razvilo.

Omenjeni paragraf se glasi: „Vsakdo je opra
vičen zahtevati, da mu povrne storilec škodo, katero 
mu je po krivdi prizadjal, bodisi da se je škoda sto
rila s prelomitvijo pogodbe ali brez ozira na kako 
pogodbo“. Pri tem se je v Avstriji teorija in praksa o 
pojmu krivde vedno tako tolmačila, da je moral storilec 
prelomiti kako pogodbo ali pa kako izrecno zapoved 
zakona ali zakonite naredbe ministrstev, sicer ne ob
stoja dolžnost povrnitve škode; na Francoskem se je 
pa vedno proglašalo vsako nepravo, nepošteno rav
nanje sploh za zadosten praven naslov, da se zahteva 
povračilo škode.

Kakor daje državljansko pravo malo varstva zoper 
nepošteno konkurenco, tako mnogobrojne so bile vedno 
in so še sedaj določbe drugih zakonov, ki se pečajo 
s tem predmetom.

Že staro cehovno pravo predprejšnjega stoletja 
je prepovedovalo v svojih cehih, da bi mojster drugim 
pomočnike odvabljal, da bi z zaničljivim opravljanjem 
izdelkov drugih mojstrov odjemalce privabljal, da bi 
se soobrtnik pred določenim časom naselil v zapu
ščeno delavnico umrlega tovariša itd.

Mnogobrojne določbe državnih avtoritet so do
voljevale in obenem zapovedovale trgovcem in obrt
nikom zaznamenovati svoja stajališča z izobešanjem 
obrtnih znamenj in tabel. Leta 1758. se je prepovedalo 
pekom, lekarnarjem, mesarjem, mlinarjem itd. dajati ob 
novem letu poslom darila, da se zabrani nepošteno 
odvajanje odjemalcev.

Sedaj obstoječi predpisi v varstvo zoper nepo
šteno konkurenco se nahajajo v najrazličnejših zakonih. 
Obravnavati hočemo o njih po predmetih, katerih se tičejo.

I. Varstvo iznajdb.

Zgodovina varstva iznajdb sega v Avstriji v za
četek sedemnajstega stoletja nazaj. Kar se je pred tem 
časom v deželah sedanje Avstrije imenovalo privilegij 
obrtnika, so bile različne predpravice producentov, oso
bito tovarnarjev in se ne sme zamenjati s privilegijem, 
ki znači dandanes izključno pravico vporabe kake 
tehnične iznajdbe. Prvi privilegij za iznajdbe je dal 
cesar Jožef I. 22. aprila leta 1709, in sicer za dobavo 
olja iz grozdovih pešk. Takih privilegijev je bilo tudi 
pozneje malo danih. Kakor povsod v Evropi, iznaj
ditelji niso imeli pravice do varstva svojih iznajdb. 
Podaritev takega privilegija je bila v rokah suverena 
in odvisna od njegove samovolje. Individualni politični 
nazori, osobito trgovinsko politični, so vplivali pri 
vladarjih na število in pogoje teh milostnih podaritev 
privilegijev. Tako so jih izključevali za časa Marije 
Terezije nauki fiziokratične šole, ki je nasprotovala 
vsaki omejitvi svobodne konkurence in pobijala vse 
predpravice in monopole. Istih nazorov je bil cesar 
Jožef II., bil je nasprotnik vseh privilegijev. Samo 
take iznajdbe je branil, ki so se mu zdele pripravne, 
da bi izpodrinile z domačimi izdelki inozemski uvoz. 
Najmanj pa naj bi se varovali stroji, ki pripravljajo 
tisoče obrtnikov ob kruh, že z ozirom na blagor de
lavskih slojev ne. Da je mogel izpoznati, ali so dani 
pogoji, pod katerimi se mu je zdela podaritev privi
legija potrebna in umestna, se je morala vsaka iznajdba 
glede novosti in koristi poprej preiskati. Ta posel so 
opravljali tovarniški nadzorniki posameznih kronovin. 
Torej je gospodoval zistem predpreizkušnje žeii&to let 
pred svojo, dne 1. januarja 1899 izvršeno zakonito 
vpeljavo na polju avstrijskega iznajdbenega prava.

Cesar Fran II. je bil mogočen zaščitnik varstva 
iznajdb. Z dvornim dekretom z dne 24. decembra 1794. 
je določil, kaj naj tvori v bodoče predmet izključnega 
privilegija. Bili so to največ novi koristni stroji in iz
delki. Tudi so iznajditelji mnogokrat dobivali denarna 
darila in vsi imetelji privilegijev, ki so svoje iznajdbe 
v tovarnah uporabljali, kakor tudi umetniki in višji 
delavci potrebni za tako delo, so bili vojaščine prosti.

Prvi pravi zakon v varstvo iznajdb je z dne 
16. januarja 1810. Podelitev privilegijev je bila pri-
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držana vladarju. Toda predpreizkušnje iznajdb so bile 
odpravljene in treba je bilo iznajdbe samo napovedati. 
Privilegij se je dal kvečjem za deset let in vpeljala se 
je za podelitev taksa, katere visokost je bila odvisna 
od pričakovanega dobička iznajdbe.

Ko je Avstrija 1. 1815. dobila od Francije Milan 
in Benetke nazaj, bili so tam vpeljani francoski zakoni 
o privilegijih. Ti so bili jako dobri in v zakonu od
8. decembra 1820. je izkušala avstrijska vlada tudi v 
drugih deželah vpeljati dobrote teh zakonov s tem, da 
je spojila dotedanje domače pravo in prednosti fran
coskih zakonov. Ta zakon se je nekoliko povečan 
izdal še enkrat 1. 1832.

Po dolgotrajnih preiskavah je potem leta 1852. 
cesar Franc Jožef I. izdal nov zakon z dne 15. av
gusta 1852, drž. zak. št. 184, kateri še sedaj velja za 
privilegije, podeljene pred 1. januarjem 1899.

Sedmi odstavek tega zakona govori o poseganju 
v kak privilegij sledeče:

„§ 38. Za poseganje v kak privilegij ali za kršenje 
privilegija se smatra, če kdo brez dovoljenja privi
legiranca

a) predmet privilegija na način, ki je popisan v 
vloženem popisu, ponaredi ali posname, tudi potem, 
ako to stori na podlagi njemu (pozneje) podeljenega 
povsem ali deloma enakega privilegija;

b) ponarejene ali posnete predmete tuzemskega 
privilegija uvaža ali dobiva iz inozemstva v svrho 
obrtovanja ali v svrho shranitve ali izložbe za prodajo;

c) prodajo ali samo shranitev ali izložbo takih 
predmetov v svrho prodaje začne ali prevzame“.

Za kaznivo poseganje v privilegij s prodajo, to 
je z razpečavanjem privilegiranih predmetov se ne 
smatra, ako kdo v najem oddaja ponarejene aparate; 
ker pa ima po § 21. zakona o privilegijah imetelj pri
vilegija izključno pravico do rabe privilegirane iznajdbe, 
iskati mora to pravico pred civilnim sodnikom s tem, 
da zahteva odškodnino. Tudi mora prodajalec privi
legiranih predmetov imeti na prodaj več teh predmetov, 
in ne zadostuje prodaja samo enega takega predmeta.

Privilegijsko pravo ne pozna slabega namena, 
kateri bi prestopek šele kot tak ustvaril; samo golo 
dejstvo poseganja v privilegij brez ozira na vednost 
ali nevednost storilčevo se kaznuje. Tudi sama gola 
uporaba iz inozemstva naročenega stroja, ki je posnet 
po privilegiranem predmetu in s katerim se izdelujejo 
prometni izdelki, je poseganje v privilegij in ne daje 
le pravice, zahtevati civilno-pravno povračilo škode, 
storjene s protizakonito rabo iznajdbe, ampak tudi 
privilegijsko-pravno pravico, zahtevati prepoved na- 
daljnih poseganj.

„§ 39. Ako je popis privilegija vpisan v odprte 
registre, tvori že prvo poseganje, ako je pa popis 
ostal tajen, vsako ponovljeno poseganje v privilegij

prestopek zakona, in se na zahtevo opravičenca kaz
nuje s konfiskacijo ponarejenih ali posnetih predmetov 
in z globo od 50 K do 2000 K.

Ako obsojenec ne more plačati, se odmeri na- 
mestu denarne kazni za vsakih 10 K en dan zapora. 
Glede orodja in pripomočkov, ki služijo izključno za 
ponarejanje ali posnemanje, se skušata v prvi vrsti 
domeniti oškodovanec in storilec, drugače se jih pa 
pusti razdejati, prenarediti ali pa pokončati, kakršne 
pač so. Denarno kazen dobi ubožni zaklad tistega 
kraja, kjer se je prestopek izvršil. Glede konfisciranih 
predmetov se skušata tudi v prvi vrsti pogoditi oško
dovanec in storilec, da jih prvi obdrži kot odplačilo 
na odškodnino, sicer se jih pa pokonča. Za posebno 
obteževalno okolščino pa velja pri odmeri kazni, ako 
je storilec uporabljal znanje, dobljeno v službi pri 
oškodovancu ali po posebnem njegovem zaupanju v 
svrho poseganja v odkritev, iznajdbo ali izboljšavo.“

„§ 40. Ako oškodovanec noče vpeljati kazenskega 
postopanja, ali ako gre samo za prvo poseganje v 
privilegij, čigar popis je ostal tajen, potem je oško
dovanec samo opravičen, zahtevati ustavljenje nadalj- 
nega ponarejanja ali posnemanja in nadaljne prodaje 
ponarejenih ali posnetih predmetov, in zagotovila, da 
se pri storilcu ponarejeni ali posneti predmeti, če so 
bili v tuzemstvu izdelani v dobi privilegija ne bodo 
niti rabili niti prodajali, če so bili iz inozemstva za 
prodajo upeljani, pa, da se zopet tja izvozijo.“

Navedeni paragrafi so eminentnega pomena za 
varstvo zoper nepošteno konkurenco. Zadevajo pa te 
določbe samo privilegije, ne pa patente, o katerih bomo 
govorili pozneje.

Pod privilegijem razume namreč zakon pojem, ki 
je definiran v prvem njegovem odstavku, glasečem se :

„§ 1. Izključeni privilegij se lahko naprosi v mejah 
navedenih v sledečih paragrafih 2, 3, 4 in 5 za vsako 
novo odkritev, iznajdbo ali izboljšavo, katera ima za 
predmet a) nov izdelek industrije, b) novo sredstvo za 
izdelovanje ali c) nov način izdelovanja, bodisi da 
prosi zanj avstrijski državljan ali pa inozemec, če ne 
spada med predmete, zaznamenovane v sledečih pa
ragrafih (2—5) kot privilegija nezmožne. Razume se 
pa pod odkritvijo vsaka najdba sicer že v prejšnjih 
časih izvrševanega, toda zopet popolnoma izginelega 
ali v tuzemstvu sploh neznanega industrijalnega izde
lovalnega načina. Pod iznajdbo se razume vsako izde
lovanje novega predmeta z novimi sredstvi, ali novega 
predmeta z že starimi sredstvi, ali že znanega predmeta 
z drugimi za ta predmet še nerabljenimi sredstvi. Za 
izboljšavo ali izpremenitev se smatra vsako priklopljenje 
kake priprave, uredbe ali kakega izdelovalnega načina 
k že znanemu ali privilegiranemu predmetu, ako se do
seže s tem glede namena predmeta ali glede načina 
izdelovanja boljši uspeh ali večja ekonomija. Za novo
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se smatra odkritev, iznajdba ali izboljšava, ako se do 
časa naprošenega privilegija v tuzemstvu ne rabi in 
ako tudi po javnem tisku ni priobčena.“

„§ 2. Za pripravo živil, pijač in zdravil, potem 
za odkritja, iznajdbe in izboljšave, katere se iz javnih 
ozirov na zdravje, nravnost ali varnost ali v splošnem 
interesu državnem po določbah zakonov ne smejo 
rabiti, se ne dovoljuje privilegijev.“

To so glavne določbe tega zakona. Brez cesarje
vega dovoljenja se sploh ne more dobiti privilegij za 
več nego za 15 let. Za dobo teh 15 let pa ima iznaj
ditelj izključno pravico do uporabe svoje iznajdbe in 
sme zahtevati, da politična oblast, (okrajno glavarstvo 
eventualno magistrat) vsakega z denarno kaznijo ka
znuje, kdor krši njegov privilegij, bodisi da je za to 
vedel ali tak namen imel ali ne. Pripomnimo pa še 
enkrat, da so te določbe veljavne samo za privilegije, 
podeljene pred 1. januarjem 1899.

Ko se je leta 1867. uredilo državno-pravno in 
gospodarsko razmerje med Avstrijo in Ogrsko, bilo je 
tudi v členu XVI. carinske in trgovinske pogodbe z 
dne 24. decembra 1867, drž. zak. št. 4 iz leta 1868. 
določeno glavno načelo, da se podeljujejo samo enotni 
avstro-ogrski privilegiji. Pri obnovitvi teh carinskih in 
trgovinskih pogodb v letih 1878. in 1887. se je ta člen 
XVI. neizpremenjen zopet obnavljal in bi načelo, da 
vlada za obe državni polovici skupen privilegij, še do 
leta 1897. veljalo, ako ne bi bil zakon od 27. decembra 
1893, drž. zak. štev. 191, določil samostojnost obeh 
državnih polovic glede privilegijev. Od 1. januarja 1894 
se mora v vsaki državni polovici posebej prositi za 
podelitev privilegija.

Sedaj imamo torej v Avstriji tri vrste privilegijev:
1. avstrijske privilegije, dobljene po 1. jan. 1894,
2. avstrijsko - ogrske privilegije, dobljene pred

1. januarjem 1894, in
3. avstrijske privilegije ali patente, dobljene na 

podlagi zakona od 11. januarja 1897, drž. zak. št. 30, 
kateri je na novo uredil varstvo iznajdb.

Privilegijski zakon od leta 1852, čigar glavna 
določila smo pravkar navedli, je postal sčasoma po
manjkljiv, in to toliko bolj, kolikor bolj je moderna 
tehnika v velikanski meri napredovala. Pomanjkljivosti 
so mnogotere: preveliko upoštevanje načela, da je 
treba iznajdbe samo priglasiti; dopuščanje tajnih pri
vilegijev; nezadostno varstvo, ki dopušča porabo tujih 
iznajdb i. t. d.

O poučevanju trgovinoslovja.
Priobčil Rudolf Šega.

Konec.*)

Če ima učenec o tem jasno sliko in prav kon
kreten nazor, potem more šele trgovino prav pregle
dati in razumeti. Dokler pa ne razume teh konkretnih 
postopnih načinov, se giblje v obstraktnih shemah, 
četudi študira borzne notice, zračunava paritete, na
pravlja kalkulacije in tudi na pamet ve uzance. Naj 
to razložim z vzgledom: S pomočjo dobre učne 
knjige in razumljive razlage učitelja trgovskega račun
stva je mogoče, da se učenec višje trgovske šole nauči 
natančnega zračunavanja meničnih arbitraž. Toda vlogo 
devize v trgovini na zunaj in s tem tudi vzroke mno
goštevilnih operacij, ki jih mora izvršiti, bode šele 
tedaj razumel, če bo imel jasno sliko o tem, odkod, 
kako in iz katerih rok pride ta devizni material, v 
katere roke in v katere torbe gre, zakaj ravno gotove 
banke pri tem tako pomenljivo delujejo, v čem ob
stoja to delovanje itd. Ni ravno zelo lahko učencu 
podati to razjasnjujočo sliko, kajti knjige navadno tega 
sploh ne poskušajo. Še dvomljivejše je s specialnimi 
tehnikami takozvane trgovine z blagom. Učenec po
vzame n. pr. iz učne knjige za trgovinoslovje izvirne 
in kvalitetne tipe pavole, s katerimi se trguje v Liver
poolu in na drugih borzah, nadalje izve iz knjige 
razne oblike pogodb pri trgovini s pavolo, dobi uzorce 
za „cost an freight“-“ in za „cost, insuranes and 
freight“- pogodbo — seveda tudi najnovejše uzance 
— toda kako, skozi katere roke pride pavola od No
vega Jorka ali Orleana do nas, v tovarno, tega še 
vedno ne vemo in ne zvemo. Iz znamenite knjige 
„Schulze-Gaevernitzeve“ o veleobratu zvemo, da ku
puje oldhamski tkalec pavolo za gotov denar; kdo 
sklepa torej pravkar omenjene načine pogodb? In s 
kom? Če slučajno temeljito prečitamo knjigo „Schulze- 
Gaevernitzevo“, ki seveda ni pisal trgovinoslovja, 
pridemo stvari sicer na sled, čeprav se tam ne omenja 
posebnih vrst pogodb ; iz učnih knjig o trgovinoslovju 
ne izvemo ničesar, kajti ravno tam se ne omenja raz
merja, preskrbovanja angleškega pavolnega trga, tudi 
ne, kakšno stališče zavzema tkalec in importer napram 
istemu. Naj bo! Nas bo končno še bolj zanimalo 
izvedeti, kje in kako se preskrbe naše predilnice s 
surovinami. Iz učne knjige zvemo, da se tudi na Du
naju pavola borzno notira, toda neki strokovnjak nam 
pravi, da kupujejo naše predilnice v Bremnu. Neza
dovoljni iščemo dalje. Tu nas informuje Mor. v. Engel 
(Oesterreich-Ungarn in Welthandel), da so pri nas že 
od nekdaj dobivali surovo pavolo direktno iz proiz
vodnih dežel. Naravno je, da jo mora nekdo iz proiz-

*) Pomotoma že v zadnji številki tiskano.
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vodnih dežel izvažati ali pa tam naročati. Kdo pa? 
Naše tovarne same? Od nekdaj gotovo ne, kajti prej 
— ko severnoameriška pavola še ni dosegla svojega 
današnjega pomena in se je izdelovala pred vsem 
levantska in tudi macedonska pavola — so bili grški 
trgovci na Dunaju, ki so jo prodajali predilnicam, ne 
le v avstrijskih deželah, temveč tudi v velikem delu 
Nemčije. To vse je že minilo, toda iz učnih knjig o 
trgovinoslovju ne izvemo ničesar o sedanjem ustroju 
trgovine. Le če poznamo uzance in če po njih delamo 
kalkulacije! Stališče zgoraj omenjenega monterja!

Tu je napaka učnih knjig in poučevanja. One so 
za nauk o tehnikah specialnih trgovskih strok le izkazi 
o uzancah in borznih zaznamkih, o različnih možnih 
formah pogodb. Nihče si pa ne more na podlagi teh 
predstavljati, kako, skozi katere roke in s pomočjo 
katerih teh pogodb gre blago. Same kosti, nedostaja 
jim mesa. Toda temu niso le učne knjige vzrok, kajti 
priznati moramo, da nedostaja do zdaj tudi v drugih 
velikih literaturah monografij. Običajne učne knjige 
pa so bile do zdaj v dotičnih oddelkih komaj več 
nego zbirke nekoliko kostij brez spajajočega mišičja 
in take tudi ostanejo, dokler ne bodo svojih odstav
kov o uzancah, tipih blaga in oblikah pogodb oživile 
s sliko dejanja, kateremu so ona sredstva, dokler 
torej ne bodo znale narisati z nekolikimi polnimi po
tezami pravi pot blaga in osebe, ki so pri tem v 
krivičnih vlogah udeležene. Le tedaj nam bodo poda- 
dajale snov za primerjanje; seveda se pa ne bodo 
smele ozirati le na nekatere vzorce posebno naprednih 
dežel, kakor se tudi ne bodo smele omejiti le na naše 
razmere. Če bodo pa še vrhutega omenjale, kakšne 
so bile te razmere prej in kaj je provzročilo njihovo 
sedanjo obliko, tedaj bodo naučile učence razumevati 
razvoj trgovine iz vzrokov, ki določajo ta razvoj, kar 
je za misleče učence najrodovitnejše.

Naša nova učna osnova, katere posameznosti 
pričajo o vplivu strokovnjakov, ki so imeli pred očmi 
v prvi vrsti potrebe poučevanja v trgovskem računstvu 
in v kontornih delih, se je sicer, kar se tiče pouče
vanja o tehnikah specialnih strok trgovine, ozirala na 
banke, kar se pa tiče drugih, je pa omenila kot učno 
tvarino le: prodajalne uzance in zaznamke cen v inter- 
nacijonalni trgovini za žito in moko, olje, špirit, pe
trolej, pavolo, kavo in sladkor. V štirirazredni šoli je 
to popolnoma opravičeno odkazano trgovskemu ra
čunstvu. Toda pravo trgovinoslovje to v istini še ni!

Lahko se torej zgodi, da bo pouk z ozirom na 
tehniko specialnih strok trgovine nepopolen in da se 
ne bo dobilo pravega vpogleda v živo gibanje trgo
vine, če ne bodo pri tem pomagali vestni in spretni 
učitelji, ki si bodo sicer šele sami iz teh pripomočkov 
in z izpraševanjem pridobivali potrebnih vednostij, da 
popolnijo ono, kar je veljalo do zdaj v učnih knjigah

kot manj vredno, če ne kot nepotreben balast. Učen
cev se s tem ne bo obremenilo; nasprotno, zdaj bodo 
šele mogli prav razumeti, kar so morali do zdaj v 
bistvu le memorirati.

Tudi sestavljanje učnih knjig ne bo lahko, če se 
hočemo emancipirati sedanjih vzorcev. Omenil sem že, 
da do zdaj zelo primanjkuje pripravnih pripomočkov, 
ki bi bili primerni duhu nove učne osnove. V istini 
je še malo manografij o tehnikah posameznih trgovskih 
strok, del kakor n. pr. Lenkelova knjiga „Wollpro
duktion und Wollhandel im XIX. Jahrh.“, Schneider- 
jeva „Der Petroleumhandel“, ali Helerjeva „Der Ge
treidehandel und seine Technik“. Toda ta vrsta lite
rature se zdaj množi, in že se upošteva njena važnost 
ne le za potrebe pratikov, temveč tudi pri nacijonalno- 
ekonomičnih študijah. Lipski profesor Bücker je dal 
delati v svojem narodno - gospodarskem seminarju 
študije te vrste, in najbrže sta nastali prvi dve prej 
omenjeni knjigi v tem seminarju. Dela te vrste so 
ravno za naše razmere neprecenljiva. Vedno bolj ču
timo nedostajanje vednega, neposrednega vplivanja, 
ki vzbuja in vodi duha podjetnosti. Tem večja je po
treba, da skrbimo vsaj za vse druge pogoje oživlja
jočega vzpodbujanja!

Razsodbe v trgovskih in obrtnih 
zadevah, 

i.
Klavzula pri prodaji.

V zadnjem času so sodišča v Brnu izrekla za 
trgovce jako važno razsodbo :

Tvrdka H. v Verviersu na Francoskem je dobavila 
tvrdki S. v Brnu 50 kosov kruponov za ceno 2945 fran
kov 80 centimov. Brnska tvrdka, ki je dobila blago 
meseca decembra lanskega leta, je preskušala le-to in 
konštatirala, da je izmed 50 poslanih kosov 26 kru
ponov povsem neporabnih, in da se je mesto prve 
kvalitete poslala druga in tudi tretja kvaliteta. Ker je 
pa tvrdka v Verviersu trdila, da je povsem po pogodbi 
poslala blago prve vrste in da zahteva plačilo zlasti 
še, ker tvrdka S. ni več upravičena v Brnu preskušati 
blago, temveč bi bila morala to storiti v Verviersu, 
dala je tvrdka S. za dokaz po sodnih izvedencih pre
skušati blago, pri čemer se je konštatiralo, da je izmed 
50 kosov 35 neporabnih in da se pošiljatev ne more 
niti smatrati kot blago srednje vrste. Na podlagi tega 
mnenja ni hotela brnska tvrdka blaga plačati, francoska 
tvrdka pa je tožila. In trgovski senat deželnega sodišča 
v Brnu kakor tudi druga instanca (moravsko-šlesko 
višje sodišče) je, odklonivši vse ponujene dokaze, in 
zlasti še zgoraj omenjeno izvedeniško mnenje ugovore



Št 10. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 109.

tožene tvrdke zavrnilo in jo spoznalo v polnem ob
segu krivo po obtožbi. Tako prva kakor druga instanca 
je bila mnenja, da tožena tvrdka ni več upravičena 
blago preskušati po odposlatvi iz Verviersa, to je v 
Brnu, zato ker ni imela nobenih pomislekov zoper 
klavzulo v ponudbi tožiteljice „blago tukaj vzeto in 
odobreno“ in je isto prevzela. Ugovor tožene tvrdke, 
da ni vpoštevala tega pristavka in zato ponudbo spre
jela, ker ni bil dovolj jasen in določen, ne more imeti 
pravne veljave, ker ima preporna klavzula tako zmisel, 
da ne more nastati noben dvom, kaj hoče reči. Odpo- 
šiljatelju, ki trguje z inozemstvom, je moralo biti mnogo 
na tem, da takoj izve, ali se blago sprejme ali ne in 
tudi tožena tvrdka bi bila lahko pri prevzetju blaga 
po špediterju po kaki zaupni osebi dala blago pre
skusiti.

II.

§ 82 obrtnega reda (iz razsodb obrtnih sodišč).
Zlobno poškodovanje lastnine obrtnikove, po po

močniku je kaznivo dejanje, ki slednjega stori nevred
nega zaupanja obrtnika in se sme pomočnik po § 82, 
lit. 7 obrtnega reda takoj odpustiti.

Vzrok za odpust po § 82 lit. g) obrtnega reda 
je tudi tedaj, če pomočnik učenca surovo razžali.

Telesna poškodba opravičuje že odpust iz službe, 
čeprav se po kazenskem pravu ne more preganjati.

Pomožni delavec, ki je v delavnici vrgel drugega 
delavca ob tla in dal s tem povod tepežu, se lahko 
takoj odpusti.

III.

§ 37 zakona o osebnih davkih se glasi v 1. odstavku:
Pridobnino (obrtni davek) je praviloma odmeriti 

posebej od vsakega obratovališča (Betriebsstätte), zlasti 
od podružnih in pomožnih zavodov vsake vrste, od 
tvorniških skladišč, od raznih tvornic istega podjetja. 
Ako pa so obratovališča v isti davčni občini, je zdru
žiti zanje pripadajočo pridobnino v en pridobninski 
znesek.

Važneje razsodbe upravnega sodišča v tem po
gledu:

Skladišča za les, ki se vozi iz gozda in po
zneje iz skladišča na železnico, se smatrajo kot obra- 
tovališče in jih je posebej obdačiti.

Skladišča na kolodvoru, ki se ne rabijo samo 
za to, da se tam spravlja les, temveč se v njih nahaja 
tudi pisarna za uradnika glavnega podjetja in za de
lavce, so obratovališča in jih je posebej obdačiti.

Ko m p to ir, v katerem se sprejemajo naročila 
in preskrbujejo prodaje, se sme posebej obdačiti.

Komptoir podjetja, v katerem se vodijo knjige 
in korespondenca, se smatra za samostojno obra

tov a 1 i š č e , ako je ločeno od ostalih prometnih 
prostorov.

Zaloga piva, katere imajo pivovarne v drugih 
davčnih občinah za ložje razpečavanje piva, se kot 
posebna obratovališča posebej obdačujejo.

O posebnem davku na trgovino, to
čenje ter malo prodajo žganih opojnih 

pijač.
Priobčuje D. T.
(Nadaljevanje).

Preidimo k vprašanju, kako nam je plačevati 
posebno davščino, ki jo nalaga zakon na razpečavanje 
špirituoz.

V zmislu § 9. našega zakona moramo glede vi
sokosti posebnega davka vpoštevati dva faktorja in 
sicer:

1. število prebivalstva kraja, v katerem 
se izvršuje dotično davku podvrženo podjetje in

2. kakovost dotičnega podjetja.
Kar se tiče kraja, omenja zakon izrecno, da velja 

ista krajevna razporedba, ki je odločena pri odmerje- 
vanju občne pridobnine tudi pri plačevanju posebnega 
davka in sicer je razumeti pod besedo kraj v zmislu 
pridobninskega patenta vsako skupino hiš in poslopij, 
ki je v zaznamku krajev, sestavljenem na podlagi 
podatkov vsakokratnega ljudskega štetja od c. kr. sta
tistične centralne komisije na Dunaju za celo 
tostransko državno polovico izrecno označena 
kot kraj. Statistična centralna komisija izdaja vsakih 
deset let na podlagi podatkov zadnjega ljudskega štetja 
špecijalne krajevne repertorije za vsako v 
državnem zboru zastopano deželo, in sicer so ti re- 
pertoriji za Kranjsko, Koroško in Štajersko izdelani v 
slovenskem in nemškem jeziku.

Iz takega repertorija, v katerem so poleg poli
tičnih ter sodnih okrajev označene ne le vse občine 
s številom njih prebivalstva, ampak tudi vsi kraji (v 
zmislu našega zakona) in tudi vsi krajevni deli, katere 
poslednje nam je strogo ločiti od krajev samih, se 
lahko pouči vsakdo o številu prebivalstva in s tem o 
visokosti davčne obveznosti za vsak posamezen kraj, 
kjer izvršuje kak davku podvržen obrt.

Posebno razločevanje krajev od krajevnih 
delov je eminentne važnosti, kar naj označimo po
drobneje.

Da pa bode stvar jasna, treba tu vnaprej ome
niti, da je v krajih, katerih prebivalstvo ne presega
n. pr. števila 500 duš, posebna davščina nižja od 
davščine onih krajev, ki štejejo več nego 500 pre
bivalcev.
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Kaj pa krajevni deli?
Teh takozvanih krajevnih delov, ki tvorijo 

često na prvi pogled povsem samostojne naselbine, 
pa nikakor ne smemo — kakor preprosto ljudstvo 
čestokrat misli — smatrati za kraje, in zatorej 
tudi nikakor ni misliti, da je posebna davščina 
za tak navidezen „kraj“, pravzaprav pa le kra
jevni del, ker le-ta navadno tvori manj nego 500 duš 
prebivalstva, že brezdvomno plačati po nižjem 
merilu.

Ti krajevni deli — v repertorijih so le-ti tiskani 
z navadnimi, kraji sami pa z razprtimi črkami — niso 
nikdar samostojni, ampak vedno podrejeni 
bližnjemu „kraju“ v zmislu zakona, ter se 
ima posebna davščina v takih krajevnih delih vedno 
vplačevati po številu prebivalstva v dotičnem „kraju“. 
Od le-tega kraja, h kateremu spadadotični 
krajevni del, je torej odvisno, se-li plača 
višja ali nižja davščina. Obrtnik n. pr., ki izvr
šuje davku podvrženo podjetje v selih Belica blizu 
Dovjega ali pa v Prihodih blizu Jesenic na Gorenjskem, 
je obvezan brezdvojbeno plačati višjo, v tem kon
kretnem slučaju za prebivalstvo nad 500 duš od
merjeno posebno davščino, čeprav niti Belica niti Pri
hodi nimata nad 500 prebivalcev, kajti v zmislu za
kona in merodajnega repertorija nista niti Belica niti 
Prihodi „kraj“, ampak le del „kraja“ ter spadata pod 
kraj Dovje oziroma Jesenice, katera kraja pa štejeta 
vsak nad 500 prebivalcev.

Da se ima beseda „kraj“ v zmislu zakona raz
umevati na pravkar označeni način, je razsodilo 
upravno sodišče meseca aprila leta 1888., — 
v avgustu istega leta pa je izdalo finančno ministrstvo 
odlok, v katerem se naglaša, da ima pojem „kraja“ 
kot samostojne, za odmero davka merodajne skupine 
človeških bivališč, v gori navedenem zmislu razsodbe 
upravnega sodišča veljati brezizjemno edinole 
za občine na deželi, dočim oni kraji, ki spadajo 
v področje mestnih občin, čeprav bi bili pravi 
pravcati (v repertorijih torej razprto tiskano) „kraji“, 
niso samostojni davčni kompleksi, kakor hitro stojé 
še v okolišu mestnega pomerija, kajti pri mestnih 
občinah se razumeva pod imenom „kraj“ 
vedno celotni mestni teritorij.

Kar se nadalje tiče ljudskega štetja, je omeniti, 
da se le-to vrši vsakih deset let in da se ima v zmislu 
§ 9 našega zakona posebna davščina vedno vplačati po 
številu prebivalstva zadnjega ljudskega štetja. Zadnje 
ljudsko štetje se je vršilo dne 31. decembra 1. 1900. 
Ker je pa nato naredba finančnega ministrstva takoj 
početkom 1. 1901 izrecno odredila, da se ima posebni 
davek za prvi tečaj 1. 1901 odmeriti oziroma 
vplačati še na podlagi predzadnjega, to 
je ljudskega štetja z dne 31. decembra 1. 1890., pridejo

podatki zadnjega ljudskega štetja z dne 31. decembra 
1. 1900 v poštev šele od drugega tečaja leta 
1901 nadalje.

Ta odredba je baš za naše pokrajine velikega 
aktualnega pomena, kjer so se ravno v razdobju med 
predzadnjim ter zadnjim ljudskim štetjem po veliki 
potresni katastrofi vršile znatne narodnogospodarske 
preosnove in so se posebno nekateri kraji v ljubljanski 
okolici, kakor Šiška, Vič, izvanredno povečali. Obrt
niki v vseh takih krajih uživajo torej po pravkar ci
tirani ministerijalni odredbi za prvi tečaj 1. 1901., vkljub 
temu, da so se ti kraji povečali, ugodnostno stanje 
predzadnjega ljudskega štetja iz 1. 1890., ne tako več 
seveda od drugega tečaja 1. 1901. naprej.

V sličnem položaju se nahajajo v zadnjih letih 
tudi obrtniki v onih krajih naših dežel, kjer se gradi 
proga nove turske železnice; ti kraji so se vsled ogrom
nega števila došlega delavstva in raznih drugih pri
seljencev izdatno povečali. Ljudskd štetje namreč enako 
upošteva domačine kakor tujce-priseljence in tudi vo
jaštvo.

Znano je, da je treba odšteti posebni davek za 
vsak tečaj posebej in § 11 našega zakona določa 
visokost posebne davščine, oziraje se pri tem ne samo 
na število prebivalstva ampak obenem tudi na 
kakovost obrta.

Po § 11 znaša poluletni posebni davek in sicer :
I. Za vsako podjetje, v katerem se izvršuje to

čenje žganih opojnih pijač kot glavni obrt in sicer :
1. v krajih, ki štejejo do inkluzivno 500 duš 10 kron,
2. v krajih, katerih prebivalstvo znaša več

kot 500 do inkluzivno 2000 duš . . 20 „
3. v krajih s prebivalstvom nad 2000 do

inkluzivno 10.000 duš........................ 40 „
4. v krajih, ki imajo več kot 10.000 do in

kluzivno 20.000 prebivalcev .... 60 „
5. v krajih, kjer stanuje več kot 20.000 duš

do inkluzivno 100.000 ljudi .... 90 „
6. v krajih, ki imajo nad 100.000 prebivalcev 100 „

II. Za vsako podjetje, v katerem se izvršuje 
mala prodaja žganih opojnih pijač, dve petini 
pravkar omenjenih zneskov.

III. Za vsako podjetje, v katerem se izvršuje 
trgovina kot glavni obrt, četrti del gori nave
denih zneskov.

IV. Za stranski obrt točenjain za trgo
vino s špirituozamikotpostranski obrt pa 
peti del pravkar označenih zneskov, toda z važno ome
jitvijo, da ta petinka gornjih tarifnih zneskov ne sme 
prekoračiti petega dela (poluletnega) pridobninskega 
ordinarija, ki odpada, ali bolje rečeno, ki bi odpadal 
v zmislu pridobninskega patenta iz 1. 1812., ako bi le-ta 
bil še v veljavi, na dotično obrtno podjetje.

___________ (Dalje prih.)
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Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

Iz tega vidimo, da imamo take novce, ki so iz- 
kovani v polni vrednosti in take, ki niso iz- 
kovani v polni vrednosti (vollwertig und nicht 
vollwertig ausgeprägt).

Nikomur se ne godi krivica, če sili država svoje 
podanike, da morajo vzeti v prometu neomejeno šte
vilo takih, v polni vrednosti izkovanih novcev. Pač 
pa bi bila krivica, če bi bili podaniki dolžni vzeti ne
omejeno število takih novcev, ki niso izkovani v polni 
vrednosti. Vzemimo, da imam terjati od koga mi
lijon kron, dolžnik mi plača ves dolg z zlatimi novci 
po 10 K in 20 K. Za te novce dobim povsod na svetu 
za milijon kron blaga ali pa drugačnih novcev, 
ker je zlato plačanih mi novcev vredno milijon 
kron in ker ima zlato v času in kraju skoro vedno 
isto ceno. Če bi bil pa primoran vzeti za milijon 
kron bakrenega drobiža, se mi lahko pripeti, da iz
gubi ta bakreni drobiž prisilni kurz in da ga moram 
prodati kot baker za 250.000 K, ker ves baker v teh 
novcih ni več vreden. S tem pa imam izgube 
750.000 K.

Take novce, ki so izkovani v polni vrednosti in 
ki imajo neomejen prisilni kurz (Zwangskurs), ime
nujemo kurantne novce (die Kurantmünze). Pri
silni kurz imenujemo državno naredbo, da se mo
rajo jemati določeni novci v prometu za nominalno 
(na njih napisano) vrednost. Drobiž (Scheidemünze) 
imenujemo tiste novce, ki niso izkovani v polni’vred- 
nosti in nimajo neomejenega prisilnega kurza. 
Glasom čl. XIX. zak. z dne 2. avgusta 1892 št. 126 d. 
z. in naredbe z dne 21. septembra 1899 št. 176 d. z. 
II. del, kapitelj 2., čl. V. ni nihče dolžan vzeti

kovinske zmesi, zlitine (Legierung) imenovane. Vzrokov 
za to je več. Kurantni novci, osobito zlati, bi bili pre
mehki in bi se preveč obrabili. Saj še tako izgubi 
zlat novec le vsled cirkulacije v prometu na leto za 
7-, h vrednost, srebrni novci pa še več. S samo golo 
prometno obrambo brez poškodb in izgub se zmanjša 
v enem letu vrednost vseh novcev na svetu za 13 
milijonov kron.

Pri drobižu pa obraba ni glavni vzrok, da se 
ne izkuje iz čiste kovine in v polni vrednosti, marveč 
pridejo v prvi vrsti v poštev drugi oziri.

1. Drobiž bi bil premajhen ali pa prevelik. Zlati 
komadi po 2 h bi bili tako majhni, da bi jih šlo 164 
na 1 gram, srebrnih bi šlo 5 na 1 gram, nikelnasti 
bi imeli primeroma velikost naših komadov po 10 h, 
bakren komad, ki bi imel res za 2 h bakra v sebi, 
bi bil pa 13'/.. g težak, torej natanko štirikrat tako 
velik, kakor je dandanes. Če bi jih pa kovali iz niklja, 
potem bi pa morali biti komadi po 10 h in 20 h 
petkrat ozir. desetkrat tako veliki, kakor so zdaj.

2. Če bi nastala vojna, poprodali bi osobito 
vojaki vse svoje imetje ter bi se izselili v inozemstvo, 
če bi bila kovina vsakega novca res toliko vredna, 
kakor kaže njegova nominalna vrednost. Tako pa bi 
dobili vojaki v naših sedanjih razmerah le papirnat 
in srebern denar, ker ni dovolj kurantnih novcev v 
prometu. Prvi bi ne imel v slučaju vojne v inozem
stvu skoro prav nikake vrednosti, za srebrn denar 
bi se pa dobilo le toliko, kolikor je vredno srebro. 
Za našo krono bi dobil kvečjem 41 h, ker je srebro, 
ki je v kroni, vredno le 41 h, če stane 1 kg srebra 
100 K; zdaj je pa srebro še ceneje. Srebro v pet- 
kronskem novcu je vredno okoli 2 K 05 h.

Ker je v prometu mnogo več drobiža, nego ku
rantnih novcev, zato bi bila za državo naravnost 
katastrofa, če bi izginil iz prometa drobiž. To bi se 
pa kaj lahko zgodilo, če bi bil izkovan drobiž v polni 
vrednosti. Vzemimo le, da poskoči baker v ceni. Če 
je bil baker novca za 2 h, ozir. za 1 h že poprej res 
vreden 2 h oziroma 1 h, ker je bil izkovan v polni 
vrednosti, potem je očividno, da je novec za 2 h, oz.
1 h zdaj, ko je poskočil baker v ceni, več vreden kot
2 h, ozir. 1 h. Posledica temu bi bila, da bi vsak 
zbiral in pridržaval bakren drobiž, nikelnastega in 
srebrnega pa bi se izkušal iznebiti. Vzemimo dalje, 
da je poskočil baker toliko v ceni, da bi se plačali 
4 novci po 2 h z novcem z 10 h, tedaj bi šel, kdor 
bi imel n. pr. krono, kupit kako stvar za 2 h ter bi 
dobil iz krone najmanj za 8 h bakrenega drobiža, za 
ostali znesek (90 h) pa nikel. Če kupuje dalje same 
stvari po 2 h in jih plača vpdno in povsod z nikljem 
ali srebrom, da dobi bakren drobiž nazaj, tedaj bo 
moral kupiti toliko stvari po 2 h, kolikor „groškov“ 
je imel in ravno tolikrat po 4 novce à 2 h bo dobil 
nazaj. Ker ima krona 10 „groškov“, tedaj bo kupil 
10 rečij po 2 h in bo imel desetkrat po 4 novce à 2 h. 
Ker pa plača pasar (Gürtler) ali kak drug trgovec s 
kovinami za vsake 4 komade à 2 h en grošek, tedaj 
se bo dobilo za desetkrat 4 novce à 2 h 10 groškov 
t. j. eno krono. Kdor je znal špekulirati, je zapravil 
od krone že 20 h, pa ima še vedno celo krono. Na 
to bi prišli ljudje kaj hitro in v par tednih bi ne bilo 
nobenega bakrenega drobiža več v prometu. Če bi 
poskočilo v ceni srebro ali nikel, zadela bi seveda 
tista osoda srebro in nikelnasti drobiž. Ker pa ne more
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izhajati nobena država brez katerekoli vrste drobiža, 
zato bi morala nakupiti država od pasarjev in trgov
cev s kovinami baker še dražje, kakor so ga plačali 
ti, ker ga gotovo ne bodo prodali brez dobička. Da 
država ne bo imela izgube, ker jo veliko stane ko
vanje novcev, delati bo morala take novce, da bo 
imel vsak novec — recimo — polovico nominalne 
vrednosti, da torej ne bo izkovan v polni vrednosti. 
S tem bi pa prišli po ovinkih, zmotah in nevarnih 
presledkih ter zastankih v prometu in trgovini na isto 
stališče, na katerem smo danes.

Slišali smo že, da ni izkovan noben novec iz 
kake čiste kovine, marveč vsak iz zlitine (Legierung). 
Zato razločamo pri vsakem novcu težo celega novca, 
katero imenujemo robelj (Das Rauhgewicht) in pa težo 
glavne kovine brez primesi, katero imenujemo čistino 
(das Feingewicht), ki se izraža navadno v vlomkih. 
Naš zlat kronski denar je naš srebrn pa
čist. Iz 1 kg novčne zlitine se nakuje 200 novcev po 
1 K (zato 1 K = 5 g), iz 1 kg čistega srebra pa 
239 K 52 h torej je novec za 1 K vreden, če stane 
1 kg srebra 100 K, le 41 h.

Vsake vrste novcev naredi in izda država na mi
lijone. Pri tej velikanski produkciji ne delujejo stroji 
za kovanje novcev vedno brez hibe. Mnogo novčnih 
komadov je prevelikih ali premajhnih, nekaj je tudi 
popačenih. Zato določa zakon tisto najmanjšo ozir. 
največjo težo, s katero se smejo spraviti novci še v 
promet. To težo imenujemo remedij ali toleranca 
novčne teže, ki znaša pri nas za zlat denar 2°/00. 
Remedij ali toleranca je pa tudi največja ali najmanjša 
dopustna množina čiste kovine v novčni zlitini.

To je remedij novčne finosti, ki znaša 
pri našem zlatem kronskem denarju 1%,,. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Prepoved izvažanja krme iz naše države je vzbudila v 

Nemčiji in Švici živahno gibanje. Toda razburjenost, ki je nastala 
in ki hoče izsiliti energičen odpor, kakor kaže, ni prav pristna in 
je gotovo neopravičena. Naravnost nezmiselno je, ako hoče kdo 
videti v prepovedi izvažanja prelom pogodbe, ko celo izrecno ka
žejo obstoječe trgovske pogodbe na vpeljavo takih izvoznih pre
povedi. Mnogo se je o tem prepiralo, ali so dani pogoji, ki so 
postavljeni v tozadevnih določbah. Toda tudi ta prepir je popol
noma odveč. Že enkrat je izdala avstro-ogrska država tako prepoved 
izvažanja krme, in to ob času, ko so bile obstoječe trgovske po
godbe še čisto nove in so bili pri sklepanju merodajni nagibi še 
v dobrem spominu, in ta prepoved se je vzdrževala vkljub plato
ničnemu oporekanju nekaterih tujih držav, dokler je bilo neobhodno 
potrebno. In še več. Nemčija sama je skoro ob istem času pre
povedala izvoz krme, torej se je sama in sicer neoporekano 
posluževala pravice, ki se hoče zdaj utajiti. Tudi sicer se je poslu
ževala vlada nemške države v največji, včasih celo pomisleka 
potrebni meri pravice izdajati izvozne prepovedi, ki ji je bila po 
pogodbi zajamčena. Pomislimo samo na mnogoštevilne omejitve 
uvoza živine, katerim je najoddaljenejša kužna nevarnost morala 
dati pravni naslov. Pomislimo potem na omejitev uvoza prašičev

v prusko Šlezijo, na določbe zakona o ogledu mesa, na vse druge 
slične korake, katere je storila Nemčija večkrat v veliko škodo 
našega poljedelstva. Najbolj pa gotovo osupne, da se neti to gi
banje zoper našo prepoved za izvoz krme najbolj od nemških 
agrarcev, torej od krogov, ki se vnemajo načelno za visoke carine 
in za zapor meje. Avstro-ogrska država gotovo ni izdala svoje 
prepovedi za izvoz krme iz objestnosti, temveč pod pritiskom 
neizogibne potrebe. Dokler ta ne poneha, bo tudi prepoved ostala.

*
Vnanja trgovina kaže tudi letos napredek v razvoju; toda 

izid se je s stališča trgovske bilance proti lanskemu letu občutno 
poslabšal. Prvih sedem mesecev kaže malenkosten aktiven saldo 
okroglih 25 milijonov v primeri s 76 milijoni prejšnjega leta. To 
samo na sebi še ni tako žalostno. Toda ves razvoj gospodarskih 
odnošajev ne dopušča dvoma o tem, da se bo naša trgovska bilanca 
do konca leta še silno poslabšala. Pravzaprav so samo surovine 
napravile ta preobrat, osobito žito in bombaž. Izvoz žita je padel 
zaradi slabe žetve ječmena ; uvoz bombaža se je povečal, in sicer 
ne po teži, pač pa po vrednosti. V tretji vrsti pride tudi sladkor 
v poštev, ker je vsled slabe tržne cene trpel izvoz surovega slad
korja. Žitna bilanca se bo do koca leta brezdvomno še poslabšala, 
uvoz se bo najbrž povečal. K temu pridejo še pričakovani nasledki 
pomanjkanja krme; z eno besedo: pripravljeni moramo biti na to, 
da bo letos vnanja trgovina prinesla le mal aktiven saldo., če ne 
bo celo morda pasivna.

Trgovinska pogodba z Italijo. Vendar se je naposled po
srečilo premagati težave, katere so nastale pri obravnavanju carinske 
pogodbe z Italijo. Pri sličnih obravnavah menda še ni bilo toliko 
zaprek. Saj je znano, da so zastopniki obeh držav z občudovanja 
vredno vdanostjo in osebno požrtvovalnostjo obravnavali in se 
posvetovali mesece in mesece, da so se pa vedno nove zapreke 
pojavljale, -čemur se pač ne smemo čuditi, ker loči nepremostljiv 
prepad stališča obeh strank. Italijanska vlada je morala že iz poli
tičnih vzrokov priboriti kakršnokoli važno koncesijo glede carine 
na vino, dočim je morala tudi avstro-ogrska vlada uvaževati mo
gočni glas obeh državnih polovic, ki je zahteval odpravo vsakršne 
pomoči uvozu italijanskih vin. To vprašanje se je zdaj spravilo za 
silo pod streho. Zastopniki obeh držav so podpisali začasno po
godbo do konca bodočega leta, ki bo uveljavljena s cesarsko naredbo 
na podlagi § 14. Obenem so pa avstrijski zastopniki podpisali 
tudi definitivno pogodbo, ki pride pred državni zbor. V tej pogodbi 
je naša država dovolila znižano carino za smokve in mandeljne. 
Dalje se zniža carina za olje od 2 gld. 40 kr. na 2 gld., agrumi 
(limone in pomaranče) so carine prosti. Nasprotno so Italijani 
dovolili carine prost uvoz lesa, za konje so pa določili carino 
25 lir. O priliki izpregovorimo kaj več o tej pogodbi.

*
Boj zoper konzumna društva na Pruskem. Na Pruskem 

se je vnel čuden boj zoper konzumna društva, in sicer na celi 
progi državnih železnic. Pruski železniški minister je namreč v po
sebnem cirkularu nastopil v splošnem zoper železniška konzumna 
društva ter postavil nadaljnemu razvoju teh društev težko premag
ljive ovire nasproti. Omejil je namreč prevzetje časti v predsedstvu 
in nadzorovalnem svetu po uradnikih pruskih državnih železnic ter 
oddajo fiskaličnih prostorov za prodajalnice konzumnih društev na 
one izjemne slučaje, v katerih obstoji za ustanovitev konzumnih 
društev neobhodna potreba, toda v posameznih slučajih ima odlo
čevati uprava državnih železnic i. s. po zelo strogih načelih, ka
tera je železniški minister sam postavil za navodilo. Minister želi, 
da se dobava blaga kolikor mogoče vrši s posredovanjem male in 
medtrgovine in le tam, kjer mala trgovina uspešno ne funkcijonira, 
naj nastopijo konzumna društva.

*
Kartelno vprašanje. Na zboru nemških juristov se je ob

ravnavalo med drugim tudi o enem najvažnejših vprašanj moderne
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gospodarske politike, namreč o kartelnem vprašanju. Sekcijski 
svetnik Klein je to vprašanje v temeljitem poročilu pretresel in 
razsvetlil na vse strani. Kakor ta dokazuje, ne more biti več res
nega dvoma o koristi in potrebi kartelov v današnjem gospodarskem 
svetu. Podjetniki zato tudi javno sklepajo kartele, ker se zavedajo 
potrebe takih zvez. Vpraša še potem samo še to, ali naj se karteli 
prepuščajo popolnoma samim sebi, ali naj se vsaj v varstvo javnih 
koristi zakonitim potom omeji izrabljanje takih zvez. Zbor juristov 
je po dolgotrajnem obravnavanju izrekel, da je država opravičena 
samo zoper „nezmerna gospodarsko neopravičena zvišanja cen“ 
poseči vmes. S tem akademiškim izrekom seveda še ni nič storje
nega. Glavno je prepuščeno zakonodajstvu posameznih držav, ki bi 
morale natančnejše določbe ustvariti in izreči, v katerih slučajih in 
na kak način bi posegla država vmes. To si je misliti tako, da se 
ustvari zakon, ki bo proglasil vsako „nezmerno gospodarsko neo
pravičeno zvišanje cen“ za oderuštvo. To naziranje bi odgovarjalo 
tudi splošnemu pravnemu čutu, ki pozna prav dobro pojem o ode- 
ruštvu v cenah in kartelih. Odločno bi bilo pa svariti, da bi se 
tozadevne sodbe odvzele rednim sodiščem in oddale upravnim 
oblastvom ali samo eni novi taki oblasti, ker tozadevne izkušnje 
niso prav nič vesele. Sploh se taki zakoniti propovedi ne more 
zadosti priporočati opreznosti, ker je tozadevno polje silno težavno 
in bi imel ponesrečen zakon silno pogubne posledice.

*

Ruske finance in vojna na vztoku. Kakor trdi ruski finančni 
minister, se v prvih treh mesecih ni občutil nikakršen vpliv vojne 
na vztoku na državne finance oziroma prejemke. V zadnjih treh 
mesecih se je pač opazil mal zaostanek v dohodkih. V sedmih 
mesecih vojne do 1. avgusta 1904 so presegali letošnji dohodki 
lanske za okroglih 11 milijonov rubljev. Finančni minister sodi, da 
bi bil dohodek brez vojske za 15 do 20 milijonov večji, nego 
lansko leto. Tudi nadaljni izreki so jako interesantni. Od začetka 
vojne do polovice avgusta je plačala Rusija 272 milijonov rubljev, 
nadaljnih 300 milijonov bo dobila na razpolaganje do konca leta. 
Vsi izdatki prvega leta vojne bodo iznašali kakih 600 milijonov 
rubljev. Kreditne operacije v Parizu so vrgle na spomlad 300 mi
lijonov rubljev. Kreditna operacija zadnjih mesecev na Ruskem je 
vrgla 150 milijonov, ki zapadejo s 1. januvarjem prihodnjega leta, 
tako da niso samo pokriti do konca letošnjega leta pričakovani 
vojni stroški, ampak so pripravljeni tudi že lepi denarji za nada
ljevanje vojne v prihodnjem letu. Glede na to je novo posojilo 
na Nemškem sedaj nepotrebno in so vsa tozadevna poročila ne
resnična. *

Zanimivo je tudi zasledovati vpliv vojne na rusko trgov
sko bilanco. Že od začetka tega leta se je znatno izpremenila. 
V prvih petih mesecih je izvoz nazadoval za 23 milijonov rubljev, 
uvoz napredoval ravno tako. Lansko leto ob istem času je bila 
trgovska bilanca za 111 milijonov rubljev aktivna, letos je ta saldo 
padel na 65 milijonov rubljev. Pa samo deloma sloni ta izprememba 
na vojni, največ glede izvoza žita, ki je letos skoro za 25 milijonov 
rubljev padel, z eno besedo, izvoz je nazadoval skoro samo glede 
žita. Ruska vojna uprava je pač rabila žito, katero se v drugih 
letih izvozi, za vojno. Sicer je nazadoval tudi izvoz mesa, sladkorja 
in konj ; zadnji zarad prepovedi izvoza. Napredek uvoza sloni največ 
na višji ceni bombaža, vrednost upeljanega bombaža je za 20 mi
lijonov rubljev narastla. Podobne prikazni smo doživeli tudi pri 
nas v Avstriji, sploh v vseh državah, ki morajo bombaž iz ino
zemstva dobivati. Vidi se torej, da stanje ruske trgovske bilance ni 
ravno slabo. Plačilna bilanca se je morala kajpada zelo poslabšati, 
ker nanjo ne vpliva le poslabšanje trgovske bilance, ampak tudi po- 
množitev vnanjega dolga.

Društvene vesti.
Pevske vaje. Ker se ima vršiti v kratkem neka društvena 

prireditev, prosimo gg. pevce, da se točno in redno udeležujejo 
pevskih vaj, ki so vsak torek in petek. Gg. člani storite tudi v 
tem pogledu svojo dolžnost, da bomo imeli tem krepkejši pevski zbor.

Izkaz posredovalnega odseka „Slovenskega trgovskega 
društva Merkurja“. Išče se 2 pomočnika želez, stroke za Ljubljano, 
2 pomočnika želez, stroke za Celje, 1 pomočnika špec. stroke za 
deželo, 9 pomočnikov mešane stroke za deželo, 1 pomočnika galant, 
stroke za Ljubljano, 1 kontorista za deželo, 1 praktikanta za trgovino 
s suknom v Krnovu (Jägerndorf), 1 učenca za špec. trgovino za 
Ljubljano. — Službe išče: 17 pomočnikov mešane stroke, 6 pomoč
nikov špec. stroke, 2 pomočnika manufakt. stroke, 2 kontorista, 2 bla
gajničarki.

Učni tečaji. Danes v soboto, dne 15. t. m. se otvorijo naši 
učni tečaji. Razvrstitev pouka je sledeča: Ponedeljek in petek: steno
grafija ; torek : korespondenca ; sreda in sobota : laščina. Danes se 
torej prične s poukom laščine. Učne ure so vsakokrat od 9.—10. ure 
zvečer. Gg. člane, ki se še niso prijavili za obisk teh tečajev, poživ
ljamo, da to takoj store ; obiskovalce tečajev pa prosimo, da točno 
in redno obiskujejo pouk. Tečaj za knjigovodstvo se ne bo otvoril, 
ker je premalo priglašencev. Dan otvoritve tečaja za vežbanje na 
pisalnem stroju naznanimo pozneje.

*
Poštni čeki. Vsem gospodom, ki so nam poslali dosedaj 

poštne čeke, katerih izkupilo je namenjeno podpornemu zakladu, 
izrekamo iskreno zahvalo. Hkrati naznanjamo, da bodemo odslej 
vse darovalce čekov navedli imenoma v listu.

*
Popust pri vstopnicah v slovensko gledališče. V zadnji 

številki našega lista smo poročali, da je odbor dramatičnega društva 
dovolil članom našega društva 30 °/0 popust za vse slovenske 
predstave izvzemši premijere. V to svrho nam je dalo slovensko 
dramatično društvo v prodajo kupone, za katere se dobi v Šešar- 
kovi trafiki kakor tudi pri blagajni v gledališču zahtevana vstopnica. 
S početka je prodajal omenjene kupone neki društveni odbornik v 
društveni pisarni ob večernih uradnih urah. Ker pa se je pokazalo 
precejšnje zanimanje za gledališče od strani društvenikov, kar mo
ramo z veseljem pozdravljati, in je bila vsled tega društvena 
pisarna v delu zelo ovirana, prosili smo našega člana g. J. Bahovca, 
trgovca s papirjem v Ljubljani, da prevzame prodajo kuponov, 
kateri prošnji se je omenjeni gospod tudi odzval. Gledališki kuponi 
dobe se odslej edino le pri g. Bahovcu proti izkaznici.

*
Menično pravo. Opozarjamo na uredniško prilogo današnji 

številki našega lista, s katero vabimo častite člane in bralce našega 
lista k naročbi na ravnokar izšlo knjigo „Menično pravo“, ki jo je 
izdalo naše društvo.

Z izdajo te knjige storili smo zopet lep korak naprej, katerega 
mora vsak Slovenec z veseljem pozdraviti. Kakor je iz priloge 
razvidno, dobe člani knjigo za znižano ceno s poštnino vred 1 K 80 v. 
Izdaja knjige je zahtevala veliko truda in velikih gmotnih žrtev, 
katerih se pa nismo ustrašili, ker smo bili prepričani o faktični po
trebi te knjige za slovensko trgovstvo.

Mi se nadejamo, da bodo knjigo nabavili vsi društveniki ter 
dali odboru društva pogum za izdajo še drugih slovenskih trgovskih 
knjig, kakor korespondenca, knjigovodstvo itd. Posebej pa Vas 
častiti g. člani še prosimo, da v svojem krogu delujete za razširjenje 
te slovenskemu trgovstvu potrebne knjige. Če bo našla ta knjiga 
pričakovano število odjemalcev, skrbeli bomo, da že v bodočem 
letu izdamo drugo slovensko trgovsko knjigo.
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Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode trgovce 

vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice (čeke), katerih ne rabijo, 
najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati našemu društvu, ker je skupilo 
le-teh namenjeno poleg drugih doneskov za ustanovitev pokojninskega 
zaklada.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“

Nad 30 let obstoječa, živahna in večjega obsega

Dobro uspevajoča

binskih razmer proda, oziroma daje v najem. 
Kje, pove upravništvo našega lista.

na Gorenjskem
se odda za dobo več let v najem.

Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči. 
Hiša z dvema sobama in vinsko kletjo za gostilno, pe
timi sobami za stanovanje z drugimi potrebnimi pro
stori vred. — Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje, 
hlev itd. Naslov za ponudbe pove upravn. „Trg. Vest.“.

.

Ljubljana
Stari trg št. I, postaja elek. cest. železnice 

priporoča

svojo bogato zalogo modnega in svile
nega blaga ter potrebščin za šivilje in 

krojače.

Največja izbera modernih vsakovrstnih
kravat, ovratnikov, manšet, srajc. 

Moderci
samo moderne francoske oblike. 

Vsakovrstnega toiletnega blaga itd.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. listopada 1904. Št. 11.

Neopravičeni trgovski potniki.
Že 27. decembra 1. 1902 je izšla naredba trgovin

skega ministrstva k zakonu z dne 25. februvarja 1. 1902, 
tičoča se trgovskih potnikov, a pri nas se do pred- 
kratkega časa niso gg. trgovci dosti brigali za ta zakon 
oziroma ministrsko naredbo, čeravno jim je bilo znano 
veliko število slučajev o kršitvi tega zakona. Šele v 
zadnjem času, ko so začeli neopravičeni potniki tako 
v mestu kakor na deželi v še večjem številu obiskovati 
privatne stranke, prišli so naši trgovci do izpoznanja, 
kako veliko škodo jim provzročajo neopravičeni trgovski 
potniki, ki prodajajo privatnim strankam vsakovrstno 
blago v velikih množinah, katerega bi po § 1. mini
strske naredbe z dne 27. decembra 1902 drž. zakona 
št. 242, ne smeli prodajati.

Trgovci drugih dežel so se takoj, ko je izšel 
omenjeni zakon, počeli zanimati za to vprašanje, ter 
vsakega neopravičenega potnika javili oblasti.

Čuli smo pač tudi pri nas, da je izrazil kak trgovec 
svojo nevoljo, češ, da se pri nas v Ljubljani kakor tudi 
na deželi čedalje bolj krošnjari, a resnih korakov, da 
bi bilo nam znano, se v tem pogledu do zadnjega časa 
še ni storilo, čeravno trpe ob sedanjem postopanju 
trgovskih potnikov trgovci občutno škodo. Poleg trgovca 
pa po navadi trpi tudi stranka. Znano nam je več 
slučajev, da so bile privatne stranke zelo opeharjene 
od neopravičenih potnikov, ki so jim prodali slabo, 
malovredno blago za visoko ceno. Tako se je dokazalo, 
da je kupila privatna stranka od neopravičenega pot
nika manufakturno blago vredno 80 vinarjev za še 
enkrat tako visoko ceno. Seveda so šle privatne stranke 
tem potnikom na vabo vsled sladkega prigovarjanja 
in posebno še raditega, ker prodajajo ti potniki blago 
na obroke pod navidezno jako ugodnimi pogoji.

Vse to nam je dalo povod, da se v današnji šte
vilki resno bavimo s tem vprašanjem, ker provzroča 
sedanje postopanje neopravičenih potnikov tako trgovcu 
kakor tudi privatnim strankam velike izgube. V prvi 
vrsti navedli bomo vse predmete, ki jih smejo trgovski 
potniki privatni stranki, ne da bi ga bila le-ta povabila 
prodati ali izkratka rečeno, ki jih sme trgovski potnik 
brez ovire pri privatnih strankah prodajati. Ukaz trgo
vinskega ministra sporazumno z ministrstvoma za no

tranje stvari in finance z dne 27. decembra 1902 
določuje:

Na podstavi zakona z dne 25. februvarja 1. 1902 
(drž. zak. št. 49) o izpremembi in dopolnitvi obrtnega 
reda se ukazuje nastopno :

§ I-
Glede naslednjega blaga se dovoljuje iskanje na

ročil izven stanovišča pri osebah omenjenih v § 59 
odstavku 2 zakona, tudi brez njihovega poziva :

1. Stroji in motorji ter njih sestavine;
2. Stavbno gradivo, vštevši umetno kamenje vsake 

vrste, plutove plošče, strešno lepenko in umetno gra
divo za tlakanje cest;

3. tehnične potrebščine za kurjavne, svečavne in 
vodovodne naprave;

4. lesena zastirala, žaluzije;
5. šivalni stroji, pisalni stroji, kolesa.
Ukaz trgovinskega ministrstva z dne 24. julija 

1903 pa pravi:
Na podstavi § 59, odstavek 3., zakona z dne 25. 

februvarja 1902 (drž. zak. št. 49) o izpremembi in do
polnitvi obrtnega reda se ukazuje tako :

Iskanje naročil izven stojališča pri osebah ome
njenih v § 59., odstavek 2. omenjenega zakona, tudi 
brez njihovega poziva se dovoljuje, ne glede na pred
mete, naštete v § 1. ministrskega ukaza z dne 27. 
decembra 1902 (drž. zak. štev. 242), tudi glede na
slednjega blaga.

Motorna vozila, pečatila, perilo za luksus (perilo 
za lišp), to je iz finejših tkanin narejeno, v izdatni 
izmeri z lepotilnimi šivi, lepotilnimi robci, vezenjem, 
čipkami in gubicami in enakim opremljeno belo 
perilo.

Tu so navedeni vsi predmeti, s katerimi se sme 
trgovati od hiše do hiše ; z drugim blagom na ta način 
trgovati je pod strogo kaznijo prepovedano.

Ker je naš list edini slovenski trgovski list, in ker 
nam je na tem, da varujemo v kolikor mogoče splošno 
trgovske interese, poživljamo vse člane in bralce na
šega lista, ki so vsled neopravičenega postopanja 
trgovskih potnikov prizadeti, da nam naznanijo kon
kretne slučaje, ki jih bomo v našem listu objavili. V 
teh slučajih je navesti imenoma potnika, tvrdko, za

11
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katero je potnik prodajal in stranko, ki jo je potnik 
obiskal brez povabila.

Poleg tega bi bilo v konkretnih slučajih javiti 
neopravičene potnike politični oblasti, orožništvu itd., 
ki bodo že poskrbeli, da se taki potniki, čeravno niso 
več v dotičnem kraju, kaznujejo.

Pri tej priliki nam je opozoriti visoko c. kr. de
želno vlado, oziroma obrtne oblasti prve inštance, da 
glede neopravičenih potnikov store enake korake, kakor 
kaže naslednja okrožnica c. kr. okrajnega glavarstva 
v Celju, ki jo prestavljeno povzemamo iz lista „Der 
gelernte Kaufmann“ na Dunaju:

„Trgovski agenti. C. kr. okrajno glavarstvo 
v Celju je poslalo vsem občinam in žandarmerijskim 
postajnim poveljstvom naslednjo okrožnico :

Iz trgovskih in obrtnih krogov se oglašajo pri
tožbe o neopravičenem postopanju trgovskih potnikov, 
ki pri svojih takozvanih detajlnih potovanjih večkrat 
na vsiljiv način nadlegujejo občinstvo, mu vsiljujejo 
manj vredno blago ter s kupčijami na obroke podko- 
pujejo gospodarsko eksistenco kupcev.

Baje se dogajajo zlorabe tudi na ta način, da 
nosijo agenti tiskane karte s seboj, katere dajo nak
nadno, ko so dobili naročilo na dobavo predmeta, ki 
ne uživa ugodnosti v zmislu § 1. ministrske naredbe 
z dne 27. decembra 1902, drž. zak. štev. 242, privatni 
stranki podpisati, da na ta način dokažejo v § 59. 
zakona z dne 25. februvarja 1902, drž. zak. štev. 49, 
zahtevani pismeni poziv.

Občinska predstojništva in c. kr. žandermerijska 
postajna poveljstva se opozarjajo na te nedostatke z 
naročilom, naj v takih slučajih brezobzirno postopajo 
ter strogo kontrolirajo, da se izpolnujejo določbe na
vedenega zakona in ministrske naredbe ter naj obenem 
do konca novembra t. 1. poročajo, kaj so glede tega 
med tem doznali.“

Pravna sredstva zoper nepošteno 
konkurenco.
Piše dr. Kermavner.

Ro dolgotrajnih razpravah, katere so se pričele 
že leta 1878. in so svoj vrhunec dosegle v seji po
slanske zbornice dne 28. novembra 1893, v kateri so 
se formulirala načela zaželjenega novega zakona v 
varstvo iznajdb, je bil končno novi zakon o pa
tentih sprejet, sankcijoniran dne 11. januarja 1897, in 
publiciran v št. 30 državnega zakonika tega leta.

Glavne njegove določbe so naslednje:
„§ 1. Pod varstvom tega zakona so iznajdbe, ki 

dopuščajo obrtno uporabo. Za te se na prošnjo po
deljujejo patenti.“

„§ 2. Patenti se ne podeljujejo: 1. za iznajdbe, 
katerih namen ali poraba je protizakonita, nenravna 
ali zdravju škodljiva, ali katerim je očiten namen pre
slepiti ljudstvo; 2. za znanstvene nauke ali načela kot 
take; 3. za iznajdbe, katerih predmet je pridržan držav
nemu monopolu ; 4. za iznajdbe a) živil in zaužitnih 
stvari za ljudi, b) zdravil in desinfekcijskih sredstev, 
c) snovi, katere se pripravljajo kemičnim potom, ako 
pod št. 4 a — c navedene iznajdbe ne zadevajo kakega 
tehničenga načina izdelovanja takih predmetov.“

„§ 3. Iznajdba ne velja za novo, ako se je že 
pred časom prijave po tem zakonu 1. v objavljenih 
tiskovinah tako popisala, da jo morejo po popisu stro
kovnjaki rabiti, 2. v tuzemstvu tako javno rabila, javno 
izpostavila ali kazala, da jo vsled tega lahko strokov
njaki rabijo ali 3. tvorila predmet privilegija, veljavnega 
v področju tega zakona, in postala splošna last. Vlada 
se pooblašča, da podeli drugim državam v patentnem 
listu razglašeno ugodnost, da se od njih uradno izdani 
podpisi patentov ne smatrajo že od dne izdaje objav
ljene tiskovine v zmislu tega zakona, ampak šele od 
roka največ šest mesecev pozneje.“

„§ 4. Pravico dobiti patent ima samo iznajditelj 
sam ali njegov pravni naslednik. Dokler se nasprotje 
ne izkaže, se smatra prvi prijavitelj za iznajditelja. 
Poznejša prijava ne daje pravice do patenta, ako je 
iznajdba že predmet patenta ali privilegija, ali prijave, 
katera se že obravnava in se konča s podelitvijo pa
tenta ali privilegija. Ako so ti pogoji le deloma dani, 
potem ima poznejši prijavitelj samo pravico do pode
litve primerno omejenega patenta. Ako prijavi imetelj 
patenta ali njegov pravni naslednik izboljšavo ali na- 
daljno izpeljavo iznajdbe, katera že vživa varstvo pa
tenta ali je že prijavljena za patent in ga bode do
segla, potem mu je na voljo dano, za to izboljšavo ali 
drugo nadaljno izpeljavo, prositi za podelitev samo
stojnega patenta ali pa dodatnega patenta, odvisnega 
od temeljnega patenta. Ako se izkaže, da je celotna 
ali delna uporaba že patentirane iznajdbe pogoj za 
obrtno uporabo za patent prijavljene iznajdbe, potem 
se podeli prijavljeni patent z dostavkom, da je odvisen 
od drugega določno imenovanega patenta. (Izrek od
visnosti.) Ta dostavek se vpiše tudi v razglas o po
delitvi patenta in v patentno listino.“

„§ 5. Prvi prijavitelj pa nima pravice do pode
litve patenta, ako ni on iznajditelj ali njegov pravni 
naslednik, ali ako je vzeta bistvena vsebina njegove 
prijave iz popisov, orisov, modelov, orodja ali naprav 
drugega, ali iz načina izdelovanja uporabljenega po 
drugem brez dovoljenja istega, in ako ugovarja v 
prvem slučuju iznajditelj ali njegov naslednik, v drugem 
slučaju oškodovanec. Ako je prevzel iznajdbo po vrsti en 
iznajditelj od drugega brez njegovega dovoljenja, potem 
ima prejšnji iznajditelj v tožbi prednost pred poznejšim.
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Delavci, nastavljena, državni uradniki veljajo za iznaj
ditelje v službi storjenih iznajdb, ako ne določujejo po- ! 
godba ali službeni predpisi drugače. Pogodbe ali služ
beni predpisi, s katerimi bi se odtegnila primerna 
korist v službi storjenih iznajdb nastavljencu ali usluž- 
bencu kakega obrtnega podjetja, nimajo pravne moči.“

„§ 8. Patent stori, da ima imetelj patenta iz- 
kjučno pravico, predmet iznajdbe obrtno izdelovati, v 
promet spravljati, prodajati ali rabiti. Ako je patent 
podeljen za način izdelovanja, potem obsega tudi pred
mete po tem načinu izdelovanja neposredno narejene.“

„§ 9. Patent nima moči proti tistemu, ki je že 
za časa prijave v tuzemstvu iznajdbo v dobri veri 
rabil, ali pripravil kar je za tako rabo potrebno. (Pred- 
rabitelj.) Ta ima pravico izrabiti iznajbo za potrebe 
svoje lastne obrti v lastni ali v tujih delavnicah. Ta 
pravica se mora samo z obrtjo vred podedovati ali 
prodati. Predrabitelj sme zahtevati, da' prizna imetelj 
patenta njegovo pravico v napravljeni listini; ako se 
to priznanje odreče, ima na predlog patentni urad od
ločiti o zahtevani pravici v postopku, namenjenem za 
izpodbitno pravdo. Priznana pravica se vpiše na prošnjo 
opravičenca v patentni register.“

„§ 14. Patent velja za dobo 15 let; ta doba začne 
teči z dnevom objavljenja prijavljene iznajdbe v patentnem 
listu. Dodatni patenti prenehajo s temeljnim patentom. 
Dodatni patent pa se more izrecno vzdržati, ako se te
meljni patent nazaj vzame, razveljavi ali prostovoljno 
pusti. Njegova doba teče od začetnega dne temeljnega 
patenta. Glede plačevanja in visokosti letnih pristojbin 
prevzame samostojni dodatni patent mesto temeljnega 
patenta.“

S temi besedami opisuje novi zakon v varstvo 
iznajdb bistvo predmeta tega varstva.

Naslednje kazenske določbe pa imajo nalogo, to 
varstvo opremiti s primernim naglasom, da ga mora 
vsakdo če noče razen odškodnine tudi kazni plačati 
oziroma eventualno v zapor iti, vpoštevati.

Te določbe so:
„§ 95. Patent krši, kdor brez dovoljenja imetelja 

patenta a) predmet iznajdbe obrtno nareja, v promet 
daje, prodaja ali rabi (§ 8); b) zavarovano iznajdbo, 
katero je že za časa njene prijave v tuzemstvu v dobri 
veri uporabljal, ne izrablja samo za potrebe lastne 
obrti v lastnih ali tujih delavnicah (§ 9).“

„§ 96. Zoper vsako kršenje ima oškodovanec 
tožbo na priznanje svoje patentne pravice, opustitev 
nadaljnih kršenj, odstranitev prekrševalnih predmetov, 
predrugačenje sredstev za kršenje, odškodnino ali od
dajo dobljenega dobička. Sodstvo v teh tožbah imajo 
sodni dvori, katerim je podeljeno trgovsko sodstvo.“

„§ 97. Ako se je kršenje godilo vedoma, je pre- 
grešek, in se kaznuje kršilec pri sodiščih prve inštance 
poklicanih za kazensko sodstvo z denarno kaznijo

1000 do 4000 K ali z zaporom treh mesecev do enega 
leta, s katerim se more združiti denarna kazen do 
4000 K. Kazenskosodna preiskava se vrši samo na 
zahtevo oškodovanca kot zasebnega tožitelja. Istočasna 
uporaba strožjih določb kazenskega zakonika, osobito 
onih o goljufiji, ni izključena pri tem. Denarne kazni 
zapadejo državi.“

„§ 98. Pri presojevanju kršenja patenta je mero
dajen izključno popis iznajdbe, na katerem temelji pa
tent (§ 52), in se ne sme vpoštevati noben kakršnikoli 
poznejši v tem popisu nezapopadeni popis predmeta 
patenta.“

„§ 99. Aktivno služeče osebe oborožene sile in 
c. kr. žandarmerije so podvržene glede vseh po tem 
zakonu sojenih pregreškov in prestopkov vojaškemu 
sodstvu.“

„§ 100. Pri obsodbi zaradi v § 97 označenega 
pregreška se ima na zahtevo oškodovanca izreči, da 
zapadejo predmeti kršenja, nahajajoči se v posesti ob
sojenca, ako se sicer ne da varnost, da se ne bodo 
do konca patentne dobe rabili, in da se orodja, na
prave in drugi pripomočki, služeči izključno ali v prvi 
vrsti kršenju patenta, na stroške obsojenca napravijo 
nesposobne za namen kršenja, ako se tudi glede teh 
ne da enake varnosti. Ako se patentirani deli ne dajo 
ločiti od predmeta kršenja, ne da bi se uničil ta predmet, 

j potem zapade ves s patentiranim delom trdno zvezani 
predmet. Predmeti, spoznani za zapadle, se imajo 
prenarediti v obliko, v kateri ne kršijo patenta, even
tualno se imajo uničiti, ako se ne pogodita obsojenec 
in oškodovanec zaradi prepustitve na račun odškodnine, 
katero ima zadnji morebiti zahtevati, ali ako oškodo
vanec noče za zapadle spoznane predmete na račun 
odškodnine, katero ima morebiti zahtevati, za od so
dišča spoznano cenilno vrednost prevzeti. Ta razsodba 
se izvrši na stroške provzročitelja škode, če je treba v
navzočnosti izvedencev.“

„§ 101. Ako se v kazenskem postopanju izkaže, 
da je nastopilo objektivno dejstvo kršenja, a to ne pri
vede do obsodbe, potem se ima na zahtevo oškodo
vanca v oprostilni razsodbi izreči, da zapadejo pred
meti kršenja in da se odstranijo pripomočki v zmislu 
določb § 100. Taka razsodba se izvrši, če je treba, v 
navzočnosti izvedencev. Stroške izvršitve nosita obe 
stranki enako.“

„§ 102. Predmeti kršenja, napravljeni v svrho iz
polnitve pogodbe z vojaško upravo ,in v to svrho 
pripravljeni pripomočki, se ne smejo, ako dokaže vo
jaška uprava tekom roka določenega od sodnika, da 
je vložila prošnjo za razlastitev (§ 15), niti spoznati 
za zapadle, niti uničiti ali podvreči v ta namen dolo
čenim varnostnim odredbam (§ 105). Škoda storjena 
razlaščencu po teh predmetih, se ima všteti v preraču- 
njeno celokupno odškodnino.“

11*
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„§ 103. Pri obsodbi zaradi pregreška označenega 
v § 97 ima kazensko sodišče na zahtevo oškodovanca 
izreči poleg kazni tudi odškodnino, v kolikor dovolijo 
poizvedbe kazenskega postopanja zanesljivo razsojo 
privatnopravnih zahtev. Odškodnina ne zapopade samo 
povračilo prave škode in odpadlega dobička, ampak 
se ima oškodovancu prisoditi tudi primerna vsota za 
storjeno krivico in druge osebne prikrajšave po prostem 
prepričanju sodišča zadobljenem po vpoštevanju vseh 
okolnosti. Zoper razsodbo o zahtevi odškodnine imata 
obe stranki pravico do priziva. Prisojena odškodnina 
ne izključuje zahteve večje odškodnine pred civilnim 
sodnikom.

§ 104. Ako se kazen izreče, potem se ima oško
dovancu dati na zahtevo tudi pravico, da objavi 
obsodbo krivca in, ako ima po razsodbi sodišča 
oškodovanec opravičen interes na tem, tudi vzroke 
obsodbe v enem ali več javnih listih na stroške obso
jenca. Najvišji znesek teh stroškov, eventualni pogoji 
objave in rok za objavo se ima določiti v kazenski 
razsodbi z ozirom na predloge oškodovanca.“

„§ 105. Ako je dovolj povoda, da se kaka oseba 
sumniči pregreška kršenja, in ako je poseganje v ' 
patent v objektivnem oziru izpričano bodisi na pod
lagi sodnega ogleda, bodisi na podlagi izjave izve
dencev, potem se ima v vsaki stopnji kazenskega 
postopanja, in ako bi bilo odlašanje nevarno, tudi 
pred pričetkom postopanja na zahtevo oškodovanca 
potrebno ukreniti, da se s sodnijsko zaplenitvijo, sod- 
nijsko ali drugačno shranitvijo ali s takim varstvom 
in sicer na kak način predmeti in sredstva kršenja ne 
odtegnejo bodoči zaplenitvi ali predrugačenju v zmislu 
§§ 100. in 101. in da se nadaljevanje in ponavljanje 
kaznivih dejanj prepreči. O tej zahtevi ima kazensko 
sodišče takoj odločiti, prepuščeno mu je, da dovoli 
zahtevano zaplenitev ali shranitev, ali sicer zahtevano 
varstvo brezpogojno ali pa proti varščini, katero mora 
oškodovanec položiti. Sodišče ima pravico, da te var
stvene odredbe prekliče, kadar hoče, in jih mora pre
klicati, ako da zadolženec zadostno varstvo. Ako so 
se dovolile varstvene odredbe pred začetkom kazen
skega postopanja, potem mora zahtevalec tekom 8 dni 
predlagati kazensko postopanje, sicer se morajo var- i 
stvene odredbe na zahtevo obdolženca preklicati.“

Nadalje so še posebno važni za varstvo iznajdb 
sledeči paragrafi istega zakona:

„§ 111. Vsakdo ima pravico zahtevati, da se z 
razsodbo izreče, da izdelki, katere hoče izdelati, v j 
promet spraviti ali rabiti, ali da način izdelovanja, ka
terega hoče vporabljati, ne spada niti popolnoma, niti i 
deloma pod gotov označen patent. Ta predlog se ima 
vložiti pismeno v dveh izvodih pri patentnem uradu 
kateri o njem odloči v ničnostnem oddelku. Predlogu 
mora biti priložen natančen in jasen popis in oris

predmeta ali načina izdelovanja v treh izvodih. Tak 
predlog mora biti naperjen samo proti enemu patentu 
z dodatnimi patenti vred, in zahtevano postopanje se 
o njem samo tedaj vrši, ako imetelj patenta ne more 
dokazati, da je proti predlagatelju pred vložitvijo 
predloga vložena tožba zaradi kršenja istega predmeta 
in še visi pri sodišču. Postopanje o takem predlogu 
je slično, kakor postopanje, določeno v predpisih za 
ničnosti, s to izprememho, da nosi stroške postopanja 
za tak izrek pri patentnem uradu v vseh slučajih pred
lagatelj. Razsodbi se ima prišiti en izvod od stranke 
vloženega popisa in orisa predmeta ali načina izdelo
vanja. Pravomočna razsodba, da določen izdelek ali 
način izdelovanja ne spada pod gotov patent, izklju
čuje vsak sodni korak imetelja patenta proti tistemu, 
kateri je dobil določilno razsodbo, zaradi poseganja v 
izdelek ali način izdelovanja, označen v razsodbi.“

§ 112. Izprositev sodnijskih varstvenih odredb, 
katere se pozneje izpoznajo za neopravičene, zavezuje 
predlagatelja, da popravi vso škodo, katera se priza
dene tretji osebi brez njene krivde. Civilni sodnik 
razsodi o teh zadevah odškodnino obenem v razsodbi 
o glavni točki, ako se stavijo pred sklepom postopanja 
o kršenju. Pri določitvi zneska odškodnine se je ozi
rati na določilo § 273. zakona od 1. avgusta 1895, 
drž. zak. št. 113 (civilno pravdnega reda).*)

„§ 113. Lastitev patenta zakrivi:
1. Kdor predmete ali njih zavoje s takim zna

menjem opremi in v promet spravi, katero more koga 
prevarati, da so predmeti ali način izdelovanja zavaro
vani s patentom v zmislu tega zakona.

2. Kdor v javnih naznanilih, napisnih tablah, 
priporočilnih kartah ali sličnih izjavah uporablja ozna- 
menilo, katero more koga prevarati, da so v njih ime
novani predmeti ali način izdelovanja zavarovani s 
patentom v zmislu tega zakona. Lastitev patenta je 
prestopek, katerega ima politična oblast v zmislu do
ločb obrtnega reda kaznovati, in pri čemer se ima 
vedno izreči zaplemba dotičnih izjav in zavojev, oprem
ljenih z nedopustnim oznamenilom, da zapadejo pred
meti pa le tedaj, ako se prilaščeno oznamenilo, katero 
se ima na vsak način odstraniti, ne more izbrisati, ne 
da bi se uničila vrednost predmetov, ali vsaj da bi bil 
trud približno primeren vrednosti predmetov. Ako je 
bil lastitelj prej imetelj ugaslega patenta za take pred-

*) Ta točka se glasi :
„§ 273. Če je gotovo, da gre stranki povračilo škode ali 

interesa, ali da ima sicer kako terjatev, pa se sporni znesek povra
čilne škode ali interesa ali terjatve sploh ne more dokazati ali le 
z nerazmerno težkočo, potem sme določiti sodišče ta znesek na 
predlog, ali tudi uradno po svojem svobodnem prepričanju, ne 
oziraje se na dokaz, katerega je stranka ponudila. Pred določitvijo 
zneska se sme tudi zaslišati ena stranka pod prisego o okolnostih, 
ki so merodajne za določitev zneska.“
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mete, o katerih trdi, da so še pod varstvom patenta, 
potem začne kaznivost tega postopanja šele po pre
teku enega leta po končanem patentnem varstvu.“

Osobito ta zadnji paragraf je največjega pomena 
za varstvo zoper nelojalno konkurenco. (Konec prih.)

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

Država ne sme izdati samo tistih komadov, ki so 
prelahki, ampak mora izdati tudi tiste, ki so pretežki.*) 
Kolikor je en novec prelahek, toliko mora biti drugi 
pretežak. To je kovanje „al marko“.

Kaj drugega pa je, če je imel novec pri svojem 
prvem izletu med svet pravo težo, pozneje pa se je 
tako obrabil, da nima več tiste teže, da bi bil vsak 
primoran vzeti ga za nominalno vrednost. To težo, ki 
daje novcu nekak potni list za promet, imenujemo 
prometno težo (das Passiergewicht).

Novcev pod prometno težo, dalje prevrtanih in 
takih novcev, ki imajo na sebi znake kake vnanje sile, 
ni treba vzeti v prometu.

Država ima s kovanjem novcev ogromno dela in 
sila stroškov : plačevati mora delavce, nabaviti si strojev 
in kovine ter izvrševati strogo kontrolo. Te stroške si 
vračuni država na ta način, da izkuje iz novčne te
meljne teže nekaj več kurantnih novcev,** ***)) kakor jih je 
dala za kovino. Tako nakuje pri nas zlatih kronskih 
novcev za 3280 kron, dočim je dala za 1 kg zlata k 
večjemu 3270 kron.

Zasebniki so smeli dati kovati do 1. 1879 vsako
vrsten denar, za kar jim je zaračunila država kovnino. 
Od leta 1879. dalje so smeli dajati kovati le trgovske 
novce in zdaj tudi zlate kronske novce. Kovnine si 
zaračuni država od zlatih novcev V,"/,,, od srebrnih l°/0» 
od levantinskih tolarjev pa celo ll/.2%.

Anglija ni imela do najnovejšega časa nobene 
kovnine, marveč je izkovala vsakemu zastonj prinešeno 
kovino. Brasilija je to okolščino izrabila in vpeljala 
angleški denar. Na ta način si je prihranila ogromne 
kovinske stroške, ker je vpregla Anglijo, da ji je opra
vila to delo. Kovino je pošiljala Brazilija po angleških 
podanikih v novčarnico.

Razen kurantnih novcev in drobiža imamo tudi 
še trgovske novce (Handelsmünzen), ki sploh ni
majo prisilnega kurza in večkrat tudi iz tiste kovine 
niso izkovani, ki ima državno veljavo.

K trgovskim novcem prištevamo

*) Španska je izdajala svoj čas samo prelahke komade, pre
težke je pa zopet pretapljala v lažje.

**) Drobiž itak ni kovan v polni vrednosti.

1. ) cekine (Dukaten), ki se kujejo od 1. 1868. 
dalje. Teh zlatih trgovskih novcev imamo dvoje vrst 
in sicer take po 10 in 20 frankov t. j. za 8 in 16 K. 
Slovensko ime pride od italijanske besede „zecca“ — 
(zlatarska delavnica), nemški izraz „Dukat“ pa od tod, 
ker jih je dal kovati najpreje Roger IL, apulski voj
voda,*) 1. 1140. p. Kr. Ti prvi cekini so imeli latinski 
napis :

Sit tibi, Christe, datus.
Quem tu rogaš, iste du cat us.**)

2. ) Tolarje Marije Terezije, imenovane 
tudi levantinske tolarje, ki se kujejo od 1. 1780. 
in ki nimajo pri nas mnogo veljave in ugleda, zato 
pa jih v Afriki in na vzhodu Sredozemskega morja, v 
takozvani Levanti,'**'*) posebno radi jemljo. Levantinski 
tolar je vreden 4 K 64 h. Kovati jih je dala najprej 
cesarica Marija Terezija, ki jim je dala tudi svoje ime.

Pri novcih ene države je gledati na to, da imajo 
enotno lice, ki jih loči od novcev vseh drugih držav, 
da se pa različni novci iste države vendar le ločijo 
med seboj. V tem zadnjem pogledu naša država svojih 
novcev ni posebno srečno pogodila, kajti že krone ne 
ločiš od dvajsetvinarskega novca, če hitro šteješ denar. 
Posebno težko pa je priprostemu človeku ločiti naš 
zlat kronski denar od novega bakrenega drobiža. Novec 
za 20 K je po obliki in velikosti tak, kakoršen je 
bakren novec za 2 h, in novec za 10 K je docela 
podoben novemu vinarju. Seveda ju ločijo boljši slo
jevi po teži, barvi in kovu (Gepräge) toda preprosti 
kmetič jih ne loči. Dogodilo se je že parkrat, da je 
dal kdo nevednemu kmetiču iz gorske vasi za kravo 
le 3 komade po 2 h, ker je kmetič verjel, da so to 
3 novci po 20 K. Na ta način ni sicer prodal 5 krav 
za groš, pač pa eno kravo za 6 h edino zato, ker se 
novci med seboj premalo ločijo.

Razloček med posameznimi vrstami novcev iste 
države se doseže na ta način, da imajo različni novci
1. različen kov (Gepräge), 2. različno obliko in 3. da 
so kovani iz različne kovine. Če bi imel naš zlat denar 
drugačno obliko, t. j. če bi bil podolgovat, oglat ali 
če bi imel večji ali manjši premer, kakor bakren drobiž, 
bi bila zamenjava težko mogoča. Na Japonskem je 
n. pr. drobiž oglat, kurantni novci pa so ovalni. V 
državi Kongo (v Afriki) imajo prevrtan drobiž, dočim 
kurantni novci niso prevrtani. Napačno bi bilo imeti 
prevrtane kurantne novce in neprevrtan drobiž, ker bi 
ljudje drobiž navrtali, da bi ga izdali za mnogo več 
vredne kurantne novce, dočim danes nikomur ne pride 
na misel, da bi prevrtal kurantni novec in ga izdal

*) Vojvoda se pravi italijanski „duco", odtod „dukat“.
**) Naj ti dam, o Krist, to vojvodino (ali pa ta zlat voj

vodski denar), ki ga želiš.
***) odtod ime levantinski tolar.



Stran 122. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 11.

potem za drobiž. Prevrtanih in preluknjanih novcev pa 
iz zdravstvenih ozirov sploh ni priporočati, ker se na
bere v luknjicah mnogo prahu, nesnage in bacilov.

Papirnati denar.
Iz zgodovine je znano, da so se cepile v srednjem 

veku čudovito hitro vse države in državice, tako da je 
imelo že skoro vsako mesto svojega vladarja, ki je 
imel pravico kovati denar. Na ta način je moral potnik 
menjati v vsakem mestu ves denar, ker ni dobil za 
tuj denar ničesar in se je zamenjal le denar sosednje 
državice. Za menjavo denarja se je zaračunavala visoka 
provizija, vsled česar je moral potnik izdati, ki ga je 
vodila pot n. pr. iz Nemčije v Italijo, skoraj polovico 
premoženja le za menjalno provizijo. V tistem času je 
dosegla znanost svoj višek v Italiji, osobito v Bolonji, 
kamor so hodili dijaki od blizu in daleč ter izdali 
ogromno svoto za menjalno provizijo. To zlo so osobito 
tudi občutili križarji v križarskih vojnah.

V tistem času je pa prežalo ob cestah tudi mnogo 
roparjev in klativitezov na mimoidoče ljudi, katere so 
oropali vsega, kar so imeli s seboj, vsled česar ni bilo 
varno nositi denarja s seboj, pa tudi pošiljati ga ne.

Že ta dva vzroka sta zadostovala, da so se začeli 
ozirati ljudje po novi obliki denarnih pošiljatev, s ka
tero bi se izognili vednemu plačilu provizije in gra
bežljivim roparjem. Iz teh in nekaj drugih vzrokov, ki 
pa tu ne pridejo v poštev, se je razvila menica, ki 
je posebno dobro došla, kjer je bilo končno izplačilo 
popolnoma določeno.

Papirnati denar pa se je moral ustvariti razen iz 
poprej omenjenih dveh vzrokov osobito zato, ker so 
se pojavila tekom časa plačila, ki so presegala vsoto 
33.000 K. Sedaj ni več zadostovalo, če je vzel kdo 
10 kg zlata s seboj. Ker ni nobene dražje kovine, ni 
preostajalo drugega, kakor voziti zlato s seboj. Če 
je bilo pa že nevarno nositi, tedaj je bilo tem ne
varnejše voziti to dragoceno kovino po cestah, ki so 
jih oblegali roparji.

Trgovci, ki so imeli v prvi vrsti opravila z viso
kimi plačili, so si pomagali na ta način, da so usta
novili banke in menjalnice, ki so vsled reelnosti in 
zanesljivosti zaslule v kratkem času širom takrat po- 
znatega sveta. Če je šel zdaj dijak iz Hamburga v 
Bolonjo, je vzel le toliko denarja s seboj, kolikor ga 
je rabil za preživež med potjo, ves drugi znesek pa 
je naložil pri banki v Hamburgu, ki mu je dala menico; 
glasečo se na založeni znesek. Za to menico je dobil 
dijak v Bolonji v tamošnjem denarju izplačan ves 
znesek, ki ga je bil naložil pri banki v Hamburgu, le 
enkratna menjalna provizija se je odračunila.

Kjer pa končno plačilo ni bilo znano ali določeno, 
tam ni bilo z menico nič pomaganega; tudi provizija 
za menico je bila še vedno občutna. Kdor je šel n. pr.

kupovat posestvo za kakih 100.000 K, ni mogel nesti 
seboj menice, ker ni vedel, bo li dal za posestvo 
10.000 K več ali manj. V tem slučaju je naložil pri 
banki — recimo — 100.000 K ter vzel s seboj bančno 
potrdilo, za katero je plačal neznatno provizijo. Če se 
je kupčija sklenila n. pr. za 95.000 K, tedaj je dal 
kupec prodajalcu bančno potrdilo ali nakaznico za vseh 
100.000 K, prodajalec pa mu je izplačal 5000 K, potem 
pa dvignil pri banki na sprejeto nakaznico ves znesek 
hkratu ali pa v več obrokih, kakor je pač rabil denar. 
Večkrat pa kupec ni našel takega posestva ali drugega 
blaga ali pa ne v zahtevani množini. Vzemimo le, da 
mu posestvo za 95.000 K ne ugaja, pač pa bi rad 
kupil neko drugo posestvo za 50.000 K. Ker proda
jalec, ki je večinoma v stiskah in rabi denar, nima 
dati iz nakaznice 50.000 K nazaj, kupec mu pa ne 
zaupa kartako vse nakaznice, zato ne moreta narediti 
kupčije, marveč mora iti kupec dolgo pot do banke 
nazaj, dvigniti tam vseh 100.000 K, vrniti nakaznico, 
potem pa zopet naložiti dvakrat po 50.000 K, in zahtevati 
2 nakaznici po 50.000 K. Sedaj šele lahko plača zemljišče 
z eno nakaznico — če ni bilo medtem drugam prodano.

Opetovano dviganje velikih zneskov pri bankah, 
njihovo drobljenje v manjše zneske in zopetno nala
ganje se je moralo vedno češče ponavljati, ker so bile 
velike nakaznice premalo deljive. Banke so to 
skoro uvidele ter so začele izdajati takoj pri prvi na
ložitvi več nakaznic, glasečih sena manjše okrogle 
zneske. Seveda teh nakaznic niso več pisali, marveč 
mehaničnim potom razmnoževali. Ti okrogli zneski, za 
katere so se izdajale nakaznice, so bili, prilagodivši se 
prometu, vedno manjši, vendar so bili ti najmanjši 
zneski v različnih državah in v različnih časih različni. 
Ker so izdajale banke te nakaznice, imenovali so jih 
bankovce, ki niso bili takrat nič drugega, kakor po
trdila verodostojnih tvrdk, da je naložil deponent res 
označeni znesek pri njih in da lahko dvigne ta znesek 
vsak, ki se izkaže s potrdilom. Zdaj je bilo prenašanje 
in prevažanje večjih svot docela nepotrebno.

Take žiro-banke so se ustanavljale, ko se je 
uvidela njihova praktična vrednost, kaj hitro. Prva je 
bila v tedanjem svetovnem mestu v Benetkah ; potem 
v Ženovi, Amsterdamu, Londonu in Parizu. Na Dunaju 
se je ustanovila prva banka šele 1. 1750. pod imenom 
„Dunajska mestna banka“. L. 1816. se je vsled držav
nega bankerota ustanovila „Avstrijska nacijonalna 
banka“, ki je bila delniška družba. Leta 1878. se je 
prekrstila ta banka v „Avstro-ogrsko banko“, ki je v 
našem cesarstvu edina upravičena izdajati bankovce.

Dandanes je bistvo bankovca malo drugačno, 
kakor je bilo v srednjem veku. Zdaj je bankovec 
nakaznica banke na samo sebe, s katero se 
obveže izplačati prinesitelju vsakokrat na 
vpogled nakazani znesek.
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Do najnovejšega časa smo imeli še državne 
note po 1 gld., 5 gld. in 50 gld. ter bankovce 
po 10 gld., 100 gld. in 1000 gld. Dandanes imamo v 
prometu le še bankovce.

Razloček med bankovcem je pa ta, da izdaja 
državne note država, vsled česar imajo neomejen pri
silni kurz, — bankovce pa izdajajo pod javnim nad
zorstvom stoječe banke, ki so pa vendarle privatna 
podjetja; vsled tega tudi navadno nimajo bankovci 
prisilnega kurza. (Konec prih.)

O posebnem davku na trgovino, to
čenje ter malo prodajo žganih opojnih 

pijač.
Priobčuje D. T.
(Nadaljevanje.)

V. Kateri so najvažnejši predpisi našega zakona 
in katere so posledice njih kršenja?

Razpravljali smo dosedaj o bistvu obrtov, na 
kojih izvrševanje nalaga zakon davek, ki ga nazivljemo 
posebno davščino na razpečavanje špirituoz, ter pri tej 
priliki, osobito, ko je bil govor o vplačevanju te spe
cijalne davščine ter se je pretresavalo vprašanje, kedaj 
ter v kaki visokosti se ima posameznik odzivljati 
davčni obveznosti, že mimogrede očrtali mnogo važnih 
zakonitih predpisov.

Tu pa bodi prej omenjeno, da zakon obvezuje 
vsakega, kdor koli hoče ali pričeti z izvrševanjem 
davku podvrženega podjetja ali pa tako podjetje na
daljevati, da to svojo namero še pred pričetkom izvr
ševanja oziroma nadaljevanja prijavi na pristojnem 
mestu, kakor smo to obširneje raztolmačili v IV. poglavju.

Tu pa nas zanimajo nekateri posebni pred
pisi, ki jih daje zakon glede te prijave same.

Prijava se ima, kakor znano, vršiti pri davčnem 
uradu in sicer ustmeno ali pa pismeno, ter se ima 
zaedno tudi vplačati odpadajočo posebno davščino.

V vsaki prijavi se mora točno navesti:
1. ) Ime kraja, ulico, hišno številko ali 

druge znake obrtovališča.
2. ) Kakovost obrta, ki se ga hoče izvrševati 

v dotičnem obrtovališču; v onih slučajih pa, v katerih 
se misli izvrševati točenje le kot postranski obrt v 
zvezi z gostilno, s prenočiščem za tujce, s kavarno, s 
slaščičarno ali pa s proizvajanjem mandoletija, treba 
vedno natanko označiti dotični obrt, v zvezi s 
katerim naj uživa točenje špirituoz, ugod
nost stranskega obrta. Isto velja v slučajih, v 
katerih se namerava izvrševati trgovino s špirituozami 
le kot postranski obrt skupno s kako drugo trgovino, 
n. pr. špecerijsko trgovino, branjarijo itd.

Ustmeno prijavo spiše sicer dotični davčni 
uradnik, vendar jo mora podjetnik priglašenega obrta 
ali pa njegov pooblaščenec vselej lastnoročno 
podpisati.

Kdor pa hoče prijavo vložiti pismenim po
tom, se mora v to svrho poslužiti uradno predpisane 
oblike. Zakon določa v to svrho sledeč (tu že izpol
njen) formular:

Jernej Bregar, branjevec v Veliki Gorici h. št. 38, 
tem potom naznanja, do namerava v Veliki Gorici h. 
št. 38, izvrševati točenje žganih opojnih pijač v prvi 
polovici leta 1905 in sicer od dne 1. januvarja 1905 
nadalje. Jernej Bregar, 1. r.

V Veliki Gorici dne 16. dec. 1904. (Konec prih.)

Raznoterosti.
Japonska trgovina v času vojne. Tedenca, da se diskont 

skrajša, na eni strani — na drugi strani potreba denar naložiti, ste 
privedli do tega, da dobe prve in dobre tvrdke lahko in ceno denar, 
dočim dobe slabejše težko in drago. Vsled tega nedostaja pod
jetjem, za katere je kredit bistvena potreba, denarja za obstoj, kar 
provzroči, da počasi propadajo in končno izgube vso življensko moč.

Vojna škoduje industrijelnim krogom na dva načina: prvič 
jim manjša kredit — drugič pa ponehuje povpraševanje. Kupna 
moč notranjega trga zelo pada, in nikakor ne more priti v ravno
težje, četudi se rabi več špecialno za vojno potrebnega blaga. 
Tudi izvoz trpi vsled podraženja prevažanja po morju, zvišanja 
zavarovalnih premij, posebno pa vsled tega, ker se vsakdo brani 
zavezovati se za krajše ali daljše termine. Vojna sicer obogati tega 
ali onega dobavitelja, ki odvrže verige državljanskih zakonov in 
osredotoči svoje moči na svobodnem ozemlju bojevitih akcij ; toda 
največ pa zahteva v trgovskoindustrijelnih krogih — žrtev.

Na Japonskem je Osaka-banka nehala plačevati. Osaka je 
središče japonske industrije, predvsem bombažnih predilnic, in prav 
v obližju Osake je tudi sedež starih tvrdk, ki prodajajo lak in 
svilo, , in pa tovarn za žveplenke. V Osaki in okolici se razvija 
skoro ves uvoz in izvoz. V Osaki je zelo mnogo japonskih bank, 
ki delajo z razmeroma majhnim kapitalom in pokrivajo skoro 
edinole kreditne podpore Japoncev; velike tujezemske tvrdke, ki 
so na Japonskem etablirane ali pa tja izvažajo, so namreč v zvezi 
z velikimi evropejskimi bankami in bančnimi zavodi, ki imajo na 
Japonskem svoj sedež. Osaka-banko so ustanovili leta 1878 in ima 
akcijskega kapitala 5 miljonov jenov, od katerega je pa le polovica 
vplačana. Rezervni zaklad iznaša 400.000 jenov. Banka je vsled 
tega nehala plačevati, ker je, kakor je pri japonskih inštitutih te 
vrste pogostoma navada, dajala svojim komitentom previsoke kre
dite — in ker mnogi izmed teh niso mogli vsled slabega kupčij- 
skega prometa, ki je nastal po izbruhu vojne, svojih dolžnosti 
izpolnjevati napram banki, je bila ta prisiljena naznaniti, da je 
insolventna. To dejstvo je kot simpton gospodarskih 
posledic vojne pomembno. Vojna učinkuje posredno tudi na 
evropejske tvrdke, ker so velike evropejske banke na Japonskem 
zmanjšale kredite in je bilo več angleških in nemških tvrdk na 
Japonskem vsled tega prisiljenih ustaviti svoj obrat. Kot podlaga 
za izvozni promet na Japonsko služi namreč zastavljenje blaga, ki 
naj se izvaža na Japonsko. Ekspedient blaga napravi menico na 
importerja na Japonskem, izroči menico kaki evropejski banki na 
Japonskem in dobi valuto. Banka dobi v posest konosemente in 

j trato, katero adresatu vsako leto reprezentira. Vsled izbruha vojne
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pa mnogo Japoncev ni prevzelo blaga. Banke so hotele biti napram 
tvrdkam varne in so pritiskale na iste, te pa niso mogle izpolniti 
svoje dolžnosti, ker so jih japonski odjemalci zapustili. In tako so 
banke konfiscirale blago v svoje lastno pokritje. Banke so potem 
poizkušale blago na vsak način prodati, kar je seveda jako slabo 
vplivalo na normalne cene. Na Japonskem se vsled tega vedno 
bolj kažejo znamenja trgovske krize. Od začetka vojne je mnogo 
Japoncev prišlo v konkurz — in banka Osaka je bila med japon
skimi bankami prva žrtev vojne. Če v bodočnost ne bo to tudi na 
evropejski izvoz vplivalo, je vprašanje. Znižanje meničnih kurzov 
na Yokohame provzroča, da stane evropejske blago Japonca za 
25 do 30 odstotkov več nego dozdaj. Japonska vlada vedno zvi- j 
suje davke, da okrepi s tem financijelna državna sredstva in otežuje 
s tem evropejski promet z blagom. Pred kratkim so vpeljali na 
Japonskem davek na bombažne izdelke, isti naj znaša 15 odstotkov 
deklarirane vrednosti in zadeva v prvi vrsti Angleško, ki izvaža 
za več milijonov bombažnega blaga na Japonsko. Japonska vlada 
je, da se bolje zavaruje zoper eventuelna očitanja od strani evro
pejskih držav, ta novi davek izrečno označila kot konzumni davek. |

 I

Nova trgovinska pogodba z Italijo pomenja za nas go
tovo pridobitev. Seveda se je moralo za prehodno dobo nekaj do
ločiti in sicer za gotovo uvozno mero vina znižana carina. S tem naj [ 
bi se laško vinarstvo počasi pripravilo na popolno izgubo avstrij
skega trga, dočim pa tudi avstrijsko vinarstvo ne bo vsled tega 
preveč trpelo, ker carina ni tako nizka, da bi škodovala tržnim 
cenam domačega vina. Ta prehodna doba poteče s koncem 1. 1905. 
Samoobsebi je umevno, da se je moralo dati Italiji za to nadome- 
mestila. Toda tudi ta niso prenevarna za Avstro-Ogrsko. Glavno 
je, da je odstranjena nevarnost carinske vojne z Italijo in da je v 
tem ustvarjena zdrava in čvrsta podlaga za nadaljni razvoj naših 
medsebojnih trgovskih zvez. Poleg tega pomenja nova pogodba, 
ki sega do koncem leta 1917., prvi korak pri novi ureditvi našega 
trgovskega prometa s tujezemstvom. Vsled te nove trgovinske 
pogodbe pa dobi naše vinarstvo in naša trgovina svojo posebno 
nalogo. Naša vina se prav lahko primerjajo z najboljšimi tujimi. 
Naloga naših vinskih interesentov bo, da pridobe zdaj, ko so opro
ščeni hude laške konkurence, domačim izdelkom potreben in za
služen ugled. Seveda se bode moralo tu marsikaj še odstraniti, 
posebno pa tupatam kaj bujno se razvijajočo „pančarijo“. Če bi pa 
ta odstranitev vinske carinske klavzule ne imela drugega pomena, 
da zviša cene naših domačih vin, tedaj bi bili konzumenti pač 
upravičeni pritoževati se čez novo trgovinsko pogodbo.

Študijska potovanja trgovcev. Povsod imajo trgovci na
vado, da se združijo ter napravljajo skupna potovanja v tuje de
žele, da jih na ta način prouče. S tem ne vidijo le napredka, ki 
je drugod, ampak izpoznajo tudi razne nedostatke, vidijo, kaj 
ljudstvo potrebuje in kaj bi torej lahko izvažali itd. Toda pri nas 
pravzaprav o takih ciljih pač še ne moremo govoriti, ker zunanje 
trgovine skoro še ne poznamo. Potrebno bi pa bilo, da bi se ravno 
naš naraščaj začel nekoliko bolj zanimati za napredek v tujih de
želah. In ravno vsled tega bi bila taka študijska potovanja emi
nentnega pomena za duševni razvoj našega trgovstva. Na primer 
naj bi se napravilo skupno potovanje na Češko, v to industri- 
jelno najbolj razvito deželo. Društvo „Merkur“ naj bi organiziralo. 
In brezdvomno bi Čehi tako podvzetje prav radi podpirali. Češki 
„Merkur“, češki trgovski muzej in razne trgovske zbornice bi se 
gotovo zavzele za stvar. Torej premišljujmo!

*
Sadna razstava v Radovljici je gotovo nad vse pričako

vanje lepo uspela. Prav izbrane vrste sadja kažejo, kakšne sadje- 
rejce imamo posebno pri nas na Notranjskem ; Vrhnika, Idrija, 
Logatec so poslale' pač najlepšega sadja. Znano je, da imajo ravno

razstave najboljši vpliv na trgovino. In ravno letos je leto za sadje. 
Vsled suše, ki je vladala celo poletje, je naš kmet na polju manj 
pridelal nego druga leta — in to je gotovo hud udarec za našega 
že itak revnega kmeta. Sadje je pa lepo obrodilo — in ravno ta 
razstava kaže kupcem, kam naj se obrnejo, če hočejo dobiti lepega 
in dobrega sadja. In v tem bo vsaj delu našega kmetskega prebi
valstva pomagano. Priznati moramo, da se je ravno kar se tiče 
sadjereje pri nas v zadnjem času precej naredilo. Le škoda, da 
naše takozvane gospodarske kmetijske zadruge ne razumevajo svoje 
prave naloge. Upajmo, da se bodo tudi v tem oziru vremena še 
bolj razjasnila.

Mednarodni kongres za nedeljski počitek. 11. in 12.
oktobra se je vršil na svetovni razstavi v St. Louisu mednarodni 
kongres za nedeljski počitek. Oziralo se je na nedeljski počitek z 
vseh stališč higijene, industrijalne, delavske zmožnosti, socijalne 
politike — referentov je bilo okoli 70. Tajnik mednarodnega kon
gresa je bil M. E. Deluz v Ženevi.

Književnost.
Menično pravo. S posebnim ozirom na trgovsko 

poslovanjeinnavažnejša meničnapravavečjih držav, 
spisal Anton Kuder, c. kr. sodni avskultant. Izdalo in 
založilo „Slovensko trgovsko društvo Merkur“. Cena 
v polplatno vezani knjigi za nečlane 2'50K, za člane 
U50 K brez poštnine.

Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ je storilo z izdajo te 
prepotrebne knjige velik korak naprej v svojem uspešnem razvoju 
ter obenem zamašilo globoko vrzel v strokovni knjižnici slovenske 
literature. Ni torej čuda, da je naša javnost brez izjeme pozdravila 
to knjigo nenavadno laskavo ter poudarjala posebno važnost le-te 
za naše trgovce kakor tudi lajike. Dasi je pisana knjiga kot učna 
knjiga, vendar bode vsled svoje pregledne sestave kakor tudi lahko 
umevnega jezika dobrodošla vsakomur, kdor se hoče natančneje 
seznaniti z „glavnimi nosilkami kredita in še posebej trgovskega 
kredita, t. j. menicami“, njih cirkulaciji, z meničnim 
pravom, zgodovino tega prava, uvodnim zakonom k 
meničnemu redu, o menični sposobnosti, o poglavit
nih razlikah važnejših meničnih zakonov, kar vse,, 
poleg mnogih drugih važnosti obsega ta knjiga, pri katere sestavi 
je porabil pisatelj obilne izkušnje, ki si jih je pridobil kot večletni 
učitelj trgovinskega in meničnega prava v trgovinskem tečaju 
„Cesarja Franca Jožefa I. mestne višje dekliške šole“ v Ljubljani. 
Umevanje meničnega prava je zelo olajšano s tem, da so pridejani 
knjigi skoro za vsako obliko menice menični vzorci. Vsakomur, 
zlasti pa slovenskim korespodentom bode dobrodošel knjigi pri
dejani slovarček meničnih izrazov. — Nismo poklicani, da bi se 
spuščali v podrobnejšo strokovno oceno te knjige, to bodo gotovo 
storili drugi morda na drugem mestu, navzlic temu pa vendar z 
mirno vestjo lahko priporočamo vsakomur to početno delo stro
kovne knjižnice slovenskega trgovskega društva „Merkur“, katero- 
je pokazalo z izdajo „Meničnega prava“, da se ne straši ne stroškov 
ne truda, le da zadovolji važni oni točki svojega programa, ki se 
dotika strokovne izobrazbe. Ako primerjamo ceno z lično vnanjo 
obliko, 166 strani obsegajoče strokovne knjige, moramo tudi v 
tem izreči hvalo gori omenjenemu društvu, da ni gledalo prav nič 
na dobiček. Zato pa slovenski člani in trgovci, segajte marljivo po
tej knjigi. 

*

„Tršćanski Lloyd“, list za narodno gospodarstvo, izhaja 
vsako soboto v Trstu, prinaša v zadnji številki naslednjo bogato in 
zanimivo vsebino:
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Trgovina: Trgovačko-obrtni muzej u Zagrebu. — Nje- 
mačko-švicarski trgovinski ugovori. — Izvanjska trgovina Srbije u 
godini 1903. — Odlikovanje. — Jesenski trgovački položaj u Ru
munjskoj i Bugarskoj. — Mornarica: Svijetleča plutača. —Lloyd 
i dalmatinska parobrodarska društva. - Industrija: Bugarski 
šećer. — Skraćenje radnje budimpeštanskih paromlinova. — Položaj 
pamučne industrije i najnoviji fallimenti. — Gospodarstvo: Nova 
lutrijska igra na čudorodnej i gospodarskoj podlozi. — Poljodjelsko 
vijeće. — Vinarstvo: Talijanska vinska trgovina. — Berba u 
Dalmaciji. — Vina u Velojluki i Blatu. — Promet: Nove po
štanske marke. — Prihod srbskih željeznica. — Telefon nova Gra- 
diška-Brod. — Novčarstvo: Stanje japanskih financija. — En
glesko novčano tržište. — Lutrijska vučenja: Lutrijska vu
čenja u Avstriji. — Radničke vijesti: Kretanje radnika. - 
Iseljivanje: Pregovori o poravnanju u ratu izmedju plovidbenih 
društava. — U Ameriku. — Iz Amerike. — Trgovačka zapi- 
snica. — Književnost. — Svaštice. — Dopisnica ured
ništva. — Burzovne vijesti. — Oglasi.

„Tršćanski Lloyd“ donaša članke o vseh strokah narodnega 
gospodarstva. Vsled tega bi ne smel noben večji trgovec, industri
jalce, obrtnik, posestnik, ki razume hrvatski, biti brez njega. Kavarne, 
gostilne, čitalnice, občine, posojilnice, banke, obrtne zadruge, iz- 
kratka povsod bi morali imeti „Tršćanski Lloyd“, čigar naloga je, 
da orje in dela na onem polju naše prihodnosti, našega blagostanja, 
ki je edino sredstvo naše rešitve, to polje je : narodno gospo
darstvo.

Naročnina na „Tršćanski Lloyd“ znaša za celo leto 12 K, 
za pol leta 7 K v avstro-ogrski monarhiji, izven monarhije pa za 
celo leto 20 frankov v zlatu. Denar in pisma se pošiljajo lastniku 
in glavnemu uredniku „Tršćanskega Lloyda“ g. Fr. Kučiniću, Trst, 
Via Fabio Severo br. P. 104, T. 246.

Studie über das Projekt einer Kanal- und Schiffseisen
bahnverbindung zwischen der Donau und der Adria. Napisal 
dr. Karl Urban, državni poslanec, Dunaj 1904, 67 strani.

Zakon o kanalih z leta 1901 je rodil več drugih načrtov. 
Eden teh je tudi dr. Urbanov, ki hoče zvezati Dunaj s Trstom, in 
sicer s pomočjo vodnih kanalov in ladjinih železnic. Vodni kanali, 
dolgi 335'2 km, bi stali 28O‘/4 mil., železnice dolge 156'8 km, pa 
196l/s mil- kron, torej skupna dolgost 492 km in cena 476l/2 mil. 
kron. Če pomislimo, da zdaj že južna železnica jedva izhaja in 
da nas bo nova železnica stala 281 mil. kron — če ne več, je pač 
ta novi projekt za nekaj časa le fantazija.

Dr. Bernhard Dietrich, die Spitzenindustrie in Belgien 
und Frankreich. A. Deichert, Leipzig. Čipke so ravno v zadnjem 
času postale zelo moderne. In morda na to tudi učinkuje društvo, 
ki se je lansko leto ustanovilo na Dunaju pod protektoratom člana 
ces. hiše, da povzdigne čipkarsko industrijo v Avstriji, za katero 
se je dozdaj sicer že nekaj storilo z ustanovitvijo centralnega 
čipkarskega tečaja na Dunaju in drugih čipkarskih šol, n. pr. v 
Idriji. Morda se z dobro organizacijo reši uboge čipkarice bede, v 
kateri se zdaj nahajajo. Dietrich nam opisuje belgijsko čipkarsko 
rokodelstvo, mehanično pridelovanje čipk v Calais-u in trgovino s 
čipkami v Parizu. Seveda opazuje pisatelj to industrijo v prvi vrsti 
s stališča narodno gospodarskega, ozira se pa tudi na tehnično in 
umetniško obrtno stran. Kdor se zanima za naše čipkarstvo, temu 
bo to delo gotovo dobro došlo, ker bo spoznal, kako se je indu
strija razvila v Belgiji in na Francoskem. R. S.

Društvene vesti.
O „Meničnem pravu“, katero je izdalo naše društvo, so 

prinesli naslednji časopisi ocene:
„Ljubljanski Zvon“-omenja v zadnji številki: „Sto 

, knjigo je storilo naše pravoslovno slovstvo važen korak naprej in 
je nje izdanje tem pomembnejše, ker se odpomore ž njo v Slo
vencih obenem veliki praktični potrebi. Slovensko trgovsko društvo 
„Merkur“ je začelo vsekakor na pravem koncu vršiti svoje rodo
ljubno delo in zasluži za izdanje te knjige vse priznanje. Čestitati 
pa moramo društvu tudi, da se mu je posrečilo dobiti tako izborno 
moč za sestavo knjige, kajti prepričali smo se, da je rešil g. Kuder 
svojo v več nego v enem pogledu težko nalogo vseskozi častno. 
Poleg drugih vrlin je omeniti tudi lepega, jasnega domačega jezika
v knjigi. Knjigo priporočamo toplo v nakupovanje.“

„Učiteljski Tovariš“ piše: „Naša strokovna literatura 
je še jako siromašna, s Kudrovim „Meničnim pravom“ je zamašena 
velika vrzel. Odkrito pohvalo zasluži ta knjiga zlasti zato, ker je 
pisana — rekel bi — s pedagoško jasnostjo in umljivostjo, da bo 
vrlo služila tako v šolske kot samoučne namene. Knjiga je pisana 
v jako lepem jeziku, kar napravlja delo posebno simpatično. To je 
dokaz, da lahko vlada v vsem našem trgovskem poslovanju domača 
beseda, ki jo je doslej — žal — preveč izpodrivalo tujstvo, da ni 
bilo v tem pogledu vedno mogoče govoriti o slovenskem trgov
skem stanu. Kudrovo „Menično pravo“ napravlja vtisk, da ga je 
spisal strokovnjak, ki razlaga lastno znanje s poljudno besedo. 
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ si je pridobilo z izdanjem 
te knjige odlično zaslugo, ki bode v čast njega resnemu delovanju.“

„Slovenska zadruga“ omenja: „Slovensko trgovsko društvo 
„Merkur“ v Ljubljani je izdalo pod naslovom „Menično pravo“ 
izvrstno knjigo, katero je spisal avskultant Ant. Kuder, knjigo, ka
tero so nam pohvalili strokovnjaki, ki so že sami v slovenskem 
jeziku o tem pisali.“

Za knjigo nismo napravili posebne reklame, a smo že vseeno 
dosedaj prodali polovico tiskanih izvodov, kar dokazuje, da je knjiga 
dobra in potrebna. Gg. člane, ki si še niso nabavili knjige, vabimo, 
da jo naroče. Istotako prosimo gg. člane, da knjigo vsakomur, ki 
ima opravila z menicami, priporočajo. Slovensko trgovstvo naj po
kaže z nakupom te knjige, da želi slovenskih trgovskih knjig, ka
terih dosedaj še ni, ter da društvu pogum za izdajo še drugih 
slovenskih trgovskih knjig. Knjigo smo predložili c. kr. ministrstvu 
za uk in bogočastje v potrditev kot učno knjigo na trgovskih šolah. 
Knjiga stane za člane s poštnino vred 1 K 80 v., za nečlane pa 
2 K 80 v.

Slavnostnega večera dne 3. t. m. v proslavo sedemdeset
letnice preblagorodnega gospoda dr. Karola viteza Bleiweisa 
Trsteniškegasose tudi naši društveniki v večjem številu ude
ležili, med katerimi je bilo tudi več odbornikov ter društveni I. pod
predsednik gospod Alojzij Lilleg.

Zunanji člani. Pretekli mesec smo poslali gg. vnanjim čla- 
! nom račune o zaostali članarini za tekoče leto. Večina vnanjih 

članov je zaostalo članarino že poslala; dotične pa, ki še niso po
slali cele članarine za tekoče leto, prosimo, da nam jo v kratkem 
vpošljejo, da nam bo mogoče napraviti pravočasno računski za
ključek za tekoče leto, ker se ima občni zbor vršiti že okoli 10. ja
nuarja prihodnjega leta. S pravočasnim vpošiljanjem članarine pa 
nam častiti člani tudi prihranijo nepotrebne stroške za razpošiljanje
opominov.

Večje število čekov v prid podpornemu zakladu sta darovala 
trgovca gg. A. Novak v Sinči vesi in Štefan Nagy v Ljubljani. 
Srčna hvala !
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Društveni pevski zbor nima letos takih uspehov kakor i 
lansko leto vsled tega, ker nam primanjkuje prvih tenoristov, dočim 
so ostali glasovi tako po številu kakor po moči prav dobri. Z ozirom 
na to je odbor v zadnji seji pozval vodstvo posredovalnega odseka, 
da skrbi za to, da se pri razpisih' služb v Ljubljani začasno ozira 
v prvi vrsti na tenoriste. Gg. vnanje člane, ki so pevci in ki imajo 
veselje služiti v Ljubljani, prosimo, da to društvu naznanijo, da 
nam bo mogoče dotičnike v prvi vrsti priporočati. Ob sebi je 
umevno, da pride pri nastavljanju v Ljubljani tudi kvalifikacija v 
poštev.

 Andrej Milavec. Ponedeljek, dne 31. oktobra t. 1. je pre
minil vrl rodoljub in zaveden član našega društva g. Milavec, 
javni družabnik dobroznane slovenske tvrdke „Česnik & Milavec“ 
v Ljubljani. Pokojnik je bil od društvene ustanovitve ves čas zvest 
član „Merkurjev“ in se je v vsakem oziru zanimal za njegov na
predek. Kako je bil rajni priljubljen, je pokazal njegov pogreb, 
katerega se je udeležilo obilo društvenikov in društvenih odbor
nikov, na čelu jim oba podpredsednika gg. Lilleg in Kessler, ter 
veliko drugega občinstva. Pokojnikovi prijatelji in naš pevski zbor 
so rajniku zapeli dve žalostinki kot zadnji pozdrav. Lahka mu 
zemljica in blag spomin!

Tečaj za poučevanje na pisalnem stroju se je že otvoril. 
Gg. člani, ki se ga žele udeleževati, naj blagovolijo naznaniti go
spodu Franu Zeleniku, knjigovodji tvrdke Ivan Jebačin v Ljub
ljani. G. Zelenik je pripravljen poučevati vsak večer in tudi ob 
nedeljah. Ker ima strojepisje bodočnost in skoro ne bo več pisarne 
brez pisalnega stroja, opozarjamo gg. člane posebno na ta tečaj. 
Tečaj traja en mesec, vršilo se bo pa lahko več tečajev.

Na mnoga vprašanja naših članov glede sprejema v trgovsko 
bolniško in podporno društvo naznanjamo, da je po § 5. pravil 
tega društva vložiti pismene prošnje za sprejem pri društvenem 
ravnateljstvu. *

Izkaz posredovalnega odseka. Išče se: 2 pomočnika špe
cerijske stroke za Ljubljano, 2 pomočnika manufakturne stroke za 
deželo, 3 pomočniki mešane stroke za deželo, 2 pomočnika želez
ninske stroke za deželo, 1 kontorista za deželo, 1 učenca za

Krnov, 1 učenca za deželo, 3 blagajničarke za deželo, 1 pro
dajalka za Ljubljano. — Službe išče : 5 pomočnikov špecerijske 
stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 13 pomočnikov mešane 
stroke, 1 pomočnik špecerijske in železninske stroke, 1 kontorski 
praktikant, 3 blagajničarke, oziroma prodajalke.

Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode trgovce 

vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice (čeke), katerih ne rabijo, 
najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati našemu društvu, ker je skupilo 
le-teh namenjeno poleg drugih doneskov za ustanovitev pokojninskega 
zaklada.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“

Več let obstoječa

prodajalna na deželi
(z mešanim blagom)

se proda oziroma da takoj v najem pod najugodnej
šimi pogoji. Lokal leži poleg glavne ceste blizu želez
niške postaje v najlepšem prostoru, v večjem farnem 
okraju na Dolenjskem.

Gotovine treba takoj najmanj 2000 K, za ostanek 
se eventuelno počaka proti dobremu poroštvu. Vse 
drugo po dogovoru. — Naslov pove upravništvo.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. grudna 1904. Št. 12.

Ob koncu leta.
„Slovenski Trgovski Vestnik“ je končal svoje prvo 

leto. Kako je svojo nalogo v tem letu vršil, o tem ne 
more uredništvo izreči sodbe, toda dovoljuje si ob za
ključku pripomniti nekaj opazk, katere naj cenjeni 
bralci, v prvi vrsti oni trgovskega stanu, blagohotno 
uvažujejo.

Svojo obljubo glede listove vsebine je uredništvo 
držalo kolikor mu je bilo mogoče. Priobčevalo je ve
činoma praktične članke poljudno poučne vsebine in 
kdor je list pazno čital, je imel gotovo korist od pri
občenih stvari. Objavili smo mnogo zakonitih predpisov, 
ki jih trgovec v svojem vsakdanjem poslovanju rabi, 
priobčili za trgovstvo važne aktualne članke in v „Raz
noterostih“ seznanili svoje čitatelje s stvarmi, o katerih 
smo bili prepičani, da jih bodo zanimale.

Vkljub temu pa, da se je uredništvo in z njim 
redakcijski odsek trudil, da bi list čim najbolj zadovoljil 
svoje naročnike, imamo vendar občutek, da so se na
ročniki premalo brigali zanj. Morda je veliko takih, 
ki lista niti prerezali niso, ampak ga spravili na polico 
poleg manj vrednih neprerezanih knjig „Družbe sv. Mo
horja.“

In kaj nas sili do tega zaključka? V četrti šte
vilki našega lista je uredništvo pojasnilo svoje stališče 
glede vezi med listom in bralci. Kot dognano smo 
vzeli, da so naši bralci inteligentni ljudje, ki se gotovo 
brigajo, kaj piše njih glasilo, da smo dalje v društvu 
„Merkur“ združeni v veliko rodbino, ker imamo vsi 
iste interese in težnje. Rekli smo, naj bralci sami po
stanejo sotrudniki, namreč v tem oziru, da skrbno za
sledujejo, kaj se piše v listu, da vprašajo za natanč
neje pojasnilo, ako jim je vsebina premalo razložena 
ali če se ne strinjajo s pisateljevim mnenjem, naj iz- 
izreko svoje. Mnogo smo si tudi obetali od razpre- 
delka, kjer bi se prijavljala vprašanja in odgovori. 
Slobodno bi naj bilo vsakemu naročniku, da stavi 
vprašanja v juridičnih, finančnih, trgovskih in obrtnih 
zadevah in tu bi brezplačno dobil svet, ne da bi mu 
bilo treba drago plačevati odvetnika. Uspeh tega raz- 
predelka je bil pa minimalen! Torej ako niso naroč
niki niti za to ugodnost imeli zanimanja, tem manj 
se more sklepati, da bi se za celo listavo vsebino 
brigali.

Res je, da je trgovec in trgovski sotrudnik ob
ložen z delom in da pičli prosti čas rad porabi za 
zabavo in počitek. Vendar je pričakovati, da slovenski 
trgovec in trgovski sotrudnik posveti edinemu sloven
skemu trgovskemu listu toliko pozornosti, kolikor se je 
zahteva od inteligentnega človeka, kateremu je na srcu 
povzdiga in prospeh slovenskega trgovskega stanu.

Upajmo, da se bodo razmere tudi v tem oziru 
zboljšale, ko se list bolj udomači. Zato pa polagamo 
vsem na srce, naj uredništvu prijavljajo želje in mnenja, 
kaj naj se v listu razpravlja in kaj bi bita večje ko
risti za trgovstvo.

Za prihodnji letnik imamo pripravljenega oziroma 
obljubljenega že mnogo za trgovske kroge važnega gra
diva. Takoj v prvi številki pričnemo objavljati temeljito 
razpravo „O konkurzih“, katero je spisal dr. Konrad 
Vodušek. Dalje imamo pripravljene članke „O 
borznih uzancah“, spisal Karol Meglič, „O 
kartelih“, spisal Rudolf Šega, „O nekdanji or
ganizaciji trgovcev in obrtnikov“, spisal dr. 
Kermavner. Svoje sodelovanje so nam obljubili 
Anton Kuder, Valentin Žun, Robert Eržen, Ivan 
Podlesnik in drugi.

Zanimivega gradiva bo torej dovolj, zato vabimo 
stare naročnike in društvene člane, da ostanejo zvesti 
še v naprej našemu glasilu, obračamo se pa tudi do 
onih trgovcev in trgovskih sotrudnikov, ki še niso pri
stopili društvu, da to čimprej store, kajti Vaša dolžnost 
je, da ste zbrani pod okriljem društva „Merkur“. V or
ganizaciji in slogi je moč!

Ako bo „Vestnik“ dovolj gmotno podprt, je dru
štveni odbor pripravljen, da se list razširi, oziroma da 
bo izhajal po večkrat na mesec. Odvisno je torej le 
od cenjenih naročnikov in članov, da bodo dobivali 
večji list. In potem bi bila tudi vsebina bolj mnogo
vrstna in obširnejša, da bi v vsakem oziru zadovolje
vala bralce.

Vabimo torej na obilo naročevanje ne samo 
trgovske kroge, ampak tudi vse druge, kajti „Vestnik“ 
ne priobčuje samb izključnih trgovskih stvari, ampak 
tudi druge za vsakega važne zadeve. Čim več naroč
nikov, tem lažje bo uredništvu vsestransko zadostiti 
izraženim željam, ker se bo v tem slučaju obseg lista 
razširil.
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Pravna sredstva zoper nepošteno 
konkurenco.
Piše dr. Kermavner.

(Konec.)

II. Varstvo vzorcev in obrazcev.
Zakonito varstvo vzorcev in obrazcev ima v Av

striji šele kratek obstoj. Prvi zakon o varstvu vzorcev 
in obrazcev je še danes po šestinštiridesetletnem ob
stanku v veljavi; ta zakon je bil izdelan dne 7. de
cembra leta 1858. in objavljen v državnem zakoniku 
istega leta pod številko 237, da bi „primerno varoval 
nove vzorce in obrazce rabljene pri domači industriji“. 
Ta zakon, izpremenjen le malo glede dobe varstva in 
visokosti takse v §§ 4 in 6 z novelo od 23. maja 1865, 
drž. zak. št. 35, velja tudi na Ogrskem in se sme samo 
v sporazumljenju obeh državnih polovic spremeniti, 
ter podeljuje varstvo vzorcev in obrazcev za obe 
državni polovici.

Poglavitne določbe tega pomanjkljivega zakona, 
čegar revizija je že davno potrebna, so sledeče:

„§ 1. Pod vzorcem in obrazcem se razume v tem 
zakonu vsaka predpodoba, ki se nanaša na obliko ka
kega industrijskega izdelka in se da na tak izdelek 
prenesti. Kar je v tem zakonu o vzorcih povedano, 
velja tudi vselej za obrazec.“ (modele.)

Pod varstvom tega zakona stoji torej (telesna) 
oblika industrijskih izdelkov, pa tudi njih barva. Po
sebnosti, katere se nanašajo samo na notranjo kako
vost in na materijal industrijskih izdelkov, ne pa na 
obliko istih, stoje lahko pod varstvom zakona o pa
tentih, ne pa pod varstvom tega zakona.

„§ 2. Vsak, kdor napravi vzorec sam ali na svoj 
račun po kom drugem, je edini opravičen v dobi in 
v pogojih, določenih v tem zakonu, rabiti ga pri indu
strijskih izdelkih. To pravico sme tudi popolnoma ali 
deloma drugim prepustiti. Izključna pravica uporabe 
vzorcev, katerere si je kdo, bodisi iz tuzemstva bodisi 
iz inozemstva, krivično prilastil, se ne more nikdar 
pridobiti. (§10 lit. d).1'

„§ 3. Za vzorce, kateri so samo posnetki samo
stojnih umetniških del, se ne dovoljuje izključna pravica.“

„§ 4. Izključna vporabna pravica traja kvečjemu 
tri leta po registriranju vzorca. Prosilcu se prepušča, 
da si število let v tej dobi izvoli. Enkrat naprošena 
in dovoljena doba varstva se ne da podaljšati.“

„§ 10. Registriranje vzorca postane nično in iz
gubi moč, ako se dokaže eno sledečih dejstev:

a) da so bili že pred časom vložitve vzorca po 
njem napravljeni industrijski izdelki v tuzemstvu 
ali v inozemstvu v prometu;

b) da je vzorec že prej bil objavljen v javni tiskovini;
c) da se je isti že prej na ime drugega v tuzemstvu 

registriral ;
d) da si je vlagatelj vzorec krivično prilastil (§ 2).“

„§ 11. Pravica izključne uporabe vzorca preneha:
a) ako vlagatelj varovanega vzorca tekom enega leta 

po vložitvi v obsegu avstrijske države ne rabi;
b) ako vlagatelj uvaža po vzorcu v inozemstvu na

pravljene izdelke v avstrijsko državo.“
Zavarovana je pa ta označena izključna pravica

vporabe vzorcev in obrazcev s sledečimi kazenskimi 
določbami istega zakona:

„§ 12. Vsako poseganje v pravo vzorcev, bodisi 
z neopravičenim prenosom ali posnetkom zavarovanega 
vzorca, bodisi s prodajo po njem izdelanega blaga, 
daje oškodovancu pravico zahtevati, da se ustavi na- 
nadaljna vporaba vzorca in nadaljna prodaja dotičnega 
blaga. Tudi lahko zahteva, da se orodje in pripomočki, 
služeči izključno ali večinoma za posnemanje, napravijo 
za ta namen nerabni. Zahteve oškodovanca na po
vračilo škode, prizadete s poseganjem v pravo vzorcev, 
se imajo razsojati po državljanskem pravu.“

„§ 13. Posnetek ne postane dovoljen, če so samo 
obseg ali barve vzorca spremenjene.“

„§ 14. Ako se je poseganje zgodilo vedoma, 
potem se ima krivec kaznovati razen morebitne kazni, 
dane po splošnem kazenskem zakoniku, še z globo 
50 do 1000 K.“

„§ 15. Pri povravtku v dejanje se more kazen 
podvojiti. Pri zopetnem povratku se ima krivec ob
soditi poleg globe tudi v zapor enega tedna do treh 
mesecev. Ako zakrivi poseganje v pravo vzorcev delavec 
ali uslužbenec oškodovančev, ali kdo drugi z zlorabo 
njegovega zaupanja, potem naj se to pri odmeri kazni 
uvažuje kot posebno oteževalna okoliščina.“

„§ 16. Ako bi bila denarna kazen občuten udarec 
za premoženjske okoliščine ali za prehranjenje obso
jenca ali njihovih ljudi, ali ako bi ga ovirala v pla
čilu odškodnine, izvirajoče iz kaznjivega dejanja, potem 
naj se izpremeni — po en dan za vsakih 10 kron — 
v zapor.“

„§ 17. Oblast sme tudi odrediti, da se kazenska 
razsodba objavi.“

Pripomnimo, da ima sodstvo v teh zadevah po
litična oblast I. stopnje, torej v mestih z lastnim šta- 
tutom magistrat, sicer pa c. kr. okrajna glavarstva; 
samo razsodba o odškodnini in o lastnini kakega 
vzorca pristoja sodiščem in sicer okrožnim kot trgov
skim sodiščem. Kakor pri patentih, tako se tudi tu ne 
postopa uradno, ampak samo na zahtevo oškodovanca, 
kateri do razglasitve obsodbe lahko svojo obtožbo 
umakne. —
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III. Varstvo znamk.
Različna kakovost železnine je najprej pokazala 

že v šestnajstem stoletju potrebo natančnega znamenja 
na izdelkih. Slovito štajersko jeklo je že takrat imelo 
svojo posebno znamko, in prvi register znamk se je 
napravil v Steyru v varstvo avstrijske železne industrije. 
Leta 1748. je cesarica Marija Terezija izdala patent, 
vsled katerega so morali mojstri znamke svojih izdelkov 
naznaniti, in so bili izpostavljeni kazni, ako so kako 
znamko neopravičeno rabili.

Kar je bilo izprva samo za železnino upeljano, 
se je kmalu odredilo tudi za izdelovalce sukna, urarje itd., 
in z dvornim dekretom od 17. septembra 1813 se je 
sploh proglasilo ponarejanje tujih tovarniških znamk 
za kažnjivo dejanje, za prestopek komercijalnih pred
pisov in izročilo političnim oblastvom v varstvo.

Do leta 1890. je veljal zakon od 7. decembra 1858, 
drž. zak. št. 230, kateri pa ni nudil zadostnega var
stva. Zato je bil sklenjen nov zakon od 16. januarja 1890 
in objavljen v državnem zakoniku pod št. 19 ter de
loma izpremenjen in dopolnjen z zakonom od 30. ju
lija 1895, drž. zak. št. 108. Oba zakona veljata v obeh 
državnih polovicah in se moreta izpremeniti samo v 
sporazumljenju obeh. Na Ogrskem registrirane znamke 
se varujejo tudi pri nas in narobe.

Glavne določbe tega zakona so :
„§ 1. Pod znamko se razumejo v tem zakonu 

ista posebna znamenja, po katerih naj bi se ločili iz
delki in blago, namenjeno za trgovski promet od 
drugih enakovrstnih izdelkov in takega blaga (pomen
ljive podobe, šifre, vinjete itd.).“

Vsak si lahko izbere znamko kakršno hoče, 
samo da se loči od drugih znamk, in jo more pridejati 
zvojim izdelkom ali pa tudi blagu, katero kupi od 
drugih za prodajo.

„§ 2. Kdor hoče imeti sam pravico do vporabe 
kake znamke, jo mora dati po predpisih naslednjega 
odstavka registro vati.“

Po § 4 zgoraj omenjene novele k temu zakonu 
(od 30. julija 1895) sme izbris kake znamke tudi tisti 
zahtevati, kdor dokaže, da je veljalo neregistrirano 
znamenje iste vrste blaga že ob času registriranja iz
podbijane znamke, katera je neregistrirani znamki 
enaka ali se lahko ž njo zamenja, v njegovih pro
metnih krogih kot znak blaga njegovega podjetja. Po 
tem takem se varuje sploh vsaka uporaba kakega zna
menja, ako ni pred začetkom uporabe isto ali slično 
znamenje že registrirano kot znamka. Ta tožba na 
izbris izpodbijane znamke je dopuščena tudi proti 
pravnim naslednikom posestnika znamke; dopuščena 
pa ni, ako dokaže imetelj registrirane znamke, da se 
je znamka registrirala z dovoljenjem tožiteljevim, ali 
da je uporabljalo podjetje, za katero se je znamka re

gistrirala, prijavljeno znamenje blaga neregistrirano 
ravno toliko časa ali še dalje časa nego tožitelj. Tožba 
na izbris take znamke se mora vložiti najkasneje tekom 
dveh let po registriranju znamke pri trgovinskem mi
nistrstvu. Izbrisna razsodba pa velja od dneva prijave 
izbrisane znamke.

„§ 3. Od registriranja izključena torej, nesposobna 
za pridobitev izključne pravice, so taka znamenja, ka
tera nosijo :

1. izključno podobe cesarja ali . članov cesarske 
hiše; katera

2. obstoje samo v državnem ali drugih javnih 
grbih ali pa obstoje iz samih številk črk ali besed.“

Zadnja določba se pa nanaša glasom § 1. ome
njene novele samo na take besede, katere imajo iz
ključno samo oznamenilo kraja, časa ali načina izde
lovanja, kakovosti, namena, cene, količine ali teže 
blaga.

„3. katera se za določitev kake vrste blaga v 
prometu splošno rabijo;

4. katera nosijo nenravne ali pohujšljive podobe, 
napise, kateri sicer na kak način nasprotujejo javnemu 
redu, ali take izjave, katere nasprotujejo resničnim pro
metnim razmeram ali sploh resnici, in bi lahko varale 
kupujoče občinstvo.“

„§ 4. Znamke, katerih del tvori podoba cesarja 
ali kakega člana cesarske hiše, kako odlikovanje, ce
sarski orel ali kak javen grb, se smejo samo tedaj re- 
gistrovati, ako se dokaže v zmislu obstoječih pred
pisov pravica uporabe teh posebnih znamenj.“

„§ 5. Z registriranjem znamke, ki ima tudi be
sede ali črke, se nikomur ne brani, rabiti svoje ime 
ali svojo firmo tudi v okrajšani obliki za zaznameno- 
vanje svojega blaga.“

„§ 6. Uporaba registrirane znamke navadno ni 
zapovedana; trgovinski minister pa sme glede dolo
čenih vrst blaga odrediti, da se ne smejo prej v promet 
spraviti, predno niso opremljeni dotični izdelki z znamko, 
registrirano v smislu tega zakona, na način, kateri se 
ima določiti potom naredbe.“

Taka naredba je bila izdana glede kos, srpov, 
slamoreznic in glede sladkorja. To blago se sme pro
dajati le tedaj, ako je opremljeno s tovarniško znamko.

„§ 7. Izključna pravica do kake znamke pa ne 
izključuje, da rabi kak drug podjetnik isto znamko v 
označenje druge vrste blaga. V dvomu glede enako- 
vrstnosti blaga odločuje trgovinski minister po zasli
šanju trgovinske in obrtne zbornice.“

„§ 8. Prijava več znamk na ime enega in istega 
prosilca za varstvo, tudi če so namenjene za isto vrsto' 
blaga, je dovoljena na podlagi predpisov tega zakona.“

„§ 9. Pravica do znamke je spojena s podjetjem, 
za katero je znamka namenjena, preneha ž njim in 
preide pri premembi posesti na novega posestnika. V
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tem zadnjem slučaju pa mora, ako podjetja ne nada
ljuje vdova ali mladoleten dedič imetelja znamke ali 
zapuščina ali konkurzna masa, novi posestnik znamko 
tekom treh mesecev po pridobitvi na svoje ime pre
pisati, sicer preneha pravica znamke.“

„§ 10. Nihče ne sme brez dovoljenja udeleženca 
rabiti imena firme, grba ali trgovskega priimka zavoda 
kakega drugega producenta ali trgovca v svrho zazna- 
menovanja blaga ali izdelkov.“

„§ 11. Vse, kar je v tem zakonu o zaznameno- 
vanju blaga povedano, velja tudi za znamenja na za
vojih, posodah, zavitkih itd.“

„§ 16. Registriranje znamke se mora vsakih deset 
let, od dneva registriranja naprej, obnoviti proti plačilu 
zopetne takse,*) sicer se ima smatrati pravica do znamke 
za ugaslo.“

„§ 21. Izbris se izvrši:
a) ako prosi tisti, kateri ima pravico do znamke;
b) ako se registriranje proti predpisu § 16 pravo

časno ne obnovi;
c) ako se prepis ne izvrši pravočasno (§ 9 in 20);
d) ako se ne bi bila smela znamka v zmislu § 3 in

§ 4 registrirati po razsodbi trgovskega ministra;
e) vsled razsodbe trgovinskega ministra v pravdi o 

obstoju kake pravice do znamke.“
Te označene pravice do znamk so pa podprte s 

sledečimi kazenskimi določbami:
„§ 23. Kdor blago neopravičeno zaznamenovano 

z znamko, glede katere ima drugi izključno uporabno 
pravico, vedoma v promet spravi ali prodaja, nadalje 
v ta namen vedoma znamko ponaredi, zakrivi po
grešek in se kaznuje z globo od 1000 K do 4000 K 
ali z zaporom od treh mesecev do enega leta, s ka
terim se lahko zveže denarna globa do 4000 K. Isto
časna uporaba strožjih določil splošnega kazenskega 
zakonika, osobito onih o zločinu goljufije (§ 197 in dr.), 
s tem ni izključena.“

„§ 24. Določba § 23 velja tudi za tistega, kateri 
blago, zaznamovano neopravičeno z imenom, firmo, 
grbom ali trgovskim priimkom zavoda kakega produ
centa ali trgovca, vedoma v promet spravi ali prodaja, 
nadalje za tistega, kateri omenjena oznanila vedoma v 
to svrho nareja.“

„§ 25. Kaznjivost v §§ 23 in 24 omenjenih de
janj s tem ni odstranjena, ako je znamka, ime, firma, 
grb ali trgovski priimek zavoda ponarejen s tako ma
limi razločki ali na tako nejasen način, da bi navaden 
kupovalec mogel to opaziti samo pri posebni pazljivosti.“

„§ 26. Postopanje in sodba o pregreških, ome
njenih v §§ 23 in 24, pristoja navadnim sodiščem. 
Preiskava se vrši samo na zahtevo oškodovanca.“

*) Po deset kron v blagajno trgovske in obrtne zbornice, 
katera znamko registrira.

„§ 27. Na zahtevo oškodovanca se ima izreči, 
da se napravijo za v svoj namen nerabna orodja in 
priprave, služeče izključno ali pred vsem v svrho po
narejanja ali neopravičenega zaznamovanja, da se uni
čijo morebitne zaloge ponarejenih znamk in neopra
vičenih zaznamenovanj, in da se odstranijo neopravičeno 
rabljene znamke in zaznamenovanja blaga, nahajajočega 
se v posesti obsojenčevi, oziroma zavojev, in sicer 
tudi tedaj, ako bi se moralo s tem blago uničiti. 
Oškodovancu se ima dati tudi pravica, da obsodbo 
krivca na stroške istega objavi. Način objavljenja in 
rok za isto se ima z ozirom na predloge oškodovanca 
v razsodbi določiti. Namesto odškodnine, katera pri
stoja oškodovancu po privatnem pravu, se more na 
zahtevo istega poleg kazni tudi določiti globa do 
10.000 K, katera se ima plačati oškodovancu in katero 
določi kazensko sodišče po svojem svobodnem pre
pričanju, dobljenem upoštevaje vse okolnosti. V plačilo 
take globe obsojeni jamčijo solidarno. Določila tega 
paragrafa veljajo tudi tedaj, ako je obsodba izrečena 
po kaki strožji določbi splošnega kazenskega zakonika.“

„Oškodovanec ima pravico zahtevati še pred 
izrekom kazenske razsodbe, da se zaplenijo ali sicer 
shranijo v § 27 odst. 1 označeni predmeti, in da se 
potrebno ukrene v zabranitev ponovnega kaznjivega 
dejanja. O tej zahtevi ima kazensko sodišče takoj 
sklepati, in mu je tudi prepuščeno, da dovoli zahtevano 
zaplembo ali shranitev, ozir. sicer zahtevane ukrepe 
samo proti varščini, katero mora položiti oškodovanec.“

§ 29. Ako zahteva oškodovanec zaradi pregreška 
označenega v §§ 23 in 24 prisodilo odškodnine pred 
civilnim sodnikom, potem ima ta o opravičenosti in 
o visokosti škode razsoditi po svobodnem prepričanju 
upoštevaje vse okolnosti.“

Te določbe dopolnujejo še jako važno določilo 
§ 7 zgoraj navedene novele od leta 1895., glaseč se:

„Znamke, katere so se izbrisale na podlagi § 21 
a, b in c, zakona od 9. januvarja 1890, drž. zak. št. 19*), 
in znamke, katere so izbrisanim znamkam do zamenjanja 
podobne, se smejo za blago, za katero so bile regi
strirane, ali za enakovrstno blago v prid drugega nego 
zadnjega imetelja ali njegovega pravnega naslednika 
registrirati iznova šele po preteku dveh let po iz
brisu v registru trgovske in obrtne zbornice. V slučaju 
izbrisa kake znamke v zmislu določil § 4 tega zakona**) 
sme tožitelj izbrisano znamko takoj po pravomočnosti 
izbrisne razsodbe zase registrirati.“

V teh dveh zakonih, katerih glavne določbe smo 
s tem navedli, utemeljeno je v prvi vrsti varstvo znamk 
na blagu, v drugi vrsti pa tudi varstvo imen, firm, 
grbov in priimkov zavoda kakega producenta ali tr-

*) Glej zgoraj.
**) Glej zgoraj.
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govca, ker preti s kaznijo vsakemu, kdor s temi, če 
tudi neregistriranimi znamenji kako blago zaznamuje 
ali pri tem pomaga, ter ga stori odgovornega za na 
ta način storjeno škodo.

Zgoraj navedene določbe pojasnujejo in dopol- 
nujejo tudi sledeči §§ obrtnega reda :

„§ 44. Obrtniki so zavezani, da se poslužujejo 
primernega zunanjega znamenja na svojih stalnih 
obratovališčih, in imajo pravico rabiti druga sredstva 
za oznanilo.“

„§ 46. Noben obrtnik nima pravice brez dovo
ljenja si prisvajati kot znamenje znamenja svojega 
obratovališča ali stanovanja, potem v cirkularih, javnih 
oglasih ali cenikih ime, firmo, grb ali posebni priimek 
zavoda kakega drugega tuzemskega obrtnika ali pro
ducenta, ali zaznamenovati na zgoraj navedeni način 
predmete svoje obrti lažnjivo kot prihajajoče iz kakega 
drugega obratovališča. Tako poseganje daje oškodo
vancu pravico, da zahteva pri pristojni obrtni oblasti 
prepoved nadaljne uporabe neopravičenega znamenja, 
oziroma lažnjivega oglasa. Oškodovancu dana varnost 
ni odstranjena s tem, da se ponaredi ime, firma, grb 
ali posebni priimek zavoda ali oglas tujega obrato
vališča pri neopravičenem znamenju ali lažnjivem oglasu 
s takimi dostavki, okrajšavami ali drugimi spremembami, 
katere se pri navadni pazljivosti ne morejo opaziti.

„§ 47. Ako se je katero v § 46 označenih pose
ganj storilo vedoma, zakrivi storilec po obrtnem redu 
kažnjiv prestopek. Kazensko postopanje zaradi takega 
poseganja se sme samo na zahtevo oškodovanca pri
četi, ako ni storjeno kažnjivo dejanje, katero se ima 
po splošnem kazenskem zakonu od kazenskih sodišč 
uradno zasledovati, ali ako se nima izreči globa v 
zmislu člena 26 odst. 2 trgovinskega zakonika.“ (Ta 
določba govori o kazni opustitve priglasa firme in 
njenih sprememb pri trgovinskem registru. Op. pisca.) 
Ako pa oškodovanec svojo prošnjo za izrek kazni še 
pred razglasom uradne razsodbe prekliče, potem se 
ima opustiti vsaka kazen in vsako preiskovanje v svrho 
kaznovanja, ne da bi to škodilo privatnopravnim 
zahtevam odškodnine.“

„§ 48. V §§ 46 in 47 tuzemskim obrtnikom in 
producentom podeljenega varstva so deležni tudi ino
zemski obrtniki in producenti, ako dotična država to 
enako povrača.“ #

„§ 49. Prestopek zakrivi tudi :
1. vsak obrtnik, kateri se poslužuje v slučajih, ki 

niso že zapopadeni v § 46 ali v zakonu v varstvo 
obrtnih znamk, kakega sebi ne pristoječega imena 
za vnanje znamenje obratovališča ali stanovanja, za 
zaznamenovanje obrtnih izdelkov ali sploh pri svojih po
slih v obrtu ali pri oddaji svojega podpisa, ne da bi 
bil v to opravičen po izvršenem vpisu svoje firme v 
trgovinski register;

2. vsak obrtnik, kateri si lasti odlikovanja v slu
čajih omenjenih v odstavku 1, ako mu niso bila po
deljena ;

3. vsak obrtnik, kateri se poslužuje v slučajih, 
omenjenih v odstavku 1 znamenja, ki dopušča misel 
na družbeno razmerje, ako tako ne obstoja ;

4. vsak obrtnik, kateri se v slučajih omenjenih v 
odstavku 1, ne poslužuje svojega polnega imena in 
priimka, ako ni v to opravičen po izvršenem vpisu 
svoje firme v trgovinski register;

5. vsak obrtnik, kateri se v slučajih, omenjenih 
v odstavku 1, poslužuje, ako obstoja družbeno razmerje, 
takega znamenja, v katerem niso samo imena družbe
nikov, ampak tudi dostavek, nakazujoč družbeno raz
merje, ako v zmislu trgovinskega zakona ni opravičen, 
tako firmo imeti.“

„§ 50. Ako je kateri izmed prestopkov navedenih 
v §§ 40—49 podvržen globi po členu 26 odst. 2 trgo
vinskega zakonika*), potem se ne smejo posebej nala
gati kazni, določene v § 131 odst. a, b in c obrtnega 
zakona. Razsodba o zahtevah povračila škode, storjene 
po poseganjih in prestopkih, navedenih v §§ 46—49 
pristoja izključno pristojnim sodiščem, katera imajo 
razsojati o istinitosti kakor tudi o visokosti škode“.

Kazni omenjenega § 131 obrtnega reda pa so 
sledeče :

„§ 131. Prestopki določb tega zakona se kaznujejo:
a) z ukori;
b) z globami do 800 K ;
c) z zaporom do 3 mesecev;
d) z odtegljajem obrtne pravice za vselej ali za do

ločen čas.“
Ako bi hoteli našteti vse po drugih zakonih, n. pr. 

v trgovinskem zakonu, konkurznem redu itd., navedene 
določbe v varstvo zoper nepošteno konkurenco, dovelo 
bi nas to predaleč ; seznanili se bodemo z istimi morda 
prihodnje leto v posameznih člankih.

O posebnem davku na trgovino, to
čenje ter malo prodajo žganih opojnih 

pijač.
Priobčuje D. T.

(Konec).

V. Kateri so najvažnejši predpisi našega zakona 
in katere so posledice njih kršenja?

Tudi tu je treba lastnoročnega podpisa 
podjetnika samega ali njegovega pooblaščenca.

Toliko o prijavah pričetka ali nadaljevanja obrtov. 
Le-té so velevažnega pomena za dotičnega podjetnika 
in to tembolj, ker je podjetniku na prosto dano, pri-

*) Glej zgoraj.
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javiti kar mu drago, n. pr. glavni, stranski obrt — 
odgovarja-li ta prijava dotičnemu faktičnemu stanju ali 
ne — in ker zakon izrecno določa, da se taka pri
java naknadno ne more popraviti, premeniti oziroma 
vplačani znesek (ki se je morda za prijavljeno glavno 
točenje plačal, dočim je slabo poučeni podjetnik le 
malo prodajo, trgovino, ki jo tudi dejanski izvršuje, 
hotel prijaviti) napovedniku nikakor ne more vrniti. Kar 
je napovedovalec naznanil, to velja za do
tično polletje, k temu je opravičen — naj 
potem svojo pravico uporablja ali ne — vplačana 
vsota bi se mu pa povrnila edino le v slučaju, ko 
bi se mu vsled uradne pomote po tarifnih postavkah 
§ 11. na dotični obrt zakonito odpadajoči znesek pre
visoko odmeril.

Podjetnik pa ni samo obvezan, dotični obrt 14 
dni pred pričetkom, oziroma za vsako polletje pred 
nadaljevanjem prijaviti, ampak mora v slučaju, da svoj 
obrt popolnoma opusti, to opustitev tudi 
objaviti ter zadnjo prijavno in plačilno boleto (glej 
o tem na str. 61.) zopet davčnemu uradu vrniti.

Omenjeno pa bodi, da samo začasnega preki- 
njenja obrta, naj bi se le-to raztezalo tudi na celo 
polletje, ni treba objaviti.

Slični predpisi veljajo za prenos obrta v enem in 
istem kraju ter za slučaj izpremembe v osebi pod
jetnika.

Ako prenesem davku podvržen obrt iz ene 
hiše enega in istega kraja, ni mi sicer treba 
za dotično polletje vnovič plačati posebne davščine; 
tudi ne, ako nastopim kot nov podjetnik obrt, 
od katere je seveda prvi podjetnik za dotično polletje 
že plačal odpadajočo davščino; toda treba je po iz
recnem predpisu zakona pri davčnem uradu prenos 
oziroma meni, novemu podjetniku prevzetje do
tičnega obrta prijaviti ter se izkazati z zadnjo 
prijavno in plačilno boleto, na kateri boleti bo potem 
davčni urad takoj potrdil prijavo prenosa oziroma 
prevzetja.

Omeniti pa je, da bi se poleg prijave morala 
vsekakor iznova plačati posebna davščina, ako bi se 
prenos — čeprav tekom semestra — izvršil iz kraja v 
kraj, kajti, kakor znano, velja plačilo posebnega davka 
samo za en in isti kraj.

Vsako posebnemu davku podvrženo podjetje stoji 
pod nadzorstvom finančne uprave. V prvi vrsti so 
poklicani uslužbenci finančne straže vsled njih 
neposredne dotike z ljudstvom, da pazijo kot revizu- 
joči organi nad strogo izvršitvijo vseh tozadevnih 
predpisov, katerih je, kakor smo videli, precejšnje 
število.

Organom finančne straže je torej brezpogojno 
dovoliti vstop v obrtne prostore ter jim na vsako
kratno zahtevanje predložiti prijavne in pla

čilne bolet e, da, ako zahtevajo, le-te cel o oddati, 
seveda proti prejemnemu potrdilu.

Kršenje označenih predpisov se kaznuje 
z denarnimi kaznimi in sicer razločuje § 17. zakona 
dvojno vrsto kazni:

1. Dvakratni do dvanajstkratni znesek 
prikrajšane posebne davščine za slučaj, da se 
davku podvržen obrt izvršuje, ne da bi se bila vplačala 
posebna davščina, kakor to predpisuje zakon.

2. Globo od štirih do dvesto kron v 
vseh ostalih slučajih — takozvana globa zaradi 
nereda.

Pod prvo točko spadajo torej vsi slučaji nena- 
znanjenega izvrševanja kakega obrta, slučaji, v katerih 

I se je naznanilo nižjemu davku podvržen obrt (stransko 
točenje, mala prodaja), dejanski izvrševalo pa višje
taksiran obrt (glavno točenje).

Pod drugo točko spada nenaznanjeni prenos v 
enem in istem kraju, nenaznanjeno prevzetje, ali pa 
neznaznanjeni popolni opust obrta, izguba plačilne 
bolete, kršenje štirinajstdnevnega presledka med na
znanitvijo ter pričetkom obrta na novo.

Kazen odmeri finančno (ev. okrajno) rav
nateljstvo, ko je presodilo, v koliko se dado obte- 
ževalne okoliščine, — kakor že večkrat prestana kazen, 

[ hudoben namen, dolgotrajno kršenje zakona, — z 
olajševalnimi, — kakor nepoznanje zakona, zmota, 
siromaštvo, prostovoljno priznanje prestopka itd. — 
razbremeniti, ter izda v vsakem konkretnem slučaju za 
dotičnega obdolženca formalno „odločbo,“ ki po
stane pravnokrepna tekom osmih dni, v kolikor 
se tiče glob zaradi nereda, v ostalem pa tekom 
tridesetih dni, računjeno od dneva ki sledi vro
čitvi.
VI. Kaka pravna sredstva ima kaznovanec in kako 

se najbolje izognemo kazni?
Kazenska odločba, v kateri se nalaga kazen in 

obenem eventualno tudi prikrajšana posebna davščina, 
postane v pravkar navedenem roku osmih oziroma 
tridesetih dni pravnokrepna seveda le tedaj, ako se 
dotičnik proti tej odločbi v označeni dobi ni pritožil.

To pravno sredstvo pritožbe imenu
jemo tudi priziv, utok ali rekurz.

Rekurz je lahko naperjen z eno in isto vlogo 
proti naloženi kazni kakor tudi proti predpi
sani davščini.

Rekurz je vložiti vedno pri prvi inštanci, to 
je pri onem finančnem (eventualno okrajnem) ravna
teljstvu, ki je izdalo dotično odločbo in od tukaj se 
predloži drugi inštanci. To je edini pravilni, pa tudi 
edini najkrajši pot rešitve v interesu rekurenta.

Povsem krivo pa je misliti, da bode zadeva hi
treje, boljše in ugodneje rešena, ako rekurent pravno 
sredstvo vpošlje takoj sam direktno drugi inštanci. Baš
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nasprotno! Kajti druga instanca pošlje dotično vlogo 
prej prvi instanci v uradovanje in sedaj šele predloži 
prva inštanca vse tozadevne spise skupno z dotično 
pritožbo drugi inštanci.

Kot prve inštance pridejo v naših krajih v poštev 
finančna ravnateljstva v Ljubljani ter Celovcu in fin. 
okrajno ravnateljstvo v Mariboru, in so te oblasti, kar 
se tiče kazni, podrejene finančnemu deželnemu ravna
teljstvu v Gradcu kot drugi inštanci, kar se pa tiče v 
naknadno plačilo predpisane prikrajšane davščine, se 
predlaga dotični pri prvi inštanci vloženi rekurz c. kr. 
finančnemu ministrstvu na Dunaju.

V rekurznih zadevah posebne davščine velja 
sploh zakon z dne 19. marca 1876 drž. zak. štev. 28, 
v katerem so določeni roki za pravna sredstva v ad
ministrativnem postopanju, — kajti cela razprava 
v zadevah posebne davščine je administra
tivna in ne kazenska.

Ta pravkar omenjeni zakon ima med drugim tudi 
jako važno določbo, da se v slučajih, v katerih se 
vpošlje pravno sredstvo po pošti priporočeno ali 
rekomandirano, one ga časa, ki ga rabi p o - 
šiljatev za pot do adresata, ne všteje v do- 
dično pritožbeno dobo, tako, da je pritožba, 
oddana po poštnem recepisu šele osmega, oziroma 
tridesetega dne, vložena še pravočasno, čeprav dospe 
k naslovnemu uradu morda za več dni „prepozno“.

V slučaju, da bi bil zadnji dan osem-, ozi
roma tridesetdnevne dobe nedelja ali praznik, 
poteče dotični rok šele prihodnji delavnik.

Še eno pravno sredstvo ima kaznovanec proti 
kazenski odločbi, ki namreč izvira iz njenega admini
strativnega značaja, katero sredstvo pa se sme upora
biti pač le v dobro podkrepljenih ter posebno važnih 
in resnih slučajih.

To sredstvo je: pritožba na upravno so
dišče.

Tako pritožbo sme dvigniti v zmislu državno- 
temeljnega zakona ter zakona o ustanovitvi upravnega 
sodišča iz leta 1875., vsakdo, kdor se čuti potom 
protizakonite odločbe kakega administra
tivnega oblastva užaljenega v svojih pra
vicah. Mora pa jo dvigniti tekom šestdesetih 
dni, računjeno od dneva vročene mu odločbe zadnje 
administrativne inštance.

Kaznovanec lahko tudi prosi za milost. Tu 
celo ni vezan na rok. Najboljše je, da spoji eventualno 
pritožbo takoj tudi s prošnjo za milost; rekurz ima v 
najredkejših slučajih ugoden uspeh, potom milosti se 
pa kršitelju zakona, ako ni baš očividno, da je s po
sebno zlobnostjo, s posebno zvijačo hotel oškodovati 
državo, ako ni posebno nevaren in nepoboljšljiv 
„grešnik,“ drage volje izpregleda znaten znesek. Oso

bito se tu olajševalne okolnosti konkretnega slučaja 
najdalekosežneje upoštevajo.

Kazni radi posebne davščine se množe in množe, 
a vedno češče se i čuje vprašanje : Kako naj ravnamo, 
da ne zapademo kazni, da ne zabredemo v prestopek?

Remedium simplex ! Kaj lahko je pomoči.
Pomisliti treba, dragi zakonokršitelj, da velja v 

Avstriji pravni princip, zabeležen v § 2. obč. državlj. 
zakonika, ki pravi : „Nepoznanje zakona te ne opravičuje. “

Treba torej predpise zakonov poznati, 
— poznati in se po njih ravnati!

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Konec.)

Avstro-ogrska banka pa ima poseben privilegij, 
vsled česar imajo njeni bankovci prisilni kurz.

V Avstriji se bankovci ne obrestujejo. Na Ogr
skem je izdajal svoj čas Košut obrestovane bankovce, 
da je postal popularen.

Bankovec je treba dobro razločevati od trate. 
Trata je namreč nakaznica upravičenca na koga dru
gega, ki je obvezan iz kakršnegakoli vzroka. Ako pri
merjamo bankovec s trato, se pojavijo naslednji razločki :

1. ) menica se ne sme glasiti nikdar na prine- 
sitelja — bankovec vedno ;

2. ) menica je nekaka zadolžnica — bankovec 
nakaznica na imetje (negativno in pozitivno imetje);

3. ) menica je ordrski papir, vsled česar se mora 
prezentant eventualno legitimirati — bankovec se glasi 
na prinesitelja ;

4. ) menica se amortizira — bankovec nikdar.
Banke so bile izprva v zadregi, ker jim je ali

pretila izguba ali pa niso mogle plačati vsakega ban
kovca takoj na vpogled. Če bi izdala n. pr. banka za 
2 miljona kron bankovcev, tedaj bi dobila za nje res 
2 miljona kron v novcih, katere bi pa morala shraniti 
lepo v klet in jih porabiti končno do zadnjega vinarja 
za izplačilo bankovcev. Ko bi izplačala zadnji bankovec, 
bi izdala tudi zadnjo krono, kajpada če bi se ne bil 
izgubil v prometu noben bankovec. Banka bi bila 
brez denarja ter bi imela toliko izgube, kolikor je iz
dala za režije in tisek bankovcev.

Vzemimo le, da ima banka v kleti za 10 miljo- 
nov kron novcev, katere je dobila za izdane bankovce. 
Tisek, risarija, papir in sploh izdelovanje bankovcev 
je stalo banko — recimo — 5000 K. V pisarni vzemimo, 
da poslujeta 2 uradnika z letno plačo à po 2500 K 
skozi 2 leti, tedaj bi stala uradnika v obeh letih 
10.000 K. Pisarniški prostori z upravo, kurjavo in 
razsvetljavo naj bi stali v 2 letih 5000 K. Banka bi izdala 
toraj v 2 letih samo za režije znesek 20.000 K. Če bi 
prišlo po dveh letih do bančnega poloma ali navala
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(Run), bi izplačala banka za vse svoje med svet po
slane bankovce ves tisti kovani denar, ki bi ga imela 
spravljenega v kleti in ki ga je dobila pri izdaji ban
kovcev. Zgoraj omenjeni režijski stroški v znesku 
20.000 K bi pa tvorili čisto izgubo te banke.

Kako naj dela torej banka, da ne bo imela iz
gube, marveč, dobiček in da bo vedno vstanu takoj 
izplačati vsak bankovec?

V tem pogledu ravnajo različne banke različno, 
vendar pa predpisujejo državni zakoni vsaki taki banki, 
ki ima privilegij, izdajati bankovce, da mora imeti 
toliko kovanega denarja vsak čas pripravljenega, da 
lahko v gotovini takoj izplača en del bankovcev. V 
nekaterih državah mora biti — recimo — 1/4 ali % 
vseh izdanih bankovcev pokrita s pripravljeno go
tovino, v drugih državah pa sme biti določen minimum 
— recimo — 200 miljonov — popolnoma nepo
krit, vsi nadaljni bankovci pa morajo biti docela 
pokriti.

Kjer je zaukazano alikvotno, v ulomkih izraženo 
pokritje v gotovem denarju, tam se naložč novci, na
menjeni pokritju ostalih bankovcev, plodonosno na 
katerikoli način. Ponajveč se za en del nakupi ne- 
izkovane kovine. Pri tej se že prihrani kovnina, ki 
se izplača šele v sili, to je v slučaju bančnega navala, 
do tistega časa pa je plodonosno naložena. Za na
daljni del izdanih bankovcev se posodi denar na krat- 
koroke menice. Ta naloženi kapital že nese 5—7%. 
Za zadnji del se posodi na lombarde (ročne zastave), 
ki nesejo okoli 12 %. Na naslednjem primeru se bodo 
ta izvajanja najboljše razumela ; Banka napravi in izda 
v promet bankovcev za 200 miljonov kron, za katere 
tudi res dobi 200 miljonov kron gotovine. Prvih 50 
miljonov novcev spravi v klet za prvo potrebo. Za 
drugih 50 milijonov nakupi neizkovanega zlata, ki se 
dobi okoli 1/4 ceneje, kakor so izkovani novci, to 
je: prihrani si 125.000, ki nesejo na leto po najmanj 
7 %. — Za tretjih 50 miljonov si nakupi zanesljivih 
kratkorokih, najkasneje v 3 mesecih v plačilo dospelih 
menic, ki ji nesejo tudi po 7%, torej okroglih 3 1/2 
miljona na leto. Zadnjih 50 miljonov posodi na za
nesljive lombarde tudi na zelo kratke roke. Ta lom- 
bardna posojila neso po 12%, to je 6 miljonov na 
leto. Tedaj nese banki na leto
1. ) prvih 50 miljonov..................................
2. ) drugih „ ........................................... 8.750
3. ) tretjih „ „ .................................. 3,500.000
4. ) četrtih „ „ .................................. 6,000.000

skupaj torej . . . 9,508.750
Če bi imela banka na leto tudi P/2 miljona kron 

režij, bi imela na leto še vedno 8 miljonov čistega 
dobička, seveda le tedaj, če bi spravila vse bankovce 
v promet, kar se pa navadno ne dogaja.

Št. 12.

Ako bi se primeril naval na banko, tedaj bi pla
čevala banka izprva vse prinešene ji bankovce s tistimi 
50 milijoni kovanih novcev, ki jih ima v kleti. Ako 
bi se naval v prvih dneh ne polegel, dala bi izkovati 
tisto neizkovano zlato, ki je ima shranjeno. S temi 100 
milijoni bi zlahka izhajala 3 mesece. V tem času bi 
zapadle menice in lombardi in bi prejela za te zopet 

I 100 milijonov, s katerimi bi izplačala lahko zadnji
bankovec z gotovim denarjem.

Kaj pa, če bi hotel zloben slučaj, da bi se pla- 
j čale vse menice in vsi lombardi s papirnatim denarjem, 

kako bi pa potem izplačevala banka svoje bankovce 
z gotovim denarjem? Prav lahko! Če bi dobila za 
menice in lombarde državne note, bi plačevala ban
kovce s temi, ker imajo državne note prisilen kurz in 
jih mora vsled tega vsakdo vzeti. Ako bi se ji pa vrnila 
menična in lombardna posojila z bankovci — no tedaj 
bi imela pa bankovce doma in bi jih ne bilo treba 
šele izplačati. Drugega papirnatega denarja pa ni
kakor državne note in bankovci.

Navadno imajo državne note prisilni kurz, ban
kovci pa ne. V Avstro-Ogrski imajo, pa tudi bankovci 
avstro-ogrske banke, katera edina jih sme delati, vsled 
posebnega privilegija prisilni kurz.

Ko sem prihajal še kot dijak na božične počitnice 
domov, sem rad hodil k sosedu Maliju v vas. Zunaj 
je metél sneg, okrog peči so bile predice, okoli mize 
mlajši fantje, na obeh zapečkih pa stari Mali in stari 
Kocmanj oba s pipo v ustih. Navadno je pripovedoval 
kdo kako povest, včasih pa smo kako ugenili. Spo
minjam se, kako se je zasukala nekoč govorica na 
denar in na državne dolgove. Stari Mali je pripomnil, 
da bi dal on, če bi bil cesar, toliko bankovcev na
praviti, da bi poplačal vse državne dolgove in bi po
daril še vsakemu odraslemu toliko, da bi nikdar ne 
porabil. — Ta Malijeva pripomnja je razvnela nas vse 
in jeli smo ugibati, zakaj da se ne izdela dovolj ban
kovcev, ko imajo na Dunaju vendar stroj za izdelo
vanje papirnatega denarja, papirja jim pa tudi ne pri
manjkuje. Eden je menil, da „Turk“ ne dovoli, drugi 
je bil mnenja, da „Rus“ ne pusti, tretji je naglašal, da 
bi potem nihče ne delal itd. Meni seveda tudi ni šlo 
v glavo, zakaj se izdela in izda tako malo bankovcev. 
Stvar je povsem enostavna.

Mislimo si, da dobi vsak državljan in kajpada 
tudi državljanka v Avstriji 50.000 K papirnatega denarja 
v darilo. Ljudje, osobito nižji slojevi, bi začeli bolje 
živeti in bi dali trgovcu, gostilničarju in drugim obrt
nikom mnogo več skupička, nego ga dado zdaj. Trgovcu 
bi blago kaj hitro pošlo in naročil bi si drugo. Ker 
pa ne prideluje nobena država toliko, da bi ji ne bilo 
treba uvažati, in ker je mnogo stvari, ki jih Avstrija 
sploh ne prideluje, naročil bi si trgovec blaga pri vele- 
tržcu v inozemlju. Enkrat bi morebiti efektuiral inozemski
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veletržec naročitev, ko bi pa videl, da dobiva iz vseh 
avstrijskih dežel vsa plačila le v papirnatem denarju, 
bi postal oprezen in bi zahteval od avstro-ogrske banke 
oziroma od državnih blagajn, naj mu izplačajo ves 
ta papirnati denar v cvenku. To zahtevati bi bil do
cela opravičen, kajti papirnati denar nima v sebi 
nobene vrednosti, ampak je le nekako potrdilo*), da 
je naložen nekje izkovan denar, katerega dobi vsak, ki 
prinese bankovec (državno noto). Popolnoma je jasno, 
da‘ banka oziroma blagajna ne more izplačati vsega 
papirnatega denarja, kajti če bi bila imela toliko iz- 
kovanega denarja, dala bi vsakemu 50.000 K gotovine 
in bi si ne bila delala stroškov s tiskanjem bankovcev. 
Ko pa vidi inozemski veletržec, da ni vsak bankovec 
pokrit z gotovino, kakor bi moral biti, ne izvrši nobene 
naročitve več v Avstrijo, ako se mu ne vpošlje naprej 
plačilo v izkovanih polnoveljavnih novcev. Naš domač 
trgovec se obrne še do drugih inozemskih tvrdk, ki mu 
pa tudi ne dajo blaga drugače nego proti plačilu v 
kovanih novcih, kajti kot blisk se je raznesla vest, da 
avstrijski papirnati denar nima pokritja v kovini. Zdaj 
tudi naš trgovec zahteva, da se mu plačuje blago z 
novci, ne s papirjem. Toda novcev ni v prometu nič 
več kakor jih je bilo, preden je dobil od države vsak 
50.000 K v bankovcih, zato prosijo ljudje, naj vzame 
papirnati denar, četudi le za polovično vrednost. 
Nékaj časa res jemlje še bankovce za polovično vred
nost, misleč, da bo napravil lep dobiček. Ko pa ima 
bankovcev že cel kupček, blaga pa prav malo, jemlje 
bankovce — recimo — le za 1/1(1 nominalne vrednosti. 
Trgovci zahtevajo, naj se jim izplača skupljeni papir
nati denar v novcih, uradniki, državni in deželni pa 
tudi drugi uslužbenci se branijo jemati plačo v papir
natem denarju, ker ne dobe zanj toliko, kakor bi morali. 
Kdor ima n. pr. 400 K plače, dobi zdaj, če se mu iz
plača v papirju, pravzaprav le 40 K, ker se jemlje 
papir le še za 7io nominalne vrednosti. Vsi ti usluž
benci nujno zahtevajo, naj jim izplača država plače v 
kovanih polnovrednih novcih, ali pa naj jim da deset
krat tolikšno plačo. Država ne more ustreči niti enemu, 
niti drugemu. Če bi izplačevala namreč v novcih, po
stale bi blagajne še bolj prazne in papirnati denar bi 
imel še manj pokritja, njegova vrednost bi še bolj 
padla. Če bi pa izdajala desetkrat toliko plačo, potem 
bi še povečala to zlo, ki je nastalo ravno vsled tega, 
ker se je izdalo preveč papirnatega denarja, preveč 
namreč z ozirom na nedostatno pokritje. Če se jemlje 
že zdaj papirnati denar le 7i» nominalne vrednosti, ki 
se je jemal, če bi se ga izdalo desetkrat toliko, k več
jemu za Vioo svoje vrednosti, ali pa bi ga sploh ne 
maral nihče — papirnati denar bi prišel ob vso veljavo, 
ker bi ga bilo preveč. Je pač z denarjem in osobito 
tudi s papirnatim denarjem taka, kakor z vsako rečjo,

*) Glej stran 122, II. stolpič v 11. zvezku.

če je je preveč. Če bi obrodilo kako leto sadje prav 
povsod in zelo obilo, bi pač ne imelo skoro nobene 
vrednosti, in če bi zasledili danes cele gore čistega 
zlata, bi bil naš komad za 10 K morebiti komaj 1 K vreden.

V našem prejšnjem slučaju si torej država ne 
more drugače pomagati kakor da napove državni ban- 
kerot in izjavi, da izplača — recimo — za vsakih 10 K 
v papirju 2 K v novcih.

Koliko trgovcev in obrtnikov pa je s tem uničenih ! 
Trgovec, ki je imel v papirju še pravkar 1 milijon K 
in je bil dolžan le 300.000 K, je bil pravkar še za 
700.000 K aktiven. Po državnem bankerotu pa je ves 
njegov papirnati denar vreden le 200.000 K, vsled česar 
je trgovec čez noč postal pasiven za 100.000 K. Kakor 
divje razburkano valovje se širi ta polom po vsej 
državi, segajoč tudi preko njenih mej in pogubonoseč 
tisoč in tisoč ekzistencam. Vsak je petkrat ubožnejši 
nego poprej, jok in tarnanje je povsod.

V tako žalostnem položaju je bila Avstrija 1. 1811. 
in 1816., ko je bila vsled francoskih vojsk primorana 
si pridobiti denarnih sredstev in izdati preveč papirna
tega denarja. Tako je izdala do 1. 1811, več nego za 
1060 miljonov goldinarjev papirnatega denarja, dasi bi 
ga bila takrat prenesla komaj 100 milijonov.

V Avstriji je začela prva izdajati papirnati denar
1. 1762. „Dunajska mestna banka“, in to takozvane 
„Bancozettel“, katerih se je nabralo v prometu do leta 
1811 za 1060 milijonov. L. 1811 je izjavila država, da 
bo plačevala oziroma jemala ta papirnati denar za 
1/5 vrednosti. Za te takozvane „Bancozettel“ so se iz
dali takozvani „Einlösungsscheine“ ali „Anticipations- 
scheine“, ki so pa dosegli že zopet leta 1816 vsoto 
678 72 miljona goldinarjev. Da uredi stanje papirnatega 
denarja, je ustanovila 1. 1816. c. kr. priv. nacijonalno 
banko in ji je dala za dobo 25 let izkjučni privilegij, 
izdajati papirnati denar. Ta privilegij se je potem od 
časa do časa podaljšal. Nacijonalna banka je nado
mestila takratni papirnati denar z bankovci, ki so se 
imeli vselej na vpogled s srebrom izplačati. Država je 
sklenila, da ne bo nikdar več izdajala papirnatega de
narja s prisilnim kurzom. Ko se je pa vnela 1. 1848. 
vojna in je rabila država novcev, ji je posodila naci
jonalna banka mnogo milijonov, tako da ni bila več 
v stanu eventualno na vpogled izplačati svojih ban
kovcev. Ker je torej to stanje država zakrivila, zato je 
pozabila 1. 1816. storjeni sklep in je podelila banki 
privilegij, da so imeli njeni bankovci prisilni kurz. 
Leta 1866 je proglasila država del teh bankovcev za 
državne note in z zak. z dne 25. avgusta 1866 odre
dila izdajo posebnih državnih not, ki pa niso smele 
presegati zneska 300 milijonov. Leta 1878 so prekrstili 
nacijonalno banko v „Avstro-ogrsko banko“, ki je ostala
delniška družba, kakor je bila nacijonalna banka.

* **
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Izumitev denarja sme človek s ponosom prištevati 
med najimenitnejše in najpomembnejše svoje iznajdbe. 
Koliko se je človek trudil, preden je prišlo to delo 
njegovih rok in njegovega razuma do te splošne funk
cije in do te veljave, ki jo ima dandanes. Vendar ni 
še nikdar nobena stvar tako hitro podjarmila svojega 
stvaritelja kakor denar, ki ni hotel biti več podrejen 
človeku, marveč ga je kmalu popolnoma zasužnil ter 
ga tira prav pogosto v smrt, še večkrat pa v zločin. 
Tudi s te strani bi se dalo o denarju mnogo času pri
mernega povedati, toda to ne sodi v naslovljeno za- 
glavje.

O občni pridobnini.
Priobčuje —n.

(Konec.)

VI. Kraj obdačenja, pravna sredstva in drugo.
Načelno določilo našega zakona je, da se občna 

pridobnina predpiše v oni davčni občini, kjer se izvr
šuje podjetje ali opravilo. Torej utemeljuje stajališče 
ali obratovališče posameznih podjetij ali opravil kra
jevno davčno dolžnost. Ta princip se najenostavnejše 
porablja pri takih obrtih, ki imajo stalno obratovališče 
v eni davčni občini.

Drugače je kajpada, ako ima kako podjetje eno 
ali več podružnic ali skladišč v raznih davčnih občinah. 
Za te slučaje velja pravilo, da je občno pridobnino za 
vsako podjetje posebej predpisati. Izjema velja le tedaj, 
ako je podružnica z glavnim podjetjem v taki neloč
ljivi zvezi, da se ne more poizvedeti srednja donosnost 
za vsako obratovališče posebej. V takem slučaju se 
obe obratovališči skupaj obdačita in se davčni postavek 
potem porazdeli na vsako posebej. Skupno obdačenje 
se izvrši redno tedaj, ako leže obratovališča za en in 
isti obrt v isti davčni občini, dočim se morajo sicer 
posebej obdačiti.

Pri tej priliki hočemo interesentom dati dober 
svet. Ako ima n. pr. trgovec v Ljubljani na dveh kra
jih trgovini, naj o priliki, ko odda pridobninsko izjavo, 
zahteva pri davčni oblasti, naj se mu davčni postavek, 
ki mu ga bo pridobninska komisija predpisala za obe 
trgovini skupaj, porazdeli na vsako posebej. V 
slučaju namreč, da je predpisan za obe trgovini nepo- 
razdeljen davčni postavek, se mu ničesar ne izbriše, 
ako opusti le eno trgovino, ampak mora ves znesek 
plačevati do konca priredbene dobe. Ako pa je davčni 
postavek porazdeljen za vsako trgovino posebej, tedaj 
se mu izbriše na trgovino, ki se je opustila, odpadli 
porazdeljeni znesek v zakonitem roku, t. j. koncem 
četrtletja, in mu je treba le oni davek plačevati, ki 
odpade na trgovino, katero še izvršuje.

Pa tudi ako izvršuje v enem in istem prostoru 
dva obrta, je dobro, da se davčni postavek porazdeli 
na vsak obrt posebej. Iz prakse navajam zgled, ki 
najbolj dokazuje praktično vrednost tega sveta.

Neki trgovec v Ljubljani je izvrševal v istem pro
storu trgovino in pa trafiko. Za oba obrta je imel 
predpisan davčni podstavek 120 K. Meseca maja 1902 
se je pa preselil s trgovino v drug ljubljanski okraj, 
dočim je trafiko imel še v starem prostoru. Prosil je 
pri davčni oblasti, da se mu za prejšnje obratovališče 
davek odpiše in iznova predpiše za trgovino posebej 
in za trafiko posebej. V zmislu zakona se pa 
to ni moglo zgoditi in je moral dotični trgovec plače
vati ves davčni postavek 120 K do konca priredbene 
dobe t. j. do 1. januvarja 1904 za prejšnji prostor, kjer 
je le trafiko izvrševal, dočim se mu je za trgovino od 
1. maja 1902 posebej predpisal nov davek. Če bi bil 
torej davčni postavek 120 K porazdeljen na trafiko in 
na trgovino, za vsak obrt posebej, bi od 1. julija 1902 pla
čeval le oni znesek, ki odpade na trafiko, recimo 6 K, 
ostali na trgovino odpadli davek bi se mu pa izbrisal. 
Tako je pa moral za trgovino skoro dve leti plačevati 
dvojni davek, namreč za novo obratovališče, kjer je 
trgovino res izvrševal in pa za staro obratovališče, kjer 
že od 1. maja 1902 ni izvrševal trgovine.

Važnejše določbe o občni pridobnini smo že raz
pravljali v tem članku, zato omenjamo le določila 
glede pravnih sredstev zoper občno pridobnino in pa 
glede popusta in znižanja tega davka.

Pritoži se lahko zoper davčno obveznost, zoper 
odmerjeni davčni postavek, zoper izračunjeni davčni 
znesek (po odbitku ali pribitku porazdelbenih odstotkov), 
zoper odreko davčnega oproščenja, zoper kraj odmere 
davka in zoper začetek obdačenja. Zoper davčno ob
veznost ali zoper odmerjeni davčni postavek se lahko 
pritoži le v prvem letu priredbene dobe, čeprav se pla
čilni nalog dobi za vsako leto posebej. Zoper plačilni 
nalog za leto 1905 se torej v zgoraj označenih dveh 
slučajih ni mogoče pritožiti.

Priziv se vloži pri oni oblasti, ki je izdala plačilni 
nalog, torej v Ljubljani pri c. kr. davčni administraciji, 
na deželi pri c. kr. okrajnih glavarstvih. Predpisani 
davek se pa mora vkljub temu plačati in če se priziv 
ugodno reši, se davek, ki se je preveč plačal, vračuni 
za drugo leto.

Prizivni rok je 30 dni od dneva po vročitvi pla
čilnega naloga. Prizive je vedno kolekovati in sicer 
ako je davčni postavek manjši nego 100 K od vsake 
pole 30 vinarjev, ako je večji nego 100 K od vsake 
pole 72 vinarjev. Tudi priloge je kolekovati. Glede 
prizivov odločuje deželna pridobninska komisija. Zoper 
odločbe te komisije je dovoljena pritožba na upravno 
sodišče tekom 60 dni.
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Kakor smo že večkrat omenili, se občna pridob- 
nina odmeri za priredbeno dobo dveh let. Izpremembe 
v obratnih razmerah pridobninskih zavezancev med 
priredbeno dobo ne vplivajo prav nič na odmerjeni 
davčni postavek, bodisi da bi se ta zvišal ali znižal. 
Izjeme nastopijo le v dveh slučajih.

Ako nastanejo v obratu znatne ovire, da se obrat 
ne more redno vršiti ali da mora celo prenehati, in 
ako povzroče take razmere izredne okolnosti, 
n. pr. smrt ali bolezen imetnika, požar, povoden itd., 
tedaj se za eno ali več četrtletij davek deloma ali po
polnoma odpiše, oziroma popusti. Nekolekovano 
prošnjo za popust davka je vložiti pri davčni oblasti 
prve instance ali pa tudi pri deželnem finančnem 
oblastvu (na Kranjskem finančno ravnateljstvo v Ljub
ljani). Poslednje odločuje na podlagi dejanskih razmer, 
katere so poizvedbe dognale, naj seli davek v posa
meznih četrtletjih popolnoma ali le deloma popusti. 
Zoper to odločbo je dovoljen priziv na finančno 
ministrstvo.

Pri mirujočih (obrti, ki se ne izvršujejo, toda se 
bodo morda še izvrševali), radiciranih (ako je obrt tesno 
spojen s kakim poslopjem) in drugih realnih 
obrtih se na prošnjo davčnega zavezanca zniža davek 
na najmanjši davčni postavek 3 K, na takozvano brez- 
obratno kvoto. O tem smo pa že govorili.

Le v teh dveh slučajih se davek zniža oziroma 
za nekaj kvartalov odpiše, sicer se pa le pri odmeri 
občne pridobnine za novo priredbeno dobo ozira na 
izpremembe, ki so se izvršile v obratnih razmerah 
prejšnje priredbene dobe.

Pričujoča razprava sicer ni popolna, a vendar so 
v nji navedena vsa važnejša določila glede občne pri
dobnine. Ako si interesenti vse to vtisnejo v spomin, 
bodo dovolj vedeli, kaj jim je storiti v enem ali dru
gem slučaju, da ne bodo trpeli škode. Za natančneja 
pojasnila v posameznih slučajih je pa vsakemu na 
razpolago „Razpredelek za vprašanja in odgovore“ v listu.

Višja trgovska šola.
Iz seje trgovske in obrtniške zbornice za Kranjsko, 

ki se je vršila dne 16. novembra t. L, priobčimo danes 
zaradi pomanjkanja prostora le razpravo o višji trgovski 
šoli. Ostale točke smo morali odložiti za prihodnjo 
številko.

Zbornični tajnik g. dr. Murnik je poročal o iz- 
premenjenem proračunu stroškov za višjo trgovsko šolo 
in njih pokritju. — Po novem proračunu bi znašale 
potrebščine za I. leto 25.620 K, pokritje 3500 K (de
žela četrtino letne podpore 2500 K, šolnina 10 plaču- 
jočih učencev 1000 K), tedaj bi bilo primanjkljaja 
22.120 K. Za II. leto bi znašale potrebščine 24.680 K, 
pokritja je 7000 K (dežela polovico letne podpore

5000 K, šolnina 20 plačujočih učencev 2000 K), pri
manjkljaj 17.680 K- Za III. leto: potrebščine 31.160 K, 
pokritje 11.000 K (dežela tri četrtine letne podpore 
7560 K, šolnina 35 plačujočih učencev 3500 K), pri
manjkljaj 20.160 K- Za IV. leto: potrebščine 32.960 K, 
pokritje 16.000 K (dežela 10.000 K, šolnina 60 plaču
jočih učencev 6000 K), primanjkljaj 22.960 K. Pri
manjkljaji za prva štiri leta so tedaj proračunjeni na 
82.920 K.

Ustanovnega zaklada, ki bo konec 1904 narastel 
na okroglo 22.000 K in bi ga bilo uporabiti za izdajo 
učnih knjig in podpore, ne bi bilo porabiti za po
kritje gornjih stroškov.

Vsoto 82.920 K bi bilo kot nedostatek izkazati 
državni učni upravi. Kadar leta pove, koliko bo na 
leto prispevala za vzdrževanje višje trgovske šole, in 
kadar se izve, koliko bo prispevala mestna občina, ki 
je principijalno letno podporo že zagotovila z dopisom 
z dne 24. marca 1902, št. 10.825, bo šele mogoče 
preudariti, koliko bo šola stala trgovsko in obrtniško 
zbornico. Za sedaj bi bil ta preudarek prezgoden, 
vendar pa je moči na podlagi zneskov, ki jih država 
navadno prispeva takim šolam, in če računamo s tem, 
da bo mestna občina preskrbela prostore in prispevala 
za učila, sestaviti naslednji verjetnostni račun:
1. Nedostatek prvih 4 let........................ 82.920 K
2. Prispevek države

1. leto 2.500 K
2. „ 5.000 M
3. „ 7.500
4. „ 10.000

3. Prispevek mest:a
za stanovanje

1. leto 1.200 K
2. „ 1.600 »
3. „ 2.000
4. „ 4.000 »

4. Prispevki za učila od
države . . 2.500 K
dežele . . 2.500
mesta . . . 2.500

7.500 „
41.300 „

Znesek, ki ga ima prva leta pokriti zbornica 41.620 K 
Koncem svojega poročila je stavil sledeče tri pred

loge: 1.) § 12. statutov se spremeni tako, da šola ne 
bo imela treh, temuč štiri letnike. 2.) Proračun v 
predloženi obliki se naj odobri. 3.) Ustanovni zaklad 
se naj ne porabi takoj za pokritje teh primanjkljajev, 
temuč za nabavo slovenskih učnih knjig in za vsako- 
jake poznejše večje izdatke. Vsi trije predlogi so
bili sprejeti. (Živahno odobravanje in ploskanje.)
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Zbornična doklada južne železnice.
Kakor znano, je dosegla trgovska in obrtniška 

zbornica, da je morala južna železnica plačati za leta 
1888 do 1893 naknadno zbornične doklade v znesku 
23.000 K- Združeni odseki so predlagali, naj se ta 
vsota prideli ustanovnemu zakladu. — Zbornični svetnik 
g. Kregar je predlagal, naj bi se dalo 5000 K za 
fond za prirejanje obrtnih razstav, 5000 K pa za novo
ustanovljeno mojstrsko bolniško blagajno. — Predsednik 
in tajnik sta ga poučila, da daje zbornica za obrtni 
stan že itak cela desetletja večje letne obroke ter se je 
v teh obrokih že izplačalo nad 30.000 K. Samo za 
obrtne šolske namene se daje na leto okoli 4000 K, 
dočim se za trgovsko šolstvo dosedaj še ni ničesar 
storilo. Razen tega bo višja trgovska šola v visoki meri 
v prid tudi obrtnikom. Kregarjev predlog je bil od
klonjen, sprejet pa predlog združenih odsekov.

Društvene vesti.
Javno predavanje v društveni dvorani dne 7. t. m. je kar 

najboljše uspelo. Gospod predavatelj dr. Konrad Vodušek je raz
pravljal za trgovce velevažno vprašanje: „Kdaj, kje in kako 
prehaja lastninska pravica blaga od prodajalca na 
kupca.“ Ker je to vprašanje prevelike važnosti, da bi sev kratkih 
besedah omenilo na tem mestu, bomo o priliki prinesli v listu 
obširno razpravo. — Predavanja se je udeležilo okrog 70 poslu

šalcev, ki so z burnim pritrjevanjem izkazali svojo hvaležnost g. 
predavatelju. Društveni prvi podpredsednik g. A. L i 11 e g je v imenu 
poslušalcev in društva izrekel g. drju v prisrčnih besedah zasluženo 
zahvalo ter ga obenem prosil, da svojo naklonjenost, ki jo je društvu 
že opetovano izkazal, tudi vnaprej ohrani. Po predavanju se je 
vršila prosta zabava, ki je kar najboljše uspela, k čemur je največ 
pripomogel društveni pevski zbor pod osebnim vodstvom pevovodje 
g. Sachsa. Zelo je ugajal tudi solospev iz dr. Ipavčeve operete 
„Tičnik“.

Trgovski ples. Kakor lansko leto in letos tako priredi naše 
društvo tudi prihodnje leto trgovski ples, in sicer v soboto dne 
21. januarja 1905, na kar častite bralce našega lista že sedaj opo
zarjamo. Letošnji ples je bil kakor znano, eden najboljših plesov v 
Ljubljani ter je gotovo takratnim udeležnikom v najlepšem spominu. 
Več o tem izpregovorimo v prihodnji številki.

Občni zbor našega društva se vrši v petek dne 6. januarja 
1905 (na sv. Treh kraljev dan) ob 2. uri popoldne v društvenih pro
storih. Poleg običajnih točk je na dnevnem redu, ki ga bomo pravo
časno objavili v ljubljanskih dnevnikih, tudi predlog o potrditvi 
društvenega poslovnega reda ter predlog o pristopu društvenega 
pevskega zbora k „Zvezi slovenskih pevskih društev“.

Izkaz posredovalnega odseka. Išče se: 1 pomočnik špece
rijske stroke za Ljubljano ; 1 pomočnik galant, stroke za Ljubljano ; 
4 pomočniki mešane stroke za deželo; 1 potnik za neko veletrgo
vino v Trstu; 2 kontorista za Trst; 1 prodajalka za Ljubljano; 
1 blagajničarka za deželo; 1 učenec za Krnov. Službe išče: 
1 pomočnik manufakturne stroke; 2 pomočnika špecerijske stroke; 
3 pomočniki špecerijske in železn. stroke; 16 pomočnikov mešane 
stroke; 2 kontorista; 2 kontoristinji oziroma blagajničarki.







1

Stran 62. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 6.

V prevdarek kupčevalcem z moko.
Veliki budimpeštanski mlini so z ozirom na svoj 

obstoj kar hipoma uvideli, da jim je le-ta zasiguran s 
fuzijo, t. j. s tem, da se spoje v eno veliko pod
jetje, ki bi s skupnim delovanjem uspešno konkuriralo 
— konkurenco med seboj pa na ta način odstranilo. 
Tako na Ogrskem, koder se zmisel za povzdigo obrta, 
industrije in trgovine ne more tajiti.

Poglejmo pa sedaj slovensko industrijo, obrt in 
trgovino. O industriji ni, da bi govorili — iz znanega 
strahu pred investicijami, ki ne nesejo že prvi dan 
50% obresti, smo to polje prepustili tujcu, se mu pri 
osnutku njegovega podjetja posmehovali, sedaj pa ga 
zavidamo na uspehu ter mu skušamo njegovo pod
jetnost ogreniti s tem, da umetno tiramo neizobražene 
delavske sloje k štrajku ter tako seveda le delavcu 
največ škodimo in sicer samo zato, ker delavec ne 
štrajka iz lastnega nagiba, marveč dela to le vsled si- 
renskih glasov s strani onih, ki o velikih podjetih 
nimajo nobenega pojma in vidijo samo, kako se pre
takajo vsak dan velike vsote — sami pa kaj sličnega 
ne znajo ustvariti, kje le, da bi le kakorkoli dali de
lavcu zaslužka.

V nekako istem stadiju kakor industrija, se na
haja pa tudi naš obrt in trgovina.

Obrtniki so se sicer pričeli nekoliko gibati, spa
jajo se v zadruge, konferirajo o tem in onem — končni 
rezultat pa je vendar tako malenkosten, da bi z vso 
odločnostjo lahko trdili, da imajo vse te različne 
obrtne zadruge le samo — akademičen značaj. Ne- 
dostaja nam pač tozadevne izobrazbe in agilnosti, da 
bi si priborili znatnih uspehov — posebno pa se bo
jimo pogleda, direktnega pogleda v one kraje, kjer je 
konzum za naše izdelke — tja more in sme z našimi 
izdelki le tujec!

In kakšen je razvoj naše trgovine? Napredka ni 
nikakega, vidimo le, da se množe falimenti po slo
venskih deželah.

O tem pa bi se moralo posebej pisati daleko
sežno poročilo — tu nimamo mesta za to, ker smo 
hoteli naslednje vrstice posvetiti špecijelno našemu 
mokarstvu, predvsem ljubljanskemu.

Po številu reprezentuje ljubljansko mokarstvo 
mlin, ki zmelje 2—3000 vagonov pšenice na leto — 
in vso to pšenico si dajo naši mokarji sami zmleti 
po raznih manjših provincijalnih mlinih. Izdelek potem 
razpečavajo sami na drobno in debelo, kakor in ko
likor ravno kdo največ more. Pri tem si pa konku
rirajo drug drugemu s tako vehemenco, da se prav 
pogosto dogaja, da delajo komaj zastonj ali vsaj za 
bore mali zaslužek, vzlic temu, da pogosto veliki mlini 
zahtevajo znatno višje cene nego prodajajo ob istem

času naši mokarji. Pri tej prodaji se ponajveč prav 
nič ne ozirajo ali se vzpričo ljute konkurence ne mo
rejo ozirati na lastne produkcijske in investicijske 
stroške naj imajo v moko zmleto še tako drago pše
nico, moke ne podraže, ako so jo tudi vsi mlini že 
dvignili, — poviški morajo že dolgo trajati, da se od
ločijo tudi ljubljanski mokarji za višje cene.

Pri nominiranju cen se drži ta ali oni navadno 
tega-le kalkula: Jaz sem pšenico še kupil po tej-le 
nizki ceni in pri tej-le ceni moke imam še vedno neko
liko dobička — pri tem seveda pa ta oseba prav nič 
ne pomisli, da toliko in toliko drugih nima cene pše
nice v rokah ter mora pri isti ceni moke vsled dražje 
si nabavljene pšenice — izgubiti. Toda, ako hoče moko 
prodati, se mora pokoriti konkurenčnim cenam in 
čakati na milost onega cenega konkurenta, da poraž- 
proda moko iz ceno kupljene pšenice ter dvigne cene.

Tu se pa pogosto zgodi, da je žitna tendenca 
med tem odnehala in odnehava dalje, ker pa je zalogo 
porazprodal, je bil primoran eventuelno nabaviti si 
naglo drage pšenice, ako naj mu ne poide zaloga. 
Sedaj kajpada bi mu bila ljuba prejšnja visoka cena, 
ktero so mlini imeli, od ktere pa so odnehali — in 
primoran je tudi prodajati drago si nabavljeno moko 
po nizki ceni, pri kateri ne le nič ne zasluži, ako še 
celo ne izgubi. No, drugi konkurentje že prej niso 
zaslužili, ako ne celo izgubili, sedaj jih pa zopet ne 
čaka poseben zaslužek. Tako si tedaj konkurirajo drug 
drugemu, vsak pa ponajveč v lastno škodo.

V tej točki tedaj bi bila edinost, združitev skrajno 
nujno potrebna, silno potrebna, ako naj se naše mo
karstvo vzdrži na površju ter tvori mogočen del naše 
trgovine, kajti vsled nestalnih žitnih cen naj bi si vsaj 
ob ugodnem času znali zaslužiti, da se kompenzirajo 
morebitne poznejše izgube, ki so tako rade na dnev
nem redu.

Kot predhodni povod, da ta ali oni ne izkoristi 
ugodnega trenotka — so špekulacijski kupi. O ugod
nosti nakupa pšenice za nekaj mesecev naprej ima 
sicer vsak isti nazor, da je kupiti tedaj, ko je žito 
najceneje — vrag je samo to, da nihče ne ve, kedaj 
je žito najceneje. Sleherni čaka in čaka dotlej, da se 
prične žito dvigati, v tem trenutku so sklepanja seveda 
zopet sila težavna, pri tem pa še nikomur noče v glavo, 
da se bo višja cena vzdrževala ter čaka, da bo su
rovina zopet padla. Ker se to večkrat le in le ne zgodi, 
kupi pač po takratni precej visoki ceni blago za nekaj 
mesecev — in glej, tu se kaj rado zgodi, da tendenca 
hipoma odneha. Napočil je dan, ko bo treba pričeti 
za dolgo dobo delati zastonj ali celo v lastno izgubo 
— špekulacija je bila ponesrečena, srečnih je bilo 
morda le par mož, ki so kupili ob času nizkega stanja, 
ali pa, ki sploh niso kupili za delj nego vedno le za
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sprotno porabo, ter bodo i v nadalje si lahko nabav
ljali pšenico sproti in ceno.

Torej tudi pri nakupu blaga hodi vsak svojo 
pot in jo pogosto zavozi. — Tisti, ki je drago kupil 
ima z bogom-židom, od katerega najraje kupi, vsako- 
jake sitnosti in diference ob času poviškov, katere ima 
seveda tudi oni, ki je ob času drage robe kupil, ker 
ga v dobi cene pšenica sili in sili k prevzemu, grozi 
s protesti in drugimi večkrat dragimi sredstvi.

Ako preidemo pri tem še druge neprilike, ki iz
virajo iz needinstva — pripomnimo naj še važen mo
ment, na katerega mnogo naših mokarjev prav nič ne 
misli, dočim razpravljajo pred vsem židovski agentje 
po kavarnah prav viharno, o — kreditu vsakega po
sameznega mokarja. Nekaj izmed teh jih datira iz 
prejšnje dobe ter imajo danes znatna posestva, mnogo 
pa jih je, ki imajo samo delavne roke in pošteno slo
vensko srce — žal, da se žid ozira samo na prvo, 
drugo pa mu prav nič ne imponira. Najraje mu ne 
proda, ako pa mu že kaj proda, zahteva cene, da do
tičnik prav težko diha — naš mokar pa vzlic temu 
prav rad od njega kupi, ker mu že samo to ugaja, 
da je lahko kupil kar od Žida. Tako sta tedaj oba 
zadovoljna, žid tembolj, ker kupca pozna in ve, da 
mu ne bo treba blaga poslati, ako bi se cene slu
čajno dvignile — saj kupec nima zadostne strokovne 
izobrazbe, najmanj pa pojmuje borzne uzance — na
sprotno pa ve, da ga bo v slučaju nižjih cen prav 
do skrajnosti tiral, da prevzame zadnje zrno, tudi ako 
bi žid po teh ali onih paragrafih že zagrešil nepra
vočasno izročitev robe.

To je torej v kratkih potezah britko stališče naše 
trgovine z moko vsled popolnega needinstva.

Ker je baje kritikovati lahko, naj nam člankar 
raje kaj svetuje, bi rekel dragi čitatelj. Dobro — po 
skromnih močeh ustrezamo drugi želji.

Spodtikali smo se —to se razume, da le nad škodo, 
ki jo imajo mokarji sami — nad cenami, špekulacijskimi 
kupi in omejenim kreditom. Potreben bi bil le en cir- 
kular od nekaterih mokarjev naslovljen na vse mokarje, 
v katerem bodi povedano, da imajo vsi mokarji pristop 
ta in ta dan k zborovanju mokarjev glede ustanovitve 
zadruge, ki imej namen 1. regulirati vsakokrat po 
skupnem posvetovanju cene, ki naj bodo obvezne za 
vse prodajalce moke v gotovem kraju, recimo v Ljub
ljani in okolici. — 2. konštatirati skupno letno porabo 
pšenice vsaj približno. — 3. skleniti skupno oziroma 
hkratno nabavo pšenice za dva ali tri mesece. — 
4. določiti enotno proizvajalno ceno mlinarjem; — 
prilagoditi domače uzance borznim, ali pa ustanoviti 
lastne enotne uzance, po katerih naj se prodaja 
žito; — 6. ako mogoče ustanoviti skupno pisarno, ki 
bo vodila knjigovodstvo, vsakega posameznega kupčijo, 
delala obračune i. t. d.; — 7. ako možno ustanoviti

skupno financo, ali bolje kreirati lastni skupni fond 
kot glavnico za nakup žita, iz katerega se žitne fakture 
redno plačujejo in v katerega ima vsak posameznik 
za njegova plačila takoj vračati denar, eventuelno 
lahko svoje izkupičke sproti nosi v skupno blagajno ; 
— 8. vpeljati strogo nadzorstvo za prodajo po dolo
čenih cenah i. t. d.

Če je pa to tudi izvedljivo? Neizvedljivega na 
svetu baje ni nič, dokler se nahaja v področju člo
veške možnosti — treba je samo resnega začetka, 
vztrajnosti in porcije medsebojnega zaupanja, soci- 
jalnega mišljenja ter dobre volje — in — dobrega 
vodstva.

Čim pa je to ali kaj sličnega ustvarjenega, je 
naše mokarstvo krenilo v tir samoobrambe, napredka 
in potrebe časa ter si vsestransko odpomoglo — pri 
tem pa si prihranilo tudi še mnogo časa, ker si je 
ustvarilo red, — red in čas pa sta — zlato !

M.

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

V Afriki rabijo še zdaj za drobiž kavrijeve školke, 
katere imajo nanizane tamošnji prebivalci na nitih. 
Toda niti kožice, niti blestenine si niso mogle pribo
riti veljave splošnega plačilnega sredstva, ker niso 
dopuščale splošne porabe. Te so odklanjali prebivalci 
zmernotoplih, one pa prebivalci tropičnih dežel. Ko so 
prišli Evropejci dalje proti sredini Afrike, dajali so 
zamorcem različne blestenine, osobito svetle steklene 
igrače, za kar so dobivali cele kupe slonove kosti, 
zlata in drugih dragocenosti.

Kot nekakšen provincijalizem se je pojavila v 
posamičnih deželah — toda le za razmeroma kratek 
čas — navada, da so plačevali z zrni od kakao, s 
kockami stisnjenega čaja in s platnom. Posebno 
Slovani so pridelovali mnogo platna, katero so upo
rabljali kot plačilno sredstvo. Odtod menda naš glagol 
plačati, platiti. O občni porabnosti platna pa velja to, 
kar velja o kožicah.

Bolj splošna potreba kakor obleka in blestenine 
je živež. Ko je postal človek nomad, se ni več toliko 
zmenil za kožice, katerih ni več tako zelo potreboval, 
ker je imel kočo in ogenj. Pač pa mu je bila njegova 
živina vse njegovo premoženje, saj mu je dajala za vsak
danjo hrano meso in sir, za pijačo pa mleko. V se
vernih deželah cenijo še dandanes premoženje posa- 
mičnika po številu severnih jelenov, katere ima. Pa 
tudi v naših krajih je ohranila neka beseda poseben 
pomen, ki kaže, da je bilo svoj čas ljudem edino blago
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njihova živinica. Če hočejo povedati ljudje okrog 
Cerknice o kom, da ima v hlevu mnogo glav ali repov, 
pravijo, da ima mnogo „blaga“. Če išče kdo gospo
darja na dan kakega sejma, se mu pové, da gospodarja 
ni doma, ker je gnal blago na sejem.

Iz zgoraj povedanih razlogov je postala živina 
glavno plačilno sredstvo po skoraj vsem tedaj pozna- 
tem svetu. To plačilno sredstvo se je držalo več 
tisočletij.

Na to, da se je rabila živina kot plačilno sred
stvo, kaže latinska beseda „pecunia“,* *) ki pomenja 
denar, izpeljana pa je iz besede ,,pécus-dis“,**) ki 
pomenja živino, posebno drobnico. Nemška beseda 
„Schatz“ pride od besede „skat“, ki pomenja ovco. 
Če je pri Germanih kdo koga ubil, je moral plačati 
globo, takozvano „Pferdebusse“, kar kaže, da so 
uporabljali stari Germani konje kot plačilno sredstvo. 
Na starih novcih nahajamo živalske podobe, ki po
menijo, da je nadomestoval novec plačilno moč živali. 
Vse to kaže dovolj jasno, da so se uporabljale do
mače živali kot plačilno sredstvo.

Izprva so plačevali ljudje vse le z govedom in 
s konji. Ker so pa te živali prevelike, ker vsebujejo 
preveliko nerazdelno vrednost, skratka ker so pre
malo deljive, zato je bilo plačevanje z njimi pravi 
pravcati križ. Tedanje razmere so nam v podrobnostih 
veliko premalo znane, da bi se dala ta težkoča na 
praktičnem slučaju pokazati. Vzemimo pa sedanje raz
mere, ki so nam znane, pa si mislimo, da nimamo 
denarja in da plačujemo z voli. Kmetič gre na sejm, 
da si kupim usnja, različno obleko, poljedelsko orodje, 
različno posodo in žita za seme ter vzame seboj kot 
plačilno sredstvo enega vola. Pride do prodajalca 
usnja in ga pobara, po čem prodaja usnje. Prodajalec 
pogleda vola in pravi, da usnja sploh ne da za vola 
ali za goveje meso, ker ima tega dovolj. Kmetič malo 
zagodrnja pa odide k prodajalcu oblek. Ta bi rad 
dobil za svoje obleke nekaj žita, masti, železnine in 
četrt vola. Zato ponudi kmetiču 4 obleke za četrt vola. 
Kmetič pa ne more zaklati vola in dati mu eno četrt, 
ker ne ve, če bo razpečal potem ostale tri četrtine. 
Slabe volje odide k železninarju. Ko se mu približa 
naš kmetič, mu ta prav kratko pove, da je pripravljen 
zamenjati svoje blago le za kože in drobnico. Sicer 
pa kmetiču s samo posodo itak ni pomagano. Končno 
poskusi svojo srečo še pri prodajalcu žita in semena, 
ki je res pripravljen dati polovico žita za vola.

(Dalje prih.)
*) Beri: pekünia.

**) Beri: pékus, pékudis.

Raznoterosti.
Varstvo avstrijske mlinske industrije zoper Ogrsko.

Avstrijski industrijalci mlinske stroke so si pričeli resno prizadevati, 
da bi odvrnili škodljive vplive, ki groze domači mlinski industriji, 
zlasti tirolski vsled tarifnih postavk za ogrsko moko čez Reko- 
Benetke-Alo v Južno Tirolsko. Vsled teh tarifnih postavk pride 
vagon moke po razmerju ogrske mlinske postaje za 40 do 70 vinarjev 
per meterski cent cenejši, nego more kak mlin na Južnem Tirolskem 
dobiti po železnici ogrsko žito in konzumentom moko razposlati. 
Na občnem zboru tirolske deželne mlinarske zveze, ki se je vršil 
binkoštno nedeljo v Bocnu, se je enoglasno sprejel naslednji sklep : 
„Vlado je nujno naprositi, naj se takšnim, javno moralo globoko 
žalečim tarifnim praktikom ogrskih velikih mlinov, vsled česar ni 
nele avstrijska mlinska industrija zelo oškodovana, ampak so tudi 
domače železnice vsled odvzete vožnje občutno zadete, na ta način 
ustavlja, da se izvoženi ogrski moki, ki zapusti v Reki skupno 
carinsko ozemlje, dovoli zopetni uvoz le proti plačilu za inozemsko 
moko določene carine 15 K. Ako bi morda dogovor po miru z leta 
1866 to zahtevo oviral, se avstrijska vlada nujno prosi, naj pri ob
novljenju trgovinske pogodbe z Italijo odstrani te ovire. Občni zbor 
smatra nadalje za veliko krivico, da je tirolska, zlasti severnotirolska 
mlinska industrija tako oškodovana vsled direktnih cenih tarifnih 
postavk, ki so dovoljene ogrskim mlinom za mlevske izdelke iz 
Ogrske na Predarlsko, vsled česar je slednjim omogočeno, da po
stavijo meterski cent moke za 71 h do l'2O K cenejše v Bregenc 
nego tirolski mlini in globoko obžaluje, da se upravi državnih že
leznic vkljub vsem pritožbam še vedno ni vredno zdelo, odpraviti 
to kričečo krivico. Občni zbor zahteva torej, naj se povodom na
godbe, ki se ima skleniti z Ogrsko, odpovedo direktne tarifne 
postavke in na noben način več ne obnove.“ —

Znatna ugodnost, ki jo uživajo ogrski mlevski izdelki na 
avstrijskih železnicah, zlasti na progah južne železnice, prizadeva 
tudi kranjskim mlinom občutno škodo in skoro nevzdržljivo kon
kurenco. Ako se ne motimo, so se stavili že tozadevni predlogi za 
odpomoč v kranjskem deželnem zboru in v trgovski in obrtniški 
zbornici, pa brez uspeha. Žalostno je tudi, da na Kranjskem ni 
nikake organizacije imetnikov mlinov, čeprav je pred časom obsto
jala deželna zveza. Organizacija kranjskih mlinarjev bi bila neob- 
hodno potrebna, kajti dandanes se da le v organizaciji in združenju 
kaj doseči ! Tozadevnim člankom prepuščamo radi prostora v 
našem listu.

Konfiskacija vzorčnih zbirk in opravilnih knjig. Povodom 
pritožbe na dunajsko trgovsko zbornico, se je le-ta obrnila na vlado 
s prošnjo, naj se organom obrtne policije pojasnijo njih pravice 
in dolžnosti napram trgovskim potnikom. Da se vednim pri
tožbam pride v okom, se zahteva, naj vlada pouči imenovane 
organe, da smeje potnike, ki nimajo ali ne morejo pokazati izkaznic, 
sicer kaznovati z ukorom, denarno globo ali zaporom, ter takim, 
ki zlorabijo izkaznice, tudi le-te odvzeti, da pa konfiskacija 
vzorčnih zbirk ali zapiskov in knjig potnikov v zakonu ni 
utemeljena in zategadelj nedopustna.

*

Konkurzi v letu 1902. Mesečnik „Statistische Monatsschrift“ 
je objavil v zadnji številki statistiko konkurzov leta 1902, iz ka
tere posnemamo najvažnejše številke. Konkurznih obravnav je bilo 
1208, zmanjšale so se torej proti prejšnjemu letu le za 4; zelo 
so se zmanjšali konkurzi, ki so se končali vsled neznatnosti pre
moženja, znatno pomnožili so se pa konkurzi, ki so se končali na 
drug način, zlasti oni, pri katerih se je masa razdelila. V konkurz 
je prišlo 1155 fizičnih oseb, 38 javnih trgovskih družb, 1 delniška 
družba in 29 zadrug ; v tem letu je prišlo v zadnjih petih letih
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največ žensk v konkurz in opaziti je tudi, da so v zadnjih petih 
letih vedno bolj rasli konkurzi zadrug. Za provizorične upravitelje 
konkurznih mas se je določilo v 1107 slučajih advokate, v 57 
notarje v 44 slučajih može drugih stanov. Priglašene terjatve so 
znašale 69'5 miljonov, priznane pa 57'5 miljonov kron; inventirane 
aktive so znašale 40-5 miljonov in vsled realiziranja doseženo 
izkupilo 19'2 miljonov kron. Kjer je prišlo do inventure, je bilo v 
188 slučajih pod 2000 K aktivnega premoženja, v 622 slučajih med 
2000 in 20.000 K, v 248 med 20.000 in 100.000 K in v 94 slučajih 
čez 100.000 K. Z ozirom na te skupine se je konkurzna masa 
realizirala le v 139, oziroma 480, 178 in 62 slučajih. V tem letu 
je bilo končanih 720 konkurzov in je dobilo pri razdelitvi konkurzne 
mase 46T% upnikov tretjega razreda 0—10%, 25'9 teh upnikov 
10—25%, 18'8% upnikov 25—5O°/o in ostali upniki med 50 in 
100°/0 svojih terjatev. Hitrost konkurznega postopanja je v posa
meznih kronovinah različna, vendar se opaža, da so razprave čim
dalje hitrejše.

*

Rusi kupujejo delnice japonskega vojnega posojila! V
češkem „Času“ čitamo: V finančnih moskovskih krogih je znano, 
da se med moskovskimi trgovci dobro prodajajo delnice japonskega 
vojnega posojila. Papirji se obrestujejo po 7%% in so varni, ker 
jamči zanje Japonska s carinskimi dohodki. Znancu šefredakterja 
„Petrogr. Vedomosti“ gospoda Stolypina so v lijonski banki v 
Moskvi to povedali in dostavili, da je kurz delnic vsled silnega 
povpraševanja poskočil od 92 na 99. „Peterb. Vedomosti“ pravijo 
k temu: Osmino japonskega posojila je pokrila domoljubna Moskva! 
Za ta prokleti denar se bodo kupili topovi in izdeloval smodnik 
„šimoze“, ki bo moril naše vojake, s hrano se bodo krepčale 
utrujene mišice naših sovražnikov in jim dajale moč za časa na
skokov. Ne vem, če zakon kaznuje tako gnusno izdajstvo in če je 
sredstvo, da bi se šiloma odprle tajne bančne knjige in izvlekla iz 
njih pisma izdajalcev ter objavila na veselje in pouk potomcev za 
narodovo hvaležnost! Ne vem! Vem le, da nam bo vse življenje 
težko dajati roko Moskvičanom, saj je njih roka kakor roka Jude- 
ževa sprejemala srebrnike . . .

Vprašanja in odgovori.
3. Vprašanje. Pred kratkim se mi je dostavil plačilni 

nalog za občno pridobnino. Ker mi je le-ta previsoko odmerjena, 
bi se rad pritožil zoper odmero. Prosim za pojasnilo, kako mi je 
treba sestaviti in kolekovati priziv, da mi ne bo treba advokata 
najeti. J. S. na K

Odgovor. V listinah in odlokih davčnih in sploh finančnih 
oblasti je na koncu navadno navedeno, na katero višjo instanco se 
je treba pritožiti. Ako to ni izrecno povedano, tedaj se priziv 
naslovi na dotično oblast, ki je izdala odlok ali listino, vloži se 
pa v vsakem slučaju pri tej oblasti. Tudi prizivni rok je vedno 
naveden. V Vašem slučaju je nasloviti priziv na c. kr. okrajno 
glavarstvo v Ljubljani, lahko ga pa tudi naslovite na deželno 
pridobninsko komisijo, ki bo odločevala glede priziva, vložiti pa 
ga morate le pri imenovanem okrajnem glavarstvu. Ljubljanski 
obrtniki in trgovci morajo vložiti svoje prizive pri c. kr. davčni 
administraciji. Prizivni rok je 30 dni od dneva vročitve plačilnega 
naloga. Prizive zoper odmero občne pridobnine je vedno kolekovati 
in sicer ako je davčni postavek manjši nego 100 K od vsake pole 
30 vinarjev, ako je večji nego 100 K od vsake pole 72 vinarjev. 
Tudi priloge je kolekovati. To velja glede znnanje oblike. Vsebina 
priziva je pa pri vsakem različna. Najbolj vspešen je priziv, ki z 
dokazi izpodbije odmerne podlage, po katerih je pridobninska ko

misija odmerila davčni postavek. V ta namen si prepišite iz ce
nilnega registra pri glavarstvu odmerne podlage ter dokažite, da 
promet ni bil tolik, kakor ga je komisija za podlago vzela. Pri 
trgovcih, ki imajo pravilno knjigovodstvo se to zgodi, ako ponudijo 
v prizivu svoje knjige, da se vpogledajo. Tak dokaz je vedno pol
noveljaven, zato svetujemo vsem trgovcem in obrtnikom, naj imajo 
pravilno knjigovodstvo. — Končno omenjamo še, da so prizivi zoper 
osebno dohodnino koleka prosti.

Društvene vesti.
Smrtna kosa nam je pobrala dva zvesta društvenika in 

sicer gosp. Josipa Leskošek-a, sotrudnika tvrdke J. C. Mayer 
in gosp. Tomo Tol laz zi-j a, trgovca v Dol. Logatcu. N. v m. p. !

Himen. Poročil se je odbornik našega društva g. dr. Viktor 
Murnik, tajnik trgovske in obrtniške zbornice ter načelnik 
„Sokola“ z blagor, gospico Pavlo Vodušek, hčerko gosp. profe
sorja Voduška. Pevski zbor našega društva je povodom tega do
godka priredil gospici nevesti podoknico ter dovršeno zapel več 
pesmi. Gospod dr. Murnik ima za naše društvo velike zasluge 
ker je v vsakem oziru podpira in mu gre na roko. Zlasti velike 
zasluge si je pridobil z izdajanjem „Narodnogospodarskega Vest
nika". Novoporočencema naše iskrene častitke!

Knjižnico vkljub sezoni prav pridno obiskujejo. Gospod 
trgovec E. Kavčič je podaril knjižnici večje število nemških in 
hrvatskih knjig. Naj bi našel obilo posnemalcev!

Sokolski sestanek. Na povabilo ljubljanskega „Sokola“ 
je sklenil društveni odbor v svoji zadnji seji, da se korporativno 
udeleži II. vsesokolskega slovenskega sestanka, ki se vrši dne 16. 
in 17. julija t. 1. v Ljubljani, na kar že danes opozarjamo društvenike.

*
Izlet, katerega je priredilo naše društvo dne 8. maja na 

Vrhniko, se je obnesel v vsakem oziru ugodno. Udeležilo se je tega 
prvega letošnjega izleta nad 50 članov našega društva ter lanska 
plesna šola pod vodstvom g. Schafferja. Večina izletnikov se 
je odpeljala popoldne ob */22. uri z vozovi iz Ljubljane ter so 
dospeli po poldrugo uro trajajoči prijazni vožnji na Vrhniko. Pred 
vrhniško čitalnico so pričakovali izletnike z vlakom došli gostje 
ozir. njih rodbine. Po kratkem odpočitku na vrtu čitalniške restav
racije so se podali izletniki ogledat si zanimivo tovarno za lesne 
izdelke, last g. Lenarčiča, predsednika trgovske in obrtne zbor
nice. Ogled tovarne je trajal celo uro ker smo si ogledali natančno 
vse zanimivosti. Od tu smo se podali k romantičnemu izviru Ljub
ljanice, odkoder se nudi obiskovalcem krasen razgled po lepi rav
nini, ki obdaja prijazno Vrhniko. Proti večeru je zaviadalo po go
stilnah mične Vrhnike dokaj živahno življenje. Večina izletnikov 
kakor tudi Merkurjeva plesna šola se je zbrala k večerji v ele
gantnem restavracijskem salonu vrhniške čitalnice. Tu je zapel naš 
pevski zbor več lepih točk iz obsežnega svojega programa. Burno 
in povsem zasluženo odobravanje je žel g. podpredsednik našega 
društva, g. Lilleg, za svoje krasne solo-speve. Seveda niso izostali 
tudi pri taki priliki običajne napitnice, katerih vrsto je otvoril g. 
Bahovec, ki je napival prospehu našega društva. G. Lilleg je 
pozdravil navzoče Vrhničane in se pozneje zahvalil govoru gosp. 
Podlesnika, ki je napival harmoničnemu delu med šefi in 
uslužbenci v korist prepotrebnega našega društva. Medtem pa smo 
začuli iz gorenjih čitalničnih prostorov zvoke poskočne mazurke. 
Vrli vodja lanske plesne šole g. Schadfer je aranžiral ples. Toda 
bilo je že pozno, pred vratmi so čakali pripravljeni vozovi in le



Stran 66. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 6.

prekmalu nam je minil lepi večer zanimivega izletnega dne, za 
katerega se imamo zahvaliti v prvi vrsti vrlemu njegovemu aran
žerju, g. Perdanu. Na veselo svidenje na drugem izletu, katerega 
naj nam skoro priredi naše društvo!

*
Izkaz posredovalnega odseka. Išče se: dva pomočnika 

manufakturne stroke za Kranj; en pomočnik špecerijske stroke za Ljub
ljano ; trije pomočniki meš. stroke za deželo ; 1 potnik galant, in modne 
stroke za Dunaj; dva kontorista za Celje; ena kontoristinja za 
Kranj ; en vajenec za Ljubljano.

Službe išče: sedem pomočnikov manufakturne stroke, trije 
pomočniki špecerijske stroke, deset pomočnikov mešane stroke, 
pet pomočnikov špecerijske in železninske stroke, en potnik, en 
kontorist, en vajenec.

Ivan pl. Klemen, Zagreb, Josip Sadnik, Maribor, Karol I 
S ich eri, Maribor, Simon Frech, Sinj, Adolf Klein, Sarajevo,

Angelo Far chi, Trst, Jos. L a 11 m a n i g, (zapuščina) Celovec, Ivan 
Jakin, Gorica, Jakob Gerbec, Gorica, Pavel Težak, Varaždin, 
Pavlina Staraš ina, Žirkovec pri Ptuju, B. Gratto ni recte 
Gratton, (zapuščina), Gorica, L. Krausi brat, Zenica, Ivan 
Gradnik, (zapuščina) Grahovo na Bači, Teodor Gunkel Laški trg.

Insolvenca:
Ernest Jeuniker (zapuščina), Ljubljana.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“

Ignac Fock
tovarna

mila in maščobnih izdelkov 
v pranju

priporoča

kemično čista mila 
vseh vrst.

Štedilno „Orlovo“ milo tekmuje prav 
uspešno z vsakim tujim proizvodom. 
Znamka enogiavi orel in ime Fock.

Ernest Sark
g

S
S

Ljubljana
Stari trg št. I, postaja elek. cest. železnice 

priporoča

svojo bogato zalogo modnega in svile
nega blaga ter potrebščin za šivilje in 

krojače.
Največja izbera modernih vsakovrstnih

kravat, ovratnikov, manšet, srajc. 
Moderci

samo moderne francoske oblike. 

Vsakovrstnega toiletnega blaga itd.

v zvezi z gostilno

na Gorenjskem
se odda za dobo več let v najem.

Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči. 
Hiša z dvema sobama in vinsko kletjo za gostilno, pe
timi sobami za stanovanje z drugimi potrebnimi pro
stori vred. — Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje, 
hlev itd. Naslov za ponudbe pove upravn. „Trg. Vest.“.

Delniška družba združenih pivovaren Žalec in Laški trg
v Ljubljani

priporoča

svoja svetla in črna piva. -8







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. malega srpana 1904. Št. 7.

Vajenci v trgovskem stanu.
Spisal Silv. Škerbinec.

V zadnji številki smo govoreč o potrebi zakonite 
uvedbe dokaza usposobljenosti v trgovskem obrtu 
izrekli mnenje, naj bi se istočasno s tem uredilo tudi 
vprašanje glede vajencev in praktikantov (volonterjev), 
ako naj se žalostno stanje trgovine v resnici izboljša.

Kakor glede sposobnostnega dokaza tako ne 
obstoji tudi glede vajencev v današnjih avstrijskih za
konih skoro nikake določbe in vendar, ako se po
misli, da tvorijo vajenci v prodajalnah in praktikanti 

kAomptoarjih naraščaj trgovskega stanu, se mora brez 
ugovora priznati, da bi jim moral zakon večjo pozor
nost posvetiti nego jo posvečuje.

Časi, ko je principal pošiljal svojega sina k kup- 
čijskemu prijatelju, da se pri njem izuči v trgovskih 
vedah, so minili. Da, takrat se je mnogokrat plačevala 
visoka učnina, vajenec se je smatral za rodbinskega 
člana in se je tudi tako ravnalo z njim in principal 
si je štel v čast, da je vajenca izobrazil v vsem ko
ristnem — danes pa, čeprav ne povsod, ni več tega. 
Povod, da vzame principal vajenca v učenje, je veliko
krat to, da si z njim pridobi ceno delavno moč. Prin
cipal in vajenec skleneta takorekoč enostavno kupčijo: 
vajenec da principalu za tri leta svojo delovno moč 
na razpolago in zato mu pa principal pomaga, da si 
pri njem prisvoji gotovo mero trgovskih vednosti, ki 
vajencu zadostujejo, da se pozneje preživlja. Zoper 
tako pogodbo ni sicer ničesar ugovarjati, ako bi se 
vsi principali ravnali po nji. Marsikateremu ni prav 
nič ležeče na tem, da bi se mladi ljudje, katere kar 
„na debelo“ vzgaja, res česa naučili, njemu je pred 
vsem na tem, da si z vajenci prihrani stroške za druge 
delovne moči, pri čemer si vajenci kajpada ne 
morejo prisvojiti potrebnih vednosti.

Kakšni zakoni bi bili torej potrebni, da se čim 
najbolj omeje taki kričeči nedostatki?

Predvsem bi bilo potrebno, da bi bila za vstop v 
trgovski stan predpisana gotova izobrazba, n. pr. uspešni 
obisk meščanske šole ali polaganje izpita o vednostih 
v maternem jeziku, računstvu itd. Izpit bi se moral 
polagati pred komisijo, ki jo imenuje gremij (zadruga).

Za marsikatere stanovske stroke zadostuje za silo po
manjkljiva izobrazba, za izobrazbo trgovca se pa mora 
brezpogojno zahtevati, da si je dotičnik pridobil 
trgovske vednosti v toliki meri, da lahko nadaljno 
praktično izobrazbo nastopi z nado na uspeh. Marsi
katerim starišem in mladim ljudem bi se 
moralo iztrebiti zelo krivo mnenje, da je 
za trgovski stan tudi oni sposoben, ki ne 
more ali noče uspevati v srednjih šolah 
ali kje drugje. Taki ljudje naj si v lastnem interesu 
ne izvolijo trgovskega stanu, ampak priprosto 
rokodelstvo, kjer bi morda sčasoma le kaj dosegli.

Dalje bi se moralo zakonito urediti razmerje 
števila vajencev do nastavljencev in sicer bi se 
nikjer ne smelo imeti več vajencev (praktikantov) nego 
enega na gotovo število nastavljencev. To zahtevo je 
kongres nemških trgovskih društev leta 1899 v Berlinu 
naslednje formuliral: „Vsak principal, ki nima nobe
nega nastavljenca, sme le enega vajenca imeti v 
učenju. Principali, ki imajo nastavljence, lahko tudi le 
tem izročijo izobrazbo vajencev. Trgovine s tremi na- 
stavljenci imajo lahko po dva vajenca. Za volonterje 
velja isto kakor za vajence.“ — Kako važna je ta 
zahteva, je razvidno iz tega, da imajo nekatere tvrdke 
po 3, 4, 5 in še več vajencev (vajenk) in nobenega 
nastavljenca in v interesu trgovskega stanu samega 
bi bilo, da se napravi konec takim razmeram, kajti 
en učitelj lahko poučuje več učencev, kaj drugega pa 
je, ako je pet ali še več mladih ljudij, izročenih enemu 
nastavljencu, da jih poleg svojega drugega dela izuči. 
Nastavljenec je prisiljen, da misli najprej na svoje delo, 
torej mu za izobraževanje vajencev ne preostaja 
nič časa.

Nadaljni potrebni predpis bi bil, da bi le 
izučeni trgovci smeli imeti vajence, ker se vajenec 
po sebi umevno ne more ničesar naučiti pri principalu, 
ki je vse kaj drugega nego izučen trgovec, toda ta 
zahteva se lahko izpolni le tedaj, ako se poprej uvede 
dokaz usposobljenosti v trgovini.

Tudi predpis, da se sme vajenec porabljati iz
ključno le za trgovska opravila, bi veliko koristil, 
da se povzdigne strokovna izobrazba vajencev, ker 
rabijo mnogi principali vajence za dninarska dela, ne 
pa za trgovsko opravilo.

7
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Lahko bi se glede vajencev in uredbe njih polo
žaja stavile še druge zahteve, predstojeće opozarjajo 
le na najhujše zlo, ki se je glede vajencev dandanes 
vkoreninilo, ter omenjajo sredstva, s katerimi bi se 
napake lahko odpravile; gotovo pa zadostujejo v 
dokaz, kako je potrebno, da se tudi to vprašanje 
zakonitim potom uredi. O izobrazbi vajencev med 
učno dobo bomo še govorili.

Tvrdka in njeno registrovanje.*)
Spisal Anton Kuder.

(Konec.)

Kar velja o trg. registru, velja tudi o zadružnem 
registru, vendar je naglašati sledeče izjeme :

1. ) V zadružni register se vpisujejo le:
a) trgovske zadruge (Handelsgenossenschaften),
b) pridobitne in gospodarske zadruge

(Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften).
Če bi se strogo tolmačili predpisi glede vpisa, 

bi se morala vpisati trgovska zadruga, ki plačuje 
v zakonu zahtevane minimalne davčne zneske, tudi v 
trgovski register, vendar se vpisujejo v praksi le v 
zadružni register.

2. ) Imena zadružnikov se ne vpišejo v zadružni 
register, pač pa morajo biti vpisani vsi zadružniki**) 
v takozvan „register zadružnikov“, ki ga vodi 
zadruga sama, in ki ga ni zamenjati z zadružnim re
gistrom.

3. ) Ženitna pogodba, vsled katere pristojijo ženi 
kakega zadružnika premoženjske pravice, se nikdar 
ne vpiše. Žena se lahko tudi brez takega vpisa skli
cuje nasproti upnikom zadruge na te svoje premo
ženjske pravice.

Če je zabredel registrovan trgovec v konkurz, 
sme zahtevati njegova žena doto, ki jo ima tirjati od 
moža, le tedaj pred konkurznimi upniki, če je po
trdil mož vsaj eno leto pred otvoritvijo konkurza, da 
je res prejel ženino doto, in če je bila vpisana ženitna 
pogodba, v register. Terjatve trgovskih upnikov, ki so 
nastale še pred vpisom ženitne pogodbe, imajo prednost 
pred doto.

Če je pa zagazil zadružnik v konkurz, sme se 
sklicevati žena na svoje pravice, pristoječe ji iz ženitne 
pogodbe, tudi če ni vpisana pogodba.

4. ) Če je odredila kaka upravna oblast razdru
žitev zadruge, se mora vpisati ta razdružitev ura
doma v zadružni register.

*) V zadnji številki, stran 58, drugi razpredelek, pred
zadnja vrsta, naj se čita „«imajo“ namesto imajo.

**) Tudi če jamčijo osebno z vsem svojim premoženjem.

Vpis zadruge v zadružni register se sme izvršiti 
le tedaj, če zadostuje zadružna tvrdka vsem zakonitim 
predpisom in če je zadružna pogodba popolna, to se 
pravi, če obsega vse v § 5. zadružnega zakona ob
sežene navedbe in določila, katera nikakor ne smejo 
nasprotovati izrecnim predpisom zadružnega zakona.

Zadružni zakon določa v § 5.:
Zadružna pogodba mora obsegati:
1. ) tvrdko in sedež zadruge;
2. ) predmet podjetja;
3. ) določilo, koliko časa naj obstoja zadruga, če 

je njen obstoj sploh časovno omejen;
4. ) pogoje pristopa zadružnikov in eventuelno 

posebna določila o izstopu iz zadruge (prostovoljni 
izstop, smrt, izključitev) ;

5. ) zadružne doneske posameznih zadružnikov in 
kako se tvorijo;

6. ) načela, po katerih je napraviti bilanco in 
razdeliti dobiček, način, kako se odobri bilanca, in 
določbo o razdelitvi dobička in izgube med posamezne 
družabnike;

7. ) način volitve in sestave predstojništva ter 
obliko legitimacije predstojništva, njegovega namest
ništva in zadružnih uradnikov;

8. ) obliko, v kateri se skličejo zadružniki k obč
nemu zboru;

9. določilo, pod katerimi pogoji in na kak način 
smejo izvrševati zadružniki pravico glasovanja;

10. ) predmete, o katerih ne smejo sklepati zbrani 
zadružniki z navadno večino, marveč s kvalifikovano 
večino glasov in ugodivši še drugim zahtevkom;

11. ) način, kako bo razglašala zadruga svoje 
objave ;

12. ) navedbo, če jamčijo zadružniki za zadružne 
obveze omejeno ali neomejeno; če se raztegne ome
jeno jamstvo čez zakoniti obseg, tudi obseg tega 
jamstva;

13. ) imenovanje članov prvega predstojništva in 
tistih oseb, ki so dolžne izposlovati registrovanje 
zadruge.

Celotni trgovec uživa sledeče dobrote:
1. ) sme imeti tvrdko, ki je različna od njegovega 

državljanskega imena;
2. ) sme nastaviti prokurista;
3. ) njegove trgovske knjige obdrže delj časa do- 

kazilno moč, kakor trg. knjige malega trgovca (Minder
kaufmann) ;

4. ) je pristopno zanj trg. sodišče, bodisi da na
stopa kot trgovec ali kot kridatar;

5. ) sme končati konkurz s prisilno poravnavo, 
če so dani zakoniti pogoji (§ 208. konk. reda) ;

6. ) ima posebno varstvo svoje registrovane 
tvrdke, ki obstoji v tem, da



Št. 7. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 71.

a) sme vsakega, ki ima ž njim enako tvrdko, pri
siliti tožbenim potom, da mora opustiti to 
tvrdko in

b) sme tožiti tistega, ki je zlorabil njegovo tvrdko, 
da mu povrne njegovo škodo, ki jo je imel 
vsled zlorabe tvrdke.
Poleg tega pa kaznuje tudi obrtna oblast vsako 

zlorabo kake registrovane tvrdke.

Registrovanje.
Uradoma sme vpisati sodišče le otvoritev 

konkurza in končanje poravnavnega postopka, izbri
sati pa tvrdko le tedaj, če je umrl imetelj, njegove 
zapuščine pa ni hotel prevzeti nikdo, ter so tudi vse 
prisojene globe neiztirljive ; konečno se izbriše ura
doma zadružna tvrdka, če je upravna oblast razpu
stila zadrugo.

V vseh drugih slučajih mora trgovsko sodišče 
dotičnika pozvati, naj zaprosi tekom določenega časa 
za vpis tvrdke. Če se ne odzove temu pozivu v do
ločenem času, pozove se ga še enkrat, hkratu pa 
se mu zapreti za slučaj neposlušnosti globa od 20 K 
do 600 K, ki se ne sme nikdar izpremeniti v zapor. 
Ponovni pozivi in vedno večje globe se vrste toliko 
časa, da zaprosi dotičnik za vpis ali da zapre trgovino.

Trgovskemu sodišču morajo glasom ukaza justič- 
nega ministerstva z dne 24. maja 1871, št. 5785 vsa 
davčna oblastva vsak mesec naznaniti vse tiste trgovce, 
ki plačujejo predpisane minimalne davčne zneske. Pa 
tudi če izvedo imenovana oblastva za kako dejansko 
okolščino, ki ne soglaša z registrovanim vpisom, mo
rajo to še posebej naznaniti trg. sodišču.

Brž ko izve sodišče, da so dani pri kakem tr
govcu vsi pogoji za vpis, ga pozove, da zaprosi tekom 
danega mu roka za vpis, k čemer ga prisili eventuelno 
z globami.

Kdor se čuti postavno zavezanega, da da vpisati 
svojo tvrdko v trg. register, je najbolje, da stori to 
takoj, še preden dobi od sodišča poziv, ali pa vsaj 
takoj po sprejemu poziva, da se izogne globam, ki so 
zelo občutne.

Za vpis se prosi lahko pismeno ali pa ustno. 
Najenostavnejše je pač, če se zglasi dotičnik uradni 
dan*) in med uradnimi urami pri sodišču. Ni pa treba, 
da se zglasi ravno pri trgovskem sodišču, ker 
mora vzeti tako prošnjo vsako okrajno sodišče na 
zapisnik in jo poslati potem uradoma pristojnemu 
trg. sodišču (§ 44. jur. norme). Prosilec pa mora j 
biti pri sodišču, do katerega se obrne, ali osebno 
znan, ali pa morata potrditi njegovo identiteto dve, 
sodišču osebno znani priči; če ima pa s seboj druga 
dokazila, s katerimi se lahko legitimuje, kakor n. pr.

*) Pri trg. sodišču se lahko zglasi vsak dan.

legitimacijo, izpričevalo, plačilne naloge i. t. d., tedaj 
zadostuje le ena sodišču osebno znana priča. V tem 
slučaju nima prosilec drugih stroškov, kakor da plača 
zakonito pristojbino in pa pristojbino za objavo v 
časnikih in v centralnem listu, ki izhaja na Dunaju.

Če ima pa prosilec daleč do sodnije, če je bolan 
ali če noče iti osebno k sodniji, tedaj mora napraviti 
pismeno prošnjo za vpis.

V prošnji mora povedati, kje in kakšno trgovino 
namerava izvrševati, kako se bo glasila tvrdka ter kdo 
in kako jo bo podpisoval. Ako namerava podeliti komu 
prokuro, mora navesti ime prokurista, in pripomniti, 
ali je to enostavna ali kolektivna prokura.

Prošnji je priložiti :
1. ) obrtni list, ali pa se mora povedati, da pro

silec še nima obrtnega lista;
2. ) posebno prilogo, na kateri je lastnoročen 

podpis prosilca;
3. ) če prosi za vpis prokure, posebno prilogo, 

na kateri je lastnoročen podpis prokurista oz. način, 
kako bo podpisoval prokurist.

Vlogi 2) in 3) se datirati po zapisanem, v 
svrho primerjave danem podpisu in se še enkrat 
lastnoročno podpišeti.

Podpis na prošnji in vse podpise na prilogah 
2) in 3) mora poveriti sodnija ali pa notar.

Če bi se hotelo dati poveriti te podpise pri 
sodniji, — kar se bo pa redko zgodilo, ker bi dal pro
silec, če gre že k sodniji, raje svojo prošnjo na za
pisnik, — tedaj mora biti prosilec pri sodniji osebno 
znan ali mora privesti dve sodniji osebno znani priči 
s seboj, ali pa le eno pričo, če izkaže svojo iden
titeto z drugimi verodostojnimi izkazih.

Če je kupil ali podedoval prosilec tvrdko s trgo
vino vred in jo misli pod že obstoječo tvrdko naprej 
izvrševati, tedaj morajo sopodpisati prošnjo za regi
strovanje te tvrdke tudi prejšnji imetelj (prodajalec 
trgovine) oz. dediči ali sodediči zapustnikovi, ker bi 
se brez dovoljenja pravkar navedenih oseb ta tvrdka 
tudi s pristavkom, da je sedanji imetelj naslednik 
prejšnjega, ne smela rabiti. Potemtakem bi se n. pr.
tvrdka: „A. Flis-a

naslednik 
M. Tiflis“

ne smela rabiti brez dovoljenja A. Flis-a oz. njegovih 
dedičev; še manj bi se smela rabiti neizpremenjena 
tvrdka „A. Flis“.

Prošnje za vpis v trg. register so podvržene 
različnim pristojbinam*) i. s. je kolekovati:

1.) prošnje za vpis tvrdke (glavnega zavoda ali 
filijalke), naj so podane v pismenih vlogah ali pa na

*) Pristojbinski zakon z dne 13. decembra 1862 št. 89 
d. z. črka /.

7*
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sodni zapisnik, z 20 K. Kadar plačuje registrovano 
podjetje več kot 200 K pridobnine na leto, tedaj se 
mora plačati še 10% od presežka (nad 200 K) i. s. j 
direktno pri davkariji in ne v kolekih. Kot minimalni 
znesek je vzet 200 K, zato znaša pristojbina za vpis 
tvrdke 20 K, kateri znesek se znači kot 10% od 200 K.

2. ) prošnjo za vpis premembe že vpisane 
tvrdke ali imeteljev z 20 K;

3. ) prošnjo za vpis fili j alke kake že registro
vane tvrdke, če je filijalka v okrožju drugega trg. 
sodišča, z 20 K.

Če so pa glavni zavod in filijalka v tem okrožju 
istega trg. sodišča in se prosi istočasno za vpis vseh 
zavodov, so pristojbine tiste, kakor če bi se prosilo 
za vpis le enega zavoda.

4. ) Prošnjo za vpis družbene pogodbe i. s. 
prvo polo z 20 K, vsako nadaljno polo z 1 K;

5. ) prošnjo za vpis prokure z 10 K i. s. to
li kr at po 10 K, kolikor prokuristov je priglašenih;

6. ) prošnjo za vpis likvidatorjev (prvo polo) 
z 10 K, vsako nadaljno polo z 1 K;

7. ) prošnjo zavpisženitnepogodbez 10K;
8. ) prošnjo za izbris tvrdke, pristavkov in dru

gačnih, kakor pod št. 2 omenjenih prememb z 2 K.
Če se prevzame trgovina od živečega trgovca 

ali pa podeduje za umrlim in se pridrži stara tvrdka, 
je vendar le smatrati z ozirom na pristojbine, da 
je prejšnja tvrdka ugasnila in nastala druga nova, 
doslovno enaka prejšnji. V tem slučaju mora plačati 
prevzemnik trgovine za vpis 20 K, za izbris pa 2 K.

Tudi če se je preselila trgovina v okrožje dru
gega trg. sodišča, je smatrati, da je ugasnila tvrdka v 
prejšnjem sodnem okrožju in da je nastala v novem 
okrožju nova tvrdka. Tudi v tem slučaju je plačati za 
vpis v novem sodnem okrožju 20 K.

Ako se je pa preselila trgovina z enega kraja v 
drug kraj, ne da bi se bilo izpremenilo sodno okrožje, 
tedaj je to le prememba, ter je kolekovati prošnjo za 
tak vpis z 2 K.

Kdor neha izvrševati obrt, naj to takoj naznani 
davčni oblasti, ker bi moral sicer še naprej plačevati | 
pridobnino in en del dohodnine.

Končno je še omeniti, da se naši trgovci navadno 
branijo registrovati tvrdko, najbrž ker se bojé sitnosti j 
in stroškov pri registrovanju nove tvrdke in vsake 
poznejše premembe. Te sitnosti in ti stroški pa ne 
morejo priti v poštev, če se primerja obile in izdatne j 
dobrote, ki jih uživa registrovan trgovec in če se uva- 
žuje, da uživa neprimerno večji kredit, kot neregistrovan. 
Zato naj bi gg. trgovce navdajala težnja po registro- i 
vanju, za katero naj bi zaprosili sami od sebe, bržko 
so izpolnjeni zakoniti predpisi in pogoji.

Pravno razmerje med predstojnikom 
in nameščencem.

Piše Črtomir Cuk.

III.
Zadnjič smo govorili o odpovedi in odpovednem 

roku, zdaj pa preidemo na izpričevalo, katero je pred
stojnik dolžan nameščencu narediti in izročiti. V izpriče- 
valu mora biti navedeno : kakšno opravilo je imel name
ščenec v službi in koliko časa je služil ter kako se 
je obnašal med tem časom. Sprejem opazke v izpri
čevalo, da je bil „zvest in pošten“, zahteva lahko 
nameščenec — kajpada če odgovarja resnici — tudi 
sodnim potom od predstojnika, ako se ta brani; 
navedbe, kako je delal, pa nameščenec ne more zah
tevati, ker izraža to več ali manj osebno mnenje 
predstojnikovo. A vendar se to največkrat navede v 
izpričevalu, osobito če je predstojnik pripravljen, 
napraviti „dobro“ izpričevalo. Prav tako se ne more 
zahtevati, da se v izpričevalu navede, če je name
ščenec na lastno zahtevanje zapustil službo ali če mu 
je predstojnik odpovedal. Navedba prvega slučaja je 
za nameščenca na vsak način ugodna, slabo pa je 
zanj, če se navede, da ga je predstojnik sam odpustil, 
izvzemši, ako se izrecno pripomni, da se je to zgodilo, 
ker se je trgovina opustila ali kaj enakega.

Za resnične podatke v izpričevalu je 
predstojnik bodočim predstojnikom na
meščenca, kakor tudi temu samemu odgo
voren in je porok za posledice, ki lahko 
nastanejo vsled neresničnih podatkov v 
izpričevalu. Ako izda n. pr. predstojnik name
ščencu izpričevalo, da je bil ves čas, ko je pri njem 
služil, „pošten“, vkljub temu da ga je odpustil, ker je 
nepošteno ravnal z denarjem, in ako sprejme drug 
predstojnik na podlagi tega izpričevala dotičnega na
meščenca in se nameščenec v novi službi istotako 
pregreši, je prvi predstojnik dolžan odškodovati dru
gega, ako mu le-ta lahko dokaže neresnično na
vedbo v izpričevalu. Na to okolnost opozarjamo zlasti 
zategadelj, ker je predkratkim najvišji sodni dvor glede 
tega enako razsodil. Drugačna je kajpada stvar, ako 
se v izpričevalu omenjajo nameščenčeve zmožnosti, 
kajti te zadovolijo enega predstojnika popolnoma, 
drugemu se pa zde nezadostne, kajti vsak predstojnik 
tudi ne zahteva enakih del od svojih nameščencev. 
Prav tako kakor za izpričevala velja tudi za poizvedbe 
o nameščencih; vsak predstojnik bo torej vedel, kako 
mu je oddati to ali ono izjavo, ne da bi nameščencu 
delal krivice, niti bodočemu predstojniku tega pri
zadel škode.

Končno hočemo omeniti še neodločeno sporno 
vprašanje glede izdaje in izročitve izpričevala, namreč
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ako nameščenec lahko zahteva izpričevalo, čim je 
službeno razmerje odpovedano, ali šele pri izstopu iz 
službe dotičnega predstojnika, kakor tudi glede zah
teve nekaterih organizacij nameščencev, naj bi imel 
nameščenec po preteku 3 ali 5 službenih let pravico od 
predstojnika zahtevati izpričevalo, kako se je med tem 
časom obnašal. Ta zahteva ni neopravičena, če se 
pomisli, da izpričevalo pri odhodu iz službe vkljub 
dolgi vrsti službenih let lahko včasih vendarle — 
neugodno izpade in v takšnih slučajih so interemi- 
stična izpričevala za nameščenca velike koristi. Ome
njeno sporno vprašanje in ta zahteva sta pa brez 
pomena, ako se službeno razmerje mirnim potom 
razreši in to se pri nas k sreči največkrat zgodi. —

IV.

V naslednjem omenjamo dolžnost bolniš
kega zavarovanja nameščencev, kateri so le-ti 
kot obrtni pomožni delavci v zmislu zakona z dne 
30. marca 1888 podvrženi. Izvzeti so le oni name
ščenci, katerih predstojnik se pismeno zaveže, da jih 
v slučaju bolezni popolnoma odškoduje za toliko, 
kolikor bi dobivali od okrajne bolniške blagajne, no 
takih predstojnikov je po našem mnenju malo, ali pa 
nobenega, ker je prevelik riziko. Nameščenci se lahko 
zavarujejo pri okrajni bolniški blagajni ali pri kaki 
zadružni (gremijalni), obratni ali društveni bolniški 
blagajni, ako so poslednje imenovane zakonito kot 
okrajnim enake priznane, t. j. ako dobivajo člani od 
njih najmanj to, kar predpisuje zakon okrajnim bol
niškim blagajnam in ako njih enakoveljavnost potrdi 
deželna politična oblast. Za plačevanje zavaro
valnih prispevkov blagajni je predstojnik 
odgovoren in mora v zmislu zakona ‘2/.t tega pri
spevka plačati nameščenec in % predstojnik. V slu
čaju bolezni ima zavarovani nameščenec pravico do 
brezplačnega zdravniškega oskrbovanja, do zdravil, 
terapevtičnih pripomočkov in ako traja bolezen dlje 
nego tri dni do bolniščine, ki je odvisna od njegove 
plače. Bolniščnina se dobiva najmanj 20 tednov.

Kakor v mnogih drugih ozirih (glej gremij) vla
dajo v Ljubljani tudi glede bolniškega zavarovanja 
nameščencev izjeme. Tako se n. pr. zavarovalni pri
spevek „Trgovskega bolniškega in podpornega društva“ 
pobira namesto pri predstojnikih pri nameščencih in 
pri mnogih tvrdkah plačajo nameščenci, kar je zoper 
zakonite določbe, ves prispevek sami. Vzrok teh 
razmer, katerih drugje nikjer ne najdemo, leži najbrž 
v tem, da je omenjeno društvo obstojalo že pred 
vpeljavo zakona glede bolniškega zavarovanja kot 
podporno društvo za trgovske nastavljence in se je 
leta 1890., ko se je društvo izpremenilo v okrajnim 
bolniškim blagajnam enakoveljavno bolniško blagajno,

premalo oziralo na zakonite določbe v prid nastav- 
ljencev, kar se vidi tudi iz tega, da manjka v pravilih 
določilo glede razdelitve članov ravnateljstva v pred
stojnike in nameščence. (Dalje prih.)

Prvi razvoj trgovine in denarja.
Spisal Anton Kuder.

(Dalje.)

Ker pa kmetič ne vé, če se mu bo posrečilo, 
potem zamenjati del žita za usnje, obleko, poljedelsko 
orodje in posodo, zato si ne upa zamenjati, kajti če 
mu ostane vol, ga lahko žene domu, za ostalo žito pa 
bi moral najeti voz in ga peljati na svoj dom. Dasi 
je torej na sejmu vsega dovolj, česar je iskal naš 
kmetič, vendar ni dobil ničesar, ker ni mogel deliti 
vola. Koliko lažje bi bilo, če bi bil vzel s seboj namesto 
debelega denarja — vola le drobiž — ovce! En vol 
ali en konj je imel tisto vrednost kakor 10 ovac (in- 
dogermanska živalska veljava) ali 15 ovac (semitska 
živalska veljava). Ce bi bil imel ovce, bi gotovo dobil 
vsaj poljedelsko orodje in železno posodo, najbrž pa 
vsaj nekaj drugih reči; če bi mu pa ostala kaka ovca, 
bi jo pa gnal zopet domu.

Na vsak način je torej drobnica veliko priklad- 
nejša za plačilno sredstvo kot govedo in konji, vendar 
je tudi to plačilno sredstvo še tako nedostatno, da se 
ni moglo trajno uporabljati. Živina namreč pojé veliko 
če se jo hoče delj časa hraniti, vrhtega se pa sploh 
ne da dolgo ohraniti, ker je podvržena raznim bo
leznim in ker postane stara. Dalje jemljejo črede 
veliko prostora in dajejo silno opravila. 
Končno pa tudi ne jemljejo povsod radi vsake vrste 
živine. Indi n. pr. ne marajo za govedo, ker se jim 
gnjusi goveje meso. V prvi vrsti se pa živina zato ni 
mogla obdržati kot plačilno sredstvo, ker je še celo 
drobnica premalo deljiva.

Vsled teh nedostatkov so se začeli ozirati ljudje 
po taki tvarini, ki bi

1) bila kolikor mogoče deljiva, ne da bi se 
zmanjšala njena vrednost vsled deljenja (demant),

2) ki bi bila pri vseh narodih enako priljubljena, 
ki bi imela torej internacij onalno vrednost, 
katere niso imela plačilna sredstva kakor n. pr. kože, 
školke, živina i. dr.

3) ki bi bila pri majhni telesnini veliko vredna 
t. j. ki bi imela veliko relativno vrednost,*)

4) ki bi imela v primeri z drugim blagom stalno 
ali vsaj skoro stalno ceno,

5) ki bi se nikdar ne izrabila in ne konsu
mirala, ampak kvečjem le obrabila,

*) 1 dtnfi - 1 / zlata je vreden okoli 62.000 K.
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6) ki bi se dala večno shraniti, ker se ne po
kvari, ne zboli in ne postara in ki bi se ploh ne 
mogla uničiti ter bi shramba tudi nič ne stala,

7) ki bi imela tudi po vsem svetu enako 
vrednost, ker bi bilo njeno bistvo po vsem svetu 
enako*) ki bi bila torej kemična prvina, ne pa se
stavina,

8) ki bi se dala spraviti brez posebnega truda 
v vsako poljubno obliko.

Vse te lastnosti imajo kovine, osobito pa še 
plemenite kovine. Železo n. pr. bi se že težko 
tako shranilo, da bi ga ne snedla rja tekom tisočletij. 
Kovine so skoraj neskončno deljive in imajo inter
nacionalno, etično vrednost, ker nas bodejo v oči 
in nam ugajajo vsled svojih krasnih lastnosti, osobito 
vsled lepe kovinske barve. Preden se še zaveda otrok 
prave vrednosti in pravega pomena denarja, že steza 
ročico po njem. Če se mu pokaže n. pr. staro, temno 
krono in nov svetel komad za 2 h, segel bo po ba
krenem novcu, kar jasno kaže etično vrednost kovin. 
Sicer pa vidimo enak pojav pri neomikanih in pri 
omikanih narodih: vsi uporabljajo kovine vsled njene 
etične vrednosti kot nakit. Nobena druga tvarina 
nima pri tako majhni telesnini tolike vrednosti, iz
vzemši le drago kamenje, ki se pa ne da lahko deliti 
in izgubi z delitvijo skoro vso svojo vrednost; vsaka 
druga tvarina ima gledé na čas in kraj bolj nestalne 
cene, ker se cena ne ravna le po povprašanju in po
nudbi, marveč tudi po kakovosti blaga, ki je pa glede 
na kraj in čas produkcije zelo različna. Vsakdo ve, 
kolika je razlika med arabskimi in našimi konji, med 
azijskimi in ameriškimi demanti, med francoskim šam
panjcem in koroškim vinom, zvanim „Siebenmandel
wein“, ve pa tudi, da so n. pr. različni letniki istega 
vina kaj različni v kakovosti in ceni. Pri kovinah se 
ravna cena edino in izključno le po povpraševanju in 
ponudbi, ker so kovine kemične prvine (Elemente) in 
je torej njihovo bistvo, t. j. njihova kakovost vseskozi 
enaka. Kovine imajo najbolj stalno ceno, ker se 
rabi skoro vedno enaka množina kovin, dočim je od
visen konsum drugih tvarin od slabe letine, vojske, 
človeških in živalskih bolezni in drugih okolščin. Ko
vine sploh ni mogoče uničiti ali porabiti, ampak se 
kvečjemu obrabi.

Ta lastnost kovin je eminentne važnosti. Znano 
je, da človek v mladosti več dela kakor v starosti in 
več zasluži, kakor potrebuje. Vsled tega si v mladosti 
lahko toliko denarja prihrani, da se živi v starosti. 
Če bi ne bile kovine plačilno sredstvo, marveč živina, 
bi bila varčnost skoro popolnoma izključena. Kdor

*) Čisto zlato, oziroma kovina je v bistvu povsem enako, 
naj se izkoplje v Evropi ali Ameriki, dočim je odvisna kakovost 
vsakega drugega blaga, tudi dragih kamenov, od kraja, kjer se 
je produciralo, oziroma našlo.

si prihrani, recimo, v 24. letu svoje dobe enega vola, 
ga vendar ne more hraniti do svojega 70. leta, t. j. 
skozi 46 let, ker vol ne dočaka te starosti. Ravno to 
velja o vsaki drugi tvarini, ki ima le količkaj kakšno 
vrednost, osobito o vsaki hrani. V teh okolščinah je 
le eno preskrbljenje za starost mogoče, namreč to, 
da prepuščajo v obilici živeči mladi ljudje del svo
jega, v naravi jim izplačanega zaslužka oslabelim 
starcem. Ni treba posebej poudarjati, da je tako živ
ljenje beračev mukepolno.

Ko so se bile uvedle kovine kot plačilno sred
stvo, je bilo preskrbljenje za starost prav lahko, saj 
je imel človek v naravi vzor, katerega seveda takrat 
še ni razumel. Vsled obile solnčne gorkote raste 
namreč drevje in se debeli. Na ta način se kopičijo 
solnčni žarki, pretvorivši se prej v lesne stanice, v 
lesu, ki nam oddaja potem po zimi kot kurivo zopet 
svojo gorkoto.*) Narava sama je prihranila en del 
preobile poletne gorkote, za zimo. Ravno tako so pre
tvarjali ljudje tisto količino dela, ki ga niso porabili, 
v obliko kovin, katere so hranili potem za starost. 
Ko so postali onemogli, zamenjali so to latentno delo**) 
v živež, obleko, stanovanje i. t. d. Ta pomen kovin 
je tako velikansk, da si ga ne moremo dandanes niti 
prav predstavljati.

Slišali smo že, da so se seznanili ljudje najprej 
z bakrom, iz katerega so izdelovali različno orožje in 
orodje. Baker pa je bil premehak, vsled česar se je 
kaj hitro skrhalo in obrabilo bakreno orožje in orodje. 
Takisto se je godilo tudi cinastim izdelkom. Šele ko 
so jeli zlivati baker in cin v bron, se jim je posrečilo 
dobiti tršo kovino.***) Po bakru, činu in bronu so 
povpraševali edino zato, ker so rabili te kovine v iz
delovanje orožja, orodja, posode in nakita. Ko so pa 
spoznali Babilonci v 3. tisočletju pr. Kr. tudi pleme
nite kovine, namreč srebro, zlato in elektron ali 
belo zlato, t. j. zlitino srebra in zlata, začeli so upo
rabljati bron v prvi vrsti za izdelovanje orožja in 
orodja, iz plemenitih kovin pa so izdelovali večinoma 
le nakite. To je bil en vzrok, zakaj niso ostali ljudje 
pri bakru, bronu ali srebru kot plačilnem sredstvu, 
marveč so prešli od bakrene k srebrni in 
od te k zlati veljavi. Elektron se je uporabljal 
krajevno in časovno tako omejeno, da ne pride v 
poštev. Drugi veliko važnejši vzrok je bila pa vred
nost omenjenih kovin, ki se za to pradobo seveda ne 
da več natanko določiti. Primeroma pa lahko rečemo,

*) Takih koristnih pretvorb imamo že več. Primerjaj pre
tvorbo sile v električni tok, ki se napelje drugam in tam zopet 
izpremeni v silo.

**) V drugi obliki skrito delo.
***) Železo so uporabljali kot plačilno sredstvo le Grki, 

posebno Špartanci i. t. v obliki koničastih koščekov (oboi), 
kojih je šlo 6 v eno roko (drahma).
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da je bila relativna vrednost bakra, srebra, elek
trona in zlata v razmerju 1 : 60 : 600 : 810. Za T kg 
zlata se je dobilo torej 810 kg bakra, 13’5 kg srebra 
in 135 kg elektrona.

Z rastočo človeško omiko so naraščale tudi 
raznovrstne potrebščine in s temi se je morala razvi
jati tudi trgovina. Vzemimo, da je bil 1 kg bakra takrat 
toliko vreden kakor danes, namreč T5 K. Ker ni bilo 
še cest in drugih občil in ker so bila človeška selišča 
po cele dneve oddaljena drugo od drugega, je gotovo 
imel trgovec dovolj nositi, če je vzel s seboj razen 
navadnega brešna še 10 kg bakra. Vendar ni mogel 
z vsem tem denarjem, ki ga je komaj nosil, več pla
čati, kakor 15 K. Kjer je omika na zelo nizki stopnji 
in človeške potrebščine neznatne, tam je že še mogoče, 
da ne presega nobeno plačilo 15 K, toda civilizacija 
ima vsak dan opravila s plačili, ki presegajo stotisoče 
ali celo milijone. Predočimo si civilizirano mesto in 
gorsko vas, pa bomo takoj razumeli razloček. V gorski 
vasi pride stara ženica v preprosto prodajalno, zahteva 
— recimo — za 4 h vžigalic, za 4 h popra, za 4 h 
žafrana in za 6 h soli. Ko dobi vse, povpraša, koliko 
lo stane, izvleče iz nedrij velik robec, odveže vozel 
in našteje počasi in premišljeno 18 h na mizo. Ko 
vidi, da ji ostane od vsega, kar je izkupila ravnokar 
za jajca ali gobe, še en komad za 2 h, porine še ta 
novec nekako resolutno in obupno od sebe, rekoč: 
„Pa naj mi dajo, slišjo, še za en krajcar šivank, saj 
jih je vedno treba pri hiši“. S tem je pokrila ženica 
vse svoje potrebščine. Če je bila tako srečna, da je 
iztržila med tednom zopet kak krajcar, pa gre drugo 
nedeljo po maši v gostilno, kjer si da prinesti za 
6 h čiste juhe in en vogal kruha; dostikrat pa zahteva 
samo juho, izmota iz robca kos črnega kruha, ga po- 
drobi v juho, pojé, položi 6 h na mizo in odide.

Ker prodira omika vsak dan višje tudi v gorske 
kraje, zato je pravkar orisanih tipov le še malo, dobé 
se pa vendar še. Kako je v mestih, to ve častiti 
bralec sam.

Iz povedanega je razvidno, da so se morala 
pojaviti plačila, katerih ni bilo mogoče več zmagati z 
10 kg bakra. Morali so začeti uporabljati kovino, ki 
se ni nahajala tako pogosto in dobivala tako lahko 
kakor baker, in ki je bila vsled tega dražja od bakra. 
Ker je bilo srebro 60krat dražje od bakra, tedaj se je 
z 10 kg srebra lahko plačalo 900 K. Ta znesek je 
zadostoval potem skozi več stoletij za vsako posa
mezno plačilo. Končno pa tudi srebro ni več ustrezalo 
vsem trgovskim zahtevam. Zato so jeli mešati, oziroma 
vlivati srebro z zlatom. Ta kovina, ki so jo zvali 
elektron, je bila mnogo dražja od srebra, tako da je 
10 kg te kovine zadostovalo za plačilo 24.440 K. 
Pozneje se je udomačilo zlato kot splošno plačilno 
sredstvo za večja plačila, ker se je z 10 kg zlata

lahko plačalo že 33.000 K. Kako se je zlata veljava 
nekako stopnjevala s papirnatim denarjem, to bomo 
slišali v poglavju o bankah.

Stari narodi pa sprva niso imeli denarja v taki 
obliki, kakor ga imamo dandanes, marveč so uporab
ljali kot plačilno sredstvo le popolnoma nepravilne 
kovinske gruče in kepe, katere so rezali in t e h- 
tali. Seveda je bilo zelo težko odrezati od cele kepe 
natanko nameravano množino, ker je bilo vsled ne
pravilne gruče z očmi težko zadeti in odmeriti pravo 
nameravano množino. Vsled tega se je odrezalo na
vadno premalo ali pa preveč in je bilo treba doreza- 
vati. Pri tem se je napravilo mnogo kovinskega prahu, 
kije bil sicer mnogo vreden, ki seje pa kaj lahko poizgubil.

Da se je lažje že z očmi zadela prava veličina, 
so začeli vlivati Babilonci kovine v pravilne štirioglate 
ali okrogle palčice (Metallbarren) ali pa ravno take 
obročke. Zdaj ni bilo treba več določiti na oči dol
žine, širine in višine, ampak se je določila le dolžina, 
ker je bila širina in višina, oziroma premer povsod 
enaka. Te pravilne kovinske palčice in obročke je bilo 
lažje nositi s seboj in osobito lažje dorezavati, ker se 
je nameravana teža takoj zadela.

Skozi tisočletja so se potem kovine samo sproti 
narezavale in tehtale. Še pri Rimljanih nahajamo javno 
nastavljene ljudi, ki so imeli tehtnico in so stehtali 
kovino vsakemu, ki je to želel. Takemu javno nastav
ljenemu funkcijonarju so rekli libripens.*) Angleži imajo 
še dandanes funt šterlingov; na Kitajskem se tuji 
novci še vedno tehtajo in zlati trgovski novci se 
povsod vsakokrat stehtajo, predno se vzamejo.

Tehtanje kovin v starem veku je bilo silno te
žavno. Finost kovine se namreč ni poznala. Zlato 
postane sicer res bolj belo, če se mu primeša srebro, 
in bolj rudečkasto, če se mu primeša baker. Ako se 
pa primeša zlatu določena množina srebra in bakra, 
tedaj obdrži zlato svojo barvo več ali manj. Kdor je 
zmešal torej čisto zlato na omenjeni način s srebrom 
in z bakrom in je porabil to zlitino kot denar, je 
opeharil prodajalca, ker mu je dal slabeje zlato, ozi
roma ker mu je dal primešano drugo kovino kot 
zlato. Pri vednem dorezavanju se je pa napravilo 
osobito pri zlatu mnogo prahu, ker je zlato zelo 
težko in drago in trgovec trgovcu niti enega prahu, 
ni hotel po nepotrebnem pustiti. Tega prahu se je 
gotovo mnogo poizgubilo, vsled česar se je potratilo 
veliko kovine. Končno pa je bilo težko dognati, je-li 
so bili uteži in tehtnica pošteni, tudi če je bila kovina 
res čista.

Te hibe in nedostatke so prvi uvideli Lidijci**) 
ki so odredili nekako med 700—650 pr. Kr., da mora

*) Tehtnico držeč.
**) Drugi trdé, da so bili to Feničani.
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imeti vsaka kovinska palčica na enem koncu državni 
pečat (punec, die Punze), ki naj potrjuje, da je kovina 
čista in brez primesi. Vsako kovinsko palčico, ki se 
je imela uporabljati kot plačilno sredstvo, so preiskali 
državni organi s črnim kremenom (lidijski kamen, 
Probierstein) in so pritisnili na en konec palčice punec, 
če je bila kovina čista. Taka palčica se je rezala potem 
od drugega konca, tako da je ostal punec do zad
njega koščka. Na ta način je bila pač odpravljena 
težkoča glede čistosti kovine, glede nepoštene tehtnice 
in nepoštenih uteži pa niso bili seveda nič na boljem. 
Prejkoslej so hodili trgovci državne organe nadlegovat, 
naj jim stehtajo kovino. (Dalje prih.)

pa oni ljudje pustili na cedilu svoje mlinarje, ki so, 
ker niso imele v svojih mlinih takega orodja, s katerim 
bi mogli napraviti tako lepo moko, kakršna se je uva
žala iz ogrskih mlinov, jeli propadati in le počasi so 
se vzdramili ter preustrojili svoje mline, ki so bili glede 
dela in izdelka vsaj deloma kos drugim večjim mlinom. 
A bilo je že prepozno. Ogrski mlini so pošiljali v naše 
kraje moko in so jo dajali vedno dosti ceneje, kakor 
se je prodajal domači izdelek. Poleg tega pa je bila 
še ona moka veliko lepša. Trgovcem, ki so imeli denar 
in ki bi lahko rešili našo trgovino, se pa ni ljubilo 
poganjati za tako slab dobiček, ter so rajši položili 
svoj denar v hranilnice, kjer jim je donašal več obresti.

(Konec prih.)

Naše mokarstvo.
Članek „Prekupčevalcem z moko v prevdarek“ 

v zadnji številki našega lista je vzbudil precejšnjo po
zornost med trgovci z moko. Ker uvidimo, da je iz
boljšanje mokarstva res potrebno, dajemo tozadevnim 
člankom radi prostor v našem listu. V naslednjem pri
občujemo pismo večjega trgovca z moko, ki nam med 
drugim piše: „Vnaprej Vam omenjam, da ne sodite 
mojih prepričanj po modernih razmerah sedanjega časa 
in po bogve kako učenih potih, ker Vam vse, kar 
boste od mene izvedeli, povem iz svoje lastne izkušnje.

Tudi meni se zdi, da je res skrajni čas za ljub
ljanske mokarje, da se združimo v eno celoto, ter si 
kot taki zagotovimo napram svojim konkurentom večjih, 
zlasti ogrskih mlinov, svoj še morebitni obstanek. Da 
pa bo vse naše delovanje naperjeno proti njim je krivo 
to, ker so nas ravno večji mlini pripravili tako daleč, 
da je naš zaslužek tako boren, kakor še nikdar doslej. 
Zato je skrajno potrebno, da se v kratkem skličejo vsi 
mokarji in sploh trgovci s žitom, k sestanku, na ka
terem naj bi se ukrenilo potrebno. Na tem mestu se 
mi pa zdi, da je ravno slov. trg. društva „Merkur“ 
dolžnost delati na to, da se v kratkem to zgodi; zakaj 
še je čas, a ne bo več dolgo.

Predno se pa kaj začne, je pač vredno, da se 
ozremo nekoliko nazaj v preteklost in v trgovino, ki 
je obstojala pred kakimi 50 leti in ki je bila, ker ta
krat še ni bilo železnic, na veliko boljšem stališču, 
kakor je danes. Če v onem času ni mokar pri vsakem 
centu (56 kg) zaslužil 3 gld. se niti zmenil ni za kako 
kupčijsko pogodbo. Pri taki kupčiji so imeli na ta 
način do 30% kosmatega dobička, ter se vsled tega ni 
čuditi, da so si takratni trgovci nagromadili velikanska 
premoženja. Po zgradbi železnic pa je jela kupčija v 
tem oziru zelo pešati in vsi trgovci so vsled premalega 
dobička, ki je pa bil v primeri z našim še zelo velik, 
razpuščali drug za drugim svoje trgovine. S tem so

Raznoterosti.
Obchodni Listy (trgovski listi), štirinajstdnevnik za tržna, 

obrtna in narodnogospodarska vprašanja. List češkega trgovskega 
muzeja. —

Izmed člankov, ki so bili objavljeni v letošnjem (VII.) letniku 
tega lepega, zavednemu češkemu trgovcu neobhodno potrebnega 
časopisa, naj omenjam le nekatere. K. Simun e k piše o stanu 
krajevnih agentov (Platzagent), o trgovskih potnikih in kra
jevnih zastopnikih. Ta stan je važen činitelj trgovine in živa vez 
med veletrgovino in malo trgovino, da, v novejšem razvoju trgo
vinskem je ta stan postal takorekoč duša vse veletrgovine. Znat
nega razločka med trgovskim potnikom in trgovskim agentom ni. 
Le ondi, kjer razsežnost veletrgovine in značaj prodajnega pred
meta zahteva popolno razdelitev obeh agend, se držijo krajevni 
agenti le krajevne agende. Na Češkem, v Pragi, je bil ta stan do 
zadnjih let popolnoma v nemških rokah; kajti nemške tvrdke so 
najemale Nemce za svoje uslužbence, in češki trgovski naraščaj 
je več ali maj prezirljivo motril stan trgovinskih agentov, ne da bi 
bil premislil, da si tu oskrbi sigurno ekzistenco in zasluži v mak)' 
urah dnevnega dela nekolikrat toliko, kolikor bi zaslužil v zadehli 
pisarni ali mrzlem skladišču v celih dnevih. Nedostaje pa praškemu 
agentstvu še dobro odgojenega naraščaja; zato se je temu stanu 
priklopilo mnogo izgubljenih ekzistenc, ki le škodujejo socialnemu 
in gospodarskemu interesu dobrih trgovsih zastopnikov. „Svetujemo 
torej naši trgovski mladini, naj se zanimlje marljivo za stan trgo
vinskih potnikov in krajevnih agentov, in če dobimo ta dva stanu 
v svoje roke po večini, smo izklestili zmagoslavno pot češki trgo
vini. Kako velik napredek bi bil s tem storjen, dandanes niti 
ne slutimo.“

Iz dela Andrew Carnegie: The Empire of Business je 
preveden članek o trustih. Iz iste knjige je natisnjen članek 
„Kakšen poklic si naj izberem. Carnegie, znani ameriški 
milijonar, čigar življenjepis objavlja tudi ta letnik Obeh. Listov, 
piše o najtežavnejših problemih čisto preprosto in lahkoumevno. 
Njegovi članki se čitajo kakor krasni feljtoni.

K. Kardsek je priobčil razpravo „Prevrat v angleški 
trgovinski politiki“. Anglija je v 17. in 18. stol. dosledno bila 
za sistematično politiko trgovinskih carin. To politiko je zagovarjala 
do polovice 19. stoletja. Odslej pa se začenja prehod do svobodne 
trgovine. Ta prehod se je izvršil polagoma — kakor je to zahteval 
razvoj stvari same. L. 1868. in potem iznova v 1. 1874,—1879. 
se je pa začelo očitati, da je angleška politika svobodne trgovine 
enostranska: Anglija sama je ohranila načelo svobodne trgovine, 
druge države pa so se obdajale s carinskimi zidovi — Anglija tedaj
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je na škodi, ker nudi vse na razpolago, ne da bi za to uživala od 
drugih držah kakšnih ugodnosti. V 80-tih letih vstaja v tem vpra
šanju nov moment: razmerje napram naselbinam. Anglija se je 
jela bati, da se naselbine ne bi odtrgale popolnoma od nje, ker so 
imele prosto roko v svoji trgovinski politiki, — izvzemši Indijo. 
Odtod in odtlej izvirajo tudi težnje po ožji politični zvezi kolonij 
z Anglijo — imperalizem — Greater Britain znanega Chamber
laina. Ta — Chamberlain — je momentanno glavni reprezentant 
struje, da naj dobe v angleški trgovinski politiki prevlado varstvene 
carine. Toda gospodarska politika bi bila le sredstvo, s katerim bi 
se dosegli zlasti politični uspehi. Zelo zanimivo razpravlja Karàsek 
o vzrokih, zakaj se je baš sedaj zopet tako močno pojavilo strem
ljenje za prehod od svobodne trgovine k carinskemu varstvu. Koliko 
se je angleška javnost že odločila za ono ali to geslo, bodo po
kazale prihodnje volitve.

Vseuč. prof. dr. Albin Bräf je izpregovoril v članku o 
poučevanju trgovinske vede v novi avstrijski učni osnovi 
za trgovske akademije. Pravi, da se vidi v nji velik napredek. 
Dosedanje učne osnove in učne knjige sploh niso imele nobene 
direktive določene z višjega motrišča. Ta namen si je stavila šele 
nova osnova. Poučevanje, pravi Brdf, nima drugega namena, nego 
ekonomski, podajati dijaku rezultat mnogo tujih izkušenosti . . . 
Umetnost dobre učne knjige je, seskupljati fakta in odnošaje ter 
jih popisovati po njih namenu in značaju; umetnost učitelja pa je, 
da jih plastično pojasnjuje, kolikor je mogoče, ako dijak miselno 
sledi razlagi. Napaka učnih knjig in učenja tiči v tem, da so iste 
za trgovinsko vedo v tehnikah specialnih panog trgovine samo 
izkazi o uzancah in borznih zaznamkih, o različnih možnih oblikah 
pogodb. Po njih si nihče ne predstavlja, kako, skozi katere roke 
in s pomočjo katerih izmed teh pogodb prehaja blago. Same kosti, 
ki jim nedostaje mesa . . . Treba je dodati zgodovinski razvoj, 
čigar predpogoj so te uzance, tipi blaga in oblike pogodb, treba 
je narisati s krepkimi potezami dejanski pohod blaga in osebe, 
udeležene pri tem v tipičnih vlogah. Razvoj trgovine je razložiti iz 
vzrokov, ki so ga povzročili in ga povzročajo. Nele trgovski računi 
nele kontoarno delo ... Ob naši novi osnovi ni izključena nevar
nost, da z ozirom na tehnike specialnih panog trgovine z blagom 
ostane pouk ulomkovit in da se ne bo pridobil dejanski pregled 
po živahnem vrvenju trgovinskega življenja, če te nevarnosti ne 
odvrne vestnost spretnih učiteljev, kateri bodo seveda sami šele 
morali potrebno znanje iz raznih pripomočkov in povprašanj zbrati, 
da izpopolnijo, kar se je vučnih knjigah doslej smatralo za nepo
trebno obteževalnost.

Učnih knjig po novi učni osnovi še ni. Pojavljajo se zapo
redoma knjige o tehnikah posameznih panog trgovine na pr. Len- 
kel, Wollproduction und Wollhandel im XIX. Jahrch., Schneider, 
Der Petroleumhandel, Keller, Der Getreidehandel und seine 
Technik. Čeških knjig doslej ni iz te stroke. Oskrbeti jih — ta 
naloga pripada društvu „Merkur“ in „Trgovskemu muzeju“. „Vsaka 
naša institucija — sklepa Bräf — mora vendar imeti kakršno nalogo, 
dasi ne preveč razsežno, a vendar tako, kakršno ji moramo dati 
po razmerah, smerujočo do najpolnejših ciljev strokovnjaštva. Pa
radni zastorji, za katerimi se skriva mnogo polovičarstva, nam ne 
pomorejo. O naši narodni sposobnosti za trgovsko zmožnost (zdat- 
nost) — nalašč ne pravim „nadarjenosti“, ker na dedični izvor te 
sposobnosti nikakor ne verjamem — ne moremo soditi niti opti
mistično niti pesimistično, dokler nismo v tej zadevi glede pogojev 
storili vsega, kar je v mejah naše moči. Mi pa doslej ne izvajamo 
niti tega malega, kar je v naši moči.

O drugih zanimivih člankih o priliki.
Dodajem le še, da Obeh. Listy prirejajo posebne številke. 

Letos sta izšli že dve: brnska, ki referuje in razpravlja samo o 
brnskih in moravskih čeških trgovinskih zadevah; in posebna šte
vilka o vladni osnovi o upravi lekarništva.

Razen člankov pa imajo Obeh. L. še stalne rubrike. 
Kot glasilo Češkega trg. muzeja redno poročajo o njegovem 
delovanju. Jako raznovrstna je rubrika o češki trgovini, o čeških 
tržnih središčih. Literarna rubrika kritikuje vse važnejše pojave v 
nemški, češki, francoski, angleški, ruski Trgovinski literaturi. Prav
niška rubrika prijavlja razsodbe sodišč iz trgovinskih zadev. Letos 
je novo otvorjena finančna rubrika. Potem so dopisi in refe
rati iz raznih čeških in moravskih mest in iz tujine, o delovanju 
raznih trgovinskih korporacij. Takorekoč stalna je tudi rubrika, v 
kateri se poroča o vprašanjih, tikajočih se trgovskega stanu.

Izkratka —• ta časopis je poln življenja, ker je poln — dela. 
Čtivo Obeh. Listov je za slovenske razmene prepotrebno.

Dermota.
*

Osrednja organizacija trgovskih nastavljencev. V svrho 
ustanovitve osrednje organizacije avstrijskih trgovskih nastavljencev 
se je vršilo na binkoštno nedeljo v sejni dvorani trgovske in obrt
niške zbornice na Dunaju izredno zvezno zborovanje, na katerem 
se je z veliko večino sklenilo, da se ustanovi organizacija trgovskih 
nastavljencev za celo državo. Enoglasno so se tudi sprejele reso
lucije za popolni nedeljski počitek, za starostno in invaliditetno 
oskrbovanje in da se prodajalnice zapro ob sedmi oziroma šesti uri.

Zoper ogrsko moko. Odbor, sestoječ iz večjega števila 
avstrijskih trgovcev, razpošilja pekom, trgovcem in konzumnim 
društvom pozive, naj ne kupujejo moke od tujih, ampak od do
mačih mlinov. Ta v interesu avstrijskega narodnega gospodarstva 
vpeljana agitacija se zlasti opira na okolnost, da ne obstoji več, 
kakor se je že z mnogimi poizkusi dognalo, razlika glede dobrote 
med domačo in tujo moko, ampak da se domača moka lahko 
imenuje moka prve vrste. — Prizadevanja tega odbora so v prvi 
vrsti naperjena proti kupovanju ogrske moke, kajti konkurenca 
le-te se najbolj občuti.

Vprašanja in odgovori.
4. Vprašanje. Z nekim hišnim posestnikom sem sklenil 

pogodbo, da vzamem v pritličju njegove hiše ležeče trgovinske 
prostore za 6 let v najem. Pred kratkim je pa posestnik prodal 
hišo in novi imetnik mi bo, kakor se je izrazil, s prihodnjim odpo
vednim rokom odpovedal prostore. Pogodba poteče šele čez pol
drugo leto, zato prosim za pojasnilo, ali mi sme novi posestnik 
odpovedati prostore pred pretekom pogojene dobe in kdo mi mora 
povrniti škodo, ki mi vsled tega nastane? R, S. v K.

Odgovor: Ako ni Vaša pogodba intabulirana na hiši, ima 
novi hišni lastnik pravico odpovedati Vam prostore v zakonitem 
roku. V tem slučaju imate pa Vi pravico od prejšnjega lastnika 
zahtevati popolno odškodnino za škodo, ki Vam je vsled tega na
stala, in za korist, ki Vam je vsled tega odpadla.

Društvene vesti.
Menično pravo. Odbor slovenskega trgovskega društva 

„Merkur“ je v seji dne 9. t. m. sklenil izdati menično pravo. To 
delo je spisal c. kr. sodni avskultant g. A. Kuder ter bo obsegalo 
okoli 150 tiskanih strani. Tiskarska dela so se oddala konkurenčnim 
potom najcenejemu ponudniku „Blasnikovi tiskarni“. Knjiga izide 
15. septembra ter se predloži c. kr. ministrstvu za uk in bogo
častje, da jo potrdi kot učno knjigo na trgovskih šolah. Prepričani
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smo, da bo ta korak našega društva vsakdo, ki se zanima za razvoj 
slovenskega trgovstva, z veseljem pezdravil. Več o tem v prihodnji 
številki.

Društveni pevski zbor sodeluje pri veselici, ki jo priredi 
ljubljanski Sokol ob vsesokolskem zletu v nedeljo 17. t. m.

*
Število članov in naročnikov na naš list se je tudi v pre

tečenem četrtletju izdatno pomnožilo. Istim gospodom članom, ki 
so pridobili našemu društvu novih članov in širili zanimanje za 
društvo tudi na deželi, se iskreno zahvaljujemo; obenem pa poživ
ljamo vsakega posameznega člana, da to posnema. Posebno prosimo 
gg. člane, da v vsaki gostilni in kavarni zahtevajo naš list.

Sokolski zlet. Odbor opozarja še enkrat svoje člane, da se 
v obilnem številu udeleže sprejema Sokolov v nedeljo dne 17. t. m. 
Zbirališče ob ‘/211. uri pred Mestnim domom.

Izkaz posredovalnega odseka. Išče se: 1 pomočnik manu
fakturne stroke za Kranj, 1 pomočnik železne stroke za Ljubljano,
1 pomočnik špecerijske in železne stroke za Kranj, 11 pomočnikov 
mešane stroke za deželo, 1 potnik manufakturne stroke za Dunaj,
2 prodajalki, 1 vajenec za deželo, 1 kontorist za Trst.

Službe iščejo : 5 pomočnikov manufakturne stroke, 2 pomočnika | 
špecerijske stroke, 5 pomočnikov špecerijske in želez, stroke, 15 po
močnikov mešane stroke, 1 potnik, 1 kontorist, 1 kontoristinja in 
1 vajenec.

Konkurzi :
Angelina Forli, Trst; Simon Trech, Sinj; Ivan pl. Kle

men, Zagreb; Peter Klausich, Trst; I. Neumann, Zagreb; 
Tomaž Popolari, Brnca (Fürnitz, Koroško); Franc Rai n er, Nova- 
štifta pri Mariboru.

Častite naročnike in bralce prosimo, 
naj se ozirajo pri nakupu svojih potrebščin 
na oglase v našem listu. „Slovenski trgov
ski Vestnik“ mora postati ognjišče organi
zacije slovenskih trgovcev, zato se ravnajte 
po geslu: „Svoji k svojim!“

Dobro uspevajoča

v večjem trgu na Spodnjem Štajerskem se radi rod
binskih razmer proda, oziroma daje v najem.

Kje, pove upravništvo našega lista.

Nad 30 let obstoječa, živahna in večjega obsega na Gorenjskem
se odda za dobo več let v najem.

Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči.
Hiša z dvema sobama in vinsko kletjo za gostilno, pe
timi sobami za stanovanje z drugimi potrebnimi pro
stori vred. — Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje, 
hlev itd. Naslov za ponudbe pove upravn. „Trg. Vest.“,

Ernest Sark
Ljubljana

Stari trg št. I, postaja elek. cest. železnice
priporoča

svojo bogato zalogo modnega in svile
nega blaga ter potrebščin za šivilje in 

krojače.
Največja izbera modernih vsakovrstnih

kravat, ovratnikov, manšet, srajc. 
Moderci

samo moderne francoske oblike. 
Vsakovrstnega toiletnega blaga itd.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik I. V Ljubljani, dne 15. velikega srpana 1904.

O poučevanju trgovinoslovja.
Priobčil Rudolf Šega.

Naša državna uprava se že delj časa pripravlja, 
da reorganizuje trgovsko šolstvo. V to svrho so že 
začeli delati študije. In sad teh študij je zbirka spisov, 
katere izdaja po naročilu ministrstva dr. Bedrich 
Dlabač in pa dr. Ivan Žolger, eden Ceh, drugi 
Slovenec. Zbirka se imenuje „Das kommerzielle 
Bi1dungs wes en der europäischen und 
außereuropäischen Staaten“; prva knjiga je 
dr. Ivana Žolgerja: „Das kommerzielle Bil
dungswesen in England.“

Na podlagi teh in drugih študij je sestavilo na
učno ministrstvo nov učni načrt za trgovske šole. V 
štev. 4. češkega lista „Obchodnl listy“ je dvorni 
svetnik prof. dr. Albin Bräf s kritičnim očesom 
premotril to učno osnovo. In ker se tudi na Sloven
skem snuje višja trgovska šola, bo gotovo tudi Slo
vence zanimala ta velevažna razprava. G. prof. je bil 
tako prijazen, da mi je dal rokopis, da ga priobčim 
v slovenskih listih.

„Novi avstrijski učni načrt za trgovske akademije 
je med drugim znatno razširil število učnih ur in tudi 
obseg tvarine predmeta, katerega so sicer že poprej 
prednašali pod imenom trgovinoslovja (Handelslehre) 
na naših višjih trgovskih šolah, toda v istini je prišel 
še le s tem novim načrtom do prave veljave. Kakor 
znano, bo po novi organizaciji dopuščeno dvoje tipov 
teh šol: absolutna štirirazredna šola in šola, v prin
cipu sicer tudi štirirazredna, v katero se bo pa v 
drugem tečaju sprejemalo tudi take absolvente nižjih 
srednjih šol, ki se izkažejo z gotovim, posebno dolo
čenim minimumom uspehov. Imenujmo ono skratka 
štirirazredno šolo, to pa kompromisno, ker 
je ta v istini plod kompromisa med stremljenjem učne 
uprave po enotnem štirirazrednem tipu in pa stališčem 
onih, ki nočejo opustiti dosedanjega trirazrednega tipa.

Po novem učnem načrtu se začne na štiriraz- 
redni šoli s trgovinoslovjem že v prvem razredu, sicer 
ji je v tem in v drugem razredu odkazano le po dve 
uri v tednu poleg 12 ur trgovskega računstva (po 3 
tedenske ure v vsakem tečaju), s katerim je v 
četrtem razredu združen tudi del trgovinoslovja, ki se

ravno prilega tej učni tvarini, obenem se pa tudi po
učava v tretjem razredu po eno uro na teden, zlasti 
še menično pravo, katerega temeljni pojmi so seveda 
tudi tukaj že sprejeti v trgovinoslovje. Nasprotno se 
v kompromisni šoli trgovinoslovje poučuje še le po- 
čenši z drugim tečajem, toda po 2 uri na teden tudi 
v tretjem in četrtem tečaju; trgovsko računstvo se v 
vsem poučuje le 11 ur — po tri v prvem, drugem in 
tretjem tečaju in 2 v četrtem; toda menično pravo, 
ker se isto razlaga edino le v zvezi s trgovinoslovjem, 
odpade kot poseben predmet. Razlikam pri dispoziciji 
tvarine se žalibog ni moglo izogniti, če se je hotelo 
ozirati na učence, ki vstopijo direktno v drugi tečaj, 
in če se ni hotelo s številom obligatnih učnih ur v 
vsakem tečaju prekoračiti gotovih mej, kar bi bilo iz 
pedagogičnih in higijeničnih ozirov nedopustno. Skoro 
gotovo je, da se bo po izkušnjah prvih let razdelitev 
in vsebina učne tvarine v nekaterih podrobnostih še 
izpremenila in da bo obenem deležno teh izprememb 
tudi trgovinoslovje.

Preden začnem razmotrivati nalogo in vsebino 
tega predmeta, bi se rad dotaknil načina, kako se je 
posebno pri naših čeških — in v gotovem oziru pri 
vseh avstrijskih — višjih trgovskih šolah vodilna ideja 
pouka izpremenila, ali boljše rečeno razvila. Naša prva 
višja trgovska šola, češko - slovanska trgovska akade
mija je bila, kakor znano, začetkoma ustanovljena 
(1872) kot učilišče z dvema razredoma, katerim se je 
kmalu pridružil pripravljalni tečaj za učence z manjšo 
predizobrazbo. Kakor se še sam spominjam iz svoje 
učiteljske prakse na češko-slovanski trgovski akademiji, 
se je smatralo tedaj za glavno nalogo trgovske aka
demije, da uvaja sicer učence v temeljne nauke kup- 
čijske strokovne vede — toda potrebnega kupčijskega 
znanja se mora učenec naučiti šele v praksi. In po
sledica tega je bila, da se je v prvi vrsti skrbelo za 
občno izobrazbo in za jezikovno znanje bodočega 
trgovca. Niti trgovsko računstvo ni imelo posebno 
odličnega mesta v razdelitvi učnih ur in trgovsko, 
korešpondenco se je smatralo bolj za špecijalni nauk 
o sestavljanju trgovskih pisem v primernem slogu in 
pravi obliki. Premalo se je torej vpoštevalo, da se 
pravzaprav v korešpondenci zrcali ves trgovski duh,, 
da je ravno v nji koncentriran največji del trgovske

8
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vede in umetnosti in da so z njo v organični zvezi 
vsa druga pisarniška dela. Uporabljalo se je kores
pondenco bolj s stališča jezikovnega nauka v špeci- 
jalni zvezi za trgovske namene, kakor pa kot posebno 
važno stroko trgovske tehnike. In ko je pozneje prišlo 
predvsem z ozirom na enoletno prostovoljstvo do 
obligatnih treh tečajev — po katerem uzorcu so se 
tudi ostale češke višje trgovske šole ustanovile — se 
je tudi pouk v takozvanih trgovskih predmetih neko
liko razširil; toda vobče se je vendar mnogo bolj 
oziralo na občno izobrazbo. Tu je vendar dobila mesto 
tudi posebna trgovinska veda, čeprav v majhnem ob
segu in čeprav se je v prvi vrsti oziralo na predidoči 
pouk o meničnem pravu in o elementih trgov, prava.

Medtem se je trgovina močno razvila in samo- 
obsebi je razumljivo, da je ta razvoj zahteval večje 
strokovne izobrazbe od svojih bodočih zastopnikov; 
iz krogov praktikov so prihajale pritožbe zarad go
jencev višjih trgovskih šol, enim je nedostajalo po
trebnega strokovnega znanja, drugim zopet znanja 
jezikov. V tujini se je pojavljalo stremljenje, da se 
povzdigne trgovska strokovna izobrazba, in porajali 
so se tudi visokošolski projekti. Tudi na Češkem se 
je govorilo o izpolnitvi češko-slovanske trgovske aka
demije s posebnimi tečaji, za gojence, ki stremé po 
višjem nivoju v gotovih panogah trgovske tehnike. 
Centralna učna uprava se je začela bolj zanimati za 
strokovni trgovski pouk. In čeprav je pri tej — kakor 
je razumljivo — nastalo nehote ozkejše unifikacijsko 
stremljenje, kakor odgovarja črkam in zmislu ustave 
— kajti po tej spada zakonodajalstvo o trgovskem 
šolstvu v področje deželnih zborov — vendar mo
ramo priznati, da je državna učna uprava edina, ki se 
je do zdaj zelo intenzivno zanimala za organizacijo 
trgovskih šol. Deželni zbori so se omejili kvečemu 
še na subvencijoniranje takih zavodov, le na Nižjem 
Avstrijskem je bil v 70. letih sklenjen .zakon o trgov
skem šolstvu. Sicer je pa pustila deželna avtonomija 
od mnogih panog, ki so pristopna njenemu delovanju, 
tudi to 40 let nedotaknjeno.

Namen nove učne osnove, katero so začetkom 
preteklega šolskega leta uvedli, očrtamo lahko na 
kratko z naslednjimi besedami: Ta učni načrt hoče 
obdržati mero občne izobrazbe, katero so dosedaj 
nudile trgovske šole, oziroma akademije svojim učen
cem, obenem pa hoče razširiti nivo njihovega trgovsko- 
tehničnega in jezikovnega znanja in umetnosti. S tem 
je predvsem v zvezi podaljšanje učne dobe za eno 
leto, pomnoženje učnih ur za poučevanje modernih 
jezikov in poskus dobre metode za poučevanje istih. 
Kar se pa tiče povzdige trgovsko-tehničnega nivoja, 
se to stremljenje ni izražalo le v pomnoženju učnih 
ur, temveč tudi, in to prav posebno, v boljši ureditvi 
in razdelitvi učne tvarine. Kajti ni se le oziralo na

razširitev vsebine dotičnega znanja, temveč prav po
sebno na dobro razumevanje in ta namen naj podpira 
večje število učnih ur in pa dejstvo, ki sledi iz tega, 
da namreč dijaki, ki pridejo z manjšo predizobrazbo 
na te zavode, zapuste iste — če so že prisiljeni ostati 
na njih štiri leta — zrelejši na duhu kakor je bilo do zdaj.

Tu nam gre le za trgovske predmete v pravem 
pomenu besede in pa v prvi vrsti za pomen, katerega 
ima v novem učnem načrtu ona bolestna točka do
sedanjih učnih načrtov — namreč trgovinoslovje. 
Novi učni načrt ji je označil namen z naslednjimi 
propedevtičnimi besedami, da „naj seznani učenca z 
najpoglavitnejšimi napravami, ki se tičejo trgovine, in 
naj bo tako uvod v ostale trgovske discipline. Ta 
priprava naj kar najtemeljitejše uvede dijaka v njemu 
popolnoma neznano polje, da dobi tako pregled o 
vsej tehniki trgovine in njenih pomožnih napravah.“ 
Vsem trgovskim vedam, torej razen trgovinoslovju 
trgovskemu računstvu, knjigovodstvu, korešpondenci 
in takozvanim kontoarnim delom je skupno, da uče 
o strokovnih napravah in o trgovskem postopanju, z 
eno besedo: trgovska tehnika. S temi v najožji zvezi 
je nauk o trgovskem pravu. Popolnoma prav se trdi 
v uvodnih besedah dotičnega dela učnega načrta, da

„Pedagogično-didaktična potreba, da se učno 
snov zaradi sistematičnega poučevanja razdeli v po
samezne stroke, sili k razločitvi disciplin, ki se nana
šajo na enotne prikazni, ki v življenju niso ločene. 
Zveza med trgovsko korešpondenco, računstvom in 
knjigovodstvom je kar najstvarneja, kajti vsako po
samezno trgovinsko opravilo provzroči vse te raz
lične operacije, dočim se na drugi strani dogajajo 
mnogoštevilni pojavi obenem z uporabo gotovih do
ločb meničnega in obrtnega prava in se morejo raz
umevati v njihovem posebnem bistvu le s pomočjo 
posameznih strok trgovske tehnike in iz naukov na
rodnega gospodarstva. Tu gre za mnoge špecijalne 
vednosti, katerih predelovanje se ne more prepustiti 
kar dijaku in katerih medsebojna zveza se more še le 
potom načina poučevanja prav razumevati.“ S tega 
gotovo pravega stališča zahteva uvodni članek, iz 
katerega je vzet navedeni oddelek, odločno od uči
teljev, da imajo vedno popoln pregled čez organično 
zvezo posameznih trgovskih predmetov in da iščejo 
pri proizvajanju učne osnove v materijelnem in meto
dičnem oziru vedno vzajemnih stikov in da se v ta 
namen pogosto zbirajo k razrednim konferencam. 
Skratka : drug drugemu naj pomagajo, s povpraševanjem 
naj si zagotove, ali imajo učenci za razumevanje go
tovih delov špecijalnih disciplin potrebnega znanja iz 
drugih, rezultate teh informacij naj drug drugemu na
znanjajo, nikdar naj se pa ne zadovolé s samim do
mnevanjem, da je to ali ono že znano iz kakega dru
gega učnega predmeta. (Konec prih.)
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Vpogled v opravilne knjige in zakon 
o osebnih davkih.

Spisal K. Ž.

V davčnem zakonu z dne 25. oktobra 1896 št. 
220 drž. zak., ki obsega določila o občni pridobnini, 
pridobnini od podjetij, zavezanih javnemu dajanju 
računov, o rentnini ali prihodnini ter osebni dohodnini, 
so za trgovca še posebno važne one točke, ki govore 
o vpogledu v opravilne knjige, to so točke 272 do 
279. Te določbe veljajo za vse štiri vrste zgoraj na
štetih davkov, vendar pride pri tem v prvi vrsti v 
poštev občna pridobnina (obrtni davek) in osebna 
dohodnina.

Davčna oblast kakor tudi davčne komisije imajo 
pravico vpogledati v opravilne knjige davčnega zave
zanca, ako ne smatrajo brez vpogleda v opravilne 
knjige povedb davčnega zavezanca za verodostojne, 
le tedaj, kadar to ponudi davčni zavezanec 
sam. Le-ta pa mora natančno oznameniti dejstvo, 
katero je dokazati z vpogledom v opravilne knjige, 
ker se sicer ni treba ozirati na njegovo ponudbo.

Davčni oblasti ni potreba torej vpogledati v 
opravilne knjige, če smatra dokaze, katere naj bi te 
podale, tudi brez vpogleda za verodostojne. Tudi za 
dejstva, ki so za davek brez pomena, ni potreba do-  
kaza po vpogledu v opravilne knjige. Tako se je že  
zgodilo, da je davčni zavezanec glede občne pridobnine 
zahteval, naj se razvidi iz opravilnih knjig, da je 
njegovo podjetje v merodajnem letu bilo pasivno. Ker 
pa pri občni pridobnini za odmero davka ni mero
dajen dobiček, temveč le obseg obrta, ki se kon- 
štatira po zunanjih znakih n. pr. množina iztočenih 
pijač pri gostilnah, število zaklane živine pri mesarjih 
i. t. d., se davčni oblasti v zmislu § 272. navedenega 
zakona ni bilo treba ozirati na to za odmero občne 
pridobnine brezpomembno zahtevo. Nasprotno bi pa 
bilo pri osebni dohodnini, kjer tvori podlago odmeri 
čisti dohodek.

Vpogled v opravilne knjige je dovoljen le dr
žavnim uradnikom, naj si bodo člani komisij ali 
pa uradniki davčnih oblastev. Navadno si izbere ta 
posel predsednik davčnih komisij sam — davčni nad
zornik, ali pa poveri pismeno v to kakega podre
jenega uradnika. Ta določba je posebne važnosti, ker 
hoče postava s tem zabraniti, da bi se moglo slutiti, 
da bi kaka nepoklicana oseba izrabila poslovne taj
nosti podjetja. Vpogledati se sme le v navzočnosti 
davčnega zavezanca ali njegovega pismeno v to po
stavljenega namestnika. Davčna oblast si pa sme pri 
tem privzeti kakega izvedenca v knjigovodstvu ali 
zapriseženega tolmača. Čeprav zakon ne govori dalje 
o tem, vendar je za obe strani najbolje, da se slednje

zgodi v prav izjemnih slučajih in da se davčni zave
zanec poprej obvesti o nameravanem izvedencu ali 
tolmaču, ker mu mora večkrat mnogo biti na tem, 
komu zaupa svoje poslovne tajnosti.

Opravilne knjige je praviloma prenesti v uradne 
prostore oblastva ali komisije, vendar se sme vpogled 
na prošnjo davčnega zavezanca vršiti tudi v njegovih 
obrtnih prostorih ali v njegovem stanovanju.

O vpogledu v opravilne knjige je napraviti za
pisnik. V ta zapisnik se vzemo najprej oni vpisi iz 
predloženih knjig in zapiskov, ki se nanašajo na 
dejstva, ki jih trdi davčni zavezanec, poleg tega pa 
tudi povedbe in pojasnila, ki jih pri tem daje davčni 
zavezanec. Sme se pa tudi zahtevati vpogled v one 
zapiske, ki so radi notranje zveze z vpisi o dejstvih, 
ki jih trdi davčni zavezanec, za dokaz o pravilnosti 
vpisov neobhodno potrebni. Dalje se opiše v zapis
niku vnanja kakovost knjig in zapiskov ter okolnosti, 
ki so važne za njih verjetnost. Pri tem moramo pri
pomniti, da davčni zakon nima pri teh knjigah v 
mislih le knjig trgovcev v pravem pomenu besede, kakor 
jih označuje trgovski zakonik. Splošno bo pa tudi tukaj 
glede zunanjosti knjig veljal člen 32 trg. zak., da se 
morajo knjige voditi v kakem živem jeziku in pismenih 
znamenjih tega. Stenografični znaki ne zadostujejo. 
Tudi druge določbe omenjenega člena se morajo iz
polniti, da se morejo vpisi smatrati za verjetne in da 
se izpozna, da se knjige vodijo natanko in 
popolno.

Kakor moderni civilnopravdni red sploh, prepušča 
tudi davčni zakon davčni oblasti ali komisiji, da sme 
po prosti oceni odločiti o tem, ali se je z vpogledom 
v knjige dobil dokaz za trditev davčnega zavezanca 
ali ne. Seveda se pa morajo vzroki, radi česar se je 
spoznalo, da je dokaz izpodletel, naznaniti davčnemu 
zavezancu, da mu je možno vložiti zoper to priziv 
in eventualno predlagati izvedence, da podpre svoje 
razloge zoper razloge oblasti.

Vpogled v opravilne knjige se sme zahtevati, 
preden se davek odmeri, kakor tudi v pritožbi zoper 
odmero davka.

Naše mokarstvo.
(Konec.)

In kdo je potem prevzel takrat mokarsko trgo
vino? Večjidel samo hlapci in uslužbenci, ki so bili 
popreje v službi pri drugih trgovcih, ter so bili na 
ta način saj nekoliko sposobni za trgovino. Ti so za 
njimi prodajali moko seveda z zelo slabimi dohodki, 
ki so se še vedno zniževali tako, da sedaj že vsakdo 
prav rad proda katerokoli vrsto moke z 2 % morebit
nega dobička.

8*
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Da zavisi sedaj naša rešitev edinole od združitve, 
ni več dvomiti. Ustanoviti si moramo zadrugo, v ka
tero bi morali vstopiti vsi ljubljanski mokarji in mli
narji, ki stoje ž njimi v zvezi in seveda tudi žitni 
trgovci, ki so zvečine tudi mokarji.

Kako naj bi se potem pomoglo nam in našim 
mlinarjem?

V prvi vrsti bi morali skrbeti, da bi se po naših 
mlinih izdelovala ravno taka moka, kakor se izdeluje 
po drugih večjih mlinih. To pa bi se dalo napraviti 
le na ta način, da bi se po mlinih napravilo tako 
orodje, ki bi izdelovalo ravno tako moko. In sicer bi 
se to napravilo le na ta način, da bi se mlelo skupaj 
večje množine pšenice. To bi pa stalo ogromnih 
stroškov, in v tem oziru bi si morali postaviti na 
stran banko, ki nas bi podpirala v gmotnem oziru. 
Zakaj posamezniki nimajo toliko denarja, da bi ga 
trosili v taka podjetja, kdor ga pa ima, pa zopet ni go
voriti o njem, da bi se spuščal v take zadeve, ker, kakor 
vedno gleda vsak le na svoj dobiček, za svojega 
bližnjika se pa še ne zmeni nihče. Ti mlini naj bi se 
preustrojili v toliko, da bi se zmlelo v njih na dan do 
5 vagonov pšenice. S tem bi bila moka veliko lepša 
in bi kot taka dobila šele tako veljavo, kakršno ima 
moka iz ogrskih mlinov. Potem bi morali pripraviti 
ljudstvo do prepričanja, da ima moka iz naših mlinov 
ravno tako veljavo, ali da je še boljša kakor iz drugih 
mlinov. Na tej podlagi pa kakor je sedaj, ni mogoče, 
da bi postopali v cenah in kakovosti paralelno z 
večjimi mlini; zakaj naša moka je, kakor sodijo ljudje 
vedno pri vsaki številki 2 kr (4 h) za 1 kg nižja in 
manj vredna kakor druga. Vsled tega ni izkratka res, 
da bi ljubljanski mokarji ne bili za trgovino in da so 
bogve kako neumni, ker prodajajo moko ceneje kakor 
večji mlini, kar je tudi „Slovenski Narod“ v eni svojih 
zadnjih številk prinesel.

Upam, da bo iz tega mojega, akoravno nepopol
nega pojasnila, slovensko trgovsko društvo „Merkur“ 
ob priliki, ko se skličejo k sestanku vsi mokarji in 
mlinarji, lahko kolikor toliko natančneje udeležencem 
razjasnilo pravo in edino potrebno.

V slučaju, da se osnuje zadruga med mokarji 
in mlinarji, bi bilo proti mojemu prejšnjemu mišljenju, 
da bi se napravilo namreč kakih 5 večjih mlinov, ki 
bi zmleli vse žito, veliko umestneje in mlinarjem, ki 
jih je okoli 15 po številu, v dobro, ker bi potem vsi 
mlini ostali pri tem, kakor so sedaj. Če bi se pa za 
ljubljanske mokarje odbralo samo kakih 5 mlinov, ki 
bi se potem povečali, bi morali vsi ostali mlini v 
kratkem propasti. Temu pa se moramo iz človeko
ljubja na vsak način izogniti.

Na ta način nam preostajata torej dve poti, po 
katerih bi se uredili ali deloma izboljšali naši provin
cialni mlini: 1.) ali se odbere samo kakih 5 mlinov,

ki naj bi se potem povečali, in 2.) če se kolikor mo
goče zboljšajo vsi mlini, ki bi nas kakor sedaj oskrbo
vali z moko, seveda z boljšo. Jaz sem, in upam da 
bodo tudi ostali za 2. točko, zakaj s tem ustrežemo 
mlinarjem, ter si prihranimo ogromnih stroškov. V tem 
slučaju bi potrosili, če bi namreč vsak mlinar porabil v 
zboljšanje svojega mlina kakih 8—10 tisoč gld., le kakih 
150.000 gld., ki bi se brez dvoma dobro obrestovali 
in bi tudi mi mokarji in mlinarji zaslužili poleg tega 
gotovo več kakor sedaj, ko delamo vsi skupaj skoro 
zastonj. NB. Prepričal sem se, da se bo to podjetje 
akoravno obeta imeti veliko stroškov dobro obneslo. 
Zakaj vsi večji mlini, ki meljejo ravno tako žito kot 
mi, zaslužijo pri vsakem vagonu še enkrat več kakor 
mi. Če pa se bo po naših mlinih izdelovala ravno 
taka moka kot v onih, se nam ni bati, da bi v domači 
deželi ne konkurirali z drugimi tujimi mlini, ter na ta 
način zaslužili ravno toliko pri vsakem vagonu, kot 
sedaj drugi, če ne še več. Slednjič še enkrat prosim 
slavno slov. trg. društvo „Merkur“, da se po svoji 
možnosti zavzame za vso stvar.“

Nadalje smo dobili še naslednji dopis:
„Inicijativa, dana z našim junijskim člankom „V 

prevdarek kupčevalcem trgovcem z moko“ obeta po
stati zrno, ki je padlo na rodovitna tla. Rodovitnih 
tal nam na naši rodni zemlji sicer ne nedostaja, kajti 
domačini jih sploh ne obdelujemo — ako hočemo 
govoriti odkrito in s stališča kulturno višje stoječih 
narodov — znamenitejša podjetja imajo do danes itak 
le tujci v roki — zato je glede tal pri nas naloga 
lahka, žal ne tako glede strojev, ki naj ta tla ob
delujejo.

Izjeme v tem pogledu — izjemo namreč za Slo
vence — namerava napraviti trgovina z moko, to pa 
tudi le vsled tega, ker ji je konkurenčni medsebojni 
boj že zrasel čez glavo. Vaš junijski članek, kakor 
rečeno, obeta obroditi sad. Kmalu po obelodanjenju 
članka se je sešel nekak pripravljalni odbor, ki je pre- 
rešetaval kočljivo stališče naših trgovcev z moko, raz- 
motrival razne nasvete ter se z velikim navdušenjem 
zavzel za idejo, naj se osnuje: „Zveza trgovcev z 
moko“ za Ljubljano in okolico. Naloga zveze bi bila 
sicer najobsežneja, za prvi pričetek pa naj bi se zveza 
omejila na najnujnejše ter izposlovala enotne istočasne 
fundamentalne cene, enotno število mok ter egalno 
moko, kar bi bilo za nadaljni razvoj neprecenljivega 
pomena za vsakega posameznika in je bolj za celo
kupno trgovino z moko.

Kot nekatere važnejše nadaljne točke, katere bi 
imela zveza reševati v teku časa, naj bi bile regula
cije in poboljški plač mlinarjem, obsežnejši krog od
jemalcev, pridobitev refakcije zvezi, drugačne želez
niške olajšave; zveza naj prepreči uvoz moke, zato 
pa naj se uvozi več pšenice, da se da sebi in do-
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mačim mlinarjem več zaslužka — zveza naj stremi s 
časom za ustanovitvijo javnih skladišč z kar najugod
nejšimi olajšavami glede vloženega blaga, zveza naj 
bi razpečavala ob času zastanka teh ali onih vrst 
moke — le-te v sosedne provincije itd. Da, zveza bi 
lahko osnovala lastni mogočni denarni zavod — seveda 
to vse pa le polagoma, prav po reku: od zrna do 
zrna pogača.

Take in enake stvari je pripravljalni odbor v 
principu kot prekoristne sprejel in sklenil sklicati v 
nedeljo dne 21. t. m. dopoldne ob pol 10. uri usta
novni občni zbor v dvorani trgovskega društva 
„Merkur“, ki je kot pospeševatelj vsakega napredka 
na polju trgovine brezplačno blagoizvolil odstopiti 
dvorano.

Po splošnem navdušenju za stvar je pričakovati, 
da bo zveza v najkrajšem času poslovala kar naj
uspešneje ter donašala članom neprecenljive koristi. 
Mokarstvo v današnji obliki pa je naravnost pogubo- 
nosno za posameznika.

O občni pridobnini.
Priobčuje —n.

III. Kdo je oproščen občne pridobnine?
Oproščenje občne pridobnine, kakor je v zakonu 

navedeno, ima zlasti namen, varovati v gospodarskem 
oziru gmotno slabega davkoplačevalca. Vzrok opro- 
ščenja je socijalnopolitičen, ker država ne namerava z 
obdačenjem gospodarsko uničiti svojih državljanov, 
ampak nji je predvsem na tem ležeče, da so v državi 
bogati ljudje, od katerih bo dobivala temveč davkov, 
čimbolj so gmotno dobro situirani. Zato mora gledati, 
da v lastnem interesu varuje slabo podprte obrtnike 
in trgovce. Organi, ki predpisujejo davek (komisije, 
davčne oblasti), pa ne smejo svojevoljno oprostiti 
davkoplačevalcev, ampak se morajo strogo držati za
kona. Ako so zakoniti pogoji za oproščenje dani in 
se koga kljub temu obdači, je to kršenje zakona in 
se na podlagi tega lahko z uspehom pritoži.

Oproščene so prvič podjetbe, katere vrši država 
na podstavi državnih vladarskih pravic, n. pr. pride
lovanje tobaka ali soli, ali ki se vršijo za namene javne 
uprave, n. pr. pošta, brzojav, telefon, šole itd. Državne 
železnice in državna industrijska podjetja so pa izrecno 
podvržena davku.

Dalje so oproščeni mali kmetijski najemniki, t. j. 
taki, ki sami s svojo rodbino opravljajo v najem vzeto 
kmetijo; delavke, ki izvršujejo navadna dela z roko, 
kakor perice, likarice, postrežnice, šivilje itd., ako 
delajo pri naročnikih ali pa doma, toda brez po
možnih oseb.

Kmetovalci, ki le sempatja prevažajo s konji 
blago, so istotako oproščeni. Oproščena je tudi do
mača ali hišna industrija, ako dotičnik sam ali s svojo 
rodbino izvršuje industrijske izdelke.

Sploh so oproščena postranska opravila, katerih 
čisti dohodek ne presega 100 K na leto, kajpada ako 
niso v zvezi z glavnim opravilom, ki je podvrženo 
občni pridobnini.

Onemogle osebe, ki ne vršijo redno svojega 
obrta, ampak le sempatja, da se lahko preživljajo, so 
tudi oproščene občne pridobnine.

Za eno leto ali za priredbeno dobo oproste 
lahko priredbeni organi siromašne obrtnike, ki izvr
šujejo svoj obrt ali sami ali le z enim pomočnikom ali 
učencem. Merodajno za oproščenje je siromaštvo in 
potrebnost dotičnega obrtnika.

Izjem v obdačenje in oproščenju, ki so navedene 
v državnih pogodbah z drugimi državami, ki so skle
nile z našo državo klavzulo največje prednosti, tukaj 
ne bom navajal, ker se tičejo le velikih podjetij (n. pr. 
zavarovalne družbe) in veletrgovin, ki trgujejo tudi z 
inozemstvom. Isto velja glede omejitve davčne dolž
nosti nasproti Ogrski in Bosni.

IV. Kontingentiranje in razdelitev občne 
pridobnine.

Priredba občne pridobnine se izvršuje za dobo 
dveh let, in sicer za vse one osebe, ki so v prejšnjem 
letu izvrševale občni pridobnini podvrženo podjetje. 
V priredbeno dobo 1904/1905 so vzete vse občni pri
dobnini zavezane osebe, ki so do 1. junija 1903 iz
vrševale kak obrt. V ta namen se razvrste vse pri
dobnini zavezane osebe po njih dosedanjem davku v 
štiri razrede. Vse davkoplačevalce enega razreda v 
enem priredbenem okraju združi zakon v davčno 
družbo, ki ima plačati delni znesek občne pridob
nine, takozvani družbeni kontingent.

Razdelitev kontingentiranega davka na posamezne 
davkoplačevalce v davčni družbi oskrbujejo pridob
ninske komisije, ki določujejo v svojih sejah po
sameznim pripadnikom davčne postavke. Ta razdelitev 
in določitev davčnih postavkov se imenuje pridob
ninska priredba, ki se vrši vsaki dve leti. Vsota 
določenih davčnih postavkov iznaša pa lahko več ali 
manj nego družbeni kontigent. Zato se mora razlika 
zenačiti tako, da se v odstotkih določijo pribitki ali 
odbitki, ki jih morajo plačati posamezni davkoplače
valci, da se doseže družbeni kontingent. Pribitki in 
odbitki v odstotkih se določijo vsako leto posebej od 
davčnih oblasti.

V Ljubljani imajo n. pr. letos pripadniki tretjega 
pridobninskega razreda 8 "/„ni odbitek, oni četrtega 
razreda 15%ni odbitek.
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